
Organitza:
PLATAFORMA CIUTADANA PER LA 
SANITAT PÚBLICA de les Illes Balears
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• El problema 



PREUS DELS 

MEDICAMENTS

Escalada de preus dels medicaments que pot 
portar a la fallida del Sistema Públic de Salut



Alguns exemples…

+300.000 euros per 
cada teràpia +60.000 € per dosi

(400.000 prr tract.)

280 euros per 
cada pastilla



https://www.20minutos.es/noticia/3658035/0/medicam

ento-mas-caro-mundo-enfermedad-rara/

ADSP IB 03-06-2019

Alguns exemples…



En 2015-2018:

En 2019:

Alguns exemples…



Cost de:
producció + «I+D »:

300 €

Benefici
prudent 10%:

30 €

Preu de venda      
6.500 € 8.000 €

30 €

300 €

Pacients a les Balears  3.188 (fins a 2018)

Sofosbuvir per a l´Hepatitis C

Alguns exemples…



El perquè de l'escalada de preus. 

Una regulació que ho permet: Les patents

El periode de protecció de dades clíniques és de (10 +1 anys)

Patents � Monopolis � Preus abusius



ADSP IB

Despesa farmacèutica global a les Balears
(medicaments de recepta + hospital) 2014-2020

25-01-2020
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+ 146  milions de € (+48%) 

Les conseqüències …



Medicaments de recepta 
Medicaments d´hospital

Despesa sanitària pública per medicaments

25% de la despesa
sanitaria de
les Balears

Les conseqüències …
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Fonts contingència

Cons Transicio Energetica i Sec Prod

Cons Agricultura, Pesca i Alimentació

Cons Presidencia Cultura i Igualtat

Cons Hisenda i Relacions Exteriors

Cons Administracions Públiques i…

Fons d'Impuls del Turisme Sostenible…

Cons Model Econòmic, Turisme i Treball

Cons Medi Ambient i Territori

Cons Mobilitat i Habitatge

Cons Affers Socials i Esports

Ens Territorials

Cons Educació, Universitat i Recerca

Cons Salut i Consum

Millones €

Medicaments
452 mill €

Pressupost 2020 de la CA de les Illes Balears
Distribución de despeses

Les conseqüències…



La despesa farmacèutica creix més que els salaris, les 
pensions i l´economia .

La despesa farmacèutica pública puja un 9,3% en recepta * i un 7,3% en hospital, enfront del 1,6% de les pensions contributives (que es pujarien un 0,1 

en conèixer l'IPC); el 1,7% de l'IPC anual; el 1,93% dels salaris pactats en conveni; el 2,5% del PIB; o el 3% de les pensions mínimes.

(*) Inclou el copagament farmacèutic de pensionistes el 2019.

Font: Previsions de despesa farmacèutica 2019 a les Balears segons Ministeri d'Hisenda (dades Gen-Nov 2019)

Adaptat de https://fernandolamata.blogspot.com/2019/02/el-gasto-farmaceutico-crece-mas-que-los.html?spref=tw

Creixement de la despesa farmacèutica 2019 a les Balears,
comparat amb el creixement de les pensions i els salaris

2018/2017

25-01-2020

Les conseqüències…
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Despesa sanitaria pública
de la CA Illes Balears 2020 
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Les conseqüències …
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50.000 €/any nòmina

Dades 2014-2018: Ministerio de  Hacienda gasto farmacéutico

Dades 2019: Estimació segons dades Gen-Nov 2019

Increments de la despesa farmacéutica global a les Ba lears
(medicaments de recepta + hospital + prod. sanitaris) 
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¿ Nombre de professionals que  
es podrien contractar ? 

3.120 

Les conseqüències …



Qui paga els medicaments ?

• La major part dels medicaments de recepta i la totalitat
dels medicaments d'hospital van a càrrec dels comptes

públics de la Comunitat Autònoma

• Encara que no surti de les nostres butxaques, ho
paguem entre tots

Les conseqüències …



OPACITAT 

A LA SANITAT



Alguns exemples…



Preocupa l'opacitat a la sanitat?

L'Organització Mundial de la Salut ha instat als

països, entre ells Espanya, a promoure la 

transparència en els preus reals que paguen les 

administracions pels medicaments

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R8-en.pdf



CONFLICTES 

D´INTERÈS



Alguns exemples…



Preocupen els conflictes d'interès en medicina?

Estats Units, França, Bèlgica o 

Dinamarca regulen els

conflictes d'interessos en 

medicina. Espanya encara no 

ho ha fet. La seva publicació

depèn de la indústria.

https://mhe-sme.org/wp-content/uploads/2019/01/MHE-SHEDDING-LIGHT-REPORT-Final.pdf



Per què impulsem aquesta iniciativa legislativa ?

Els preus dels nous medicaments estan augmentant 

sense control des de fa anys.

Hi ha opacitat en l'autorització i finançament dels

nous fàrmacs.

Existeixen importants conflictes d'interès en medicina.
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• La ILP



QUINES MESURES 

PLANTEGEM?



https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/



Què és una iniciativa legislativa popular?

Permet a la ciutadania proposar o canviar lleis al Congrés dels

Diputats

Termini de 6 + 3 mesos per a recollir almenys 500.000 

signatures

Si s'aconsegueix el suport necessari la ILP és debatuda en el 

Parlament



Què proposa la ILP Medicaments a un preu just?

Canviar el sistema actual de fixació de preus dels medicaments

Impulsar la transparència a la sanitat

Fomentar la recerca no comercial i la formació independent



Què proposa la ILP Medicaments a un preu just?

