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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt 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:

Sí Sra. Presidenta, Jaime Fernández sustituye a José Maria
Camps.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sra. Presidenta, Lourdes Aguiló substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions... Sí, si hi ha més substitucions.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Quico Mercadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 14079/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a víctimes de la
talidomida.

Passam idò al primer punt de l’ordre del d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 14079/13 del
Grup Parlamentari MÉS, sobre víctimes de la talidomida.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bones tardes a tots i a totes i donar la
benvinguda a aquesta comissió a un representant de les víctimes
del que avui parlam, de la talidomida.

Aquesta és una proposició no de llei molt senzilla, és una
proposició no de llei que va dirigida bàsicament a donar suport
a les víctimes de la talidomida de la nostra comunitat autònoma,
les quals no són molt nombroses, i que, malauradament, no
s’han pogut acollir als beneficis d’aquesta sentència que
recentment hi ha hagut i que considerava com a víctimes de la
talidomida un nombre determinat de ciutadans.

Vostès saben que el laboratori alemany de Grünenthal
presentà la talidomida l’any 1955, dos anys després la va
comercialitzar com a un tranquilAlitzant, però també es va usar
per tractar les nàusees de les dones embarassades. Això va fer
que moltes dones que tenien problemes de vòmits a primera
hora del matí o a altres moments, ho varen utilitzar de forma
prou massiva, es calcula que en aquests moments en el conjunt
de l’Estat espanyol hi ha unes 3.000 persones vives afectades
per l’ús d’aquest fàrmac. Es va vendre a nombrosos països, no
només va ser a l’Estat espanyol, sinó pràcticament per a tota
Europa.

L’any 1959, els investigadors de la Clínica Universitària
d’Hamburg, donat el nombre important de persones que naixien
amb un problema de malformació de caràcter físic, varen
començar a investigar què passava. I varen concloure finalment
que la talidomida era la responsable de nombroses
malformacions que es produïen durant la gestió perquè els nins
o les nines ja naixien amb aquesta discapacitat física.

L’any 1961 es va retirar pràcticament de tota Europa i a
l’Estat espanyol no va ser fins a l’any 1962. Insistesc que es
calcula que actualment encara hi ha entre 2.000 i 3.000
persones.

L’any 1971 la companyia farmacèutica va indemnitzar les
persones nascudes a Alemanya afectades per aquest ús
d’aquesta medicació que s’havia comercialitzat de forma legal
entre 1957 i fins l’any 1961.

A l’Estat espanyol, el conjunt de ciutadans i ciutadanes
afectats per aquests productes es varen constituir en una
Associació de víctimes de la talidomida, que es coneix com
AVITE, i després de molts d’anys de reivindicació varen
aconseguir que l’any 2010 el Govern espanyol, a través de
l’Institut de Salut Carles III, reconegués que la seva discapacitat
era conseqüència del consum d’aquesta talidomida per part de
les seves mares quan estaven embarassades. Aquest
reconeixement era la primera passa que els permetia interposar
una denúncia contra l’empresa farmacèutica esmentada, que va
comercialitzar un producte que no devia tenir tot el procés
garantit per poder-ho fer i que, sobretot, no donàs, o hauria de
tenir totes les garanties perquè no provocàs mal a les persones
que ho consumien.

AVITE va demanar l’empresa i finalment va ser el
novembre del 2013, recentment, en què es va conèixer la
sentència judicial, que obligava el laboratori alemany que va
comercialitzar el producte a indemnitzar els afectats pels
fàrmacs reconeguts com a víctimes. I subratll això de
reconeguts com a víctimes, perquè era molt important a la
sentència aquest reconeixement com a víctimes. Condemnava
a l’empresa a cobrar entre 660.000 i 1.980.000 euros als afectats
d’aquest producte farmacèutic, d’aquesta medicina, reconeixent
que hi podia haver una discapacitat d’entre el 33%, que és el
grau de minusvàlua que es reconeix com a discapacitat a l’Estat
espanyol, fins el cent per cent. Aquest 33% era una quantitat i
a partir d’aquest 33% cada punt que tenien més de discapacitat,
suposava una indemnització més alta.

Però els afectats per aquesta situació residents a les Illes
Balears i a altres indrets de l’Estat espanyol, no només a les
Illes Balears, no varen poder rebre aquesta indemnització com
a víctimes d’aquest ús de la talidomida, perquè no han estat
reconegudes com a tals, perquè un dels aspectes de la sentència
els determina que han d’haver estat reconeguts com afectats de
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la talidomida per l’Institut de Salut Carles III, no es reconeix
cap altra entitat pública o administrativa que pugui reconèixer-
los com a víctimes de la talidomida, és a dir, que la seva
discapacitat sigui fruit d’aquest consum d’aquest medicament.
I a més a més, estableix unes dades de naixement molt
concretes, que van d’entre 1960 i 1965, té a veure amb la relació
de quan es consumia el producte a l’Estat espanyol. I rebutja de
forma genèrica aquesta sentència que es pugui donar una
indemnització a cada un dels afectats que tenguin altre tipus de
reconeixement d’aquesta discapacitat.

Per tant, dels 180 demandats que hi ha hagut en el conjunt
de l’Estat espanyol, que es varen unir per fer aquesta demanda,
només 20 es varen poder acollir a aquesta sentència i cap
d’aquests de la nostra comunitat autònoma.

Per tant, aquesta proposició no de llei té dos punts: un és que
“El Parlament de les Illes Balears celebra aquesta sentència del
Jutjat de Primera Instància núm. 90 de Madrid, com a una
primera i important passa per reconèixer les persones amb
minusvàlua provocada pel consum de la talidomida i com a
víctimes d’una mala comercialització d’un producte
farmacèutic.” Jo crec que és important per al reconeixement a
les víctimes, per al reconeixement a les mares que varen
consumir aquest medicament de forma normalitzada, perquè els
ho havia recomanat el seu metge, i sobretot de cara a la indústria
farmacèutica que el que ha de fer és realment donar les màximes
garanties quan posa un producte farmacèutic o mèdic per al
consum, tengui totes les garanties.

