
Benvolgut Sr.,o Sra. Farmacèutic/a: 

Com Vostè coneix molt bé, les recents mesures preses pel Govern Autonòmic i el Govern de 

l’Estat estan posant en perill un model de Sanitat Pública que ha costat molts sacrificis a 

diverses generacions. La mesura recentment adoptada sobre el que es coneix com a “taxa de 

l’euro per recepta”, a més de resultar injusta per al ciutadà (que ja paga la Sanitat amb els seus 

impostos) no actua sobre les veritables causes estructurals dels problemes de la “nostra” 

Sanitat Pública. I nostra vol dir de la ciutadania, i per tant també dels farmacèutics i 

farmacèutiques, i de molts altres col•lectius professionals i socials.  El fet de que comenci a 

aplicar-se el que en diuen “taxa per recepta” pot posar en perill la continuïtat d’alguns 

tractaments en persones especialment vulnerables. 

Veiem amb preocupació la forma com el Sistema Sanitari es decanta per postures 

economicistes, amb evidents criteris privatitzadors i tot ignorant els més elementals principis 

tant de justícia social com de salut pública. Es tendeix a considerar els professionals sanitaris 

com a simples gestors d’un pressupost, no sempre realista. També en aquest cas, la aplicació 

del re-pagament sota el títol de “taxa de l’euro per recepta”, pretén convertir el farmacèutic 

en un agent econòmic en benefici de la Administració. Encarregar-li funcions de recaptador 

d’impostos incrementant la càrrega burocràtica i és absolutament improcedent. El personal de 

farmàcia ha de tenir funcions sanitàries per tal de poder ajudar als pacients amb els 

medicaments per tal de fer-ne un ús adequat. 

Avui aquesta nova penalització sobre les persones malaltes ens arriba de la ma del Govern de 

la Generalitat de Catalunya, però tenim ja anunciada i amenaçada una nova taxa sobreafegida 

sobre els medicaments, des de l’ Administració estatal, Ministerio de Sanidad, a partir del dia 1 

de juliol. És lògic i coherent que el meu rebuig es concreti i estengui amb igual determinació 

front aquesta i aquella reiterades agressions planificada pel Govern i el Gobierno. 

Igualment vull deixar constància que penso fer responsables de qualsevol incidència, 

agreujament o complicació sobrevinguda del meu actual estat de salut, relacionada amb 

aquesta circumstància d’impediment terapèutic, als màxims directius competents del 

Departament de Salut i tota la seva cadena de comandaments. 

Per tots aquests motius, i d’altres, li MANIFESTO LA MEVA NEGATIVA A PAGAR LA TAXA DE 

L’EURO PER RECEPTA. Poso a la seva disposició aquesta declaració per a que en pugui 

informar, si així ho desitja, a les autoritats sanitàries. 

Tot esperant la seva comprensió, el saluda cordialment i cívicament 

NOM I COGNOMS _________________________________________________________ 

CIP                           _________________________________________________________ 

RECEPTA                 _________________________________________________________ 

Signatura 

 


