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1. Exposició de motius

2. Àmbit d’aplicació

L’article 41 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives i de
creació de l'impost sobre les estades en
establiments turístics addiciona el capítol XXII al
títol XXI del Text refós de la llei de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya i
estableix la 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.

Servei Català de la Salut.
Oficines de farmàcia de Catalunya.
Sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT).

3. Objecte
Aquesta Instrucció té per objecte:
1) Establir les actuacions per a la implantació
de la 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, establerta
a article 41 de la referida Llei 5/2012, de 20
de març.

D’acord amb la memòria del projecte de llei, els
actes i serveis que constitueixen el fet
imposable tenen la finalitat de garantir i
potenciar la seguretat, efectivitat i eficiència en
l’ús dels medicaments per tal d’assolir els
resultats en salut esperats. Així mateix, en cap
cas la taxa no crea una barrera que
eventualment dificulti l’accés als medicaments a
persones que els necessitin. D’acord amb el
Dictamen 4/2012, de 6 de març, del Consell de
Garanties Estatutàries de Catalunya, el que es
grava amb la taxa no és el lliurament del
producte sinó les actuacions en l’àmbit de la
prestació sanitària per coadjuvar al fet que el
medicament que es dispensa sigui més segur,
efectiu i eficient en l’àmbit del tractament mèdic
prescrit.

2) Establir determinades interpretacions específiques i aclariments relatius a determinats
elements amb relació a l’aplicació de la taxa.
La finalitat de la Instrucció és facilitar la màxima
eficiència, seguretat, agilitació i simplificació de
les corresponents actuacions d’implantació i
procediments que se’n derivin.
El concepte de recepta mèdica i ordre de
dispensació s’estableix al Reial decret
1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta
mèdica i ordres de dispensació. El concepte de
medicaments i de productes sanitaris és el que
s’estableix a l’article 8 de la Llei 29/2006, de 26
de juliol, de garanties i ús racional dels
medicaments i dels productes sanitaris.

Es fa necessari establir les actuacions per a la
implantació de l’esmentada taxa com també
establir les corresponents interpretacions i
aclariments relatius a determinats elements de
l’estructura de la taxa.
D’acord amb el Concert d’atenció farmacèutica
subscrit pel Servei Català de la Salut i el Consell
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya,
subscrit en data 31 de gener de 1995.

4. Subjecte passiu
En cas de recepta mèdica oficial del CatSalut de
medicaments i productes sanitaris dispensada a
Catalunya la taxa l’han d’abonar els assegurats
del CatSalut, els assegurats d’altres Comunitats
Autònomes i els estrangers atesos en virtut del
que estableixen els reglaments comunitaris i
convenis internacionals de seguretat social.

D’acord amb l’article 9 del Decret 66/2010, de
25 de maig, pel qual es regula l'establiment dels
convenis i contractes de gestió de serveis
assistencials en l'àmbit del Servei Català de la
Salut, que preveu les instruccions del Servei
Català de la Salut i que estableix que les entitats
proveïdores de serveis sanitaris han de complir
les instruccions que el Servei Català de la Salut
dicti en el marc de les seves competències.

5. Actuacions per a la seva aplicació
D’acord amb el conseller de Salut, i en exercici
de les facultats que m’atorguen els articles 16 i
17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació
sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció.

La taxa s’aplica a les receptes mèdiques oficials
del CatSalut de medicaments i productes
sanitaris que es dispensin en les oficines de
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farmàcia de Catalunya.

comunitats
CatSalut:

autònomes

amb

recepta

del

5.1. Amb relació a la prescripció
- Anotarà en el camp corresponent el codi de
CIP que aparegui en la TSI del pacient.

5.1.1. Tipus de recepta

- Informarà del seu NIF i la comunitat
autònoma d’origen en l’apartat “advertències
per al farmacèutic” de la recepta.

El suport de la recepta pot ser paper o electrònic
i es pot generar en qualsevol centre o servei del
sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT).

En el cas d’un pacient d’un altre país
(estrangers atesos per reglaments comunitaris i
convenis internacionals de la Seguretat Social)
amb receptes del CatSalut:

No és d’aplicació a:
- Receptes d’accidents de treball i malalties
professionals.

- Actuarà d’acord amb el procediment actual
amb relació a la informació del camp reservat
per al CIP.

