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ACN Barcelona.-El sector farmacèutic de l’àrea metropolitana de Barcelona ha
alertat que hi ha empreses de missatgeria com ara Glovo que venen medicaments a
domicili, de vegades encara que es necessiti recepta, sense estar registrades, tot i
que està prohibit per la llei de garanties i ús racional de medicaments i productes
sanitaris. La controvèrsia ha format part de l’ordre del dia de la Jornada del Sector
Farmàcies 2018, que s’ha celebrat aquest dimarts a Barcelona. Després de presentar
un baròmetre de la situació general del sector, el director del Bufet Escura,
Fernando Escura, ha recordat en declaracions als mitjans que per poder entregar
medicaments és necessari inscriure’s com a empresa de missatgeria especialitzada.
Per aquest motiu, Escura ha demanat a l’administració que actuï i sancioni els
incompliments de la normativa.

Alhora, el director de la �rma especialitzada en dret farmacèutic ha alertat que una
liberalització del servei de missatgeria de medicament provocaria “un canvi de
model total” per a la xarxa de farmàcies de proximitat. Fent un càlcul similar a
l’afectació de les vendes per Internet previstes pel sector de l’administració, Escura
ha apuntat que una regularització de l’entrega genèrica de medicaments a domicili
provocaria que es concentressin els bene�cis en els establiments que arribessin a
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Vull subscriure-m'hi

acords amb les companyies, cosa que suposaria una baixada d’entre un 15 i un 20%
de les vendes del conjunt de les farmàcies.

Subscriure-m'hi

Per a VilaWeb el vostre suport ho és tot

Si podeu llegir VilaWeb és perquè milers de persones en són subscriptors i
fan possible que la feina de la redacció arribe a les vostres pantalles.

Vosaltres podeu unir-vos-hi també i fer, amb el vostre compromís, que
aquest diari siga més lliure i independent. Perquè és molt difícil de sostenir
un esforç editorial del nivell de VilaWeb, únicament amb la publicitat.

Som un mitjà que demostra que el periodisme és un combat diari per
millorar la societat i que està disposat sempre a prendre qualsevol risc per a
complir aquest objectiu. Amb rigor, amb qualitat i amb passió. Sense
reserves.

Per a vosaltres fer-vos subscriptor és un esforç petit, però creieu-nos quan
us diem que per a nosaltres el vostre suport ho és tot.

 

Vicent Partal 
Director de VilaWeb
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