
EDITORIAL

Són tantes les agressions a les lleis establertes fins ara, que, quan encara este tractant de respon-
dre a les últimes, aquestes ja han quedat gairebé oblidades per unes altres que les superen. Peró
continúen aquí i hem de continuar plantant-hi cara. El 21 de juny vam estar en la Travessera de les
Corts, protestant contra l'euro en la recepta i les mesures per a rebaixar els ingressos  dels pensio-
nistas, a través de les medicines imprescindibles per a  mantener el nivell de salut. No oblidem que
la pujada de l'IVA incrementa en un 3% els pagaments de tots els serveis necessaris per una vida
normal. Serveis que acaben d'incrementar-se abans que s'els apliqui l'IVA… Aigua, llum, gas, telè-
fon i una llarga llista…

Així que és necessari continuar protes-
tant. Es el que toca… i no pot haver-hi
excusa. Contra l'euro per recepta. Contra
el repagament per les medicines. Contra
les retallades en la Llei de la dependèn-
cia. Contra la rebaixa del nostre poder
adquisitiu. Contra el desballestament
accelerat de l'Estat de benestar. Ser més
cada dia. Buscar la unitat amb altres sec-
tors ciutadans en la contestación. 

També el 19 de juliol ha sigut sonat. Cal
convertir-nos cadascun de nosaltres en un altaveu contra el que proposen Mas i Rajoy, és el camí
que proposem en la Federació de Pensionistes. Perquè no oblidem que els mitjans de comunica-
ción no els tenim precisamente del nostre costat. 
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El 19 de juliol, més de 500.000 persones van sortir
als carrers de Catalunya per criticar les mesures de
retallada del Govern del PP, unes mesures que 
perjudiquen especialmente els aturats, els empleats
publics, als pensionistas, i que generen més atur i
recessió económica. Només a la manifestació de
Barcelona es calcula una participació d'unes 400.000
persones. Peró també a Sabadell, Terrassa, Girona,
Tarragona, Tortosa, Lleida y Vic i arreu de tot l´estat.

En diferents concentracions i manifestacions arreu
del país, convocades per CCOO i altres forces 

sindicals, la gent va exigir una altra manera de sortir de la crisi.
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CCOO donarà suport jurídic a les persones que es
neguin a pagar l'euro per recepta

CCOO inicia una campanya contra els impostos de la malaltia de CiU i del PP i anuncia que esgotarà totes
les vies polítiques i jurídiques per tal d'acabar,  amb "una taxa injusta, ineficaç i improvisada". 
Per a CCOO la mesura vulnera la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat i la
LOFCA i suposa el doble pagament d'una sanitat pública que ja cobreixen els impostos que ja paguen els
ciutadans i les ciutadanes. 
És per això que la coalició promourà un procediment jurídicament establert contra l'euro per recepta a totes
aquelles persones que es neguin a pagar-lo i hagin omplert el formulari que la Generalitat ha facilitat a les
farmàcies per a aquests casos.

SÓC USUARI/A I EM NEGO A PAGAR L'EURO PER RECEPTA, QUÈ HAIG DE FER?

1. L'oficina de farmàcia LI HA DE DISPENSAR el medicament; si vostè no vol abonar la taxa, li HAN DE
FACILITAR un formulari que haurà d'omplir amb les seves dades, per tal que la mateixa oficina de farmàcia
el pugui remetre al Departament de Salut. 
2. L'administració catalana s'encarregarà de reclamar l'abonament de la taxa amb el corresponent recàrrec i
INTERESSOS, seguint els procediments indicats a la legislació tributària. 
3. Quan arribi el requeriment de la Generalitat interposarem el recurs contra l'acte d'imposició de l'euro per
recepta. 

EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA DE CCOO?

1. Vulnera la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat i la LOFCA. 
2. Les taxes graven la prestació d'un servei. Quin és aquest servei? Quin és el servei nou que ara es grava? 
3. Els actes i serveis que afecten la vida i la salut de les persones no es poden imposar amb taxes. Les
receptes no s'adquireixen perquè sí, són necessàries per preservar la salut i, per tant, són un dret. 
4. El cobrament de la taxa la fan els farmacèutics -convertits en recaptadors de tributs- i no qui presta el ser-
vei (la recepta) que és l'administració. Les farmàcies només donen el producte prescrit en la recepta. 
5. La quantificació de les quotes de les taxes s'ha de fer de manera que el rendiment d'aquestes no excedei-
xi, en el seu conjunt, el cost total (no s'ha de recaptar més del que val el servei). Exactament per quin servei
estem pagant i quin és el seu cost? 
6. Doble imposició. 
7. Segons la Llei de taxes i preus públics és necessari un reglament per aplicar la taxa. En aquest cas,
només hi ha una instrucció enviada a les farmàcies. 

