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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA 

FARMACÈUTICA PÚBLICA (tram. 302-00158/13).  

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Dur a terme un informe, en el termini d’un any, sobre la producció i consum de 

medicaments a Catalunya per tal de determinar, com a mínim, les següents 

qüestions: 

a) Quants i quins medicaments es produeixen a Catalunya. 

b) Quants i quins medicaments es consumeixen a Catalunya. 

c) Quines famílies de fàrmacs es consumeixen més a Catalunya (Desglossat 

per gènere i edat). 

d) Quins circuits de compra de medicaments tenen actualment els hospitals i 

les Oficines de farmàcia. 

Aprovat: 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs) i 13 vots en 

contra (Vox i PPC) 

 

e) Quina és l'evolució de la producció de medicaments a Catalunya en els 

últims deu anys. 

Rebutjat: 51 vots a favor (PSC-Units, CUP i ECP) i 75 en contra (ERC, JxCat, 

Vox, Cs i PPC) 

 

f) Quins productes presenten problemes de desabastiment (Gravetat i temps). 

Aprovat: 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs) i 13 vots en 

contra (Vox i PPC) 

 

g) Quants especialistes es formen en matèria de producció industrial de 

medicaments i quants en farien falta per engegar una empresa farmacèutica 

pública. 
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Rebutjat: 16 vots a favor (CUP i ECP) i 110 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

Vox, Cs i PPC) 

 

h) Quin seria el cost de produir una vintena de medicaments genèrics a través 

d'un proveïdor plenament públic. 

 

Rebutjat: 16 vots a favor (CUP i ECP) i 79 en contra (ERC, JxCat, Vox, Cs i 

PPC) i 31 abstencions (PSC-Units) 

 

2. En el termini de dos anys crear una empresa farmacèutica de titularitat i gestió 

totalment pública, la qual dependrà del Departament de Salut i tindrà les 

següents funcions: 

a) R+D+I de nous medicaments. 

b) Producció de principis actius. 

c) Producció de medicaments tant químics com biològics.  

d) Distribució de medicaments.  

e) Coordinació i planificació, conjuntament amb d'altres actors, de la 

investigació pública del país en tot allò relacionat amb el circuït del 

medicament, així com reforçar aquesta investigació.  

 

3. Garantir un sistema de governança per a l'empresa farmacèutica pública 

participat per la ciutadania, allunyat i protegit dels interessos econòmics i amb 

una planificació estratègica basada, sobretot, en criteris de salut pública. 

4. Desplegar, al llarg del 2022 l’Agència Catalana del Medicament i dels Productes 

Sanitaris, la qual: 

a) Tindrà com a objectiu garantir que qualsevol mesura que pugui afectar 

aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris 

d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica i que, sobretot, avantposi les 

necessitats de la població al lucre de qui especula amb salut.  

b) Serà un organisme autònom que assumiria totes les competències en 

matèria de medicaments d’ús humà i veterinari, productes sanitaris i 

cosmètics. 

 

Rebutjat: 16 vots a favor (CUP i ECP) i 110 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

Vox, Cs i PPC) 
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5. Crear, en el termini de sis mesos, un operador públic perquè intervingui al 

sector de la distribució, amb l'objectiu d'exercir control directe sobre l'estoc de 

medicaments i garantir el control dels preus. 

 

Rebutjat: 16 vots a favor (CUP i ECP) i 110 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

Vox, Cs i PPC) 

 

6. Garantir, en el termini d'un any, que tota la població catalana té un punt 

d'atenció farmacèutica a menys de mitja hora de distància des del seu municipi 

utilitzant el transport públic, impedint que la viabilitat econòmica d’una 

farmàcia per a un privat sigui el que determini que els habitants d’un municipi 

puguin tenir-hi accés. 

 

7. Desplegar les actuacions necessàries per tal d'assegurar que es pautin els 

medicaments que, en igualtat de criteris d'efectivitat i seguretat, per una 

indicació en concret, siguin més econòmics. 

Aprovat: 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs) i 13 vots 

en contra (Vox i PPC) 

 

8. Instar al Govern de l'estat a apostar pel sistema unidosis com a forma de 

dosificació prioritària, per tal de primar l'estalvi de recursos i per fer més fàcil la 

presa de medicaments pel pacient en contraposició al sistema de dosifica-ció 

actual, el qual promou el malbaratament de recursos. I aquest any 2022 

començar a impulsar polítiques de racionalització de la despesa farmacèutica, 

que promoguin l'ús racional del medicament i desplegar normativa executiva en 

matèria d'ordenació farmacèutica que ajudi a fer-ho possible. 

Transacció amb l'esmena 3 del GP d'Esquerra Republicana i el GP de Junts per Catalunya. 

 

Aprovat: 82 vots a favor (ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs), 13 vots en contra (Vox i 

PPC) i 31 abstencions (PSC-Units) 

 

9. Prohibir l’activitat dels comercials de les empreses farmacèutiques als centres 

sanitaris públics. 
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Rebutjat: 16 vots a favor (CUP i ECP) i 110 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

Vox, Cs i PPC) 
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