Nota de premsa

ACES, PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat
denuncien que el deute es torna a incrementar en 380 milions en
no haver rebut encara els fons de finançament extraordinaris


Amb l’impagament del mes de novembre dels proveïdors de serveis sanitaris i
sociosanitaris acumulen ja 5 mesos de deute, que supera els 2.000 milions

Barcelona, 2 de desembre de 2015. Les entitats sanitàries i sociosanitàries acumulen avui una
nova factura sense cobrar, la del mes de novembre. Són 380 milions més que se sumen a un deute
que supera els 2.000 milions d’euros. Un cop la Generalitat s’ha mostrat disposada a complir amb
les condicions exigides, demanen que el FLA extraordinari s’aboni el 16 de desembre, sense
demora, tal com ha anunciat avui el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal
Montoro.
L'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la
Morositat manifesten que la situació s’ha tornat del tot insostenible i de màxima urgència per
l’impagament, novament, de la factura dels concerts sanitaris d’aquest passat mes de novembre.
Ara com ara aquestes entitats tenen un deute acumulat del 33% de la facturació del mes de juny i el
100% de la facturació dels mesos de juliol, agost, setembre, octubre i ara també novembre. Tenint
en compte que la facturació del sector concertat ascendeix a 380 milions d’euros mensuals, situa el
deute per damunt 2.000 milions d’euros, dels quals més de 1.200 milions ja vençuts. Fa més de
cinc mesos que no cobren i estan prestant serveis sanitaris i sociosanitaris a la població, fent front
a nòmines, pagaments a proveïdors, consums, seguretat social i resta d’impostos, amb recursos
propis.
La presidenta de l’ACES, Cristina Contel, ha manifestat que “estem en alerta màxima i el sector
sanitari concertat necessita amb urgència el cobrament del FLA Extraordinari ja aprovat”. Tot
afegint que “les entitats sanitàries i sociosanitàries han complert, ara cal que compleixin les
Administracions Públiques, a qui li correspongui”, missatge que traslladarà demà a la reunió a
mantenir amb el Ministeri d’Economia.
ACES, PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat reclamen que s’articulin els mecanismes
necessaris perquè l’assignació extraordinària del FLA, aprovada pel Consell de Ministres el passat
20 de novembre, es faci efectiva de manera immediata, donat que les entitats ja han sobrepassat
els seus límits, posant en risc la seva viabilitat, i per tant poder garantir el pagament de les nòmines
de 60.000 professionals que engloba el sector concertat, així com el pagament als seus proveïdors,
també en situació límit molts d’ells.
Pel que fa a la situació de les farmàcies, el pròxim dia 5 de desembre, el deute tornarà a superar els
330 milions d’euros, corresponents als medicaments dispensats durant els mesos d’agost, setembre
i octubre. Per tant, amb el FLA ordinari rebut el passat dia 27 de novembre per pagar la factura
farmacèutica del mes de juliol, l’únic que s’ha assolit és mantenir el nivell de deute, no pas reduir-lo,
doncs això només s’aconseguirà amb la liquidació del FLA extraordinari.
Per últim, les entitats afectades constaten que s’ha sobrepassat amb escreix els terminis de
pagament, molt per sobre del que marca la Llei de morositat i cal una solució per esmenar de forma
definitiva aquesta situació que el sector pateix fa anys degut a l’infrafinançament crònic de la salut.
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