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Diverses organitzacions d'àmbit estatal i de les Illes Balears han promogut i donen suport a la
Iniciativa Legislativa Popular "MEDICAMENTS A UN PREU JUST". La Mesa del Congrés dels
Diputats va admetre la ILP el setembre de 2019. A partir d'aquest moment, es requereix reunir les
signatures de 500.000 persones per tal que la ILP s'arribi a debatre al Congrés.

Les associacions promotores en l'àmbit estatal són: Asociación de acceso Justo al Medicamento
(AAJM), Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina (CEEM), Fundación CIVIO, Federación de asociaciones de
medicusmundi (FAMME), Plataforma de afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) i Salud por
Derecho. A les mateixes s'han adherit altres organitzacions tal com UGT, CCOO, CERMI,
Médicos del Mundo, MATS, Asociación No Gracias, SESPAS, Coordinadora de Organizaciones
de Cooperación para el Desarrollo, Farmacritic, Farmamundi, etc. En l'àmbit institucional també
s'han adherit ajuntaments, i s'han presentat propostes per donar suport a la ILP a parlaments
autonòmics (Parlament de Navarra, Asamblea de Madrid).

A les Illes Balears donen suport a la ILP les següents associacions que formen part de la
"Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública": ADSP-IB: Associació per a la Defensa de la Sanitat
Pública de les Illes Balears; ADIBS: Dóna Sana (Dones de les Illes Balears per a la Salut); ALAS:
Lluita Anti-Sida de les Illes Balears; ATTAC Mallorca: Associació Taxació de les Transaccions
Financeres i per l'Acció Ciutadana; CAP-Endavant Balears: Plataforma Garantitzem les Pensions;
FSMa: Forúm Social de Mallorca; La Defensa (La Defensa de Consumidors i Usuaris de les
Balears); ADIS: Associació Dignitat i Solidaritat; FAVP: Federació d'Associacions de Veïns de
Palma; MdM Balears: Metges del Món Illes Balears; MMM: Medicusmundi Mediterrània; FCM:
Fòrum Ciutadà de Mallorca; ALG: Associació Amics dels Llaços Grisos; Plataforma de Defensa de
les Pensions Públiques.

Els darrers anys hem assistit a un augment continuat dels preus dels nous medicaments, en
moltes ocasions amb xifres molt superiors als costos de recerca i fabricació. Aquesta situació ha
comportat un important increment de la despesa farmacèutica, posant en perill la sostenibilitat del
sistema públic de salut. La ILP aborda la falta de transparència del sistema de fixació de preus i
l'opacitat de les negociacions que manté l'administració pública amb la indústria farmacèutica. Així
mateix, la iniciativa pretén fomentar la formació independent dels professionals sanitaris, regular la
promoció i divulgació adequades dels medicaments, així com promoure la seva recerca pública.

La despesa de les Illes Balears en medicaments augmenta any rere any, molt per sobre d'altres
partides necessàries per a l'assistència i les inversions en salut. En 2019 ha ascendit 427 milions
d'euros, una quarta part del total de Despesa Sanitària Pública, gairebé la meitat del pressupost
d'Educació i superior al pressupost de la resta de les Conselleries del Govern Balear. La despesa
en medicaments multiplica per 12 el destinat a inversions i manteniment dels centres i
equipaments del nostre sistema de salut.

Per tot això, els grups parlamentaris sota signants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI:
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1-El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la Iniciativa Legislativa Popular "Medicaments a
un Preu Just" perquè sigui debatuda al Congrés dels Diputats.

2- El Parlament de les Illes Balears insta el govern espanyol a promoure la modificació de la
legislació de la Unió Europea, i a la seva consegüent transposició a la normativa espanyola, per
tal que aquesta permeti conèixer als estats membres i a la ciutadania tota la informació necessària
i requerida per l'adequada fixació de preus dels medicaments, expressant així el compromís amb
la transparència i la rendició de comptes en la fixació i en l'adquisició de medicaments.

3- El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels Diputats que reguli el pagament de la
indústria farmacèutica a organitzacions i als professionals sanitaris, que les quanties d'aquestes
retribucions siguin accessibles a la ciutadania, així com establir mesures per a garantir la
regulació i màxima transparència dels possibles conflictes d'interès que puguin existir en l'àmbit
del finançament de la formació i la divulgació sanitària dins el sistema públic de salut de les Illes
Balears. Així mateix garantir la disponibilitat de recursos públics per a la divulgació sanitària als
ciutadans, específicament a les Illes Balears.

4- El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a la recerca clínica no comercial i a la
formació sanitària independent finançada amb fons públics, per la qual cosa insta el govern
espanyol a promoure la modificació de normativa europea i espanyola perquè això sigui una
realitat així com a la incorporació de mesures per assegurar en els preus dels medicaments un
retorn proporcional a la inversió pública realitzada en la recerca. Insta també a la creació de la
Xarxa d'Assajos Clínics No Comercials del Sistema Nacional de Salut.

5- El Parlament de les Illes Balears demana la modificació de la normativa de patents i d'altres
mides reguladores per aconseguir una completa transparència a l'hora de conèixer els preus i
costos de producció i de la recerca dels medicaments.

Miquel ENSENYAT I RIUTORT

Irene TRIAY I FEDELICH

Antonia MARTÍN I PERDIZ
Assabentament grup,

Patrícia FONT I MARBÁN

Sílvia TUR I RIBAS

Silvia CANO I JUAN
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Assabentament grup,

Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Josep CASTELLS I BARÓ
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