I el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar en un temps màxim de 30 dies, -i de cara a
un possible consens d’aquesta proposició no de llei en modificar
aquesta temporalitat, hi podem estar d’acord-, totes les persones
afectades per l’ús de la talidomida a la nostra comunitat
autònoma, -que no són més que..., entre 5 i 10 persones-, per
valorar i acordar amb aquestes una estratègia perquè puguin ser
reconegudes com a víctimes d’aquest fàrmac i que puguin en un
futur ser beneficiaris d’una indemnització econòmica per les
dificultats que ha suposat patir aquesta malaltia i altres beneficis
que pugui generar ser reconegudes víctimes d’aquest producte
farmacèutic, com per exemple acollir-se a una jubilació
anticipada aquelles persones reconegudes com a víctimes
d’aquest producte.

Com veuen vostès, no és una proposició no de llei que
vulgui acotar el Govern, simplement pensam que hi ha d’haver
la voluntat per part de l’administració pública, que estam segurs
que n’hi ha, de pactar amb el conjunt d’afectats estratègies
perquè puguin ser reconegudes com a víctimes; perquè tenim
aquesta sentència del novembre del 2013, que és molt
important, i que és un antecedent judicial, i jo crec que de
caràcter social, a la qual podrien acollir-s’hi aquestes persones
afectades de la nostra comunitat autònoma.

Estam oberts a altres propostes, però per a nosaltres sempre
seria central que els afectats formassin part d’aquesta estratègia
de com confrontar o com dirigir-se a l’administració de l’Estat
per poder ser reconeguts com a víctimes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També donar la benvinguda
als representants de l’Associació de Víctimes de la Talidomida
en aquesta seu parlamentària, per tractar d’un tema que els
afecta directament i que esper que pugui ser aprovat i tengui
satisfacció una demanda d’aquesta associació.

És evident que la Sra. Santiago ha exposat els fets, tal i com
es varen produir en la cronologia d’aquests trenta anys, més de
trenta anys, més de cinquanta anys que duim des que es va
produir aquest fet. A mi m’agradaria assenyalar especialment
com de complicada va ser la investigació per tal d’esbrinar
quina havia estat la causa que a molts de països nasquessin
infants amb malformacions, i aquí, a Espanya, hi havia una
cultura d’amagar tot el relacionat amb la medicació que es
prenien per als nervis, com es deia en aquella època, les dones
que prenien pastilles per als nervis no ho deien, no deien
obertament que prenien aquests medicaments perquè estava
molt mal vist.

Per tant, a aquests detectius de la talidomida, els quals varen
ser dos metges, dos científics, els va costar molt reconstruir
totes les passes per poder arribar a la conclusió que totes les
dones que havien tengut aquests infants amb malformacions
havien pres un medicament que era per als nervis. I després
també es va receptar per als vòmits, tot i que el prospecte no
posava aquesta recomanació. Eren uns moments en què
s’ocultava, com ja he dit, aquest tipus de medicacions i aquí a
Espanya es va prohibir a l’any 1962, quan hi havia ja molts de
països que ja l’havien prohibida; nosaltres, a Espanya ens vàrem
torbar un parell d’anys més, la qual cosa va provocar més dolor
i més casos, com els que comentam.

M’agradaria destacar el moment històric en què se
produeixen aquests fets, perquè agreugen molt més la situació
d’aquestes famílies. Pensem que en aquella època aquests
infants varen néixer a un país governat per una dictadura, on les
persones amb discapacitat no tenien cap tipus de suport
institucional; eren persones, infants amagats per les seves
famílies, avergonyides moltes, unes no, però moltes sí, i molts
nins eren... jo he mirat molta documentació per poder visualitzar
el que parlàvem avui, i moltes famílies elaboraven pròtesis fetes
a casa, per tal de tapar les mancances físiques d’aquests nins.

Per tant, aquests infants i aquestes famílies varen néixer a un
país que no va prioritzar desenvolupar les potencialitats, ni les
capacitats d’aquests infants i aquests infants no varen ser la
prioritat ni política, ni científica. Per tant, vivien aleshores
d’esquena als avanços aconseguits per les fundacions d’altres
països en favor dels afectats, i Espanya vivia d’esquena
d’aquests drets i a la llibertat, evidentment. Moltes mares varen
patir les mirades acusadores de moltes persones que les
assenyalaven com a culpables d’haver provocat aquestes
malformacions i moltes famílies, moltes mares varen pagar un
preu molt alt, un preu físic, psíquic i emocional.
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Avui han passat cinquanta anys perquè la farmacèutica es va
seure en el banquet dels acusats, tot i que sempre que havia
alAlegat, per evitar pagar indemnitzacions, que a Espanya aquest
medicament va tenir poca implantació, tot i que es varen
importar partides per un total de 6 milions de dosis. Per tant, sí
va tenir una implantació important i el fet ho demostra amb la
quantitat de persones afectades que hi va haver.

Avui la sentència del cas estima actuació culpable per no
haver pres mesures necessàries per comprovar la seguretat del
producte, ni per comunicar als metges els seus efectes, una
vegada que va ser retirat del mercat, la qual cosa, com ja he dit
abans, va agreujar la distribució i el consum d’aquest fàrmac a
Espanya.

Tampoc no es va considerar la prescripció dels fets tal i com
argumentava la farmacèutica, ja que els danys i les
malformacions dels infants, han quedat com a danys permanents
consolidats des del moment del seu naixement. I aquest és un
tema importantíssim per poder fonamentar aquesta demanda
contra la farmacèutica que s’ha tengut en compte. No hi ha
prescripció dels fets, tal i com demanava la farmacèutica. 

En relació amb la sentència, ja ho ha comentat la portaveu
del Grup MÉS, ja ens ha donat totes les dades; dir que la
sentència es limita a una vintena de les 186 indemnitzacions
solAlicitades per l’associació i que els afectats cobraran, segons
l’entitat, entre 600.000 i 1.980.000 euros, en funció del seu grau
de discapacitat. Avui els afectats a les Illes Balears, que no han
estat reconeguts com afectats, han de cercar informes externs,
com hem dit abans, a l’Institut Carles III, per tenir una prova
d’aquesta afecció i poder tenir el dret reconegut d’afectat.

Nosaltres donam tot el nostre suport a les víctimes, en una
època on es treien medicaments al mercat sense provar els seus
efectes secundaris i sense fer avaluacions prèvies. És evident
que aquest cas i també el de les víctimes d’una altra negligència
tràgica i dramàtica, com són els afectats per la major intoxicació
alimentària d’Espanya provocada pel consum d’oli de colza,
aquests casos varen contribuir que l’Estat establís les bases per
protegir els consumidors d’aquestes pràctiques criminals. Avui
sabem que una de les primeres causes de la mortalitat està
provocada per reaccions adverses als medicaments.