Que el criteri principal per a determinar el preu d'un

medicament sigui quant costa investigar-lo i fabricar-lo

Que a més a més, es tingui en compte l'aportació

pública en la recerca i el desenvolupament dels fàrmacs



Què proposa la ILP Medicaments a un preu just?

Que es difonguin les actes i altres documents de les 

reunions on el sector públic decideix el finançament dels

medicaments.

Que es publiquin els preus reals que les administracions

públiques paguen pels fàrmacs.



Què proposa la ILP Medicaments a un preu just?

Que es creï un fons per a finançar la recerca no comercial i 

la formació independent

Que es regulin els conflictes d'interessos que afecten les 

organitzacions i els professionals sanitaris



Què és una iniciativa legislativa popular?

Presentació al 

Parlament

Admissió per 

part de la 

Mesa del 

Congrés

Recollida de 

signatures

Debat en el 

Congrés dels

Diputats



Quin termini tenim per a recaptar suports?

27 DE JUNY DE 

2020

+ Prorrogable per altres 3 mesos (setembre de 2020)



• Qui dóna suport a la ilp



Comissió promotora estatal



A les Balears:

Organització a les Balears



https://cadenaser.com/emisora/2020/02/11/radio_mallorca/1581421278_297295.html
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• Com funciona la recollida de signatures?

• Com participar?



Díptic Informatiu ILP a les Balears



Com funciona la recollida de signatures?

Majors de 18 anys
Inscrits en el Cens

Electoral General
Signatures en paper



Signatures en fulls oficials remesos per la Junta Electoral Central segellats i

numerats

(30 signatures per cada plèg)

Nom i llinatges en lletres majúscules, DNI , data de neixement i signatura 



Com ens pots ajudar?

Difon la iniciativa entre les 

persones que coneguis i a les 

xarxes socials

Col.labora a la recollida de 

signatures en paper



Voluntaris per la ILP de les Baleares

Com donar suport a la ILP 

• Apunta't de Voluntari/Voluntària per a col·laborar en 
la recollida de signatures com a Fedatari / Fedatària a 
les Balears

• Suport i ajuda per a organitzar actes i taules de 
recollida de signatures

Plataforma Ciutadana Sanitat Pública IB: 

plataformaciudadanasanidadib@gmail.com



REQUISITS Per al fedatari

• Nacionalitat espanyola

• Aportar fotocòpia de el DNI

• Emplenar declaració jurada

REQUISITS Per al signant

• Nacionalitat espanyola

• Major de 18 anys

• Que pugui votar en les 
eleccions (En Cens
Electoral).

ACTIVITAT D'UN FEDATARI:

• S'encarreguen de cercar persones que estiguin disposades a 
donar suport a la ILP

• S'aconsella que ells mateixos anotin les dades dels signants
de cada plec. (en majúscula)

• Ha de vigilar que els plecs de signatures no es perdin ni 
s'espatllin

• Assegurar-se que els signants tenen els requisits establerts

• No cal que la persona signi en la província on està censada, 
pot fer-ho en qualsevol punt d'Espanya.

• No és obligatori emplenar totes les signatures dels plecs, però
és convenient

• Signar al final de cada plec , especificant el nom, el lloc, la 
data i el nombre de signatures obtingudes.

• Lliurar els plecs amb les signatures a la persona que els hi ha 
lliurat

PROHIBICIONS: 

• Fotocopiar un plec , ja que es tracta d'un document oficial.

• Ratllar alguna dada o utilitzar correctors. En el seu lloc es 
ratlla amb una aspa la dada equivocada i utilitzar el següent.

• Signar més d'una vegada pel suport a laILP

QUE ES UN FEDATARI
Son les persones que donen fè i confirmen l'autenticitat de les signstures de support a la ILP



Cómo hacerse Fedatario o Fedataria
Carpeta de Información e instrucciones



POSAR-TE EN CONTACTE:

• Anota el teu nom, tel i e-mail de contacte per a lliurar-ho a un 
responsable de les organitzacions de la Plataforma

• Registre de Fedatari o Fedatària:
• Signar Imprès de Declaració Jurada
• Fotocòpia DNI

• Recollir plecs oficials numerats (30 signatures cadascun), i 
registrar número de plec.

UNA PERSONA FEDATÀRIA pot buscar nous voluntaris. I seguint el 
mateix procediment registralos com a nous fedataris

Com fer-se Fedatari o Fedatària

Carpeta d'Informació i instruccions



Informació adicional organització a les Balears
Qualsevol dubte, per a qualsevol aclariment sobre aque st tema pot posar-se 

en contacte amb:

Web ADSP-IB 

https://adspillesbalears.org/es/
Metges del Món IB

Sèu Metges del Món IB. Horaris oficina: de 
09h a 17h de dilluns a divnedres .  C/ 
Ricard Ankerman nº 1 (aprop a les 
avingudes)

• Persona de contacte: Belén Matesanz. 
Tel de MdM; 971204359

ADSP-Iiles Balears

• Francesc Puigventós (ADSP-Illes Balears)
fpuigventosl@mial.com

MedicusMundi Mediterrània

• Adrià Fernández
adrian.fernandez@medicusmundi.es

Metges del Món IB   

• Miguel Reyero 
miguel.reyero@medicosdelmundo.org
•



Aportant idees per a la campanya 
ILP als IB

Teniu la paraula…:

• -

• -

• -

• -

Fins el 27 de juny 2020

https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/


