
GUIA FÀCIL

Per ser un
insubmís

farmacèutic

per no pagar
L’€URO X RECEPTA

#NoVullREPagar

6 PASOS 4 RESPOSTES+

https://twitter.com/#!/search/%23novullrepagar


PAS 1
Tenir clar que

l’€uro per recepta
és INJUST

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 pú-

blica

Perquè és un dret conquerit amb molts 
sacrificis i cal preservar-lo per 

a generacions futures.

Perquè mentre ens fan pagar no perse-
gueixen la corrupció i l’amiguisme que 

s’aprofita de la nostra sanitat.

Perquè amb això no estalvien, només 
castiguen als que menys tenen.



PAS 2
Preparar
l’acció

Per no pagar l’euro
per recepta necessites:

DNIRecepta

Tarja sanitària Carta al farmacètic
(opcional)

Es pot descarregar fent 
click aquí o troba-la a 

iniciativapenalpopular.info

+
+

(i fotocòpia)

A tenir en comp-
te:  Sol o en grup? 
Es pot fer de les dues 
maneres, però fent 
l’acció en grup guanya 
en visibilitat...
Quants més serem...

No anem en 
cap cas contra
els farmacèutics
sinó contra la 
seva actuació 
obligada com a 
recaptador

http://dempeusperlasalut.wordpress.com/2012/06/21/no-a-leuro-per-recepta-no-a-la-taxa-mes-indigne-del-govern-mes-covard-2/
http://iniciativapenalpopular.info/index.php/no-a-leuro-per-recepta-no-a-la-taxa-mes-indigne-del-govern-mes-covard/


PAS 3

PAS 4

A la 
FARMÀCIA!

Omplir el formulari

· El formulari té 3 còpies
· Dos 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:

No Vull RE 
pagar

Doncs ha
d’omplir aquests

papers



PAS 5

PAS 6

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

Resposta:

Què passa si el farmacèutic 
es nega a tramitar el 

procediment que acabem 
de descriure?

El Departament de Salut ha ordenat 
facilitar els impresos descrits. Si es 
dona un cas de negativa a subminis-
trar els medicaments i/o de desaten-
ció o maltracte verbal, cal denunciar-

ho. Es tractaria d’una Denegació 
d’Assistència que és un delicte. Es 
pot denunciar amb els formularis 

de la Iniciativa Penal Popular (click 
aquí) o directament a una comissaria 

dels Mossos d’Esquadra.



Pregunta 2

Resposta:

Què pot passar si posen en 
marxa mesures acusant-nos 

de deutors d’una taxa ?

Passem a ser “deutors/es” de la Gene-
ralitat (si encara no ho ereu), i poden 
iniciar un procediment anomenat “de 
liquidació i recaptació de taxes i cons-

trenyiment”. Preveu un recàrrec del 20 
% de la quantitat demandada.  

L’euro que no paguem es pot acabar 
convertint 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 aquestes injustes mesures. 



Pregunta 3

Resposta:

 Què pot passar si som 
milers els que ens neguem 

a REpagar ??

Si som moltes, milers de persones, els 
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”  reti-
rar la RE-taxa



Pregunta 4

Resposta:

Què ens passarà 
si paguem?

Si tothom paga, remugant però rascant-
se la butxaca, la barroeria i impunitat 
de Boi Riuz s’imposarà pel damunt 
un poble resignat, poruc, autoincul-
pat, malalt de submissió i de pèrdua 

d’autoestima. 

I això fora el pitjor que ens podria pas-
sar. Aquesta lluita és pels drets socials, 
per l’estat de benestar, per la dignitat i 
la sanitat universal, per vergonya i em-

poderament. 

És per la defensa del Sistema 
Nacional i Públic de Salut. 

És per guanyar-la o per guanyar-la.    



+INFO

dempeusperlasalut.wordpress.com

bloclaratera.blogspot.com.es

www.iniciativapenalpopular.info

puntsdevista.wordpress.com

www.acordem.org

www.cafeambllet.com

afectadasporlosrecortessanitarios.

wordpress.com

acampadadebarcelona.org/ca/

comissions/salut

http://www.iniciativapenalpopular.info
http://www.acordem.org
http://www.cafeambllet.com
http://bloclaratera.blogspot.com.es/2012/07/materials-per-una-guia-d-insubmissio.html
http://puntsdevista.wordpress.com/
http://afectadasporlosrecortessanitarios.wordpress.com/
http://acampadadebarcelona.org/ca/comissions/salut


Algunes reaccions polítiques 
sobre l’euro per recepta

El què ha passat al nostre sistema sanitari 
és un saqueig continu de les seves arques 
per part dels mateixos que ara ens propo-
sen aquesta suposada solució”
CUP · Candidatura d’Unitat Popular

‘El Govern aplica mesures per obtenir in-
gresos en un àmbit com la sanitat que ha 
de ser universal i perdonen impostos a 
les rendes més altes amb la eliminació de 
l’impost de successions” 
Carme Capdevila (ERC)

“La coalició promourà un procediment jurí-
dicament 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” 
ICV-EUiA



“El Govern de la PPvergencia fa pagar el 
mateix per medicament a un pensionista 
que cobra 350€ al mes que a Artur Mas 
que cobra més de 140.000€”
Jordi Cañas (Ciutadans · Partido de la Ciudadania)

Ara, per acabar amb aquesta vergonya 
que és l’euro per recepta, només cal 
fer el màxim de difusió. 

Fem un pols al Govern. 
Difusió, difusió i difusió...

Facebook, Twitter, e-mail...

“Mentre el govern de CiU aplica l’euro per 
recepta als catalans, el propi govern enri-
queix els militants de CiU amb adjudica-
cions a dit”
Uriel Bertran (Solidaritat Catalana per la Independència)






