
 

 

 

 

 
 
H. Sr. Boi Ruiz i Garcia 
Conseller de Salut 
Departament de Salut 
Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria) 
08028 Barcelona 
 

 

Honorable senyor, 

 
Avui, 1 d’agost de 2012, conflueixen al nostre país l’entrada en vigor del re-
copagament i l’euro per recepta. Les entitats agrupades a la Plataforma “Prou 
Retallades” considerem que ens trobem davant un atemptat sense precedents a la 
salut pública. 
 
El RE-copagament, les retirades sobtades i en bloc del finançament públic de 426 
medicaments i l’euro per recepta són mesures injustes, perjudicials per a la salut, i no 
estalvien recursos al sistema públic.  
 
Imposant la taxa d’un euro per medicament es penalitza especialment a les persones 
amb malalties cròniques i a les que disposen de pocs recursos, taxa a la qual s’hi suma 
l’augment del re-copagament dels medicaments. 
 
Per tot això, la Plataforma “Prou Retallades” diem NO a l’euro per recepta i ens 
declarem insubmisos en el seu pagament perquè considerem que es tracta d’una taxa 
il·legal (vulnera la llei tributària i la de Taxes), injusta (ens torna a fer pagar el que ja 
hem pagat), insolidària (far pagar més als més vulnerables, als més malalts i a la gent 
gran) i, finalment, antidemocràtica, doncs no apareixia en cap dels programes 
electorals. També denunciem el Reial Decret que modifica el model sanitari públic 
introduint noves retallades, exclusions i re-copagaments totalment injustos. 
 
En definitiva, ens trobem davant un problema de país i de garantia del model de salut 
pública. Per això, des de la Plataforma “Prou Retallades” exigim que la taxa es retiri, 
unes altres polítiques i una altra manera de fer les coses: 
 



- Millorar realment les polítiques i la gestió dels medicaments amb mesures clau 
sobre els preus, el finançament selectiu i, sobretot, la gestió del coneixement, 
la formació i els mitjans en mans dels i les professionals.  

 
- Una selecció centralitzada dels medicaments més idonis i eficaços, i garantir-ne 

el finançament a través del Sistema públic de Salut. 
  

- Sistemes d’informació sobre els medicaments i formació continuada per als i les 
professionals,  organitzats des de, i pel propi, Sistema públic de Salut, i 
independents de les companyies farmacèutiques. 

 
- La prohibició de l’activitat comercial sobre els centres del Sistema nacional de 

Salut. 
  

- La constitució de comissions farmaco-terapèutiques a cada Àrea de Salut per 
tal de garantir la participació professional i la gestió clínica en terapèutica. 

 
- Augmentar els recursos humans i materials en Atenció Primària, i de manera 

especial pel que fa als temps d'atenció i de les visites. 
  

- Potenciar la participació real de la ciutadania i de les persones usuàries en 
aquestes polítiques, per aconseguir un millor govern del Sistema sanitari públic. 

 
 
Atentament, 
 
 
Plataforma Prou Retallades! 
 
 
 
Barcelona, 1 d’agost de 2012 
 