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER PRESENTAR EL RECURS?

Que vostè sigui un dels ciutadans o una de les ciutadanes que no estan exempts d'abonar l'euro per
recepta i que consideri que ja paga la sanitat amb els seus impostos. 

Que vostè hagi omplert correctament el formulari amb les seves dades a l'oficina de farmàcia. 
Que vostè ens faci arribar l'original del requeriment de la Generalitat de Catalunya. 

Que vostè ens faciliti les seves dades i el seu consentiment per tal que siguin tractades segons la Llei de
protecció de dades.

Que sigui afiliat a CCOO. Encara que altres organizacions ho faran gratuitamente si es compleixen als
requisits.



Omplir el formulari

El formulari té 3 còpies:
- Dues pel farmacèutic.

- Una per l’usuari.

Ja tens el CERTIFICAT
D’INSUBMÍS!

Dades que demanen: NIF,
nom, cognoms, adreça,

codi postal i telèfon.
També us demanaran el

CIP, que és el codi marcat
en vermell.
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GUIA FÀCIL per no pagar
L’€URO X RECEPTA

5 PASSOS +
4 RESPOSTES

#NoVullREPagar   #noquieroREpagarPer ser un insubmís farmacèutic

PAS 1
Tenir clar que l’€uro per

recepta és INJUST

PAS 2
Preparar l’acció

PAS 3
A la FARMÀCIA

PAS 4

PAS 5

No Vull REpagar

Doncs ha d’omplir
aquests papers

+Ens volen obligar a pagar 
una cosa que ja hem pagat.

Perquè volen liquidar el
Sistema Públic de Salut i el
dret a una sanitat pública.

Perquè és un dret conquerit
amb molts sacrificis i cal 

preservar-lo per a 
generacions futures.

Perquè mentre ens fan pagar
no persegueixen la corrupció
i l’amiguisme que s’aprofita

de la nostra 
sanitat.

Perquè amb això no 
estalvien, només castiguen

als que menys tenen.

Per no pagar l’euro per
recepta necessites:

La recepta

El DNI (i fotocòpia)

Tarja sanitària

Carta al farmacèutic
(opcional)

Es pot trobar a
iniciativapenalpopular.info

No anem en cap cas contra
els farmacèutics, sinó contra

la seva actuació obligada
com a receptador.

Demana el tiquet i
digues ADÉU amb

tota la cortesia i tota
la determinació i la

fermesa que 
acompanya a qui té

la raó.

Pren la TEVA
medicació amb

tranquil.litat.

Pregunta 1: Què
passa si el farmacèutic es
nega a tramitar el procedi-
ment que acabem de des-

criure?

Pregunta 2: Què pot
passar si posen en marxa
mesures acusant-nos de

deutors d’una taxa?

Pregunta 3: Què pot
passar si som milers els

que ens neguem a
REpagar?

Pregunta 4: Què ens
passarà si paguem?

El Departament de Salut ha orde-
nat facilitar els impresos descrits.
Si es dóna un cas de negativa a
subministrar els medicaments i/o
de desatenció o maltracte verbal,

cal denunciar-ho. Es tractaria
d’una Denegació d’Assistència,

que és un delicte. Es pot denun-
ciar amb els formularis de la

Iniciativa Penal Popular o direc-
tament a una comissaria dels

Mossos d’Esquadra.

Passem a ser “deutors/es” de la
Generalitat (si encara no ho ereu),

i poden iniciar un procediment
anomenat “de liquidació i recapta-

ció de taxes i constrenyiment”.
Preveu un recàrrec del 20% de la
quantitat demandada. L’euro que
no paguem es pot acabar conver-
tint en 1,20€. També cal recordar

que diversos grups d’advocats
amics, i ara també alguns grups
polítics, estudien com al.legar i 
litigar contra aquestas injustes

mesures.

Si som moltes, milers de 
persones, les que NO paguem, 
la tramitació burocràtica serà

inviable. S’hauran de replantejar
la utilitat recaptatòria de la 
mesura punitiva contra les 

persones malaltes.

CiU i PP hauran de 
“reconsiderar” retirar la RE-taxa.

Si tothom paga, remugant però
rascant-se la butxaca, la barroe-
ria i impunitat de Boi Riuz, s’im-

posarà per damunt un poble
resignat, poruc, autoinculpat,

malalt de submissió de pèrdua
d’autoestima.

I això fóra el pitjor que ens podria
passar. Aquesta lluita és pels
drets socials, per l’estat de

benestar, per la dignitat i la sani-
tat universal, per vergonya i

empoderament.


