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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sra. Presidenta, Jaume Fernández substitueix José María
Camps.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Aina Aguiló substitueix Antònia Vallès.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix Llorenç Galmés.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sra. Presidenta, Óscar Fidalgo sustituye a Francisco
Mercadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 161/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament a
la dispensació ambulatòria hospitalària del Reial Decret
Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i seguretat de les seves prestacions.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 161/13 del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament a la
dispensació ambulatòria hospitalària del Reial Decret Llei
16/12, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del sistema nacional de salut i millorar la qualitat
i seguretat de les seves prestacions. Per defensar la proposició
no de llei intervé el Sr. Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. La proposició no de llei és referida
al copagament de dispensació ambulatòria hospitalària. Vostès
saben que durant els darrers 30 anys en el nostre país es va
construir un sistema nacional de salut, que té tres normes
bàsiques en el seu desenvolupament, la Llei general de sanitat
de l’any 86, la Llei de cohesió de 2003 i la Llei general de salut
pública de l’any 2011.

També saben vostès i precisament aquesta setmana es
compleix un any, que el Partit Popular va aprovar
unilateralment i sense suport, el Reial Decret Llei 16/2012, que
el que fa és modificar el sistema nacional de salut del nostre
país, un canvi de model que passa perquè el dret a l’atenció
sanitària ja no és un dret de la ciutadania, és un dret lligat al
concepte d’assegurat o beneficiari; s’introdueixen nous
copagaments, es redueix la cartera de serveis, una conseqüència

d’això és la pèrdua de qualitat assistencial i es van obrint camins
per l’entrada a la gestió privada dins la sanitat pública.

És conegut i mencionat el Reial Decret 16/2012, entre altres
coses a l'article 2 modifica un article, l’article 8 de la Llei de
cohesió, que és aquell article que definia allò que era la cartera
bàsica del Servei Nacional de Salut i introdueix un concepte nou
que és la cartera comuna suplementària que té dues definicions.
Una, és tot allò que es pugui donar en dispensació ambulatòria
i afegeix que són situacions que estan subjectes a una aportació
per part de l’usuari. Aquest reial decret, a l’article 4, modifica
allò que és bàsicament la Llei de garanties i ús racional de
medicaments, o sigui, modifica la Llei de medicaments i
productes sanitaris, i al punt 13 ja dibuixa que la prestació
farmacèutica ambulatòria és aquella que es pot dispensar a
través d’una oficina de farmàcia o un servei de farmàcia. Això
és una modificació legislativa que es fa i s’introdueix aquesta
necessària aportació econòmica que s’ha de fer efectiva en el
moment de la retirada, s’introdueixen uns conceptes d’aportació
en funció de renda i es dibuixen unes determinades excepcions.

Com que aquesta redacció no era del tot correcta, això és el
que fa necessari que es publiqui al cap de sis mesos un reial
decret llei, on es modifiqui precisament una altra vegada aquest
mateix article, per deixar clar que allò que es dispensa al malalt
a través de recepta mèdica és equivalent a una ordre de
dispensació hospitalària. És a dir, amb unes altres paraules, que
l’objectiu d’aquest reial decret que modifica el 16/2012 té un
objectiu molt clar, deixar clar que hi ha una equivalència entre
la dispensació a través d’una recepta i la dispensació a través
d’una ordre de dispensació hospitalària.

Després el Partit Popular diu que no hi ha un canvi de
model, aquest és un exemple petit, però és un exemple, del
canvi de model que ha succeït. Abans tots els medicaments que
necessàriament s’havien de proporcionar a través del servei de
farmàcia, era per a aquells medicaments que tenien la
consideració de medicaments hospitalaris. I, per tant, es dedueix
i es deriva que a partir d’aquests moments ja hi ha medicaments
dels hospitals que es poden donar mitjançant recepta o ordre de
dispensació. És a dir, que a medicaments que bàsicament són
d’ús hospitalari, ara se’ls dóna la possibilitat de cobrar. No es
cobra quan un està ingressat a l’hospital, però quan físicament
ja no necessita estar enllitat, ara el Partit Popular els cobrarà una
part.

Evidentment tot medicament que es pren perquè un ha estat
a un hospital, normalment van associats a determinats
diagnòstics que poden ser importants. Clar, i el més important
és veure això a qui afecta, perquè les modificacions legislatives
són qualsevol cosa menys neutres. Aquí afecta malalties, moltes
d’elles greus, i que moltes d’elles acaben en un final fatal. Per
tant, nosaltres entenem que són medicaments, tractaments que
dins el seu compliment introdueixen una capacitat adquisitiva
del pacient, independentment de si la persona no té recursos
econòmics per pagar-ho, en molts d’aquests casos suposa la
mort per a la persona.



SALUT / Núm. 46 / 24 d'abril del 2013 647

 

I clar, abans que els membres del Partit Popular avui
horabaixa hagin de votar aquesta proposició no de llei, és
important recordar-los fins on arriba la seva sensibilitat. Perquè
clar, si un es mira el Reial Decret Llei 28/2012, de què estam
parlant? Estam parlant de tractaments que necessiten persones
que tenen un tumor cerebral, que tenen un càncer de pulmó, que
tenen un carcinoma renal, que tenen un càncer de fetge, que
tenen un càncer de mama, ... Després demanen ponències per
saber quines necessitats en càncer. Vostès volen posar un
copagament a aquestes persones. Com també podríem parlar de
les persones que tenen i necessiten un tractament per una
hepatitis crònica C, per una hepatitis crònica B, per a persones
que tenen una leucèmia mieloide crònica, per a persones que
segurament no es moriran d’aquesta malaltia, però la seva
qualitat de vida pot minvar molt, com persones que tenen una
psoriasi greu, que tenen una artritis reumatoidea, fins i tot que
tenen asma. No ens podem oblidar de les persones que
necessiten tractament per a la infecció VIH Sida, o per les
persones que tenen infeccions associades a VIH Sida. I ja per si
això no és prou, per exemple també els tractaments en la
degeneració macular retiniana, que a la nostra comunitat
autònoma es diu que afecta a 13.000 persones, també ara hauran
de pagar.