Per tant, és especialment important des del nostre punt de
vista que les administracions competents en aquesta matèria,
com són l’Agència Europea de Medicaments i l’Agència
Espanyola del Ministeri de Sanitat i Consum, l’Institut Nacional
de Consum, que és el que té les competències directes en aquest
tema, regulin i vetllin perquè es donin totes les passes
necessàries per tal que els medicaments arribin al consum humà
d’una manera eficaç i segura, que evitin tragèdies com la que va
provocar la talidomida. 

Per tant, esperam que d’aquesta comissió pugui sortir una
proposició no de llei que aprovi que aquestes persones puguin
tenir el dret a tenir un informe que els reconegui com a víctimes
d’aquesta tragèdia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I des del nostre grup
parlamentari també volem donar la benvinguda al Sr. Ferrer i a
les persones que l’acompanyen. I voldríem reconèixer des del
nostre grup parlamentari que, efectivament, aquesta va ser i és
una malaltia que ha causat moltes malformacions dins el nostre
país, a tota Europa, però en el nostre país hi va haver moltes
dones que varen prendre aquest suposat medicament durant
l’estat d’embaràs i per tant, després es va veure que, com a
conseqüència d’aquell medicament, es varen produir tot un
seguit de malformacions en persones, homes i dones, que avui
en pateixen les conseqüències.

En aquest sentit, el Govern de l’Estat va regular el Reial
Decret 1006/2010, de 5 d’agost, pel qual es regula el
procediment de concessió d’ajudes a les persones afectades per
la talidomida a Espanya durant el període 1960-1965. Nosaltres
hem analitzat, efectivament, com hi ha hagut persones, i així
consta a diferents mitjans de comunicació, que no han pogut
tenir les ajudes que estaven establertes en aquest reial decret,
que és un reial decret de l’Estat, no de l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, perquè estaven fora del termini
que assenyalava aquest decret al qual hem fet esment;
concretament, aquest decret, en el seu article, a l’objecte, diu:
“Este real decreto tiene por objeto determinar el alcance, las
condiciones y el procedimiento para el reconocimiento y abono
de ayudas a personas afectadas por la la talidomida en España
durante el periodo 1960-1965".

Si és una persona que és anterior el seu naixement a aquesta
data, es troba fora del termini que és objecte de la llei, per tant,
sense cap dubte és una tragèdia, sobretot si aquestes persones
poden tenir informes o poden tenir proves que, efectivament,
ens diuen clarament o que se sospita d’una manera seriosa i
raonable que la conseqüència d’aquesta malformació pot ser per
haver pres aquest medicament.

Per tant nosaltres des del nostre grup parlamentari estam
totalment d’acord que s’ha de reconèixer aquest dret a aquestes
persones independentment que el reial decret estableixi aquest
període 1960-1965, i per tant estam totalment d’acord que
s’insti el Govern de les Illes Balears, que hem de recordar que
no té les competències en aquest cas, però sí que pensam que és
un tema de justícia que el Govern de les Illes Balears, en el
moment en què hi ha persones d’aquesta comunitat autònoma
que estan afectades per aquesta malaltia, faci totes les gestions
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necessàries i oportunes per tal que el ministeri a la vegada faci
aquelles tramitacions perquè aquestes persones es puguin
sotmetre als estudis, a les avaluacions per tal que s’analitzi si
aquestes malformacions congènites produïdes durant la gestació
i compatibles de ser causades pel consum de talidomida,
efectivament es aquesta la causa.

Per tant nosaltres entenem que el Ministeri de Sanitat ha de
vetllar per aquesta petició d’aquestes persones, perquè a través
del Centre d’investigació d’anomalies congènites de l’Institut
Carlos III els digui si efectivament la causa de la seva malaltia
és aquesta. 

Efectivament ha estat un procés molt agònic per a moltes
famílies, no només per a aquelles persones que la pateixen sinó
també per als pares, les mares que varen veure com els seus fills
naixien amb aquestes malformacions i no sabien per què, no
sabien si era per una qüestió genètica seva, per una qüestió..., en
fi, per una malaltia, i al final, després de tots els estudis que es
varen fer, es va saber que va ser per aquest medicament
d’aquesta indústria farmacèutica alemanya, la qual va haver de
pagar tota una sèrie d’indemnitzacions a les víctimes d’aquest
medicament.

Per tant nosaltres pensam que aquesta proposició no de llei
és una proposició no de llei totalment oportuna i a més
necessària. Pensam que en el moment en el qual hi hagi una,
dues persones que ja estiguin afectades i que tenguin aquesta
incertesa jurídica, perquè efectivament pareix que tot pot
apuntar que és per aquest medicament però que estan fora de
l’àmbit normatiu per qüestió del termini, idò és un tema injust,
i fer les tramitacions que siguin necessàries perquè tot això es
pugui esclarir i es pugui arreglar, nosaltres pensam, des del
Partit Popular, que és absolutament de justícia i que és
absolutament necessari. 

Per això nosaltres donam suport, evidentment, al punt 1, en
el qual es diu que el Parlament celebra la sentència del Jutjat de
Primera Instància número 90 de Madrid com una primera i
important passa per reconèixer les persones amb minusvalidesa
provocada pel consum de talidomida com a víctimes d’una mala
comercialització d’un producte farmacèutic. 

I després el Grup MÉS presenta un segon punt, però
nosaltres, com ja he esmentat i he comentat anteriorment en
aquesta sessió a la portaveu del Grup Parlamentari MÉS,
proposaríem un nou punt en el qual es digui: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè
tramiti davant el Ministeri de Sanitat la petició perquè a través
del Centre d’investigació d’anomalies congènites de l’Institut
Carlos III es procedeixi a avaluar totes aquelles persones amb
malformacions congènites produïdes durant la gestació i
compatibles de ser causades pel consum de talidomida, sigui
quina sigui la data de gestació, sense la limitació de dades
fixada en el Reial Decret 1006/2010"; pensam que afegir això
darrer és molt important, perquè efectivament el problema que
tenen aquestes persones és que si aquesta persona va néixer
l’any 58, clar, ja pots fer reunions, ja pots marcar estratègies, ja
pots fer de tot perquè no servirà per a res, perquè tenim un reial
decret que és una norma jurídica que diu taxativament que és
del 60 al 65. Per tant nosaltres trobam que això..., és bona la
intenció, evidentment, perquè és reunir-se amb les famílies,
reunir-se amb les víctimes, però pensam que s’ha d’anar un

poquet més a allò concret, i pensam que el fet de fer les
tramitacions i instar aquest parlament el Govern de les Illes
Balears, maldament no tenguin les competències, però que sigui
el que impulsi aquesta modificació a Madrid és un tema
important i que és anar un poc al bessó de la problemàtica que
víctimes d’aquesta malaltia tenen.

