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1 Per què una taxa sobre les receptes?
La nova taxa s’emmarca en la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives, publicada al DOGC 6094, de 23
de març de 2012. Es recull entre les mesures adreçades a incrementar
els ingressos davant dels problemes estructurals de l’economia catalana que han conduït a la crisi actual, concretament en el títol I, secció
tercera, subsecció vint-i-cinquena, article 41.
Aquest article afegeix un capítol a la Llei de taxes i preus públics de
la Generalitat de Catalunya: “Taxa sobre els actes preparatoris i els
serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per
a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris
mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació”.
Gràcies a aquestes inversions és possible dotar-se d’instruments i
procediments per aconseguir millorar la qualitat de la prescripció i
dispensació, i així contribuir a augmentar la seguretat i l’eficiència en
l’ús dels medicaments.
Vegeu a l’annex el DOGC.

2 Quin és l’import de la taxa?
L’import de la taxa és d’1 euro per cada recepta del CatSalut.

3 Qui ha de pagar la taxa?
L’han de fer efectiva totes les persones (siguin o no residents a Catalunya) que adquireixin un medicament o un producte sanitari a una
oficina de farmàcia de Catalunya mitjançant una recepta mèdica del
CatSalut.

4 Quan entra en vigor el pagament de la taxa?
El dia 23 de juny de 2012, a les 0 hores.

taxa s’aplica a tot el que es pot prescriure
5 La
amb recepta?
No, només s’aplica si s’ha prescrit un medicament o un producte sanitari.
Les fórmules magistrals, les vacunes i els extractes també abonaran
1 euro de taxa
Els productes dietoterapèutics prescrits amb recepta mèdica del CatSalut no estan dins d’aquest grup i per tant estan exclosos de la taxa.
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6 Es paga per cada recepta o per medicament?
L’abonament de la taxa és per cada recepta. En el cas de la recepta
electrònica, el ciutadà ha de pagar un euro per cada dispensació
(identificada a través d’un codi de recepta) que generi aquest pla de
medicació. Així, normalment s’haurà de pagar un euro per cada envàs
retirat.

consumeix molts medicaments a causa del
7 Siseualgú
estat de salut, ha de pagar la taxa per cada una
de les receptes?
Davant de situacions com aquesta, per evitar que es pagui excessivament en taxes i que la pròpia taxa es converteixi en una barrera per
al compliment terapèutic, hi ha un sostre de 61 euros durant l’any natural (de l’1 de gener al 31 de desembre). Per la recepta numero 62 i
successives no s’ha de pagar la taxa.
El 2012 el còmput de la taxa serà proporcional als mesos que estigui
en vigor la norma. El 2012 el sostre serà de 36 euros.

límit anual es calcula a títol individual
8 Elo per
unitat familiar?
De la mateixa manera que la taxa, el límit s’aplica a títol individual.

9 Hi ha col·lectius exempts de la taxa?
Queden exempts del pagament d’aquesta taxa les persones i els seus
beneficiaris que tinguin acreditada per part del Departament de
Benestar i Família alguna de les situacions següents:
• Beneficiaris d’una pensió no contributiva. Què són?
• Beneficiaris del PIRMI (Programa de renda mínima d’inserció).
• Beneficiaris d’una pensió assistencial del FAS (Fons d’Assistència
Social).
• Beneficiaris de les prestacions de la LISMI (Llei d’integració social
dels minusvàlids).
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ha de pagar la taxa quan qui compra el
10 Qui
medicament prescrit en una recepta del CatSalut
és una tercera persona perquè el titular no el pot
recollir directament o bé perquè està ingressat en
una institució i són els responsables d’aquesta qui
el compren a l’oficina de farmàcia?
La tercera persona que retiri el medicament ha de fer l’abonament de
la taxa.

passa si l’import de la taxa supera el preu
11 Què
del medicament?
Les receptes que tenen un preu de venda al públic inferior a 1,67 euros
(IVA inclòs) estan exemptes d’aquesta taxa. Amb aquesta exempció
es garanteix que l’aportació de l’usuari més la suma d’1 euro de la taxa
sigui inferior al preu de venda al públic del medicament.
L’exempció s’aplica sobre el PVP amb IVA dels medicaments inclosos
en la recepta, i és independent de l’aportació que faci l’usuari.

pels medicaments que es dispensen a l’hospital de
12 Imanera
ambulatòria, també s’ha de pagar una taxa?
La taxa només s’aplica als medicaments o productes sanitaris dispensats en una farmàcia de Catalunya mitjançant una recepta mèdica del
CatSalut. Per tant, la medicació dispensada en un hospital no està gravada amb la taxa.

té una recepta d’accident de treball, també ha
13 Sidealgú
pagar la taxa?
No, en aquesta situació no s’ha d’abonar la taxa, independentment de
quina sigui la mútua de treball.

14 On i quan s’ha de pagar la taxa?
A la farmàcia, en el moment en què es dispensa el medicament o el
producte sanitari.

15 Un usuari es pot negar a pagar?
La taxa s’ha d’abonar sempre en el moment de retirar el medicament.
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forma part d’un col·lectiu exempt
16 Sio béunahapersona
arribat al màxim anual, com ho sap
el farmacèutic? L’usuari té cap documentació
acreditativa?
En el moment de la dispensació el farmacèutic pot saber, gràcies a la
TSI i als sistemes d’informació, si li correspon pagar la taxa, ja que
disposa d’informació online sobre:
• Si el pacient està exempt de la taxa perquè pertany a un col·lectiu
de persones que n’estan exemptes segons el registre del Departament de Benestar Social i Família.
• Si l’usuari ja ha assolit el màxim anual dels 61 euros.

17 Quin justificant té l’usuari d’haver pagat la taxa?
A més del tiquet de caixa corresponent, el pacient pot sol·licitar a la
farmàcia un justificant d’abonament de la taxa.
De la mateixa manera, està previst que a partir d'aquest estiu es pugui
sol·licitar un extracte on constin les seves dades personals i es relacionin totes les receptes dispensades amb informació de la taxa abonada per cada una. En aquest extracte també hi figurarà el saldo
pendent fins al màxim anual de 61 euros. El farmacèutic informarà a
l'usuari de quan estarà disponible aquest servei.

18 Fora de Catalunya, també s’ha de pagar la taxa?
No, la taxa només s’aplica a les receptes del CatSalut dispensades a
Catalunya.

persona no viu a Catalunya i no té TSI
19 Sideluna
CatSalut, ha de pagar la taxa?
La taxa és per a totes les persones, residents o no a Catalunya, a les
quals un metge de qualsevol centre sanitari públic de Catalunya (centre
atenció primària, hospital, unitat de reforç d’estiu, etc.) els hagi prescrit
una recepta del CatSalut i la dispensació tingui lloc a una farmàcia de
Catalunya. En qualsevol altra situació, la taxa no s’ha d’abonar.
Com que no disposa de TSI, davant de qualsevol incidència produïda
per l’abonament superior del límit establert dels 61 € anuals, l’Administració només pot tenir en compte, a efectes dels imports abonats
per la taxa, els justificants emesos per la farmàcia. El tiquet de caixa,
en tant que no aporta informació sobre l’usuari, no es considera un
justificant en aquests casos.

20 On em poden donar més informació?
A Sanitat Respon 061.
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