Tot això és el que avui vostès, senyores i senyors diputats,
especialment els del PP, estan votant, voten això. Si aquestes
persones que estan en aquesta situació, es mereixen una solució
tan solidària com la que proposa el Partit Popular i no és una
altra que paguin. Per tant, per això nosaltres presentàvem la
proposició no de llei en tres punts. Un, que el Parlament rebutgi
aquest reial decret llei, perquè imposa el copagament en aquest
tipus de prestació farmacèutica ambulatòria. Una segona, que
s’instàs el Govern perquè mantengui el finançament públic
d’aquesta prestació farmacèutica, sempre i quan estigui feta per
un facultatiu del servei de salut, que és el més natural i normal;
i que estableixi el mecanisme que estim més oportú, perquè els
ciutadans no hagin de fer front a aquesta despesa.

Crec que si un analitza a qui s’introdueix aquest copagament
que nosaltres ja hem dit que els copagaments no són justs, són
mesures injustes, són mesures insensibles, això ja ens ho diu
tota la bibliografia mèdica, l’evidència d’economia de la salut
ens diu que els copagaments sanitaris l’únic que fan és crear
més desigualtats socials, perquè entre altres coses són obstacles,
són discriminacions i rompen l’equitat d’accés.

Per tant, mantenim aquesta proposició no de llei amb
aquests termes i esperam que els diputats i diputades del Partit
Popular tenguin la suficient sensibilitat per votar-hi a favor.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. I com vostè
deia Sr. Thomàs, aquesta no és la primera vegada que debatem
aquest decret llei que canvia radicalment el model sanitari del
conjunt de l’Estat espanyol. Avui celebram un any, deim
celebrar per dir qualque paraula, de l’aprovació de l'anunci
d’aquest decret i efectivament, estam davant d’una nova situació
de la sanitat pública.

Nosaltres el primer rebuig que vàrem fer va ser perquè
precisament canviava aquest concepte que es tenia i que s’havia
pactat fins la transició i que l’any 2011, després d’un procés
molt llarg, s’havia aconseguit amb la modificació de la Llei de
sanitat pública, que establia que qualsevol ciutadà de
nacionalitat espanyola i resident a l’Estat espanyol, a través de
la Llei d’estrangeria, tenia dret a la sanitat pública. Això ha estat
canviat i passam del model de ciutadà de dret, a un model
d’assegurat. I en aquests moments han d’estar assegurat, has de
ser titular assegurat de la sanitat a través de la Seguretat Social,
ser beneficiari o demostrar que ets pobre de beneficència i et
donaran també una cartilla.

I després hem anat punt per punt rebutjant diferents articles
d’aquest reial decret. El pagament dels pensionistes, abans no
pagaven, el transport no urgent, productes d’ortopèdia de
necessitat, productes dietètics relacionats amb la salut, que
abans no es pagava o es pagava molt poc, a pagar una quantia
molt més alta o pagar-ho tot.

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei
perquè estam absolutament en contra d’aquest canvi de model,
un model que a més no va ser pactat per ningú. Si era tan fàcil
convèncer i darrera aquesta proposta del Partit Popular hi havia
tants de beneficis per a l’Estat espanyol, tants de beneficis per
a la sanitat pública que amb manco es faria més. No entenc per
què hi ha tant de rebuig i no entenc per què no es va pactar. La
manca de pacte també per a nosaltres és un motiu de mantenir
aquest rebuig cada vegada que hi ha una proposta en aquest
sentit.

Donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè
l’article 25 de l’Estatut d’Autonomia estableix les competències
en temes sanitaris del Govern de la comunitat autònoma i
defensa una sanitat universal. Nosaltres sempre hem defensat la
sobirania que té el Govern de les nostres illes per fer moltes
coses en relació a la salut. Si aquest govern és sobirà per
exemple per pujar els imposts dels envasos i de la benzina, per
exemple estam pagant l’aigua envasada més cara de l’Estat i la
benzina més cara, també és sobirà per mantenir les prestacions
sanitàries que convenguin per a la població, perquè així ho
estableix l’article 25.

Fa ja un any d’aquest reial decret i avui tres mitjans de
comunicació donaven els resultats d’aquest reial decret:
pensionistes que han deixat de consumir medicació, no per
caprici, sinó perquè no ho poden pagar; s’han cronificat
determinades malalties, les llistes d’espera han augmentat a
totes les comunitats autònomes; i malalties que estaven
controlades han tornat a aparèixer. Aquest és el resultat en tan
sols un any d’aquest decret. Si continuam així, d’aquí dos, tres
anys els resultats seran encara més negatius.
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Aquesta política d’austeritat amb la qual nosaltres hi estam
absolutament en desacord i que afortunadament ja hi comença
a haver fins i tot economistes que són de caràcter conservador,
el mateix Fons Monetari Internacional que està dient que no
podem continuar amb aquestes polítiques d’austeritat perquè no
estan reactivant l’economia, perquè no estan generant llocs de
feina, perquè hi ha un rebuig social important i no les podem
seguir mantenint, en temes de serveis socials i en temes de
sanitat no és que només sigui una mesura equivocada, és que és
una irresponsabilitat. Ataca directament la cohesió social i
cronifica els problemes, en temes de serveis socials cronifica els
problemes socials i en temes de malalties cronifica la malaltia.

