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Sessió 24, dijous 30 de març de 2017

Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la preca-
rietat i la inestabilitat laboral dels metges. Tram. 356-00377/11. Montserrat Candini i 
Puig, juntament amb cinc altres diputats del Portaveus dels grups parlamentaris en la 
Comissió de Salut. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el model d’atenció a la salut de les persones trans-
gènere. Tram. 250-00691/11. Montserrat Candini i Puig, juntament amb quatre altres 
diputats del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut, Alba Ver-
gés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 268, 22).

3. Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de substitució valvular 
aòrtica per via percutània en la cartera de serveis del Servei Català de la Salut. Tram. 
250-00528/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 184, 45; esmenes: 
BOPC 216, 30).

4. Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida 
de les persones celíaques. Tram. 250-00537/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 197, 13; esmenes: BOPC 238, 12).

5. Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca. Tram. 250-
00643/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 252, 26; esmenes: BOPC 
289, 15).

6. Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia en horari nocturn 
a Sitges. Tram. 250-00541/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 197, 18; 
esmenes: BOPC 238, 12).

7. Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona. Tram. 250-
00551/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 201, 45; esmenes: BOPC 238, 13).

Nota: La presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l’am-
pliació de l’ordre del dia per substanciar la compareixença de Jaume Padrós i Selma, 
president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, perquè informi sobre la preca-
rietat i la inestabilitat laboral dels metges (tram. 356-00377/11) com a punt 2 de l’ordre 
del dia.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el model d’atenció a la salut de les 
persones transgènere
250-00691/11

PRESENTACIÓ: MONTSERRAT CANDINI I PUIG, JUNTAMENT AMB QUATRE 

ALTRES PORTAVEUS DELS GRUPS PARLAMENTARIS EN LA COMISSIÓ DE 

SALUT, ALBA VERGÉS I BOSCH, DEL GP JS

Reg. 42394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament
Montserrat Candini i Puig, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts pel Sí, Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
Jorge Soler González, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, Assumpta Escarp Gibert, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 
Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu a la Comissió 
de Salut del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Proposta de resolució sobre el model d’atenció a la salut de les persones trans-
gènere, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de la Declaració Universal dels Drets Humans, s’han consolidat una sèrie de 

drets / valors universals com el de la dignitat, el de la llibertat, el de la vida privada 
sense ingerències i el de la prohibició de discriminació que regulen la nostra convi-
vència i comprometen totes les administracions. Aquests Drets han estat incorporats 
a la majoria de constitucions europees. El fet trans com a realitat humana diversa, 
sempre ha format part de la riquesa de la nostra societat. El lliure desenvolupament 
de la personalitat comprèn aquesta opció vital entre les moltes possibles. L’autode-
terminació del gènere, avui en dia es concep no sols com un dret de la personalitat, 
sinó com a Dret Fonamental. Aquest és d’aplicació amb independència de l’edat. 
Des d’anys enrere, Nacions Unides, el Parlament Europeu i la comunitat transgène-
re –inclosa la catalana– venen reclamant que es deixi de considerar la transsexuali-
tat com a malaltia. Aquest canvi de prisma ha fonamentat l’aprovació de lleis com 
la d’Argentina i la de Malta que reconeixen el dret a la identitat i plasmen aquest 
enfoc despatologitzador. A Catalunya, l’Administració ha adquirit el compromís de 
promoure les condicions per a què els drets de les persones LGTBI siguin reals i 
efectius. Aquest deure positiu s’estén a l’àmbit de la salut, entesa com a benestar 
físic, mental i social de l’individu i de la col·lectivitat. L’accés a una salut integral, 
accessible i de qualitat és el pas previ i necessari per a què les persones transgènere 
puguin fer efectius la resta de drets fonamentals.

