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ANA MACPHERSON
Barcelona

L es farmàcies vo-
len cobrar iHisen-
da els diuque tran-
quil·les, que ells
pagaran. Però da-
vant de la Delega-

ció del Govern es van concen-
trar ahir més de mil farmacèu-
tics per reclamar una data, “per-
què cada dia de retard fa créi-
xer el forat i l’angoixa”. Els de-
uen 416 milions d’euros per im-
pagaments d’octubre i novem-
bre del 2012 i febrer del 2013, a
més de l’últim, de dimarts pas-
sat. Així que a més de no cobrar
ja han acumulat més de deu mi-
lions en interessos que han ha-
gut de pagar als bancs per
aquest deute que té l’Adminis-
tració –“el que sigui”– pels me-
dicaments dispensats de la sani-
tat pública. Tenint en compte la
quantitat de receptes ateses, el
80% de les farmàcies va secun-
dar ahir el tancament de mig
dia convocat pels col·legis pro-
fessionals i la federació de far-
màcies.

“Mai no m’havia sentit tan com-
près”
Aquest va ser el resum irònic del
president del Consell de Col·legis
de Farmacèutics de Catalunya,
Jordi deDalmases, a la sortida de
la seva reunió amb Llanos de Lu-
na, delegada del Govern espa-
nyol a Catalunya, que va insistir
que el Govern central pagaria
aquest mes i que tot es posaria
en marxa a la tarda perquè avui
s’estudiés al Consell de Minis-
tres. Tot i que sense concretar
quan, paraula clau per als mani-
festants. També van mostrar la
seva comprensió tant el minis-
tre d’Hisenda, CristóbalMonto-
ro, com el conseller de Salut,
Boi Ruiz. La comprensió és ge-
neral cap als farmacèutics, que
cridaven a plens pulmons “vo-
lem cobrar”.

Recórrer als homes de negre
I ara, què? “La setmana que ve re-
unirem els titulars de farmàcia”
–que no és elmateix que l’assem-
blea de farmacèutics, reclamada
per part del sector. “Prendrem
decisions”, diu Dalmases. Els
col·legis estan estudiant la llei de
Morositat amb entusiasme. Van
assistir a una reunió de la plata-
forma multisectorial contra la
morositat. A veure si es pot por-
tar el tema a Europa, perquè te-
nen la sensació que només es
compleixen les normes quan les
exigeixen els homes de negre.

“920 euros el tractament; com l’hi
subministraré?
“Una pacient que ve a la meva
farmàcia des de fa molts anys

s’ha presentat avui amb la recep-
ta d’un tractament que costa
920 euros; jo només cobro –co-
braré, suposo– 5,55 euros per
aquesta dispensació. Són dos
injectables que s’administren
junts cada quinze dies. No sé
com podré subministrar-l’hi”,
explicaMercè Prats, farmacèuti-
ca de Barcelona. “Desconnec-
tem el sistema”, deien alguns en
la protesta davant la Delegació
del Govern. Aquesta va ser
l’elecció d’Isabel de la Coma,
farmacèutica del carrer Taulat
de Barcelona, segons informa
Efe. D’aquesta manera, el paci-
ent que va anar ahir al matí a la
seva farmàcia havia de pagar el
100% del preu del medicament.
“Ningú no ha protestat i tothom
ho ha entès”, assegura la farma-
cèutica, en desacord amb el tan-

cament d’ahir i que explica que
haurà de pagar 20.000 euros
d’interessos en els propers qua-
tre anys per haver hagut de re-
negociar els pagaments amb els
proveïdors i prorratejar les fac-
tures dels medicaments.

Embargaments i ajuts dels fills que
treballen a Alemanya
Quan fa uns dies es va obrir al
col·legi professional un sistema
d’ajuda als farmacèutics que ja
havien esgotat les possibilitats de
crèdit –que consisteix a cedir el
deute a l’organisme col·legial i
que aquest demani diners en
nom seu– es van presentar 500
farmàcies en 24 hores. “Pagant
a sobre honoraris al notari”, re-
coneixia una de les manifestants
davant la Delegació del Govern.
“La meva filla està treballant a

Elshospitals, també

Protestes pels impagaments

Les farmàciesvolencobrar
Els col·legis professionals estudien portar lamorositat pública a Europa