Vostè es feia la pregunta de quins serien afectats. Tot aquest
reial decret castiga, penalitza quan un està malalt. I si els
malalts són crònics els penalitza doblement, per la seva condició
de malalts i per la seva condició de crònics. Per tant, aquest punt
en concret també va en aquest sentit. Penalitzam qui està malalt
i mentrestant no es fa cap tipus de campanyes preventives,
perquè la medicina preventiva pràcticament ha desaparegut, les
campanyes de sensibilització també han desaparegut. Per tant,
no es fa en aquest sentit cap acció que vagi dirigida a reduir
aquest risc de malaltia.

Vostè ha fet referència a la sensibilitat del Partit Popular.
Nosaltres creim que no és un problema de sensibilitat, nosaltres
volem pensar que els parlamentaris del Partit Popular són
sensibles a tot allò que vostè exposa i que és sensible a la
situació dels pensionistes, dels malalts crònics, dels malalts que
pateixen una malaltia greu. Simplement nosaltres pensam que
és un eix ideològic, un canvi de model, un canvi de model, ja ho
he repetit diverses vegades, però perquè continuï constant, és un
canvi de model amb el qual ens estan canviant la mentalitat. Ens
fan acostumar a pagar allò que no pagàvem, la targeta sanitària,
els pensionistes la medicació, determinades pròtesis,
determinats transports, posar condicions a l’accés a la sanitat
que abans no hi eren, abaratir la sanitat pública, ara tenim
menys prestacions, els sous són més baixos, hi ha manco
professionals. I tot això amb una estratègica clara, facilitar la
privatització de la sanitat, com està passant a València i com
està passant a Madrid. 

De fet, a la nostra comunitat autònoma des que hi ha el Partit
Popular, des que s’estan posant mesures en aquest sentit, com
aquest reial decret que avui discutim, han pujat les assegurances
privades. La gent ja no confia en la sanitat pública com ho feia
abans, passen a la sanitat privada per fer-se determinades
proves, analítiques, etc., que abans ho tenia d’una forma molt
ràpida a la sanitat pública. Hi ha una presència major de llits
privats, hi ha propostes de convertir residències en petits
hospitals, perquè clar, la dependència també està castigada. I
ens trobam la sorpresa que determinats hospitals diuen que, com
que hi ha una llista immensa de més de 100.000 persones a la
sanitat pública, fan ofertes a la ciutadania d’un 50% d’aquelles
persones que puguin certificar que estan en llista d’espera,
esperant una prova i que els faran una reducció del 50% per a la
prova. Això és facilitar la introducció de la sanitat privada, que
és el que hi ha darrera de tot aquest model. No és un problema
de sensibilitat de les persones que redacten o que defensen
aquest reial decret i cada un dels articles. És un problema
ideològic, és un problema de facilitar la privatització. La gent
tendrà la privada per a proves de molts de tipus, per malalties
que no siguin absolutament complicades i tornarem als models

dels anys seixanta, quan la sanitat pública era per als pobres i
per a malalties o operacions complicades i per a la resta la gent
anirà a la sanitat privada.

Per tant, nosaltres pensam, almanco volem tenir la
consciència tranquilAla, volem que consti sempre quan d’aquí
deu o quinze anys es llegeixi el perquè es votava a favor
d’aquest canvi de modificació que danyarà la salut pública i la
salut individual dels ciutadans, i no volem que ens trobin dins
aquest disbarat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Cati Palau, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bones tardes a tots. Un dia més ens trobam aquí per debatre el
Reial decret 16/2012 i un dia més comprovam com els partits de
l’oposició passen per alt, obvien quines són les vertaderes
causes del problema que té la sanitat pública i també les causes
que han originat les greus dificultats de sostenibilitat del sistema
sanitari nacional.

Se centren ells en uns plantejaments polítics totalment
interessats i expressats amb una gran demagògia. Un dia més
escoltam el discurs recurrent de canvi de model sanitari, de
desmantellament de la sanitat pública, i que a partir del reial
decret esmentat tot s’haurà de pagar. Crida l’atenció que
precisament el darrer govern del pacte era el que feia
contractacions milionàries amb la privada i ara som nosaltres els
receptors de les crítiques quan no ho feim. Consideram que
aquest missatge que llancen és fals, que no s’ajusta a la realitat
i que és fruit d’un oportunisme polític i de voler generar
confusió entre la població enganyant els ciutadans, igual com
se’ls va enganyar a final de legislatura, tant aquí a Balears com
a nivell nacional, ocultant com era de desastrosa la realitat,
ocultant les xifres del dèficit i ocultant l’envergadura del
problema.

Per tant una vegada més ens veim obligats a ubicar la
reforma sanitària i quines són les seves motivacions. Quan el
Partit Popular arriba al Govern d’Espanya es troba una situació
molt crítica, pròxima a la fallida; es troba que la xifra del dèficit
que s’havia reconegut per l’equip socialista sortint no era la que
es deia sinó que hi havia encara 30.000 milions més de dèficit
del que s’havia dit; es troba un sistema nacional de salut amb un
deute de més de 16.000 milions d’euros, xifrat així pel Tribunal
de Comptes; i es troba un gran descontrol entre les diferents
comunitats autònomes, que funcionen com a 17 sistemes
sanitaris independents i diferenciats, totalment descoordinats,
cosa que perjudica molt la seva eficiència i els costos de despesa
de la sanitat pública.
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Òbviament al govern entrant no li queda altra sortida que
prendre mesures urgents de contenció, de control, d’unificació
i d’eficiència, mesures que permetin recuperar l’ordre i que
permetin garantir el pagament als proveïdors de la xarxa
hospitalària abans que es vegin obligats a tancar els hospitals
perquè els proveïdors deixin de proveir-los.