Per aquests motius, es presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a implantar un nou 

model d’atenció a la salut de les persones transgènere, consensuat amb la comunitat 
transgènere, que deixi definitivament enrere la seva patologització, instaurant-ne un 
de nou que es fonamenti en la codecisió i en el respecte a la diversitat.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016.
Montserrat Candini i Puig, GP JS; Jorge Soler González, GP Cs; Assumpta 

Escarp Gibert, GP SOC; Albano Dante Fachin Pozzi, GP CSP; Eulàlia Reguant i 
Cura, GP CUP-CC; portaveus a la CS. Alba Vergés i Bosch, diputada GP JS
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de substitució 
valvular aòrtica per via percutània en la cartera de serveis del Servei 
Català de la Salut
250-00528/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la introducció de 
la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània en la cartera de serveis 
del Servei Català de la Salut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’estenosi aòrtica (EA) és actualment una de les malalties valvulars més comuns 

en els països desenvolupats. La seva prevalença augmenta amb l’edat i es diagnostica 
en el 4,6% dels adults amb més de 75 anys. Té un curs insidiós, amb un llarg període 
de latència, però presenta una ràpida progressió posterior a l’inici dels símptomes. 
Sense tractament específic, s’ha descrit una mortalitat mitjana de 50% als 2 anys.

El reemplaçament valvular aòrtic quirúrgic (RVAo) ha estat fins fa poc temps 
l’única alternativa pel tractament de l’estenosi aòrtica avançada, disminuint els 
símptomes i perllongant les expectatives de vida. No obstant això, hi ha un 30% 
dels pacients amb EA simptomàtica que pel seu risc no són «bons» candidats qui-
rúrgics. Tot i que globalment la mortalitat del RVAo es reporta per sota del 3%, el 
risc de mortalitat i morbiditat augmenten significativament quan l’estenosi aòrtica es 
presenta en pacients d’edat avançada i/o amb patologies concomitants.. Els estudis 
demostren que un 30% dels malalts amb estenosi aòrtica severa té un risc quirúr-
gic massa elevat per a una intervenció a través de la cirurgia oberta, que implica, a 
més d’una hospitalització perllongada i estada en cures intensives, anestèsia general, 
connectar el cor a una bomba extracorpòria per extirpar la vàlvula malalta i col·locar 
la vàlvula artificial en el seu lloc.

Precisament en aquests casos arriscats els clínics han estat reticents per indicar 
la cirurgia. Com a alternativa, l’any 2002 es va implantar per primera vegada una 
pròtesi aòrtica per via percutània (TAVI: transcatheter aortic valve implantation). 
Des de llavors, la seguretat i eficàcia d’aquest nou tractament s’ha confirmat tant 
amb els resultats de múltiples registres multicèntrics, com també amb estudis aleato-
ritzats. Així, s’ha establert amb els sistemes Sapien d’Edwards i Core Valve de Me-
dtronic, una taxa d’èxit superior al 90% i una mortalitat als 30 dies del procediment 
inferior al 10% en la majoria de les sèries. Per la seva banda, en forma aleatoritza-
da, l’assaig PARTNER va confirmar tant la superioritat de la TAVI sobre l’hipotètic 
tractament mèdic en pacients no considerats aptes pel recanvi valvular quirúrgic es-
tàndard., així com també la no inferioritat de la TAVI comparada amb el tractament 
quirúrgic en pacients d’alt risc.

Per tot això, ja fa uns anys que la implantació transcatéter de pròtesi aòrtiques, 
per via percutània i generalment per accés engonal, ha cobrat força com a alterna-
tiva terapèutica en la EA, i no només perquè es tracta d’una tècnica mínimament 
invasiva que es resol amb anestèsia local en qüestió d’una hora, sinó perquè s’ha 
demostrat l’avantatge d’aquesta tècnica en termes de supervivència. Segons es des-
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prèn d’un estudi, realitzat íntegrament als Estats Units amb la participació de 45 
hospitals, el grup tractat amb Core-Valve va tenir una mortalitat anual un 26 per 
cent inferior a la del grup quirúrgic (14 per cent enfront de 19 per cent, respectiva-
ment), amb independència de quines fossin les seves condicions i les seves malalties 
associades a la patologia valvular, així com una incidència clarament més baixa de 
complicacions (13,9 per cent en el grup TAVI enfront de 18,7 de la branca tractada 
quirúrgicament).

