
 

 

TOT EL QUE CAL SABER... 

SOBRE EL RE-COPAGAMENT FARMACÈUTIC 
 

1) L’EURO PER RECEPTA 
 

 És una taxa autonòmica (s’aplica tant sols a Catalunya). 

 El seu import és d’1 € per envàs retirat (1 € per cada “caixa de medicament”). 

 L’han d’abonar totes les persones, residents o no a Catalunya, a les quals un 

metge o metgessa d’un centre sanitari català els hagi prescrit una recepta del 

CatSalut. 

 L’abonament es farà efectiu en el moment de la retirada del medicament o 

producte sanitari a les farmàcies de Catalunya. 

 La taxa no s’aplica a receptes d’altres Comunitats Autònomes, tot i que el/la 

pacient disposi de Targeta Individual Sanitària (TIS) catalana i reculli el 

medicament a Catalunya. Tampoc es paga quant el medicament es compri a 

farmàcies de fora de la nostra Comunitat Autònoma. 

 Exempcions: 

 Beneficiaris del Programa de renda mínima d'inserció (PIRMI). 

 Beneficiaris d’una pensió no contributiva. 

 Beneficiaris de la Llei d'integració social dels minusvàlids (LISMI). 

 Beneficiaris d’una pensió del Fons d'assistència sanitària (FAS). 

 Fàrmacs de preu inferior a 1,67 € (IVA inclòs). 

 Quan el cost dels medicaments que ens han receptat durant l’any superi 
els 61 € (a partir de 2013, per a 2012 són 36 €/any), la resta de 
medicaments quedarà exempta de la taxa. 

 En cas dels productes dietoterapèutics, la medicació hospitalària de 
dispensació ambulatòria i la medicació que reben els pacients ingressats 
en un hospital. 

 Els medicaments receptats per un professional d’una mutualitat 
(receptes de MUFACE, ISFAS o MUJEGU), per causa d’un accident de 
treball o de receptes d’altres comunitats autònomes. 

 Altres informacions: 

 Els sistemes informàtics als quals tenen accés les farmàcies, disposen de 
la informació necessària sobre la situació de cada usuari. 

 Les dades corresponents a les persones que estan exemptes de pagar 
aquesta taxa, s’actualitzaran mensualment. 



 

 El límit a pagar s’aplica a títol individual (és a dir, per cada tarja 
sanitària), i no per unitat familiar. 

 Es recomanable sol·licitar al farmacèutic, a més del tiquet de caixa, un 
justificant amb l’import del pagament de la taxa. 

 No es lliuren del pagament de l’euro per recepta ni els beneficiaris del 
SOVI, ni les famílies nombroses, ni els malalts crònics o les persones en 
situació d’invalidesa.  

 Reclamacions: 

S’han detectat alguns errors i mal funcionaments en el procés, per això és 
important que sapigueu que: 

 Si a la farmàcia us diuen que heu de pagar l’euro per recepta però 
considereu que no us pertoca perquè la vostra situació hauria de fer que 
us  consideressin exempts de pagar la taxa (discrepàncies amb les dades 
sobre beneficiaris de pensions no contributives, PIRMI, etc.) haureu de 
presentar una reclamació davant del Departament de Salut o el 
Departament de Benestar Social i Família. 

 En qualsevol cas, per orientar-vos sobre el procediment de reclamació 
truqueu al 061, el telèfon de “Sanitat Respon”, on us informaran i us 
indicaran el lloc on podeu adreçar-vos, així com la documentació que 
haureu d’aportar. 

 

 Què passa si no vull pagar ? 
 

 La farmàcia està obligada a donar el medicament perquè es tracta 
d’una taxa. Si a la farmàcia es neguen a dispensar-la els hem de recordar 
que estan "denegant l’assistència" i que els podem denunciar. 

 El professional que ens atengui iniciarà el procediment “liquidació i 
recaptació de taxes i constrenyiment” i, si ens neguem a pagar l’euro, 
haurem d’emplenar un formulari (és obligatori que el faciliti la pròpia 
farmàcia i sempre n’han de tenir). S’hi ha d’anotar el nostre NIF, nom i 
cognoms, adreça i codi postal, el nostre telèfon i el codi CIP de la tarja 
sanitària. També pot ser que us demanin que hi indiqueu el codi de 
prescripció, és a dir, el codi que porta cada recepta. 

 Important! Sempre hem de dur la recepta, el DNI (original i fotocòpia) i 
la tarja sanitària. 

 S’ha de complimentar un formulari per cada recepta sobre la qual no es 
vol pagar la taxa (si és tracta d’una recepta electrònica múltiple, i es 
recullen diversos medicaments a la vegada, només cal omplir un únic 
formulari). 

 El recàrrec pot ser de 20 cèntims, és a dir, cada euro que no paguem ens 
podrien reclamar un 1 euro i 20 cèntims. 


