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061 - Urgències mèdiques

Nou model d'aportació
econòmica sobre el preu de
venda al públic dels
medicaments a partir de
l'aplicació del Reial decret llei
16/2012 del Govern espanyol

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació
podeu trucar al Sanitat
Respon telèfon 061

A partir de l’1 de juliol es comença a aplicar el nou
copagament farmacèutic, en el marc de les mesures
aprovades pel Govern espanyol publicades en el Reial
decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut.
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WEB DE L'OCATT

quest nou model comporta la
introducció de canvis en l’aportació econòmica
que la ciutadania haurà d’abonar quan retiri
un medicament a la farmàcia amb una recepta
del CatSalut.
A partir d’ara i segons el nivell de renda, que
aquest any s'ha fixat segons la base liquidable
de la darrera declaració de la renda 2010, i la
condició d’assegurat en actiu o
d’assegurat pensionista de la Seguretat
Social, s’establiran uns percentatges, els quals
determinaran l’aportació econòmica dels
ciutadans i els seus beneficiaris sobre el preu
de la recepta.

NORMATIVA

Reial decret llei
16/2012
de 20 d’abril, de
mesures urgents per
garantir la sostenibilitat
del Sistema Nacional de
Salut i millorar la
qualitat i la seguretat
de les seves
prestacions

Així mateix, i en el cas dels pensionistes,
s’establiran uns topalls que marcaran el límit
màxim a pagar mensualment.

Assegurats pensionistes
Aportació
sobre
el
PVP

Quantitat
màxima
a
pagar

Rendes inferiors a 18.000€ a l’any

10%

8€ al mes

Rendes entre 18.000 i 100.000€ a
l’any

10%

18€ al
mes

Rendes a partir de 100.000€ a l’any

60%

60€ al
mes

Exempts d'aportació (*)

0%

Assegurats en actiu
Aportació
sobre el PVP
Rendes inferiors a 18.000€ a l’any

40%

Rendes entre 18.000 i 100.000€ a l’any

50%

Rendes a partir de 100.000€ a l’any

60%

Exempts d'aportació (*)

0%

Mutualistes i classes passives de MUFACE, MUGEJU i ISFAS: 30%

(*) Col·lectius exempts
Queden exempts del pagament d’aquesta
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aportació les persones i els seus beneficiaris
que estiguin en alguna de les situacions
següents:
Persones afectades de síndrome tòxica i
persones amb discapacitat amb grau
superior al 33%
Persones perceptores de rendes
d'integració social.
Persones perceptores de pensions no
contributives.
Aturats que han perdut el dret a percebre
el subsidi d'atur, mentre continuï aquesta
situació.
Persones que reben tractaments derivats
d’accidents de treball i malaltia
professional.
On i a qui s’ha d’abonar aquesta
aportació
L’abonament d’aquesta aportació s’ha de fer a
la farmàcia en el moment en què es reculli el
medicament.
En el cas de la recepta electrònica, els
percentatges s’apliquen per a cadascuna de
les dispensacions que reculli el Pla de
medicació.
L’aportació econòmica que es faci en aquests
conceptes no elimina el pagament de la taxa
d’1€ per dispensació de la recepta mèdica.
Com sabré el nivell d'aportació que em
correspon
Si ho demaneu, al vostre centre d'atenció
primària (CAP) us poden facilitar un document
acreditatiu amb la vostre informació
personalitzada.
Procediment transitori
Fins a l’adequació total dels sistemes
d’informació, les farmàcies no podran calcular
el percentatge d'aportació que us correspon i
el límit d'aportació mensual dels pensionistes.
Per tal d'evitar que aquesta circumstància us
pugui perjudicar amb el pagament d'un import
superior al que us correspon, temporalment,
quan aneu a recollir un medicament, si sou
pensionistes continuareu sense fer cap
aportació econòmica sobre el preu de venda al
públic del medicament, i si esteu en actiu la
continuareu fent del 40%.
El farmacèutic us donarà un justificant de la
dispensació efectuada i el pagament de la part
corresponent al vostre nivell d'aportació es
farà durant el mes següent o posteriors.
Aquest procediment transitori pot durar fins al
mes d'octubre. A partir d'aquest mes les
aportacions ja es faran en el mateix moment
en què es retiri el medicament.
Per a més informacio sobre aquest
procediment transitori.
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