En l’actualitat està científicament acceptat que aquesta es la alternativa de trac-
tament en pacients d’alt risc quirúrgic i, fins i tot, es discuteix la seva potencial in-
dicació en un espectre més ampli de pacients ja que, segons els experts i amb les 
constants millores tecnològiques, aquesta tècnica serà en pocs anys la d’elecció en 
el tractament d’aquesta greu patologia valvular cardíaca. Davant de resultats equi-
valents i, com es el cas, fins i tot millors, i partint de la base que sempre és millor 
no operar si hi ha elecció, aquests resultats semblen assentar les primeres bases del 
que suposarà un ús més estès.

Malgrat tot això, i a diferència del que passa en altres Comunitats Autònomes, la 
substitució valvular per via percutània en la EA no està inclosa en la cartera de ser-
veis del Cat Salut, i la seva autorització es troba més restringida del que recomanen 
els experts, sense que aquesta restricció sembli tenir altre justificació que l’elevat 
cost del material valvular de substitució.

Cal dir, a més, que en la valoració de costos d’aquesta tècnica no es té en compte 
l’estalvi que la mateixa suposa respecte a la substitució quirúrgica que es la única 
alternativa curativa i de supervivència que tenen aquests pacients, i això amb inde-
pendència dels beneficis socials i qualitatius, en criteris de morbimortalitat i de qua-
litat de vida, així com també els costos que generen els obligats reingressos per les 
complicacions greus que comporta la evolució natural de la EA quan, per les raons 
que sigui, no es tractada amb substitució valvular.

Resulta incoherent que, a diferència del que es fa en altres patologies cardiovas-
culars, la llista d’espera pel tractament de la estenosi aòrtica valvular només inclo-
gui aquells pacients en que la tècnica de tractament indicada ha estat la cirurgia 
oberta, ja que això fa que els pacients amb idèntica patologia però amb risc quirúr-
gic elevat que desaconsella la tècnica oberta, resultin «invisibles». No té sentit que, 
per exemple, en els casos d’aneurismes d’aorta abdominal, la llista d’espera sigui 
única, amb independència de que els metges especialistes puguin indicar i realitzar, 
segons el seu criteri 

expert i aplicat a cada cas, una tècnica de tractament quirúrgica o percutània i 
que, pel contrari, en els casos de EA, es facin diferències en funció de la tècnica 
prescrita pels experts.

Cal posar en valor les actuacions que el Departament de Salut ha fet darrerament 
respecte les patologies cardiovasculars, tant pel que fa a la dotació de les Unitats 
d’Hemodinàmica com a la priorització de la cirurgia cardiovascular, i es per això 
que no es pot deixar de banda als pacients afectes d’una patologia valvular greu que, 
per motius d’edat o de comorbiditats, es poden beneficiar d’una tècnica que no té 
altre alternativa terapèutica i que, si no es realitza, estan condemnats a morir en un 
curt termini. La edat avançada dels pacients afectes d’EA es un criteri a tenir en compte 
per la indicació de la tècnica concreta de tractament però, aquesta limitació, no pot 
resultar un factor discriminatori en l’accés a la llista d’espera pel tractament de la 
malaltia, ja sigui aquest quirúrgic o percutani.

No es pot obviar que, tot i que la tècnica percutània (TAVI) es molt més simple 
que la cirurgia cardíaca oberta, no està totalment exempta de risc i de potencials com-
plicacions. Es per això que aquesta classe d’intervencions requereixen que el centre 
acreditat disposi d’un equip multidisciplinari d’especialistes (cardiòlegs, cirurgians 
cardíacs, cirurgians vasculars, hemodinamistes, radiòlegs, anestesistes, infermeria 
especialitzada), i que es necessari que tant la tècnica com la valoració de la indica-
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ció es realitzin de forma conjunta i consensuada per clínics i cirurgians experimen-
tats, que puguin implementar-se en un equip de treball multidisciplinar no solament 
de decisió, sinó també d’actuació clínico-quirúrgica, que permetria la millora en 
aquest camp.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Introduir la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània (TAVI) 

en la cartera de serveis del CatSalut, de forma que la seva indicació i realització 
s’ajusti exclusivament als criteris clínics dels metges especialistes de les Unitats de 
Cardiologia, Hemodinàmica i Cirurgia Cardiovascular dels centres del sector públic 
de Catalunya.