Per tant si de cas demanaríem després de la intervenció, el
que sigui, un recés per tal de veure com quedaria aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Volen el recés ara o després de la intervenció
perquè ja pugui posicionar-se el Grup MÉS?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Presidenta. El que no sé és si demana substituir el
punt 2 pel que vostè ha expressat o si és d’addició.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, nosaltres proposaríem substituir el punt que acabant de
llegir pel punt 2; en principi proposaríem això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen el minut o després?, el minut per saber què volen
pactar, o després?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Jo ara l’exposaré i a veure si hi ha possibilitats, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Vull donar les gràcies als dos portaveus pel suport
al primer punt. Estic d’acord a afegir el punt que ha proposat el
Partit Popular, no tenc cap problema per afegir-lo. El que passa
és que per fer aquesta proposta no fa falta que passi pel Govern
de les Illes Balears, el Parlament pot instar directament el
Govern a modificar el decret, no necessitam passar pel Govern
de les Illes Balears. Nosaltres podem instar directament el
Govern a modificar aquest decret ampliant les dates de
naixement, si aquest és l’objectiu.
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Ara, jo crec que el Govern de les Illes Balears s’ha
d’implicar més. És un nombre reduït de persones, no són més de
deu persones les afectades. No només ha d’instar, no només ha
de fer el gest d’instar; es poden fer altres estratègies: modificar
la llei, plantejar el problema al Consell Interterritorial, demanar
el tipus de valoracions que s’han fet des de Carlos III i quin ha
estat el resultat d’aquestes valoracions, quina ha estat l’exclusió
d’aquestes persones que han estat excloses i quin perfil les
uneix... Es poden fer moltes altres estratègies, i jo crec que allò
important o el bessó de la nostra proposició no de llei era
implicar el Govern amb el conjunt de persones afectades perquè
veiessin estratègies conjuntes per modificar aquesta situació,
que pot ser des de la modificació d’aquest decret, i potser
resulta que les deu persones estan dins els anys 61 al 65, i està
bé modificar-ho però no és el que necessiten els ciutadans de les
Illes Balears, i el que necessiten els ciutadans de les Illes
Balears és que se’ls reconegui que la seva discapacitat o
minusvalidesa està lligada amb això, i per tant s’ha de fer una
revaloració per part de l’Institut Carlos III.

Tota aquesta informació no la tenim, vull dir que jo no
conec si els deu afectats o els cinc afectats de la comunitat
autònoma estan lligats a la data de naixement; poden estar
lligats a una altra cosa. Podríem aconseguir la modificació de la
data de naixement i en canvi els ciutadans de les Illes Balears no
estarien beneficiats d’una iniciativa que ha tengut aquest
parlament. Per tant crec que hem de mantenir el segon punt.
Podem afegir el seu com un tercer punt, però el segon punt s’ha
de mantenir, hi ha d’haver aquesta, diguem, unitat de feina entre
els afectats i el Govern. Fixi’s vostè que al Govern no li pot dir
que hi ha d’haver la consellera en aquestes reunions, hi pot
haver un director general, hi pot haver un tècnic, però que els
vagi informant, que ells també participin, que els donin
informació d’altres associacions o d’altres comunitats
autònomes, que els ciutadans o els afectats es mouen d’una
manera determinada. 

Jo crec que és absolutament compatible. Ara parlam un
minut i ho parlam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò donam un minut de recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò ens pot dir el grup proposant si accepta
l’esmena i com quedarà?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, el primer punt seria per unanimitat. El segon punt no el
retiram, i per tant demanarem la votació; lamentam que el Partit
Popular no se sumi a aquesta petició d’espai, de compartir una
estratègia administració i afectats. I en relació amb la proposta
del Grup Popular, l’acceptaríem amb la modificació que no fa
falta que el Govern de les Illes Balears insti el ministeri, sinó
que des d’avui ja el Parlament de les Illes Balears insta el
Ministeri de Sanitat la petició perquè a través del Centre
d’investigació d’anomalies congènites de l’Institut Carlos III es
procedeixi a avaluar totes aquelles persones amb malformacions
congènites produïdes durant la gestació i compatibles de ser
causades pel consum de talidomida sigui quina sigui la data de

gestió sense delimitació de dates fixada en el Reial Decret
1006/2010.

(...) el Govern de l’Estat.

(Remor de veus)

Idò llevar, si de cas, el ministeri de...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, idò així jo crec que..., per veure si arribam a un acord,
seria que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar el Decret 1006/2010 perquè sense limitació
de les dates fixades en el Reial Decret actual 1006/2010 puguin
ser avaluades les persones afectades de talidomida per l’Institut
Carlos III.

Per la petició que fa el Partit Popular haurà de modificar el
decret, com a mínim haurà de modificar la temporalitat del
naixement.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol un altre minut de recés per...? Sí, perquè crec que s’està
canviant la redacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs si ens diu com quedarà això...?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, el primer punt quedaria com s’ha presentat a la
proposició no de llei. El segon punt passaria a votació. Al
primer punt sembla que hi haurà unanimitat. I el tercer punt
quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat perquè a través del Centre d’investigació d’anomalies
congènites de l’Institut Carlos III es procedeixi a avaluar totes
aquelles persones amb malformacions congènites produïdes
durant la gestió i compatibles de ser causades pel consum de
talidomida sigui quina sigui la data de gestació, sense la
limitació de dates fixada en el Reial Decret 1006/2010".

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, al torn de votació.

Entenc que el primer quedarà aprovat per assentiment.

En el segon, vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

I el tercer punt entenc que també seria aprovat per
assentiment, si s’accepta l’esmena, no?