- Receptes de productes dietoterapèutics.
En cas que excepcionalment s’utilitzés el format
de recepta mèdica de tractament de llarga
durada (TLD), es considera que es tracta d’una
mateixa recepta amb quatre cossos, per la qual
cosa s’aplica 1 € per cada prescripció mèdica de
dispensació renovable.

- Informarà del seu número de passaport/NIE i
país d’origen en l’apartat “advertències per al
farmacèutic” de la recepta.
5.1.3. Informació del prescriptor al pacient

Les receptes mèdiques prescrites en altres
comunitats autònomes no estan gravades.
Tampoc estan gravades les receptes del
CatSalut en cas que la dispensació no es faci a
Catalunya.

El prescriptor respondrà les preguntes i dubtes
del pacient d’acord amb la informació facilitada
pel CatSalut i el que preveu el punt 7 d’aquesta
Instrucció. Pel que fa a les qüestions que no
pugui respondre, reclamacions o incidències
que el pacient pugui exposar, el prescriptor
l’informarà que ha de posar-se en contacte amb
Sanitat Respon (telèfon 061).

5.1.2. Actuacions del prescriptor
Per tal de poder dur a terme un correcte còmput
del nombre de receptes de cada pacient
assegurat del CatSalut i, per tant, de l’import
total abonat en concepte de taxa per a aquest
darrer, el prescriptor serà responsable de la
correcta informació del codi CIP de pacient en la
recepta. Amb aquesta mateixa finalitat, els
professionals prioritzaran amb caràcter general
la utilització de la recepta electrònica davant de
la recepta paper.

5.2. Amb relació a
cobrament de la taxa

la

dispensació

i

5.2.1. Obligatorietat del farmacèutic d’oficina de
farmàcia de recaptar la taxa
En relació amb la dispensació del medicament i
cobrament de la taxa, tant per a les receptes
paper com les electròniques, el farmacèutic
procedirà d’acord amb la Llei 5/2012, la present
instrucció i l’establert en el Concert entre el
CatSalut i el Consell de Col·legis Farmacèutics
de Catalunya.

En el cas que, per motius d’urgència
reconeguda, el prescriptor no hagi pogut
informar del CIP en una recepta paper:
- Anotarà el NIF del pacient en l’apartat
“advertències per al farmacèutic” de la
recepta. En el cas que la persona no sigui
titular de cap NIF el metge anotarà el nom i
cognoms del pacient.

D’acord amb el què estableix la Llei 5/2012, la
taxa s’acredita en el moment en què la recepta
és dispensada en l’oficina de farmàcia i
s’estableix l’import en 1 euro per cada recepta,
excepte els casos d’exempció que preveu la
Llei.

- Informarà per al pacient de l’obligatorietat de
presentar la TSI en l’oficina de farmàcia.

Així doncs, per tal de donar compliment a

En cas de tractar-se de pacients d’altres
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aquesta Llei, el titular de l’oficina de farmàcia és
responsable i té l’obligació de dur a terme el
cobrament de la taxa d’acord amb el que
s’estableix legalment.

tenir en compte l’establert en el citat Concert.
El farmacèutic facilitarà a la persona que ho
sol·liciti la impressió d’un justificant de
l’abonament de la taxa per aquella dispensació,
així com la impressió d’un extracte de totes les
receptes amb la corresponent taxa associada,
així com del saldo pendent fins arribar al límit
dels 61 € anuals. També vetllarà perquè la
informació que consti en aquest justificant sigui
la mateixa que la enregistrada prèviament pel
prescriptor en la recepta

En el cas que el pacient no pagui la
corresponent taxa, el farmacèutic lliurarà al
pacient el corresponent formulari per tal que
aquest l’empleni correctament. Juntament amb
aquest formulari, el pacient adjuntarà fotocòpia
del DNI i el farmacèutic el segellarà a efectes de
la seva tramitació al CatSalut.
Aquest procediment sempre es portarà a terme
abans de la dispensació i per cada recepta a
dispensar.

Excepcionalment, en el cas que a la recepta no
hi constés el CIP i el farmacèutic hagués de
dispensar el medicament segons el codi de
facturació d’urgència (9URG), el farmacèutic:

5.2.2 Actuacions del farmacèutic d’oficina de
farmàcia

- Informarà el pacient que l’import abonat per
taxa per aquella dispensació no computarà
pel càlcul del límit establert dels 61 € anuals.