És obvi, i és la conclusió que n’extraiem aquí cada setmana,
que per a l’esquerra la millor factura és aquella que no es paga,
però això no pot ser en la realitat. Els comptes no quadren, això
té conseqüències nefastes i no pot acabar bé mai, i nosaltres
pensam que malgrat la duresa d’algunes mesures el Govern
d’Espanya del Partit Popular simplement ha actuat amb la
màxima responsabilitat, ha garantit la sostenibilitat del sistema,
ha pagat els proveïdors i ha recuperat la solvència del Sistema
Nacional de Salut, i això era el que s’havia de fer, això era
l’urgent i el prioritari, i els beneficiaris som i serem a la llarga
tots els espanyols i tots els que feim ús d’aquesta sanitat
pública.

I sempre ens posen com a exemple Andalusia, la comunitat
autònoma d’Andalusia com a model de gestió perquè es rebelAla
contra el que marca el ministeri. Idò mirin, una dada que hem de
tenir en compte és que la comunitat andalusa, per al 2013, per
a polítiques socials té pressupostats 300 milions menys del que
tenia l’any anterior, i a Balears en canvi tenim 25 milions més
per a polítiques socials del que teníem l’any anterior. Per tant
consideram que no és Andalusia el model a seguir en matèria de
polítiques de benestar social. Nosaltres el que volem és un
model social i sanitari que es pugui mantenir, que es pugui
pagar i que tengui garanties de futur.

La proposició no de llei d’avui se centra en el copagament
dels medicaments de dispensació ambulatòria. El copagament
dels medicaments és un tema ja molt vist, però així i tot jo
voldria destacar una sèrie de punts. En primer lloc es tracta d’un
copagament que ja existia, que evidentment s’ha reformat el
sistema d’aportació, i el que s’ha fet és vincular-ho a la renda,
qui més té més paga; això és el que sempre se’ns demana per
part de l’esquerra, idò això és el que s’està aplicant, qui més té
més paga en qüestió de medicaments. Abans les persones
actives pagaven un 40% i els pensionistes no pagaven. Saben
vostès que 654.000 aturats de llarga durada han deixat de pagar?
Aquestes persones quan el Partit Socialista governava pagaven
un 40% dels medicaments, ara han deixat de pagar, aquestes
654.000 persones no paguen. No sé si això també els sembla
malament, perquè és que aquí absolutament totes les mesures i
iniciatives preses pel govern del Partit Popular són negatives i
van en contra de les persones i de la sanitat pública. No sé si
això també els sembla malament, diguin-ho.

No llegiré el punt 13 de l’article 4 del reial decret, on
s’explica detalladament com es desenvolupen les aportacions
dels usuaris per la prestació farmacèutica ambulatòria, però sí
vull esmentat que l’apartat 6 explica les mesures que s’aplicaran
amb la finalitat de garantir la continuïtat en els tractaments de
caràcter crònic i assegurar un alt nivell d’equitat als pacients
pensionistes amb tractaments de llarga durada. Per això els
perceptors de pensions no contributives i de situacions
anàlogues no paguen; tampoc no paguen els perceptors de
rendes mínimes d’inserció; els malalts greus i crònics tenen una
aportació reduïda del 10% amb un límit màxim. Per tant estam
parlant de copagaments mínims. A l’apartat 7 indica que les
aportacions que facin els pensionistes per sobre d’allò que els
pertoqui pagar serà retornat per les comunitats autònomes, i
aquí vull aprofitar per anunciar que Balears, la nostra comunitat,
ja ha reemborsat 742.000 i busques d’euros als pensionistes amb
dret a devolució; és l’import corresponent als mesos passats de
juliol, agost, setembre i octubre, un reintegrament que es fa
bimestralment i dins els terminis que estableix el reial decret.

També volem destacar que el ministeri ha aconseguit
actualitzar els preus menors, que el reial decret ha implantat per
primera vegada una mesura adreçada a la dispensació del
medicament amb el preu més baix, cosa que està abaratint el
preu dels medicaments; s’ha aconseguit que mil prestacions
hagin modificat..., perdó, mil presentacions hagin modificat el
seu preu a la baixa i s’ha assolit un 34,4% de prescripció de
genèrics; la inclusió de criteris de cost-benefici amb la
incorporació de nous medicaments; i l’adequació dels envasos,
i també l’actualització de l’IPC en medicaments d’aportació
reduïda.

Per tant consideram que s’ha fet un esforç important en
matèria de reducció de despesa farmacèutica que, com saben,
era superior a la mitjana dels països europeus. Per tant és cert,
ho assumim, que s’ha variat el model de prestació farmacèutica,
però amb mesures que asseguren l’accés de tots els ciutadans als
medicaments necessaris. Ara tenim un model de prestació
farmacèutica sostenible i més just, en funció de la renda i de la
durada del tractament, i el que no és mereixen els pacients
d’aquest país ni de la nostra comunitat autònoma són governs
formats per polítics malbaratadors que posin en perill la
sostenibilitat del sistema sanitari, com havia passat els últims
temps.

