CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E OS COLEXIOS
OFICIAIS DE FARMACÉUTICOS DE GALICIA PARA A DISPENSACIÓN DE MASCARILLAS A
PERSOAS BENEFICIARIAS DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE GALICIA.
MEMORIA XUSTIFICATIVA
O secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade, DECLARA:
Que a Consellería de Sanidade, e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia subscribiron o
5/5/20 un convenio de colaboración que ten por obxecto establecer a colaboración entre as partes
para posibilitar o acceso controlado a mascarillas por parte das persoas que aporten na tarxeta
sanitaria o 0% e o 10% e os seus ingresos non superen os 18.000 €, a través das oficinas de
farmacia adheridas ao Convenio para a prestación farmacéutica subscrito entre as partes que
voluntariamente desexen participar, o que será xestionado polo seu colexio profesional.
A iniciativa a que se refire o presente convenio estará limitada a 3 unidades por persoa.
1.-Os requisitos de identificación e acceso serán os seguintes: cidadáns cuxa aportación da
tarxeta sanitaria estea ente o 0% e o 10% e non conten con ingresos superiores ós 18.000 euros.
A persoa recollerá o paquete de 3 mascarillas ao que ten dereito e o/a farmacéutico/a rexistrará a
entrega, de xeito que non se poidan realizar novas entregas á mesma persoa.
2.- Cada entrega quedará rexistrada de xeito que cada persoa usuaria poida ter acceso ao seu
paquete, e evitando que se produza unha pluralidade de dispensación á mesma persoa
Actualmente existen problemas no abastecemento de determinados produtos de protección
individual, por mor da saturación dos fabricantes e das redes de distribución, o que dificulta o
acceso da poboación aos medios de protección mínimos, entre os que se atopan as mascarillas.
Este feito ten provocado distorsións na oferta e demanda destes produtos, e ocasionado
elevacións nos prezos.
Tendo en conta estas circunstancias, as partes consideran de interese mutuo colaborar para
facilitar o acceso das persoas beneficiarias do Sistema Público de Saúde de Galicia a un elemento
de protección tan básico como as mascarillas e, para tal efecto, subscribiron o convenio indicado
para posibilitar o acceso dos cidadáns a ditos elementos de seguridade, aproveitando a rede de
farmacias existente para a prestación farmacéutica.
En atención ao exposto, e a fin de dar cumprimento ao preceptuado no artigo 15.2 da Lei 1/2016,
do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno de Galicia, estímase xustificado o recurso ao
instrumento convencional indicado, con exclusión doutras figuras.
O secretario xeral técnico
Alberto Fuentes Losada