5.2.2.1 Pel que fa a les receptes del CatSalut
prescrites a assegurats del CatSalut

- Procedirà a formalitzar el corresponent
certificat de dispensació d’urgència que
consta a l’annex II, signat pel farmacèutic i
pel pacient i amb el segell de l’oficina de
farmàcia.
Aquest
document
quedarà
custodiat a la farmàcia i es facilitarà una
còpia al pacient.

Per a cada dispensació, l’estació de treball del
farmacèutic informarà automàticament de
l’import total a pagar per part del pacient en
concepte de taxa. En aquest sentit, el
farmacèutic podrà accedir en línia, mitjançant un
nou procediment d’ informatització de la recepta
paper i un servei d’inserció de cobrament de la
taxa, a la següent informació:

- En el cas que el pacient pugui aportar el DNI,
el farmacèutic verificarà que correspon amb
l’informat prèviament en la recepta pel
prescriptor.

a) Si el pacient està exempt de taxa, d’acord
amb el que estableix l’article 21.22-5. del Text
refós de la llei de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya.

5.2.2.2. Receptes del CatSalut prescrites a
persones d’altres comunitats autònomes i
persones ateses per reglaments comunitaris i
convenis internacionals de seguretat social.

b) Si la recepta té un preu de venda al públic,
IVA inclòs, inferior a 1,67 €.
c) Si el pacient ha assolit el límit dels 61 €
anuals.

Per cada dispensació, l’estació de treball del
farmacèutic
enregistrarà
automàticament
l’import total a pagar per part del pacient
desplaçat en concepte de taxa. En aquest sentit,
els sistemes d’informació tindran en compte a
efectes d’exempció, en aquestes situacions,
només si la recepta té un preu de venda al
públic, IVA inclòs, inferior a 1,67 €. En cas de no
donar-se aquesta condició, el pacient haurà
d’abonar, juntament amb l’aportació, si escau, la
taxa d’1 € per recepta.

Si no es dóna qualsevol de les tres
circumstàncies anteriors, i tenint en compte els
criteris d’aplicació que consten a l’apartat 6, el
pacient haurà d’abonar, juntament amb
l’aportació, si és el cas, la taxa d’ 1 € per
recepta.
En relació amb la validació de les condicions
d’exempció que consten a les lletres a i c de
l’article 21.22-5 i el càlcul del còmput total
abonat en concepte de taxa per cada pacient,
serà condició imprescindible la correcta captació
del CIP de l’assegurat en el moment de la
dispensació. En aquest sentit, pel que fa a les
receptes que podran ser dispensades i
acceptades a facturació, el farmacèutic haurà de

A més, caldrà tenir en compte:
- En el cas de pacients d’altres comunitats
autònomes, només seran acceptades a
dispensació i facturació les receptes
enregistrades amb els codis que consten a
l’annex I.
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- En el cas de pacients d’altres països, el
farmacèutic seguirà el procediment actual de
dispensació en aquestes situacions en
relació amb la captació del camp reservat pel
CIP.

Es considera que:
1. L’exempció, de la mateixa manera que la
taxa, és de caràcter individual. Es considera
que inclou també els beneficiaris dels titulars
del dret.

El farmacèutic informarà el pacient de la
possibilitat
de
disposar
d’un
justificant
d’abonament de la taxa

2. Es considera que les persones que tenen
dret a l’atenció sanitària, en tant que
beneficiaris del titular que està exempt de la
taxa, també gaudeixen de la mateixa
exempció, d’acord amb la informació
disponible
pel
Departament
de
Salut/CatSalut i facilitada pel Departament de
Benestar i Família.

5.2.2.3. Dispensació i cobrament de la taxa en
cas de contingència del sistema telemàtic
En cas d’interrupció de la consulta de dades
mitjançant SIRE/SIFARE s’habilitarà:

3. Cal tenir en compte que la comunicació de
les dades d’acreditació dels titulars –i
beneficiaris– exempts (alta) o no exempts
(baixa) al corresponent registre es produeix
amb un mes de retard. Per la qual cosa, als
efectes del pagament o de l’exempció de la
taxa, les diferents situacions acreditades
administrativament tenen efectes el més
següent.

- Un model de contingència que permeti la
consulta via web del topall i col·lectiu exempt.
- Un servei telefònic de consulta per a les
incidències en cas que l’accés a Internet no
sigui operatiu.
En cas d’impossibilitat de consulta de l’estat de
situació del pagament de la taxa, el pacient
abonarà la quantitat corresponent (1 € per
recepta) i, posteriorment, podrà presentar la
reclamació, si excedís el llindar màxim o
n’estigués exempt.