]Si el pagament del pla de
proveïdors no arriba aquest
mes, molts hospitals concer-
tats no podran pagar les
nòmines. Als hospitals i cen-
tres sanitaris concertats, el
pla de proveïdors ICO els
havia de pagar al setembre
711 milions pels impaga-
ments del 2012 i el 2013. Els
diners no van arribar, tam-
poc a l’octubre, i aquest fi-
nal de mes només han co-
brat de Salut el 28,65%, per-
què no hi ha res a la caixa.
“Han pogut pagar la nòmi-
na pràcticament tots, enca-
ra que alguns parcialment”,

explica Helena Ris, gerent
d’Unió, una de les patronals
del sector. Però ja s’han
acabat tots els trucs per
retardar els seus propis pa-
gaments (Seguretat Social,
tributs) i fa temps que es va
acabar el crèdit. “Confiem
que els diners pel deute re-
conegut arribaran aquest
mes, si no...”. Per si de cas
han demanat una reunió
amb la delegada del Govern
espanyol, perquè se sàpiga a
Madrid el que estan passant
també en aquesta part de
l’assistència sanitària i el
que els suposa cada retard.
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A les farmàcies els deuen 309 milions
d’impagaments del 2012 i el febrer del 2013. A més,
aquest mes, 107 milions, i Salut els ha dit que no hi
haurà diners per pagar el novembre i el desembre

El primer tancament de farmàcies es va produir
l’octubre del 2012. Hisenda va pagar una part del
deute de seguida. La gran protesta va arribar el 21
de març d’aquest any, després de tres impagaments

L’aplicació de l’euro per recepta català
durant sis mesos del 2012 i els nous
copagaments van fer anar malament les
farmàcies, convertides en recaptadors

Alemanya i m’envia diners”, ad-
metia gairebé amb incredulitat.
Segons dades dels col·legis cata-
lans, 22 farmacèutics ja han es-
tat embargats perquè no podien
fer front als deutes.

4.100 milions als laboratoris i
2.500 a tecnologia sanitària
El deute sanitari públic sembla in-
acabable. Les farmàcies valencia-
nes estan en una situació sem-
blant a les catalanes, amb 450
milions de deute. I segons la Fede-
ració Empresarial de Farmacèu-
tics Espanyols (FEFE), a 31
d’agost del 2013 el deute de les ad-
ministracions públiques amb els
laboratoris farmacèutics ascen-
dia a uns 4.100 milions d’euros. A
més, les comunitats autònomes
deuen 2.500 milions a les empre-
ses de tecnologia sanitària.c

ANA JIMÉNEZ

L ’ARGUMENT DEL PP

Camacho diu que el
Govern català prioritza
pagar a la universitat
i no a les farmàcies

Les farmàcies advertien els clients del tancament amb un paper penjat a les persianes tancades
ANA JIMÉNEZ

Les autonomiesmés afectades

CRONOLOGIA
DEL CONFLICTE

JOSEP GISBERT
CARMEN DEL RIEGO
Barcelona / Madrid

De qui és la responsabilitat del
deute als farmacèutics? Això és
el que van intentar dirimir ahir,
en el terreny del combat polític,
la Generalitat i CiU d’una ban-
da i el Govern espanyol i el PP
de l’altra, amb acusacions creua-
des d’“enganyar els catalans” i
de “fer demagògia”, segons els
casos.
Alicia Sánchez-Camacho, la

presidenta del PP a Catalunya,
va ser l’encarregada d’elevar el
to de la polèmica en acusar el
Govern d’Artur Mas de priorit-
zar el pagament a les universi-
tats per davant de les
farmàcies. Fidel al dis-
curs marcat pel minis-
tre d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques,
Cristóbal Montoro,
que era elGovern espa-
nyol el que pagava els
proveïdors de Catalu-
nyaperquè laGenerali-
tat no podia, va denun-
ciar que “les farmàcies
ja haurien pogut co-
brar i no ho han fet per
decisió del Govern de
la Generalitat, que va
sol·licitar per escrit al
Govern d’Espanya una
modificació de l’ordre
dels pagaments en be-
nefici de les universi-
tats”. Un fet que su-
posa, a parer seu, un
“engany no només a
les farmàcies, sinó a
tots els catalans” i que
posa en evidència que
“dir que el Govern
d’Espanya no vol
pagar el deute a les far-
màcies és una absoluta
falsedat, una inde-
cència que demostra
el baix nivell al qual ha
caigut el Govern de Catalunya”.
Les acusacions van provocar

la rèplica del conseller d’Econo-
mia, AndreuMas-Colell, que, vi-
siblement molest, va censurar
Alicia Sánchez-Camacho per
“haver fet demagògia i haver
tirat tinta de calamar”. El respon-
sable dels números de la Genera-
litat va recordar que als farma-
cèutics catalans se’ls deuen qua-
tre mensualitats, tres del 2012
pendents que el Consell de Mi-
nistres desbloquegi el pagament
a través del pla ICO proveïdors i
només una que és responsa-
bilitat del Govern de CiU, la
corresponent a aquestmes de se-
tembre, demorada en no haver
rebut 1.700 milions del Fons de
Liquiditat Autonòmic (FLA).
Andreu Mas-Colell va explicar
que quan el Govern espanyol va