Idò molt bé.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que és... Ah!,
bé, si es volen acomiadar de les persones convidades...
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2) Proposició no de llei RGE núm. 15392/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de les
cigarretes electròniques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, al darrer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 15392/13, del
Grup Parlamentari Socialista, sobre regulació de les cigarretes
electròniques.

Per defensar la proposició no de llei intervé el diputat Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes a tothom. Com vostès saben els darrers anys en
diversos països del món, començant per Xina l’any 2006, va
començar la comercialització de les cigarretes electròniques,
que són dispositius electrònics de vaporització de nicotina i
d’altres substàncies i que tenen una forma pareguda a la
cigarreta convencional. Evidentment, la comercialització
d’aquests productes ha crescut molt ràpidament i s’ha arribat a
multiplicar per dos i per tres cada any el nombre d’usuaris
d’aquests productes. 

Perquè quedi clar, les cigarretes electròniques són
dispositius en forma de cigarreta convencional que alliberen
determinades dosi de nicotina sense combustió, però sí amb un
procés d’encalentiment electrònic de la nicotina. I l’important
és, d’entrada, la nicotina.

Tothom reconeix que la nicotina és un producte addictiu de
consum humà i per aquest motiu el seu ús ha de ser regulat.
Tenim a la Unió Europea una situació legal diversa, que després
comentarem, però queda clar que, ara per ara, no és un producte
del tabac, però que tampoc no ha passat cap filtre en el nostre
país de producte farmacèutic, malgrat conté nicotina, com sí ha
passat amb altres productes de nicotina com són els pegats, els
xicles o d’altres esprais que hi ha de nicotina que tenen eficàcia
i efectivitat relacionada amb deixar l’hàbit de fumar.

Parlant, però, de cigarretes electròniques no han demostrat
a dia d’avui ser eficaces ni ser segures en el fet important que és
de ser útils per deixar de fumar, és a dir, el rol que juguen, el
seu paper en tot allò que fa referència a prevenció i a control del
tabaquisme com a greu epidèmia de salut publica en el món
global d’avui en dia. Hem de constatar que hi ha molts pocs
estudis a nivell mundial que puguin demostrar, o no, la seva
eficàcia per deixar de fumar i/o reduir el consum del tabac en
relació amb aquestes cigarretes electròniques.

Per tant, avui en dia s’ha de fer una afirmació rotunda i
tancada de què no hi ha evidència científica per recomanar el
seu ús, per recomanar el seu ús, evidentment, per deixar de
fumar. I això...,  aquí ho dic jo, però evidentment ho diu
l’Organització Mundial de la Salut i en el nostre país ho ha dit
des del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, que
reuneix multitud de societats científiques, o com ho han dit la
gran majoria de consells generals de les professions sanitàries.

Vull dir que tenim tres aspectes que són preocupants en
relació amb la seguretat d’aquesta cigarreta electrònica, un és
que la quantitat de nicotina alliberada per cada inhalació pot
variar en funció de la persona i de la intensitat de la inhalació i
que val la pena remarcar que la nicotina inhalada a les vies
aèries directament, com és aquest cas, té un potencial de
reforçament de l’addició a la nicotina per la persona humana. 

Un segon aspecte preocupant de la seguretat de la cigarreta
electrònica és que aquestes cigarretes electròniques poden
contenir altres substàncies reconegudes com a dolentes per a la
salut, i aquí les més demostrades per analítiques que s’han fet
són les nitrosamines, que són substàncies cancerígenes, o el
dietilenglicol, que és un propalent que per exemple s’utilitza en
els anticongelants dels cotxes.

I en tercer lloc, és que, evidentment, la cigarreta electrònica
directament i indirectament pot estimular l’hàbit de fumar en
exfumadors o també es veu que puja el consum entre joves i, per
tant, és una manera d’introduir joves en l’hàbit de fumar. 

Per tant, s’hauria de valorar que la promoció i ús d’aquests
productes poden disminuir, restar, les estratègies de control del
tabaquisme, que sí han tengut eficàcia demostrada i que fa
relativament poc temps que el Ministeri de Sanitat en el nostre
país va fer una avaluació del compliment de la Llei del tabac,
entre altres coses, amb resultats en salut i es va demostrar que
disminuïen de manera important, per exemple, les malalties
cardíaques i la mortalitat per infart agut de miocardi. 

L’European Network Smoking Prevention no aconsella l’ús
de cigarretes electròniques, i per començar posa un punt de
tranquilAlitat i d’expectativa que mentre no sigui comprovada la
seva efectivitat, seguretat i qualitat no es pugui prendre de la
manera que en aquests moments, per exemple, es consumeix en
el nostre país perquè no està demostrada la seva utilitat
científicament. 

Sí que hi ha consens respecte de determinats punts: que és
un producte que du nicotina i que, per tant, no ha de ser
considerat com un producte comercial ordinari; que sí han de
ser permesos en el mercat han d’estar regulats; que si es
comprovàs la seva eficàcia científica com a mètode per deixar
de fumar ha de tenir la llicència d’un producte mèdic, d’un
producte farmacèutic com ara que hem parlat de la talidomina.
Per tant, des de l’Agència Europea del Medicament i des de
l’Agència Espanyola del Medicament hauria de ser validat i
autoritzat i seguir les passes de qualsevol producte farmacèutic.

Totes les societats científiques del nostre país, d’Europa i
del món han mostrat seriosos dubtes sobre la seva eficàcia,
efectivitat i seguretat com a mètode per deixar de fumar. 



1048 SALUT / Núm. 73 / 16 d'abril del 2014 

 

L’ús d’aquestes cigarretes a espais on en el nostre país en
aquest moment hi ha una prohibició de fumar les cigarretes
convencionals de tabac evidentment genera un factor de
confusió. En el nostre país, com tots vostès saben, estan
comercialitzats, però continuam amb un espai on hi ha
mancances de regulació legal. Vull recordar que aquesta
proposició no de llei està presentada a principis de desembre de
l’any passat quan no hi existia cap regulació en el nostre país,
i posteriorment comentarem la regulació que s’ha fet en el
nostre país.