2. Crear, en un termini màxim de tres mesos, un grup de treball del que formin 
part experts en Cardiologia, Hemodinàmica i Cirurgia Cardiovascular, per tal d’es-
tablir les indicacions actuals del tractament percutani de la estenosi aòrtica severa, 
atenent exclusivament als factors de risc i als resultats clinicoterapèutics i de super-
vivència.

3. Encarregar en aquest mateix grup de treball una valoració prospectiva, a curt 
i mig termini, de la incidència prevista de la EA greu a Catalunya, així com també 
dels requeriments futurs de les tècniques de tractament d’aquesta patologia.

4. Establir una llista d’espera única on s’incloguin tots els pacients pendents de 
tractament per la patologia d’estenosi aòrtica valvular, sense fer cap diferenciació ni 
exclusió en funció de la tècnica que, en cada cas, els metges experts de les unitats de 
tractament puguin indicar d’acord als criteris clínics i als factors de risc de cadascun 
dels pacients. La priorització dels casos dins d’aquesta llista d’espera s’ajustarà als 
criteris generalment establerts per totes les patologies similars.

5. Establir un programa específic, amb dotació pressupostària diferenciada i ad-
dicional, dirigit a la introducció, valoració i seguiment de la tècnica TAVI en el 
tractament de pacients amb estenosi aòrtica valvular. Els resultats obtinguts han de 
facilitar la valoració i quantificació dels requeriments futurs d’aquest tractament en 
la població de Catalunya.

6. Determinar, en el termini més curt possible, les condicions d’acreditació que 
han de tenir els centres públics de Catalunya per tal de poder realitzar la tècnica de 
substitució valvular aòrtica per via percutània que, en tot cas, hauran de disposar 
d’un equip multidisciplinar composat per cardiòlegs, cirurgians cardíacs, cirurgians 
vasculars, hemodinamistes, radiòlegs, anestesistes i infermeria especialitzada, un 
equip de model multidisciplinar no solament de decisió sinó d’actuació.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35783 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35783)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 3

3. Encarregar en aquest mateix grup de treball, de manera coordinada amb 
l’AQuAS, una valoració prospectiva, a curt i mig termini, de la incidència prevista 
de la EA greu a Catalunya, així com també dels requeriments futurs de les tècniques 
de tractament d’aquesta patologia.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 4

4. Establir una llista d’espera única on s’incloguin tots els pacients pendents de 
tractament per la patologia d’estenosi aòrtica valvular, sense fer cap diferenciació ni 
exclusió en funció de la tècnica que, en cada cas, els metges experts de les unitats de 
tractament puguin indicar d’acord als criteris clínics i als factors de risc de cadascun 
dels pacients. La priorització dels casos dins d’aquesta llista d’espera s’ajustarà als 
criteris generalment establerts per totes les patologies similars.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 6

6. Implementar els criteris que han de tenir els centres públics de Catalunya per 
tal de poder realitzar la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània 
que, en tot cas, hauran de disposar d’un equip multidisciplinar composat per cardiò-
legs, cirurgians cardíacs, cirurgians vasculars, hemodinamistes, radiòlegs, anes-
tesistes i infermeria especialitzada, un equip de model multidisciplinar no solament 
de decisió sinó d’actuació.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la 
qualitat de vida de les persones celíaques
250-00537/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 33384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’adopció de mesu-
res per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La celiaquia és una malaltia de caràcter permanent produïda per la intoleràn-

cia al gluten, una proteïna present en cereals com el blat, l’ordi, sègol, la espelta, 
el kamut, el triticale, i possiblement, la civada. Es tracta d’una malaltia de difícil 
diagnòstic, atès que pot presentar símptomes o no, i donat que aquests, a més de di-
versos, són comuns en d’altres afectacions. Tant si es produeixen símptomes com 
si no, però, la ingesta de gluten en les persones celíaques els afecta, danyant el seu 
sistema digestiu.