El
processament
de
les
dades
de
reconeixement de la condició de titular o
beneficiari exempt es porta a terme d’acord amb
les dades facilitades pel Departament de
Benestar i Família.

5.2.2.4. Informació del farmacèutic al pacient
6.2. Amb relació a l’exempció que s’estableix
a la lletra c de l’article 21.22-5

El farmacèutic respondrà les preguntes i dubtes
del pacient d’acord amb la informació i
documentació facilitada pel CatSalut segons
l’establert en el punt 8 d’aquesta Instrucció.

L’esmentada previsió estableix que: “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, a
partir de la recepta o ordre de dispensació
efectivament dispensada número 62, en el
període d’un any.”

Pel que fa a altres qüestions, reclamacions o
incidències que el pacient pugui exposar, el
farmacèutic l’informarà que ha de posar-se en
contacte amb Sanitat Respon (telèfon 061).

6. Consideracions
exempcions

amb

relació

a

les

Es considera que:

6.1. Amb relació a l’exempció que s’estableix
a la lletra a de l’article 21.22-5

1. El període d’un any és l’any natural que
comença l´1 de gener i acaba el 31 de
desembre.

L’esmentada previsió estableix que: “Els
perceptors d’una pensió no contributiva, els
beneficiaris del Programa de la renda mínima
d’inserció, els perceptors de la prestació
econòmica per al manteniment de necessitats
bàsiques, els perceptors de la prestació de la
Llei d’integració social dels minusvàlids i els
beneficiaris del Fons d’assistència social (FAS).”

2. Pel que fa a l’any 2012, el còmput del
número de recepta exemptes serà en
proporció als mesos sencers de vigència
durant l’any 2012, és a dir, 6 mesos. Atès
que la norma entra en vigor el 23 de juny de
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d’aplicació amb caràcter supletori.

2012, estarà exempta a partir de la recepta
número 36, inclosa.

La informació sobre el procediment de devolució
d’ingressos indeguts en l’àmbit dels tributs
gestionats per la Generalitat es troba al web
www.e-tributs.cat. El model de sol·licitud de
devolució estarà disponible al web del CatSalut.

7. Procediment de liquidació
La transferència de la recaptació de la taxa es fa
mitjançant la minoració d’ingressos de l’import
de la factura de la prestació farmacèutica que
les oficines de farmàcia cobren del Servei
Català de la Salut.

Les sol·licituds es presentaran a les unitats
d’atenció al ciutadà de les regions sanitàries del
CatSalut.

8. Actuacions d’informació

9. Confidencialitat de la informació i dret a la
intimitat

8.1. Informació al ciutadà

Les dades personals relacionades amb les
actuacions previstes en aquesta Instrucció
tenen caràcter confidencial.

El ciutadà té el dret a obtenir informació sobre la
taxa en el moment de la prescripció i/o
dispensació. En aquest sentit, el CatSalut
posarà a disposició dels centres SISCAT i
oficines de farmàcia el material i documents de
comunicació necessaris sobre la implantació de
la taxa adreçats al ciutadà, així com per poder
respondre les preguntes més freqüents.

Les persones i els professionals sanitaris i les
entitats proveïdores de serveis sanitaris, i també
els òrgans de l'Administració que intervenen en
les activitats regulades en aquesta Instrucció,
tenen l'obligació de respectar i garantir inexcusablement el dret a la confidencialitat de la
informació i el dret a la intimitat, d'acord amb el
que estableixen la Llei 41/2002, de 14 de
novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del
pacient i de drets i obligacions en matèria
d’informació i documentació clínica, i la Llei
21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernents a la salut i l’autonomia
del pacient i a la documentació clínica, i també
d’acord amb el que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

En aquest enllaç del web del CatSalut està
disponible el corresponent document informatiu
adreçat al ciutadà.
8.2. Sanitat Respon
Els ciutadans poden adreçar-se a Sanitat
Respon (telèfon 061) per tal de demanar
informació detallada amb relació al pagament de
la taxa. Sanitat Respon els facilitarà la
informació adequada o els adreçarà a altres
fonts d’informació més personalitzades dels
àmbits centrals o territorials del CatSalut quan la
situació així ho requereixi, o en cas que es
volgués presentar una reclamació sobre les
actuacions que s’hagin produït.

10. Disposició transitòria
La disponibilitat de l’extracte de totes les
receptes amb la corresponent taxa associada
referit en l’apartat 5.2.2.1 serà efectiva en el
termini màxim de 2 mesos des de l’entrada en
vigor de la taxa.