Per això, nosaltres vàrem presentar a principis de desembre
aquesta proposició no de llei que té tres punts concrets: un, on
s’insta l’Agència Espanyola del Medicament i Productes
Sanitaris i l’Institut Nacional de Consum a començar un estudi
exhaustiu sobre la composició d’aquests productes a fi de
determinar l’existència de substàncies no declarades entre els
seus components i el seu impacte negatiu sobre la salut. El
Parlament insta la conselleria per dur aquest debat en el Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per coordinar l’ús,
la promoció, la venda i la comercialització de receptes
electròniques en el nostre país i en la nostra comunitat
autònoma, qüestió que parcialment es va fer en el consell
interterritorial de finals de desembre de l’any passat. I un tercer
punt on es demana que el Parlament insti la conselleria a
adoptar mesures envers les cigarretes electròniques en base al
principi de precaució, limitació del seu ús, venda i
comercialització fins que no hi hagi un àmbit de regulació.

Evidentment, nosaltres hem mantingut aquesta proposició no
de llei perquè no estam gens d’acord amb la regulació que ha
establert el Partit Popular a través d’una disposició addicional
a la Llei de consum, perquè la seva regulació deixa a l’aire
moltes incògnites, es limita d’una forma parcial la seva venda,
la seva publicitat, on es pot consumir, quina publicitat es pot fer
i no estam en absolut d’acord amb aquesta regulació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per tant, nosaltres mantenim aquests tres punts, sabem que
s’ha fet una regulació, però aquesta regulació neix coixa i fa un
mal favor a tota l’estratègia de salut pública en contra del
tabaquisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei que va ser
un tema que està molt de moda i que, a més, passejant pels
carrers de les ciutats de la nostra comunitat autònoma podem
veure que un dels comerços que més creix és precisament la
venda, els petits espais o les petites tendes on es venen
cigarretes electròniques de tot tipus, de tot sabor i de tot color.

Efectivament, vostè ha parlat de dos temes molt importants
que contenen aquestes cigarretes, o d’un tema molt important
que contenen aquestes cigarretes, que són productes nocius,
vostè s’ha referit a la nicotina. També ha introduït, i hi estam
d’acord, que és un tipus de cigarreta que promou l’hàbit de
fumar quan ha de ser un hàbit que precisament no s’hauria de
promoure, tot el contrari. Però, a més a més, a nosaltres també
ens preocupa aquesta acceptació social que de moment hi ha, en
relació amb aquestes cigarretes electròniques com a no nocives,
molt de moda, que entre els joves, a més a més, és una cosa que
pot ser, com ells diuen, molt "guai", molt de moda, seria la
paraula, i que condueix a l’acceptació social que hi havia fins
als anys vuitanta del tabac, en què fumar era una cosa molt
moderneta i era una cosa que estava bé.

Per tant, tenim un producte nociu, tenim un producte que
condueix, que facilita l’hàbit de fumar i tenim una acceptació
social d’un producte del qual no sabem quines són les
repercussions en el futur. 

Des que vostès varen presentar aquesta proposició no de llei
a avui que la discutim efectivament hi ha hagut una regulació,
una regulació que ha ignorat totes les recomanacions que feia el
Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme,
l’Organització ColAlegial Mèdica i 37 societats científiques, més
associacions de consumidors, que en el moment que en el Senat
es debatia aquesta regulació de la cigarreta electrònica, entre
altres temes, varen fer tota una sèrie de peticions, i una de les
peticions més concreta era que es regulàs de la mateixa manera
que es regulava a la llei que es considera d’antitabac de l’any
2010. En canvi, el resultat que tenim d’aquesta regulació és una
regulació realment molt minsa. 

El colAlectiu del Comitè Nacional per a la Prevenció del
Tabaquisme més totes aquestes societats científiques i les
associacions de consumidors demanaven regular millor i de
forma més estricta aquest conegut com a cigarreta electrònica,
insistesc, de la mateixa manera que la del tabac. Demanaven
regular els espais on es poden utilitzar i sobretot quedàs molt
clar on no es podien utilitzar. Prohibir la promoció i la
publicitat. I després que tengués un tractament fiscal de la
mateixa manera que té el tabac. 

La regulació que actualment tenim, fruit d’aquest debat
parlamentari que es va produir a Madrid, tenim una regulació
que pot ser més semblant a la Llei antitabac de l’any 2005 que
a la Llei antitabac de l’any 2010. La Llei antitabac, entre altres
coses, de l’any 2005, no tenia previst tots els espais d’oci o tots
els espais de cafeteries, bars, tot allò relacionat amb l’oci
perjudicant d’aquesta manera o discriminant d’aquesta manera
tot el colAlectiu de treballadors que feien feina en aquests espais
i que no eren consumidors de tabac, però que de forma passiva
podien tenir part de les repercussions. D’aquesta mateixa
manera aquests espais no han quedat absolutament regulats.

En aquest moment, segons la legislació vigent, no es poden
utilitzar cigarretes electròniques a centres docents, a centres
sanitaris, administratius, a parcs infantils i a transports públics,
però tot el tema d’oci i temps lliure sí que es poden utilitzar.
Pensam que és una llacuna que igual que es va reconèixer amb



SALUT / Núm. 73 / 16 d'abril del 2014 1049

 

el tabac, de l’any 2005 a l’any 2010, ja tenim suficient
informació per saber que aquesta passivitat en la inhalació de
determinats productes pot generar malalties a persones que no
les consumeixen. 

L’any 2010 va semblar que aquesta llei antitabac seria un
drama, s’ha produït amb absoluta normalitat, i ara el normal és
no fumar en espais públics. Hem aconseguit en poc temps que
no fumar sigui normal, no és normal fumar en espais públics, et
xoca molt de vegades quan veus les pelAlícules dels anys setanta
o dels anys vuitanta en què veus que fumaven i dius, ui!, et
xoca, perquè hem aconseguit que el normal sigui no fumar i, a
més, ha estat ben acceptat per tota la població, i amb una
reducció ja demostrada científicament que els ictus s’han reduït
moltíssim en el conjunt de l’Estat espanyol, els infarts i els
naixements prematurs. Els naixements prematurs des que es
regula fumar, des que es promou que no es fumi, des que es
posen impediments per fumar s’han reduït els naixements
prematurs.

I som davant d’un producte del qual no en sabem del tot les
conseqüències, que es poden intuir, però que no hi ha realment
una informació adequada, però que tenen un producte, que
també té el tabac, que és la nicotina, i que sí que coneixem
realment els seus resultats.