L’únic tractament eficaç per a les persones que pateixen celiaquia és seguir, du-
rant tota la vida, una dieta estricta en què s’elimini la ingesta de gluten. Els afectats 
es troben llavors amb tota una sèrie de dificultats, la principal d’elles, l’elevat preu 
dels productes sense gluten. La diferència de preu entre aquests i altres amb glu-
ten pot arribar a superar el 300%. Es calcula que una persona celíaca ha de pagar 
en productes d’alimentació uns 33 € setmanals, uns 132 € setmanals i uns 1.600 € 
anuals més que les persones que no tenen aquesta malaltia. En llars amb més d’un 
membre celíac, la despesa en alimentació es dispara.

Una segona limitació amb la que es troben les persones celíaques se’n deriva 
de la possibilitat de contaminació creuada dels aliments, que fa que molts celíacs 
tinguin dificultats a l’hora de menjar fora de casa, per la poca oferta d’establiments 
amb una carta lliure de gluten.

L’any 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 879/X, en la qual 
s’instava el Govern a adoptar una bateria de mesures per millorar la qualitat de vida 
dels celíacs. La resolució comptava amb dos tipus de mesures: per una banda, me-
sures que recauen en l’àmbit competencial de l’Estat, com la rebaixa de l’IVA als 
productes per celíacs o l’aprovació d’ajudes o beneficis fiscals; de l’altra, mesures en 
l’àmbit de la Generalitat, com l’actualització del pacte per l les persones celíaques o 
l’impuls de campanyes de sensibilització tant entre els professionals sanitaris com 
entre els sectors d’hoteleria i restauració.

Tot i que s’han produït alguns avenços, com per exemple en el diagnòstic de la 
malaltia, amb l’elaboració d’un document de consens del Departament de Salut, en 
col·laboració amb l’Associació de Celíacs de Catalunya, queden encara aspectes pen-
dents de resoldre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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1. Reclamar al Govern de l’Estat l’adopció de mesures fiscals de suport a les 
persones celíaques, mitjançant la reducció de l’IVA dels productes d’alimentació o 
l’establiment d’ajudes o beneficis fiscals.

2. Establir un sistema d’ajudes per a l’adquisició de productes sense gluten per a 
persones celíaques en situació de vulnerabilitat.

3. Incrementar els recursos destinats a la formació, seguiment i control en el sec-
tor de la restauració pel que fa a la correcta manipulació de productes sense gluten.

4. Incrementar els recursos destinats a campanyes de sensibilització en els sec-
tors sanitari, de la restauració, educatiu, etc.

5. Vetllar per tal que en els centres i activitats en què es serveixen aliments i que 
depenen de la Generalitat s’ofereixin alternatives adients per a afectats de celiaquia, 
amb garanties de seguretat.

6. Donar suport a les associacions de persones celíaques, incrementant els ajuts 
per a la promoció de les activitats que desenvolupen.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37692 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37692)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Estudiar, i en el seu cas donar recolzament al projecte per atendre als menors 
amb intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries en situació de vulnerabilitat, comptant amb 
el suport de l’Associació de Celíacs de Catalunya.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 39706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de apoyo 
a los afectados por la enfermedad celíaca, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica inmunomediada de carác-

ter permanente, provocada por el gluten (una glicoproteína presente en muchos ce-
reales) y las prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente susceptibles. Se 
caracteriza por una combinación variable de manifestaciones clínicas dependientes 
del gluten, presencia de anticuerpos específicos de enfermedad celíaca, haplotipos 
HLA DQ2 o DQ8 y enteropatía.

El correcto diagnóstico debe cumplir los criterios diagnósticos determinados por 
la ESPGHAN (European Society Gastroenterology Hepatoligy and Pediatric Nutri-
tion) y que comprenden aspectos clínicos, analíticos, genéticos y biópsicos según los 
casos, dado que el paciente puede, o no, presentar síntomas.

De mantenerse una dieta con ingesta de gluten en las personas genéticamente 
susceptibles, se puede dañar no sólo su sistema digestivo (reacción inflamatoria en 
la mucosa del intestino delgado que dificulta la absorción de nutrientes, vitaminas o 
minerales) sino también otros órganos y sistemas con unos ratios de morbi-mortali-
dad mayores que en la población no susceptible (hepatopatías, cáncer, enfermedades 
autoinmunes, osteoporosis y neuropatías, entre otras) lo que aumenta sensiblemente 
la necesidad de asistencia sanitaria.

