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Quina és la despesa de farmàcia del CatSalut?

 Durant el 2011 la despesa en receptes mèdiques finançades pel
CatSalut ha estat de 1.692 milions d’euros, un 7,8% menys que
l’any 2010.

 Durant el 2011 el cost mitjà per habitant destinat a la factura de
farmàcia del CatSalut ha estat de 223 euros.
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Quant gastem en receptes?

 Al Servei Català de la Salut cada recepta li costa, de mitjana,
uns 11 euros.

 Durant el 2011 es van dispensar 155 milions de receptes del
CatSalut, això suposa unes 20 receptes per habitant.

 Els genèrics han anat guanyant quota de mercat i en el darrer
any han suposat el 43,3% de les receptes, la qual cosa
representa un increment del 22% respecte al 2010.

 Actualment el 76% de les receptes que es dispensen són
receptes electròniques.
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Quina finalitat té la taxa de l’euro per recepta?

 L’objectiu del Departament de Salut és garantir la utilització
eficient dels medicaments, la qualitat de la prescripció i
l’optimització dels recursos que el sistema sanitari destina a la
prestació farmacèutica.

 Aquesta taxa ha d’ajudar a fer més sostenible la sanitat
pública i a fer un ús més racional dels medicaments.

 L’import de la taxa serà d’un euro per recepta i es començarà a
aplicar a partir del 23 de juny.
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Les persones ateses als centres sanitaris públics de 
Catalunya.

 Usuaris assegurats pel CatSalut a qui se’ls hagi prescrit algun
medicament amb receptes del CatSalut.

 Persones procedents d’altres comunitats autònomes que hagin
estat ateses a Catalunya i a qui se’ls hagi prescrit algun
medicament amb receptes del CatSalut.

 Qualsevol persona que hagi estat atesa a Catalunya i que se li
hagi prescrit algun medicament amb receptes del CatSalut.

Qui ha de pagar la taxa d’un euro per recepta?
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Al voltant de 127.000 persones no hauran de pagar la
taxa d’un euro per recepta perquè són:

Qui no ha de pagar la taxa d’un euro per recepta?

 Beneficiàries del PIRMI (Programa de la renda mínima
d’inserció) (55%).

 Beneficiàries de la pensió no contributiva (44%).
 Beneficiàries de la LISMI (Llei d’integració social dels

minusvàlids) (1,2%).
 Beneficiàries del FAS (pensió del Fons d’Assistència Social)

(0,04).

Les dades corresponents a les persones exemptes de
pagar un euro per recepta s’actualitzaran mensualment.
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Quan no s’ha de pagar la taxa per recepta?

 Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.
 Medicació dels pacients ingressats als hospitals.
 Medicaments subministrats directament pel centre de salut.

Els medicaments que no es dispensen a l’oficina de 
farmàcia a través d’una recepta:

Dietoterapèutics: no són medicaments ni tampoc
productes sanitaris.

 Preparats especials indicats, principalment, en malalties
metabòliques.

(
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La taxa per recepta a l’oficina de farmàcia

 El farmacèutic consultarà en línia si l’usuari pertany a un
col·lectiu exempt de pagar la taxa.

 El farmacèutic consultarà en línia si l’usuari ha arribat a la
despesa anual de 61 euros (es preveu que només un 12% de
la població superi aquesta quantitat). L’any 2012 el topall és de
36 euros.

 El farmacèutic podrà facilitar a l’usuari un justificant amb l’import
del pagament de la taxa.

A les receptes del CatSalut amb un preu inferior a 1,67 
euros (el 7% dels envasos facturats) no se’ls aplicarà la 
taxa.
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Pla de medicació
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Com afectarà la taxa de l’euro per recepta?

 La taxa no suposarà una barrera econòmica d’accés als
medicaments per a cap ciutadà (aquest és el motiu pel qual
alguns col·lectius en queden exclosos), ni cap penalització per
a aquells pacients que necessitin una dispensació més elevada
de medicaments (aquest és el motiu pel qual s’han establert
límits de consum).

 El Departament de Salut estima que cada ciutadà abonarà uns
13 euros de mitjana a l’any.
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Informació al ciutadà

 El Departament de Salut ha endegat una campanya informativa
adreçada a ciutadans, farmacèutics i professionals sanitaris que
consisteix en la distribució de pòsters i material informatiu sobre
la nova taxa.

 El ciutadà podrà ampliar la informació  trucant a Sanitat Respon 
(061) o bé visitant el web www.gencat.cat/catsalut.
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Informació al ciutadà
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Informació als professionals



http://canalsalut.gencat.cat

http://www.gencat.cat/catsalut
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