comunicar que no es rebria
aquesta quantitat, “malgrat que
ens l’havien promès en ferm”, la
Generalitat va veure alterats,
lògicament, els seus plans de tre-
soreria, i el que va fer va ser reor-
denar-los i prioritzar el paga-
ment de nòmines i de concerts
socials i sanitaris per davant d’al-
tres proveïdors. “I no reconèi-
xer que això és així per culpa de
l’Estat, per culpa que no paga
allò a què es va comprometre, és
fer demagògia”, va concloure.
Les dificultats per pagar als

proveïdors no només afecten,
però, la Generalitat. La quanti-
tat de factures impagades ha
portat el Govern espanyol a
plantejar-se un tercer pla de pro-

veïdors, que ahir va estudiar la
comissió delegada per a assump-
tes econòmics, i al qual destina-
rà 13.386 milions d’euros. Uns
diners ambquè es pagaran factu-
res, que ja estan registrades al
Ministeri d’Hisenda i Adminis-
tracions Públiques, a partir de fi-
nals de novembre o principis de
desembre. I una mesura que va
portarCristóbalMontoro a asse-
gurar que “les farmàcies deCata-
lunya cobraran molt aviat, així
com tots els altres proveïdors”.
L’anunci del nou pla de pro-
veïdors el va fer el mateix pre-
sident del Govern, Mariano
Rajoy, al fòrumd’emprenedors i
autònoms organitzats per ATA
(Associació de Treballadors Au-

tònoms), al qual va arribar des-
prés de presidir la comissió dele-
gada que estudia els assumptes
que l’endemà tractarà el Consell
de Ministres.
Mariano Rajoy va subratllar

la importància d’aquests plans,
perquè el retard en el pagament
als proveïdors “ha col·locat a
punt de la desaparició pimes i
autònoms”. El Govern espanyol
ha desemborsat en els dos an-
teriors plans de proveïdors
28.500 milions d’euros, un es-
forç que confia que sigui l’últim.
I és que sembla que les admi-
nistracions públiques no po-
dran continuar finançant-se a
base de no pagar els proveïdors
perquè ho impediran la llei de
Factura Electrònica i la llei de
Control del Deute Comercial al
Sector Públic.c

Protesta in crescendo

LA VERSIÓ DEL GOVERN

Mas-Colell acusa el PP
de “fer demagògia”
i culpa l’Estat de
l’impagament

Taxes i copagaments

]Pràcticament totes les
comunitats autònomes
–tret de Madrid, que es
nega a recórrer a l’FLA per-
què considera que es finan-
ça millor al mercat amb
millors terminis– s’han be-
neficiat fins ara dels diners
que ha posat sobre la taula
l’Estat per pagar als pro-
veïdors de les administra-
cions públiques. Segons el
ministre d’Hisenda, Cristó-
bal Montoro, els problemes
més importants en el paga-
ment als proveïdors afecten
en aquests moments Catalu-
nya, la Comunitat Valencia-

na, Andalusia, les Balears
i Castella-la Manxa, de ma-
nera que entre les comuni-
tats afectades n’hi ha de
governades per tots els par-
tits. El Govern no retreu
res a cap comunitat i es
limita a tranquil·litzar els
proveïdors: “Tots tranquils,
que pagarem el que hi ha
pendent”, va dir el minis-
tre. El que va deixar clar
Montoro és que el nou pla
no farà aflorar dèficit pú-
blic ni incrementarà el deu-
te, com va passar amb el
primer, perquè les factures
ja estan registrades.

Impagaments

Al límit. La convoca-
tòria de farmacèu-
tics d’ahir davant la
Delegació del Go-
vern va ser un èxit,
segons el parer dels
dirigents de les
farmàcies. “Hem
trucat a la porta
que paga”, aclarien
els organitzadors.
Els més de mil

manifestants que
ahir es van congre-
gar a Barcelona
–també hi havia
farmàcies de Girona
i hi va haver protes-
tes a Lleida i Tarra-
gona– s’explicaven
els uns als altres els
mètodes per inten-
tar superar aquesta
“situació límit”

Laresponsabilitatdeldeute
enfronta laGeneralitat i elPP
Rajoy anuncia un tercer pla de pagament als proveïdors de 13.000milions
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