La mayor difusión y comprensión de esta enfermedad, junto con la accesibilidad 
a las pruebas de detección, hace que el número de personas diagnosticadas vaya en 
aumento. No obstante, según la Associació de Celíacs de Catalunya (www.celiacs-
catalunya.org), se estima que en Cataluña podría haber unas 75.000 personas afec-
tadas, estando un 85% aún sin diagnosticar.

El tratamiento de la enfermedad celíaca consiste en el seguimiento estricto de 
una dieta sin gluten durante toda la vida. Incluso la ingesta de pequeñas cantidades 
de gluten puede derivar en molestias y trastornos importantes para los afectados.

Mantener esta dieta plantea toda una serie de dificultades a estos pacientes. Así 
como hay alimentos a evitar porque resulta evidente que contienen gluten (pan, 
muchos cereales de desayuno, pasta, pasteles, etc.), el gluten también se puede uti-
lizar en la industria alimentaria para dar mejor estructura y consistencia a algunos 
productos alimenticios (salchichas, sopas, salsas etc,) o incluso se puede producir 
contaminación cruzada si no se tiene especial cuidado en la preparación de los ali-
mentos que de manera natural no lo contienen (carnes, pescados, huevos, frutas, ver-
duras, etc.) para los que deben usarse utensilios independientes como, por ejemplo, 
una tostadora de uso exclusivo para alimentos sin gluten.

La necesidad de seguir una estricta dieta libre de gluten y que requiere de espe-
cial atención para evitar la contaminación cruzada, hace que los celíacos pasen difi-
cultades a la hora de salir a comer fuera de su hogar, puesto que sólo una minoría de 

http://www.celiacscatalunya.org
http://www.celiacscatalunya.org
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establecimientos ofrecen productos aptos, y cumplen también con una manipulación 
y preparación adecuada de los mismos.

Aunque en los últimos años se ha incrementado la variedad de alimentos sustitu-
tivos (pan, harina, pasta, galletas, etc. sin gluten), el mayor coste de estos productos 
respecto a sus equivalentes con gluten hace que la cesta de la compra de una perso-
na celiaca se eleve en unos 33€ semanales o 132€ mensuales o casi 1.600€ anuales. 
Además, dado el componente genético de esta enfermedad, es posible que sean va-
rios los miembros de la misma familia que la padezcan, haciendo que en muchas 
ocasiones la carga total sea insostenible para la economía familiar.

Finalmente, destacar que mientras en algunos países los alimentos libres de glu-
ten se recetan como un medicamento, España es el único país de la EU que no otor-
ga ayudas directas a los afectados por la enfermedad celiaca.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Coordinarse con el Gobierno de España para crear de un sistema de ayudas 

fiscales, dentro de los tramos competenciales propios de cada administración, me-
diante desgravaciones en la declaración del IRPF que sean progresivas en función 
del número de afectados de la unidad familiar con personas correctamente diagnos-
ticadas.

2. Poner en marcha campañas informativas y acciones de sensibilización sobre 
la Enfermedad Celíaca dirigidas a la población en general, así como campañas es-
pecíficas en el sector sanitario y educativo, para fomentar el conocimiento de la en-
fermedad y las pruebas diagnósticas disponibles.

3. Implementar acciones de formación orientadas al sector hostelero y de res-
tauración, incentivando el aumento de establecimientos que ofrezcan, sin riesgo de 
contaminación cruzada, productos libres de gluten para celíacos.

4. Instar y vigilar a los fabricantes y distribuidores de productos alimenticios 
a actualizar sus sistemas de control de fabricación en el terreno de los alérgenos y 
concretamente del gluten.

5. Asegurar la disponibilidad de alimentos y bebidas sin gluten (y libres de ex-
posición al mismo) en los eventos y fiestas organizadas con la colaboración de or-
ganismos oficiales de la Generalitat de Catalunya en los que se ofrezcan alimentos 
(avituallamientos de pruebas deportivas o fiestas populares, p.e.) para favorecer la 
integración social y participación de este colectivo en el ámbito cultural y de ocio 
de Catalunya.