Per tant, nosaltres demanam, i per això votarem els tres
punts de la proposició no de llei, que es faci realment un estudi
de tot caràcter longitudinal i no longitudinal perquè es pugui
valorar l’ús d’aquestes substàncies i que es reguli a nivell estatal
i que la nostra comunitat autònoma no faci cap tipus de
promoció i que, a més, insti no fer-la. I afegiríem un altre punt,
que seria que “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a regular la venda i el subministrament, el consum i
la publicitat de la cigarreta electrònica de manera igual al
producte del tabac”, és a dir, de l’any 2010. 

No basta que la promoció d’aquest producte, d’aquesta
cigarreta electrònica, només no es pugui fer en horari infantil,
entre les quatre i les vuit, no s’ha de promocionar aquest
producte que conté una substància nociva ja demostrada com és
la nicotina. No entenem com en un centre docent com és la
Universitat sí es pot fumar aquesta cigarreta, perquè amb la
regulació actual en una escola primària, secundària o en un
institut no es podia fumar, però sí, per exemple, a la Universitat
o sí, per exemple, a un centre d’adult.

I no entenem de cap manera com a un espai d’oci o temps
lliure es pot permetre fumar. Pensam que això és una decisió
individual, però en qualsevol cas no pot afectar la salut de les
persones que estan devora i, per tant, ens pareixeria adient una
regulació com la de l’any 2010 en relació amb el tabac. 

Per tant, donarem suport als tres punts i demanam la votació
o la incorporació d’aquest quart punt. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Les cigarretes electròniques
són un sistema electrònic innovador dissenyat, en un principi,
per simular i substituir el consum de tabac, un sistema que tira
vapor i que pot alliberar nicotina i incloure simplement aromes.

Ens trobam davant un tema nou, molt recent i que no deixa
indiferent a diversos sectors. Els beneficis i els riscos
s’investiguen i continuen essent objecte de polèmica: uns diuen
que ajuda la gent a deixar de fumar; uns altres discrepen i troben
que encara fan falta més estudis mèdics a llarg termini que ho
demostrin; d’altres que, com tenen nicotina, s’haurien de regular
amb la mateixa normativa que altres mètodes com els pegats o
els xicles que s’utilitzen per deixar de fumar; d’altres troben que
manté la dependència de la nicotina i té riscos per al sistema
cardiovascular, entre d’altres.

Amb caràcter general i fins a la recent aprovació de la
modificació de la Llei de tabac, no existia una regulació
específica per a la fabricació, venda i consum de cigarretes
electròniques i, per tant, s’aplicaven diverses normatives, com
el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de dia 16 de novembre, de la
Llei general en defensa dels consumidors; la Llei 1/1998, de dia
10 de març, de l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i altres reials decrets
sobre l’envasament, etiquetatge o la seguretat sobre el material
elèctric.

Actualment la seva regulació, definició, publicitat, consum,
o limitació del consum d’aquests, s’estableix a la Llei 28/2005,
de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme
i reguladora de la venda, subministrament, consum i publicitat
dels productes del tabac, modificada recentment per la Llei
3/2014, de 27 de març, que modifica el text de la Llei general
per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis
complementàries, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2007, de
16 de novembre.

El passat 26 de febrer, la Comissió Europea va informar de
l’aprovació d’una revisió de la directiva de la Unió Europea
sobre els productes del tabac, en la qual s’inclouen noves
normes que garanteixin la regulació igualitària per part dels
països membres de les cigarretes electròniques que contenen
nicotina, amb la finalitat d’establir requisits de seguretat,
informació i qualitat d’aquestes, i garantir-ne així un ús adequat.

Quant a les actuacions duites a terme pel Govern de les Illes
Balears, informar que la Direcció General de Salut Pública i la
Conselleria de Salut, en relació amb les cigarretes electròniques,
en tractar-se d’un producte nou i sense regulació específica, va
decidir fer una campanya de control en la qual es varen incloure
dues denúncies rebudes i es dugueren a terme diverses
actuacions: es va informar els establiments dedicats a aquesta
activitat sobre la prohibició de fer referència a la salut pública,
o indicacions terapèutiques, arribant a retirar la publicitat que
feien aquestes mencions; es va informar de l’obligatorietat que
les etiquetes del producte, tant del líquid de recàrrega, com la
cigarreta, fossin en la llengua oficial; s’han inspeccionat i
recollit mostres, tant cigarretes, com càpsules dels líquids; s’han
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analitzat 25 mostres, 16 de líquids i 9 de cigarretes, retirats pels
serveis de la Inspecció de Consum; s’han inclosos a la Xarxa
d’alerta de consum 3 dispositius electròniques per falta de
seguretat per la seva part elèctrica i un líquid que havia de ser
sense nicotina i va resultar que sí que en tenia. S’ha retirat del
mercat i s’ha informat la resta de comunitats autònomes per al
seu coneixement.

Els líquids analitzats que tenen nicotina es valoren per part
del Servei de Salut Ambiental d’aquesta direcció general, ja que
incomplien el Reial Decret 255/2003, que regula la
classificació, etiquetatge i envasament de preparats perillosos.

També s’han realitzat inspeccions en els tres establiments
distribuïdors dels productes en què l’etiqueta també presentava
deficiències. No s’ha pogut inspeccionar el fabricant per ser fora
d’aquesta comunitat, ja que és a Alemanya i Polònia. Durant les
inspeccions s’han immobilitzat tots els productes que
presentaven deficiències, a més de requerir que es recuperassin
les unitats redistribuïdes i d’informar els responsables de la
normativa que han de complir aquests productes. També
s’inspeccionen el conjunt d’establiments que es té constància
que poden comercialitzar o distribuir productes i es té previst
continuar amb aquestes campanyes de control.

 El fet de ser productes fabricats a altres països de la Unió
Europea i estar afectada la seva distribució a diferents
comunitats, s’han notificat aquests incompliments en el sistema
d’intercanvi ràpid d’informació de productes químics del
Ministeri de Sanitat, perquè es puguin prendre les mesures
pertinents.

És per tot això que el primer punt de la proposició, allà on
el Partit Socialista diu: “El Parlament de les Illes Balears insta
l’Agència Espanyola del Medicament i l’Institut Nacional de
Consum a què comencin...”, nosaltres li proposaríem, ja que,
com ha vist, la conselleria ja s’hi ha posat a fer feina i es fan
campanyes, doncs si podríem canviar aquesta paraula
“comencin” per la paraula “continuar” i així seguir fent feina i
duent les tasques que s’estan fent.