I, Sr. Thomàs, li vull dir, perquè cada dia vostè m’ho retreu,
que si no troba que parla prou de les persones vull aprofitar els
minuts que em queden per anunciar algunes notícies recents
respecte de l’activitat del ministeri. Per exemple he d’anunciar
que el Ministeri de Sanitat està treballant en l’elaboració d’un
mapa de recursos sobre patologies rares i en l’impuls
d’iniciatives que millorin la qualitat de vida dels pacients que
pateixen aquestes malalties. I també vull anunciar que també
s’ha aprovat ja un pla estratègic nacional d’infància i
adolescència que tendrà una dotació econòmica de més de 5.000
milions d’euros per als propers quatre anys, i ara dins aquest pla
s’està impulsant una estratègia de salut mental infantil i juvenil.
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Per tant nosaltres ens alegram que el Govern de Madrid i
que el Govern de Balears siguin governs que treballin
seriosament per millorar la qualitat de vida de les persones, no
només governs que parlen de fer aquesta defensa però que
llavors, quan es gestiona, no ho fan així. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el Sr. Thomàs per
un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Santiago, pel
seu suport. Evidentment jo utilitzava el terme de sensibilitat una
mica com fa el PP amb els seus eufemismes. 

Evidentment això és una decisió política. Acabam d’escoltar
una diputada del Partit Popular que acusa de fer demagògia
quan han enganat tots els ciutadans amb el seu programa
electoral. Ara ens hem assabentat que la xifra del dèficit de
l’any passat era d’un 10,6%; o ens hem assabentat que ens han
apujat l’IVA o l’IRPF, que varen dir que no pujarien imposts.
I si ens atenem al món sanitari, el seu programa electoral diu
que no augmentaran les llistes d’espera independentment de la
situació econòmica; idò miri, Sra. Palau, un 10% de població i
batent rècords històrics.

Miri, si els aturats que no tenen dret a cap prestació ara no
paguen és perquè vostès apliquen la Llei general de salut
pública aprovada el mes d’agost del 2011, compleixen la norma.
Si vol que parlem de sostenibilitat, vàrem crear aquest sistema
nacional de salut amb una renda per càpita de 7.000 euros; ara
tenim 30.000 euros de renda per càpita i no serem capaços de
sostenir el Sistema Nacional de Salut? Pressupost de la
comunitat autònoma en salut, 1.000 euros per càpita, quan la
mitja d’Espanya és de 1.250. 

Està molt clar: vostès varen decidir tot solets fa un any
canviar el model sanitari d’aquest país. Ja han romput les
garanties d’universalitat, d’equitat, de gratuïtat i de qualitat, i
han introduït, entre altres coses, que ja no és un dret de
ciutadania, que modifiquen cartera de serveis, i que van
mercantilitzant la sanitat i van introduint la privatització. I per
això introdueixen, entre altres coses, el copagament. Ahir vaig
tenir l’oportunitat de demanar al Sr. Conseller, perquè, clar, en
salut quan es prenen decisions es prenen per produir canvis que
millorin la salut del ciutadà; ahir no vaig tenir la sort que el Sr.
Conseller contestàs. Clar, introdueixen copagaments, i un espera
que millori la salut, no que empitjori. Vostès s’haurien de
preocupar més per la salut de les persones, qüestió que no fan.

Jo no he parlat del copagament farmacèutic, he parlat del
copagament farmacèutic de la dispensació ambulatòria
hospitalària, que és nova. Vostès, ja que vostè ho ha dit, el
copagament farmacèutic per començar vostès retenen
innecessàriament durant mesos els doblers dels pensionistes; a
molts d’ells els suposa entre un 5 i un 7% de la seva pensió
mensual, però vostès els els retenen innecessàriament. Per això
ho podrien fer com a Andalusia, que per això la podria posar
d’exemple, que mai no han retingut els doblers als pensionistes,
com aquí fan, i han aconseguit que un de cada cinc no retiri tots
els seus medicaments. Ara ens hem assabentat -vostè té

informació privilegiada, perquè a aquest diputat la Conselleria
de Salut no li dóna la informació- que ja han tornat els doblers
que han retengut irregularment durant quatre mesos; perfecte,
però torn a dir que ho retenen innecessàriament,
innecessàriament.

Vostès han introduït copagaments en transport sanitari,
transport (...) urgent, trastorns dietètics, que són necessaris. La
filosofia és, com ha dit la Sra. Santiago, des de la targeta
sanitària fins a tot el que es posi enmig; tot ara és susceptible de
pagar-se, des d’un medicament recollit a l’hospital a pagar un
cent per cent de més de 400 medicaments que ja no financen,
que els metges prescriuen i que a més han pujat el seu preu.
Això és el que vostès van aconseguint.

I li ho torn dir, i no ho dic jo, ho diu la bibliografia
d’evidència científica i d’economia de la salut: els copagaments
sanitaris creen més desigualtat social i rompen l’equitat, són un
obstacle, i afecten especialment els més febles i els més
necessitats, com són pensionistes, majors, immigrants, població
infantil, els que tenen una discapacitat, una malaltia rara o una
malaltia crònica. I aquestes mesures, els agradi o no, són
regressives, injustes i ineficients, i fins i tot, i fins i tot,
Alemanya ha retirat els copagaments. Per tant aquesta decisió
no és una decisió tècnica, és una decisió absolutament política,
ideològica, de canvi de models, i vostès ho tenen molt clar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...han triat no gastar, que paguin els que estan malalts, que
normalment són pensionistes, i si són crònics millor, i per tant
vostès ho tenen molt clar. Varen introduir una desgravació fiscal
per als que tenien assegurances privades sanitàries, i ahir ens
vàrem assabentar, desgraciadament, que fins i tot la privada ja
fa ofertes per a les persones que estan en llista d’espera de l’Ib-
salut. Això és el que els hauria de fer vergonya, que els malalts
del sistema pública ja hagin d’anar al sistema privat, però això
és un efecte secundari o un efecte colAlateral que vostès
persegueixen amb aquest reial decret, desmantellar la sanitat
pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

I torn dir: en què ha millorat la salut dels ciutadans amb els
seus nous copagaments? Jo li ho diré: en res. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la votació de la proposició.
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Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició RGE 161/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 406/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'aplicació de
l'IVA superreduit al pa sense gluten apte per als pacients
celíacs.