6. Asegurar que los comedores de los centros educativos y guarderías de Catalu-
nya dispongan de menús para celíacos.

7. Asegurar mediante las oportunas inspecciones, que en los centros o activida-
des en las que se sirven alimentos se cumpla lo especificado en el RD 126/2015 de 
25 de febrero que desarrolla el Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de Europa sobre la información alimentaria facilitada al con-
sumidor.

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 45676 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 15.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45676)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 6

6. Vetllar perquè en els menjadors dels centres educatius de Catalunya es dispo-
sin de menús per a celíacs, quan sigui possible, en els termes establerts a l’article 40 
de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia en 
horari nocturn a Sitges
250-00541/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
reapertura del servicio de farmàcia en horario nocturno en Sitges, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la Comisión de Salud del pasado 7 de Julio se tramitó la Propuesta de reso-

lución sobre la reapertura del servicio de atención continuada del CAP Sitges (tram. 
250-00180/11) a instancia del Grupo Parlamentario de Ciutadans, que fue aprobada 
por mayoría y sin votos en contra.

En esa propuesta de resolución se solicita la reapertura del servicio de atención con-
tinuada del CAP de Sitges y la ampliación de horario del consultorio de Garraf para 
recuperar la atención que se ofrecía a los 30.000 habitantes de Sitges y Garraf antes 
de que, en 2011, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya decidiera el 
recorte de servicios.

El cierre del servicio de atención continuada del CAP de Sitges provocó, como 
consecuencia secundaria, que las farmacias del municipio no tienen obligación legal 
de mantener su apertura de forma continuada, y la población de Sitges ha quedado 
privada de servicio de farmacia en horario nocturno.

Este hecho ha provocado un movimiento ciudadano que reclama tanto la recu-
peración del servicio de atención continuada del CAP como la ampliación de los 
horarios de farmacia para cubrir también el horario nocturno, lo que se considera 
una necesidad urgente.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a promover, en el 

plazo de un mes desde la aprobación de la presente Resolución, una mesa de nego-
ciación entre los titulares de farmacia de Sitges, l’Ajuntament de Sitges, las entida-
des vecinales de afectados y la Conselleria de Salut, con el objetivo de buscar las 
fórmulas que permitan la apertura en horario nocturno de, al menos, una oficina de 
farmacia en la población de Sitges, en tanto se da cumplimiento a lo aprobado en la 
citada Propuesta de Resolución.

Palacio del Parlamento, 21 de julio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 37686 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37686)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a promoure, en el 
marc de la mesa de negociació creada a instàncies del Departament de Salut amb  
el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, els titulars d’oficina de farmàcia de Sit-
ges, l’Ajuntament de Sitges i la Conselleria de Salut, els acords necessaris amb l’ob-
jectiu de trobar les fórmules que permetin l’ampliació de l’horari d’atenció d’una 
oficina de farmàcia a la població de Sitges més enllà de l’horari d’obertura del CAP.



CS 24
30 de març de 2017

Dossier 14

Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors  
a Tarragona
250-00551/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 34238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles 

Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els desfibril·ladors són dispositius mèdics que permeten administrar una descàr-

rega elèctrica adequada a persones que pateixen una aturada cardíaca. La majoria 
de morts sobtades reconeixen una causa cardíaca i, tot i la manca de registres apro-
piats, s’estima una incidència entre 0,36 i 1.28 per 1.000 habitants de la mort sob-
tada cardíaca (MSC). D’aquests esdeveniments, les MSC extrahospitalàries són les 
més freqüents, especialment en l’àmbit domiciliari (entre el 70 i 80%), front les que 
es produeixen espais públics, entre un 15 i un 25%. Per cada minut de retard en la 
desfibril·lació des de l’inici de l’aturada cardíaca, les probabilitats de supervivència 
es redueixen un 10%.

Catalunya és una de les poques comunitats autònomes que ha desenvolupat amb 
normativa pròpia, més enllà de la normativa de bases estatal (RD 365/2009). Ho va 
fer l’any 2012 amb el Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els 
requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i 
per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

El decret estableix les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en 
la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit 
sanitari i s’adapta a la normativa europea i els aspectes relacionats amb la formació. 
Aquesta normativa va ser complementada l’any passat, amb el Decret 30/2015, de 3 
de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, entre ells, les estacions de 
transport amb aforament superior a 2.000 persones, ports i aeroports, establiments 
docents i residencials, i activitats en recintes amb aforament superior a 2.000 per-
sones.