Quant al segon punt, nosaltres li proposaríem que el retiràs,
ja que aquest tema ja està resolt amb una publicació de la Llei
43/2014, de 27 de març, que ja hem esmentat, la qual equipara
els dispositius electrònics al tabac i per tant té les mateixes
limitacions que aquest. 

I quant al tercer punt, aquest tema també està resolt pels
mateixos motius i no precisa invocar el principi de precaució, ja
que està regulat l’ús i les seves limitacions. Per tant, les
actuacions de control de grau de compliment de la Llei 28/2005,
s’han inclòs en els procediments de control d’aquests nous tipus
de cigarretes. Per tant, també li demanaríem la seva retirada.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Primer, agrair a la Sra. Santiago la seva votació afirmativa
i acceptam la seva esmena d’addició. Ge de dir al Partit Popular
que puc acceptar la primera petita esmena al primer punt de
“continuar”, no ho discutiré, crec que no han començat, però
podem posar “continuar”, m’és igual. I no retiram ni el primer,
ni el segon punt ni el tercer, perquè, evidentment, el que no se
pot afirmar és que la regulació que ha fet el PP no equipara en
cap cas, això és una afirmació falsa, no equipara amb el consum
del tabaquisme.

I vull que quedi constància en acta, que en aquest cas la
diputada del Partit Popular té informació privilegiada de la
Conselleria de Salut, informació negada a iniciatives
parlamentàries d’aquest diputat, preguntes que he fet i que no
han estat contestades, i que ara vostè ha posat en evidència. Per
tant, crec que és una pràctica habitual de la Conselleria de Salut
que manifesta un esperit democràtic molt decebedor.

Evidentment s’ha produït una regulació, però que es
produeixi una regulació no vol dir que hagués d’estar-hi
d’acord. Perquè és veritat que és un aspecte positiu que es
prohibeixi vendre als menors, però evidentment queda molt
curta, és molt deficient respecte del coneixement científic que
es té damunt els efectes en salut de les persones que estan
exposades o que inhalen substàncies que tenen nicotina. O sigui,
tota l’estratègia en salut públic de control del tabaquisme queda
ferida per aquesta regulació de les cigarretes electròniques.

Nosaltres mantenim el posicionament, com fa tota la
comunitat científica, que necessita la mateixa regulació que té
en el nostre país el tabac. Du nicotina o no en du? Sí que en du.
La nicotina és nociva per a la salut? És nociva. Té avaluació i
evidència científica d’eficiència de seguretat per deixar de
fumar? No en té, ningú ho ha afirmat. Coses que sí es demanen
bé sigui a pegats, bé sigui a xiclets, bé sigui a inhaladors per a
aquells medicaments o productes medicamentosos que duen
nicotina. En aquest cas això no existeix.

Per tant, es regula l’ús que es pugui fer en espais? Sí, però
només, com ja s’ha comentat, es prohibeix a centres docents i
sanitaris, i per exemple en els universitaris es permet en molts
d’espais. Es prohibeix en edificis d’administració, a transport
públic i a espais infantils, tota la resta que comentava la Llei del
2005, que són quasi 40 punts, n’aproven 6. Per tant, hi ha molts
d’àmbits que queden absolutament amb permissivitat. Per tant,
aquí hi entren tots els espais d’oci que vostès puguin conèixer.
I un dels avanços que s’havia aconseguit, que era protegir tots
els treballadors per exemple d’oci o restauració, en aquests
moments queden anulAlats.

La Sra. Santiago ha comentat que s’havia produït una
primera norma l’any 2005, modificada el 2010, que, excepte la
utilització partidista i demagògica del Partit Popular l’any 2010,
va ser acceptada amb absoluta normalitat pel conjunt de
ciutadans. I ara estam en una situació de normalitat, qüestió que
vostès fan tornar enrera perquè aquesta diferència de si es pot
fumar una cigarreta convencional o una cigarreta electrònica, en
què les dues duen nicotina, evidentment és un factor de
perversió de la norma. 
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I és evident que la regulació de promoció i publicitat que
han fet és absolutament insuficient. Perquè, per exemple, en
mitjans audiovisuals només es prohibeix en allò que es diu
horari infantil, de les quatre a les vuit del capvespre, en espais
freqüentats principalment per menors de 18 anys, o en cinemes
quan es projectin pelAlícules destinades primordialment a
menors de 18 anys. És a dir, la publicitat que és molt important
queda molt curta i la publicitat d’aquests dispositius que
contenen nicotina s’hauria de restringir al màxim...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per tant, també en aquest àmbit s’hauria de seguir la
legislació del tabac.

I un altre aspecte, la regulació de la fiscalitat. Els productes,
les cigarretes convencionals, els productes medicamentosos que
duen nicotina tenen una fiscalitat determinada, molt més alta
que aquestes. I vostès saben que pujar impostos relacionats amb
tabac fa disminuir el seu consum.

Evidentment a les Illes Balears tenim 290 establiments que
ja venen aquests productes, que estan fora d’una regulació
concreta quant a una estratègia de salut pública en contra del
tabaquisme, que ha tengut efectes molt beneficiosos per a la
salut dels ciutadans de les Illes Balears i d’Espanya.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam idò a la votació de la proposició...

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Si al Sr. Thomàs, si li semblaria bé per veure si en el tercer
punt podem arribar a un acord.

Com que he dit que la conselleria ha fet passes ja sobre
aquest tema, és per veure si acceptava allà on diu “El Parlament
de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut que siguin
adoptades...” per “... que continuï adoptant mesures”. Si li anava
bé, tal vegada podríem votar a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si volen, donam un minut de recés i acorden si volen...

(Pausa)

Passam, idò, a la votació de la proposició. Bé, un moment,
el primer punt per separat, no?

(Se sent una veu de fons que diu: “El primer punt amb una
esmena”)

El punt primer queda aprovat per assentiment.

Idò, passam a la votació del punt segon i tercer, el quart l’ha
inclòs el Grup MÉS, no? Doncs es votaran el segon, el tercer i
el quart.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queden rebutjats els punts segon, tercer i
quart.

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