
 

 

COMUNICAT DE PREMSA 

ECOM manifesta el seu rebuig i preocupació pel veto al 
finançament per part de la indústria a les entitats de 

pacients, aprovada pel Congrés dels Diputats  
 

 Considera que aquesta prohibició perjudica clarament la tasca de les entitats de 

pacients i de persones amb discapacitat física, fins al punt que pot posar en perill 

la supervivència d'algunes d'elles, perquè el finançament públic és clarament, i 

absolutament, insuficient, i més que ho pot ser amb les dificultats pressupostàries de 

les administracions públiques que es preveuen. 

 

 Creu que aquest veto al finançament privat de les entitats de pacients no pot aplicar-se 

si no hi ha un compromís real del Govern de que assumirà el finançament dels serveis i 

programes essencials que les entitats estan oferint a les persones per garantir la seva 

qualitat de vida, molts dels quals s’han creat per cobrir necessitats a què el sistema 

públic de salut no està donant cobertura. I recorda que és deure del Govern garantir la 

salut de les persones.  

 

 Lamenta que se sospiti de la gestió de les entitats, i recorda que existeix un marc de 

transparència i que totes les entitats disposen de codis ètics i de la suficient 

transparència per acreditar la finalitat dels fons que reben, malgrat està d’acord amb 

exigir més garanties de transparència absoluta, si cap, a la indústria i a les entitats en la 

gestió dels fons.  

 

 Recorda que hi ha un marc de transparència i que totes les entitats disposen de 

codis ètics i de la suficient transparència per acreditar la finalitat dels fons que 

reben, tot i que està d'acord amb exigir més garanties de transparència absoluta, si és 

possible, a la indústria i a les entitats en la gestió dels fons. 

 

 Li preocupa que, més enllà de la supervivència de les entitats, aquesta retallada al 

finançament pugui repercutir en el deteriorament de la salut de les persones que 

atenen les entitats, si aquestes es veuen forçades a eliminar algun dels serveis 

que presten, per l’escassetat de recursos.  

 

 Més enllà d'aquest suport al finançament, ECOM reclama també que s'inclogui als 

pacients i les entitats que els representen en la Reconstrucció Social i Econòmica 

post COVID-19, especialment pel que fa a l'àmbit de la salut. 

Barcelona, 24 de juliol de 2020. ECOM, moviment associatiu creat el 1971 que aglutina 120 
entitats de persones amb discapacitat física de tot Espanya, manifesta el seu desacord amb la 
prohibició explícita de finançament, directament o indirecta, per part de la indústria de les 
activitats promogudes per les entitats de pacients, aprovada pel Congrés dels Diputats, si 
no va acompanyada d’una seguretat que el finançament públic cobrirà les necessitats de les 
persones que estan atenent les entitats.  
 
El parer d'ECOM, és que el Govern és qui té el deure de garantir la salut de les persones. Com 
agrupació d'entitats, ECOM constata que molts dels serveis i programes que estan duent a 
terme les entitats estan cobrint les mancances de el sistema sanitari públic, que no està donant 
cobertura a la globalitat de les necessitats de les persones, com fa molt de temps que reclamen. 
Davant d'aquesta realitat, i donada la limitació del finançament públic que reben, les entitats 
s'han vist obligades a buscar alternatives de finançament a l'empresa privada per poder 
continuar garantint una qualitat de vida adequada a les persones. ECOM considera que no pot 
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posar-se veto a aquestes alternatives financeres, sense un compromís real de Govern que 
garanteixi la cobertura dels serveis i projectes essencials que estan prestant i desenvolupant 
aquestes entitats. Creu que és absolutament imprescindible millorar el finançament i estabilitat 
econòmica de les associacions de pacients i persones amb discapacitat física per la tasca tan 
imprescindible que estan prestant, com s'ha pogut veure a la gestió de la pandèmia de la 
COVID19, que estem vivint. 
 
Considera que aquest veto a el suport per part de la indústria a el teixit associatiu perjudica 
clarament la tasca de les entitats de pacients i persones amb discapacitat física, i pot 
posar en perill la supervivència d'algunes organitzacions, ja que el finançament públic és 
clarament, i absolutament , insuficient, i més tenint en compte la previsió de dificultats 
pressupostàries de les administracions públiques. 
 
ECOM lamenta també aquesta visió de considerar a les entitats sospitoses de ‘compadreo’ amb 
l’empresa privada (farmaIndustria, tecnologies...), i recorda que existeix un marc de 
transparència i que totes les entitats disposen de codis ètics i de la suficient 
transparència per acreditar la finalitat dels fons que reben. Està d’acord, però, en exigir 
més garanties de transparència absoluta, si cap, a la indústria i a les entitats en la gestió 
dels fons.  
 
Més enllà de l'amenaça a la supervivència de les entitats, a ECOM el preocupa també que 
aquesta retallada al finançament de les entitats de pacients pugui repercutir en el deteriorament 
de la salut de les persones que atenen les entitats, ja que es poden veure obligades, per 
l'escassetat de finançament, a deixar de prestar algun dels serveis bàsics que presten, i que el 
sistema públic de salut no està garantint. Ni probablement podrà fer-ho si el sistema està saturat 
per la pandèmia. Amb el viscut fins al moment, ECOM considera que les persones amb 
malalties cròniques ja estan quedant oblidades i desateses. 
 
Com federació que aglutina més d'un centenar d'entitats, ECOM reivindica el paper de les 
associacions de pacients i de persones amb discapacitat, i reclama que és imprescindible 
incloure la participació dels pacients i de les entitats que els representen en la 
Reconstrucció Social i Econòmica post COVID-19, i especialment pel que fa a l'àmbit de la 
salut, ja que la seva opinió i experiència són bàsiques per aconseguir un sistema de salut 
públic, accessible, forta i de qualitat. 
 
ECOM és un moviiment associatiu creat el 1971, que aglutina 120 entitats de persones amb discapacitat 

física de tota Espanya (108 de Catalunya) i que té una doble missió: por una banda, defensar l’exercici dels 

drets de les persones amb discapacitat física per assolir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de 

vida, amb l’empoderament de les persones com a eix vertebrador; i per l’altra, enfortir el sector associatiu de 

la discapacitat física a través de la participació, la representació i el seu empoderament. www.ecom.cat 

+ info: Sílvia Riu, responsable de Comunicació. Tel.: 639 071 634 i 

comunicacio@ecom.cat 

http://www.ecom.cat/