A continuació passam al darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la Proposició no de llei 406/13, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a l’aplicació de l’IVA
superreduït al pa sense gluten apte per als pacients celíacs.

Per defensar la proposició no de llei intervé el Sr. Óscar
Fidalgo per un temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señores y señoras
diputados, las enfermedades crónicas suponen, como ustedes
saben, además del padecimiento en el tiempo para los afectados
y sus familias, a menudo un sobrecoste, a menudo no,
prácticamente siempre, por el dispendio extraordinario que
supone para esas familias adaptar la vida de un enfermo crónico
lo más posible a la normalidad de las personas que no padecen
estas enfermedades, y en España existen, para que se hagan
ustedes una idea, unos 400.000 celiacos, y de entre éstos unos
40.000 diagnosticados, según la Federación de celiacos de
España. Además esta misma federación dispone que el 70% de
los alimentos manufacturados en España que se venden en los
mercados contienen o pueden contener gluten. 

Por tanto, y si me permiten ustedes, ciñéndonos a los
celiacos, si interpretamos que éstos tienen necesidades
alimenticias extraordinarias, esto es, no coincidentes con el
resto de población, estableceremos el silogismo que deben
abonar un suplemento por la especialización o especificidad de
su necesaria alimentación.

Y que me perdonen los expertos si cometo algún error por
no ser docto en medicina, pero bien podríamos decir sin ánimo
de equivocarnos que la celiaquía es una intolerancia permanente
al gluten, que es una proteína que se encuentra en algunos
cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena, que
produce en individuos predispuestos genéticamente una lesión
grave en la mucosa del intestino delgado provocando una atrofia
en las vellosidades intestinales, lo que determina una
inadecuada absorción de los nutrientes de los alimentos,
proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y
vitaminas. El único tratamiento existente a día de hoy, al
parecer, consiste en el seguimiento de una dieta estricta sin
gluten de por vida, que conlleva la recuperación y
normalización tanto clínica como funcional, así como la
reparación de la lesión vellositaria. 

Una detección precoz y una dieta sin gluten son, sin duda,
los mejores aliados para las personas que al parecer sufren esta
intolerancia, según dicen los expertos. Es por ello que los
celiacos, por tanto, ven condicionada su alimentación, puesto
que la dieta sin gluten es un elemento fundamental del
tratamiento que deben seguir, y esta situación exige que el
Estado, en nuestra opinión, ponga todo su interés en evitar la
creación y persistencia de barreras jurídicas y económicas que
puedan afectar a la adquisición de alimentos propios de la dieta
celiaca. 

Por consiguiente, y de forma específica, por tratarse del
sustituto para celiacos de un alimento habitual de la dieta
humana, el pan sin gluten apto para el consumo de los celiacos
debe considerarse análogo a los efectos tributarios del impuesto
sobre el valor añadido al pan común propio de la dieta diaria, tal
y como viene definido en el artículo 91.1 de la Ley 37/92, de 28
de diciembre, que como ustedes saben es la Ley sobre el
impuesto de valor añadido, y seré breve porque creo que en eso
vamos a estar, señores diputados, todos de acuerdo.

Esta es una demanda de los celíacos y del Grupo Popular
que, además, cree que es de justicia, como creo que podremos
coincidir todos esta tarde. Por eso les presentamos esta
proposición no de ley solicitando el IVA super reducido para el
pan sin gluten, específicamente destinado a los celíacos, que
pasaría, como ustedes saben, del 10% actual al 4%,
proporcionando un ahorro estimado a las familias de 1.500
euros al año.

Sin más, señores diputados, les insto obviamente a que voten
ustedes a favor de esta proposición no de ley y que, en su caso,
a partir de ahora podamos tener un debate sobre la misma.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Fidalgo. Passam idò al torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, Sra. Presidenta. Bones tardes, Sr. Fidalgo, he
escoltat amb molt deteniment les seves paraules, no és un
diputat que normalment intervengui en aquesta comissió, però
l’he escoltat i he d’expressar un dubte: o jo no entenc res o és el
Sr. Fidalgo i el Partit Popular els que no entenen res, i
m’explicaré.

Em pensava que l’havien retirada, aquesta proposició no de
llei, però veig que no; aquesta proposició no de llei dur registre
d’entrada de dia 24 de gener de 2013, entenc que és una
proposició no de llei que amb millors o pitjors paraules, ho dic
des de la meva posició professional de metge, explica la
malaltia celíaca, les seves conseqüències, el seu tractament, etc.
I evidentment hi ha conjunt de ciutadans i ciutadanes espanyols,
de nins d’edat mitjana o de majors que són diagnosticats i que
pateixen aquesta malaltia, que té un component genètic, que és
de característica autoimmune i que dóna problemes d’absorció
intestinal importants.
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La proposició no de llei que ha presentat el Partit Popular
diu que el Parlament insti el Govern central a adoptar les
mesures necessàries perquè el pa sense gluten, apte per al
pacient celíac, tributi al tipus super reduït del 4% d’IVA. Cap
problema fins aquí, però hem de dir que dia 1 de setembre de
l’any 2012 el Govern d’Espanya del Partit Popular va pujar
l’IVA del pa sense gluten al 10%, varen ser vostès els que varen
pujar l’IVA al 10%, dia 1 de setembre del 2012.

Què ha passat? Que les protestes de les organitzacions de
malalts celíacs han aconseguit modificar la seva posició, Sr.
Fidalgo. El tenc per una persona que es prepara les coses, que
es mira els papers, però jo li ho torn a dir, és que no entenc com
vostès mantenen aquesta proposició no de llei.