8.3. Informació sobre el procediment de
devolució d’ingressos indeguts
El procediment aplicable per sol·licitar la
devolució d’imports en concepte d’aquesta taxa
és el procediment de devolució d’ingressos
indeguts que està regulat als articles 21 a 23 del
Decret 277/1999, de 28 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament sobre taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya. Així
mateix, són d’aplicació els articles 14 a 16 del
Reial decret 520/2005, de 13 de maig, que
aprova
el
Reglament
general
de
desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en matèria de
revisió en via administrativa, el qual resulta

11. Entrada en vigor
Aquesta Instrucció entra en vigor el 23 de juny
de 2012.
Barcelona, 19 de juny de 2012
El director

Josep Maria Padrosa i Macias
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Annex I
Codis de comunitats autònomes

COMUNITAT AUTÒNOMA
País Basc
Galicia
Andalusia
Astúries
Cantàbria
La Rioja
Múrcia
València
Aragó
Castella-la Manxa
Canàries
Extremadura
Illes Balears
Navarra
Madrid
Castelló-Lleó
Ceuta
Melilla

CODI
9CCA0000803402
9CCA0000803403
9CCA0000803404
9CCA0000803405
9CCA0000803406
9CCA0000803407
9CCA0000803408
9CCA0000803409
9CCA0008034010
9CCA0008034011
9CCA0008034012
9CCA0008034013
9CCA0008034014
9CCA0008034015
9CCA0008034016
9CCA0008034017
9CCA0008034018
9CCA0008034019
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Annex II
Certificat de dispensació d’urgència
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Annex III
Marc normatiu
L’article 41 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació
de l'impost sobre les estades en establiments turístics estableix:
Addició d’un capítol XXII al títol XXI del Text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya.
S’afegeix un capítol, el XXII, al títol XXI del Text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya, amb el text següent:
“Capítol XXII. 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.
”Article 21.22-1. Fet imposable
”Constitueixen el fet imposable de la taxa 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 que s’han de dispensar en les oficines
de farmàcia.
”Article 21.22-2. Subjecte passiu
”El subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent és la persona física a la qual es prescriu i dispensa un
medicament o producte sanitari, que està documentada en la recepta mèdica o ordre de dispensació
corresponent.
”Article 21.22-3. Acreditació
”La taxa s’acredita en el moment en què la recepta o ordre de dispensació és dispensada en l’oficina de
farmàcia.
”Article 21.22-4. Quota
”L’import de la taxa es d’1 € per recepta o ordre de dispensació efectivament dispensada.
”Article 21.22-5. Exempcions
”Resten exempts del pagament d’aquesta taxa:
”a) Els perceptors d’una pensió no contributiva, els beneficiaris del Programa de la renda mínima
d’inserció, els perceptors de la prestació econòmica per al manteniment de necessitats bàsiques, els
perceptors de la prestació de la Llei d’integració social dels minusvàlids i els beneficiaris del Fons
d’assistència social (FAS).
Els departaments competents han de col·laborar i actuar coordinadament i estan obligats a facilitar la
informació requerida pel departament competent en matèria de salut per a les actuacions derivades de la
gestió de l’exempció de la taxa per a l’expedició i dispensació de receptes mèdiques i ordres de
dispensació. Les dades que es poden comunicar entre administracions sense consentiment de la
persona afectada són les dades personals necessàries per a la gestió de l’exempció dels col·lectius
beneficiaris de les prestacions que determina aquesta Llei.
”b) 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, si el preu de venda al públic, IVA inclòs, dels medicaments o productes sanitaris
inclosos en la recepta mèdica o ordre de dispensació corresponent és inferior a 1,67 €.
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”c) 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, a partir de la recepta o ordre de dispensació efectivament dispensada número
62, en el període d’un any.
”Article 21.22-6. Gestió del cobrament
”1. El cobrament de la taxa el duen a terme els titulars de les oficines de farmàcia concertades.
”2. La transferència de la recaptació de la taxa es fa mitjançant la minoració d’ingressos de l’import de la
factura de la prestació farmacèutica que les oficines de farmàcia cobren del Servei Català de la Salut.
”Article 21.22-7. Compatibilitat de la mesura
Aquesta mesura pot ser objecte d’adequació en el cas que s’aprovi, amb caràcter de normativa bàsica,
una alteració de les condicions de finançament dels medicaments.”
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