La Direcció General de Planificació i Recerca del Departament de Salut va en-
carregar un informe sobre l’evidència del desplegament territorial dels DEA, dins 
–si és el cas– de programes d’accés al públic a la desfibril·lació i la seva efectivitat i 
eficiència segons es constar al mateix estudi.

L’informe Pons JMV. L’accés del públic als desfibril·ladors externs automàtics 
(DEA) conclou que «la situació actual pel que fa al desplegament dels DEA a Cata-
lunya no sembla respondre a una planificació d’acord amb criteris epidemiològics, 
ni recolzar-se en una evidència científica concloent al respecte», recomana la im-
plementació d’un programa formal i elaborat prèviament d’accés públic als DEA i 
proposa que «la distribució dels DEA posi el focus en aquells espais d’alta incidèn-
cia d’aturades cardíaques [...] doncs en espais amb horaris i dies de funcionament 
limitats, es pot perdre el potencial al disminuir l’accessibilitat. La ubicació dels 
DEA s’ha de prioritzar d’acord amb el seu impacte».
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Aquest programa requereix d’una organització, entrenament (responsables i 
usuaris dels aparells) i manteniment, per tal de garantir un nombre suficient de pri-
mers responedors formats i que mantinguin l’aprenentatge. També s’haurà de con-
templar que qualsevol aparell DEA que s’instal·li estigui necessàriament i de manera 
imprescindible connectat amb el SEM, doncs només així, el DEA es converteix en 
un element més de l’anomenada «cadena de supervivència».

Al Camp de Tarragona, la instal·lació de desfibril·ladors no els és aliena. Per ini-
ciativa d’alguna administració o d’alguna a entitat, sovint es fan públiques noticies 
de la instal·lació de desfibril·ladors en camps de futbol, poliesportius... la seva pre-
sència és cada cop més alta en ubicacions i espais públics i va en paral·lel a la pro-
liferació d’empreses que comercialitzen aquets equips adreçats a crear el que s’ano-
menen espais cardioprotegits. La sensibilització per aquesta qüestió és manifesta, 
només cal recordar dues dades: la mobilització ciutadana per reclamar la obertura 
24 h. del servei d’hemodinàmica a l’Hospital Joan XXIII, i la iniciativa de fa anys, 
pionera en aquells temps, que els nens i nenes de les escoles públiques de Tarragona 
reben formació en suport vital dins el currículum escolar; això sumat a que existei-
xen organitzacions de voluntaris de protecció civil actives, i el nombre de DEA ins-
tal·lats és significatiu.

Establerts per normativa on han d’ubicar-se els DEA (mínims obligatoris), les 
seves característiques i la formació necessària, sabem ara, que és necessari un pro-
grama integral que ha de liderar l’autoritat sanitària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un pro-

grama pilot per al desplegament de l’accés públic als desfibril·ladors externs auto-
màtics per tal de garantir l’accés primerenc a la desfibril·lació en les aturades car-
díaques extrahospitalàries a la Regió sanitària de Tarragona, un cop elaborada la 
proposta conjunta entre el Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport 
sobre la instal·lació de desfibril·ladors.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo Ro-

sique, diputats, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37292 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37292)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació del títol de la proposta de resolució, que passa a tenir el redactat següent

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a tot el territori de 
Catalunya 

Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un pro-
grama pilot per al desplegament de l’accés públic als desfibril·ladors externs au-
tomàtics per tal de garantir l’accés primerenc a la desfibril·lació en les aturades 
cardíaques extra hospitalàries a tot el territori de Catalunya, un cop elaborada la 
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proposta conjunta entre el Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport 
sobre la instal·lació de desfibril·ladors.

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou punt

2. Según los resultados el programa piloto en la Región Sanitaria de Tarragona, 
desarrollar y poner en práctica un programa de implantación de desfibriladores ex-
ternos automáticos de acceso público en el conjunto de las regiones sanitarias de 
Cataluña.
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