Dia 26 de setembre 2012, Congrés dels Diputats, es demana
a la Sra. Ministra què pensa fer amb l’IVA, si pensa reduir-lo al
4%; i la ministra s’alegra i diu que el Govern central del Partit
Popular fa una gran feina, que ho reduirà al 4%, després de 26
dies que l’havia pujat al 10%, això és el setembre. 

Bé, més dubtes, com pot ser que el Partit Popular mantingui
aquesta proposició no de llei? Resolució de la Direcció General
de Tributs de la Secretaria d’Estat del Ministeri d’Hisenda, de
dia 20 de novembre de 2012: “Pan común, aplicación del tipo
del 4% a los siguientes productos alimenticions aptos para
personas con intolerancia al gluten”, li podria dir aquí tot el
que diu, tècnicament, no els molestaré amb la lectura, però la
conclusió és que el Govern rectifica i aquell IVA que havia
aplicat i pujar al 10% del pa sense gluten, ara decideix baixar-lo
al 4%.

Per tant, avui el Partit Popular als diputats i diputades ens fa
dedicar un temps aquí a la Comissió de Salut per votar una cosa
que el Govern del PP ja ha rectificat fa mesos, i és més, ja li ho
he dit, aquesta resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda és
del 20 de novembre de 2012 i vostès enregistren la pregunta dia
24 de gener; vull dir, tot sembla que el PP ha rectificat i, després
d’haver-ho pujat al 10%, escolta les associacions de malalts i
decideix que s’ha equivocat i el baixa al 4%. 

Per tant, deixi que com a mínim expressi els meus dubtes
que no sé si ho ha fet vostè personalment o li han donat una
intervenció per llegir, però a mi m’ha sobtat molt. I em sobta
més després que fa quinze dies o una setmana vostès han
rebutjat retirar el copagament dels trastorns dietètics, que afecta
persones amb trastorns metabòlics congènits, això no els
preocupa, que també es gasten doblers, eh?, i no poden viure,
aquests si que no poden viure, es moren. Un si menja pa amb
gluten tendrà deposicions diarrèiques, però no es morirà,
aquests als quals vostès obliguen a pagar el copagament dels
trastorns metabòlics, aquests sí que han de pagar o els que
necessiten alimentar-se per una sonda perquè no poden ni
menjar.

Per tant, aquesta sensibilitat entre cometes que demostren
amb els malalts de gluten i que demostra que s’havien
equivocat, no l’han tenguda amb altres grups de població i de
milions de persones que també tenen altres malalties.

Per tant, nosaltres avui podem fer diverses coses, votarem
que sí, però és que és ridícul que en aquests moments, després
que el Govern d’Espanya ha reconegut la seva equivocació, dia
20 de novembre de l’any passat, vostès ens duguin aquí..., idò
desembre, gener, febrer, març, abril, cinc mesos després, una
proposició no de llei perquè el Parlament insti que el Govern
apliqui l’IVA hiper reduït, sincerament no ho entenc. Votarem
que sí perquè no ens diguin que estam en contra d’aquest grup
de persones, però bé, ja que la Sra. Palau abans ha fet de
publicista del ministeri, que ja ho sabíem per la premsa, idò jo,
Sr. Fidalgo, li ho torn a dir, no entenc com mantenen aquesta
proposició no de llei avui en aquesta comissió, perquè el Govern
fa sis mesos que ha modificat la seva postura.

Per tant, votarem que sí, però li ho torn a dir, no entenc com
vostès han mantingut aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Coincidim amb el portaveu del Grup
Popular que hem de facilitar la vida a les persones que tenen
una malaltia crònica, perquè el que no podem fer és penalitzar-
les, però com hem dit al debat de la proposició no de llei
anterior, totes les mesures que du a terme el Partit Popular, el
Govern del Partit Popular a l’Estat és per no facilitar-los per res
aquesta qualitat de vida, els puja el copagament de transport
urgent, copagament de targeta sanitària, pagar per determinats
aparelles ortopèdics, la majoria de persones cròniques són
persones d’edat avançada, se’ls fa pagar medicament, se’ls
retalla tot allò superior als vuit euros i ja se’ls tornarà d’aquí a
uns mesos. Si vostè ho sent d’una manera un poc neutral cap
d’aquestes mesures no és per facilitar la vida als malalts crònics,
més aviat els ho han complicat una mica, però ens alegram que
vostès reconeguin que, com a mínim, a les persones amb
malaltia crònica se’ls ha de facilitar la vida, cosa que fins ara el
Partit Popular no ha fet.

Coincidim també amb la proposta que vostès presenten, però
igual que al Sr. Thomàs, la veritat és que ens ha sorprès el
manteniment d’aquesta proposició no de llei, perquè si es va
passar del 8 al 10% a 1 de setembre amb la pujada de l’IVA a
tots aquests productes que consumien les persones que patien
aquesta malaltia que avui tractam, es mantenia la del pa blanc
hiper reduït, a un IVA hiper reduït d’un 4%, però s’excloïa
qualsevol altre pa i qualsevol altre tipus de tractament i es
pujava d’un 8 a un 10%.
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Això el 26 de setembre va ser debatut al Congrés dels
Diputats, va ser la diputada de CIU, Sra. Lourdes Ciró, qui va
fer una proposta perquè es modificàs a l’hiper reduït passant no
ja d’un 10 a un 8 com estava abans, sinó d’un 8 a un 4%; la
ministra es va comprometre, la ministra Mato es va
comprometre a modificar-ho, i el desembre de 2012 una
resolució de la Direcció General de Tributs rebaixa l’IVA no al
8%, que és com estava abans que s’aplicàs el 10%, sinó al 4.

Per tant, els llegiré aquesta resolució que especifica i diu
“tributaran al tipus del 4% el pa comú, la massa de pa comú
congelada, el pa comú congelat, si aquests productes hagin estat
objecte d’un tractament especial per reduir el contingut de
gluten o hagin estat substituïts per altres sempre i quan es
comercialitzi amb la indicació de contingut molt reduït de
gluten”, és a dir, tots aquells productes que van dirigits a les
persones que pateixen aquest problema.

Per tant, nosaltres el que li proposam per donar sentit a
aquesta proposició no de llei, que, a més, està enregistrada amb
posterioritat a aquesta resolució, és que “El Parlament de les
Illes Balears celebra la rectificació feta pel Govern de l’Estat -
que l’ha feta i per tant nosaltres ho podem celebrar- per aplicar
les mesures necessàries perquè el pa sense gluten, apte per als
pacients celíacs, tributi al tipus super reduït d’un 4%”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fidalgo, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Bueno, en primer lugar me gustaría ceñir un poco cuál es el
debate. Sr. Thomàs, le agradezco su apoyo y el apoyo de su
grupo parlamentario a esta proposición no de ley, no voy a
pretender en ningún caso erigirme en ningún docto en medicina
porque obviamente no lo soy, pero sí me gustaría circunscribir
alguna de las cosas que se han dicho, igualmente para la Sra.
Santiago, y es que las resoluciones de la Dirección General de
Tributos no son leyes, y se lo especifico para que ustedes lo
conozcan. Las resoluciones de la Dirección General de Tributos
circunscriben la opinión del ministerio y de los técnicos
conforme a una circunstancia bien concreta, pero no reforman
una ley, señores diputados. 

Parece mentira que ustedes, estando sentados en un escaño
de un parlamento autonómico, tengan el descaro de incurrir en
tales argumentaciones, que yo podría entender en el juego de la
dialéctica parlamentaria, pero que obviamente creo que la
exceden y van a un debate pernicioso, que obviamente... si yo
entrara estaríamos en una espiral absolutamente lamentable que
no nos conduciría realmente a ningún sitio.

Quiero decirles igualmente que hoy el debate es que todos
los grupos políticos en mi opinión estemos de acuerdo, o no, en
que es necesario con las circunstancias paralelas y concretas que
ustedes consideren oportuno, pero que es necesario o no rebajar
el IVA del pan al 4% tal y como establece nuestra proposición

no de ley, nosotros pensamos que sí y pensamos que además es
de justicia.

Sra. Santiago, que sería maravilloso que además del pan, y
Sr. Thomàs, pudiéramos tener la oportunidad de ejercer otras
políticas de subsidio, de ayuda a determinados colectivos que
realmente tienen un padecimiento severo, pues obviamente a mí
es lo que más me gustaría venir a hacer aquí, pero la realidad es
la que es, y el partido uno lo tiene que jugar con las
herramientas que tiene encima de la mesa y al final los políticos
tienen que decidir.

Ustedes decidieron seguir una senda absolutamente
expansiva en una circunstancia económica bien concreta, que
todos sabemos el resultado que nos deparó, y no me voy a
recrear en el argumento porque, como todos ustedes sabrán, en
fin, el sistema sanitario español tiene un déficit conocido de
17.000 millones de euros, y endémico, y oiga, un gobierno al
que ustedes daban apoyo gastó 15.000 millones de euros en
carriles bici y en cambiar aceras a nivel de toda España. Oiga,
la política es priorizar, la política es sentar las bases de lo que
uno quiere que sea el sistema público, ustedes optaron en un
sentido y nosotros, precisamente con estas medidas que se
toman, y si quieren ustedes algún afluente al debate principal lo
que estamos haciendo es garantizar un sistema público y
universal sanitario para toda España y para el futuro, cosa que
no sucedía hasta el momento puesto que el sistema estaba en
grave riesgo de quiebra, no para un colectivo, sino para el
común de los españoles.

Quiero finalizar, Sra. Presidenta, si usted me lo permite,
instando al grupo MÉS a aceptar el texto tal y como viene
establecido, porque creo que esos son los términos del debate,
y que en otro sentido sería otro debate. Y la Sra. Santiago tiene
la oportunidad de presentar aquellas iniciativas que considere
oportunas o de enmendarlas con sentido y tal y como establece
el Reglamento, además, in voce, pues en el plazo legalmente
establecido, cosa que su grupo parlamentario no ha hecho. 

En cualquier caso, les quiero dar igualmente las gracias a los
dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, entonces pasamos...

Té la paraula el Sr. Thomàs, per un minut.

EL SR. THOMÀS I MULET:

M’agradaria amb ànim constructiu, ja que tots hem constatat
que el Govern ha rectificat, que es modifiqui la proposició no de
llei, aquí el que diu és que instam el Govern a prendre una
decisió i el Govern ja l’ha presa.

És a dir, si se’m permet ...



654 SALUT / Núm. 46 / 24 d'abril del 2013 

 

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

No..., eh...,

LA SRA. PRESIDENTA:

Yo creo que de todas formas este debate ya lo hemos tenido
y el portavoz del Partido Popular ha dicho que deja la
proposición tal como está. Creo que ahora es el turno de las
votaciones. Si no se acepta la modificación, no se acepta.

Pasamos pues a la votación.

Votos a favor? 9.

Votos en contra? No hay.

Abstenciones? 5.

En consecuencia, queda aprobada la Proposición no de ley
RGE núm. 406/13.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 45, de dia 17
d'abril del 2013.

Totes les referències fetes al RGE núm. 316/13, s'han
d'entendre fetes al RGE núm. 316/12.
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