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Modificació del sistema d’aportació dels usuaris de la 
prestació farmacèutica ambulatòria

APLICACIÓ RDL 16/2012 SOBRE MESURES URGENTS PER 

GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DEL SNS I MILLORAR LA 

QUALITAT I SEGURETAT DE LES PRESTACIONS

 En base a trams de nivell de renda

 Incorporació d’aportació als usuaris pensionistes, amb límit mensual

 Amb exempcions de determinats col·lectius d’usuaris
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APORTACIONS DELS USUARIS I ELS SEUS 

BENEFICIARIS EN LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA 

AMBULATÒRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Exempcions 
 

a) Afectats de síndrome tòxica i persones amb discapacitat amb grau superior al 33%. 

b) Persones perceptores de rendes d’integració social. 

c) Persones perceptores de pensions no contributives. 

d) Aturats que han perdut el dret a percebre el subsidi d’atur mentre subsisteixi aquesta situació. 

e) Els tractaments derivats d’accidents de treball i malaltia professional. 

 

 Actius Pensionistes 

Rendes inferiors a 18.000 €/any 40% 10%, límit màxim 8 €/mes 

Rendes entre 18.000 €/any i 100.000€/ any 50% 10%, límit màxim 18 €/mes 

Rendes superiors a 100.000 €/any 60% 60%, límit màxim 60 €/mes 
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DISTRIBUCIÓ DEL RCA SEGONS RENDA (EN BASE 

A LES DADES DE LA BD DEL MSSSI)

 3% població exclosa 

 24% pensionistes 

 73% actius 

 ACTIUS:

 <18.000€: 66% 

 18.000 – 100.000€: 33% 

 >100.000€: 1% 

 PENSIONISTES:

 <18.000€: 76% 

 18.000 – 100.000€: 23% 

 >100.000€: 1%
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 La implantació efectiva serà el dia 1 de juliol tal i com estableix la normativa.

 En termes generals es necessari per a la seva implementació canvis organitzatius i

informàtics importants que està previst que estiguin implementats en tota la seva

extensió a principis d’octubre.

 Transitòriament s’ha establert un procediment transitori per tal d’assegurar el

cobrament de l’aportació als usuaris de la manera més avantatjosa per aquests i que

produeixi mínimes distorsions en el sistema.

 Durant aquesta primera fase el pacient no tindrà que avançar imports addicionals

en concepte d’aportació diferents als que tingui establerts pels seus nivells d’aportació i

topall mensual. Aquest aspecte és especialment rellevant en el cas dels pensionistes.

 Durant aquests tres primers mesos es registrarà l’aportació que hauria de fer l’usuari

però diferirà de la seva aportació efectiva fins que es puguin aplicar correctament els

imports de les aportacions i els topalls mensuals.

 S’estableix un procediment diferit d’abonament de l’aportació per part de l’usuari a

l’oficina de farmàcia que garantirà el correcte pagament.

 Igualment s’actuarà amb el col·lectius d’exempts per garantir que no hagin de fer

front a despeses indegudes.

APLICACIÓ DE LA MESURA A CATALUNYA
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SITUACIÓ ACTUAL QUE ACONSELLA UN 

PROCEDIMENT ESGLAONAT

 El sistema d’informació disponible actualment no té integrats els

requeriments per calcular els llindars màxims d’aportació mensual dels

usuaris pensionistes.

 S’aplicarà un procediment transitori mentre no sigui possible l’aplicació

del model definitiu:

 Aquest procediment transitori garantirà que no es perjudiqui l’usuari

actiu o pensionista amb el pagament d’un import superior al que

correspongui.

 La liquidació de la corresponent aportació es farà en la dispensació del

mes següent (o posteriors), una vegada revisats els imports

corresponents de les aportacions.
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I. Aportació per part del pacient 

 0% pensionistes

 40% actius

II. Registre de les quantitats pendents d’abonar

III. Informació a l’usuari de què queda pendent el pagament (nota de farmàcia + 

justificant de dispensació)

IV. Recàlcul aportació segons topalls mensuals i nivell d’aportació

V. Cobrament import a la farmàcia en properes dispensacions

VI. Procediment desplaçats

 Estrangers 10%-50%

 Altres CCAA 10%-40%

PROCEDIMENT TRANSITORI



ESTIMACIÓ MENSUAL D’USUARIS QUE SUPEREN 

EL LLINDAR
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Llindar Usuaris que superen el llindar Diners evitats als usuaris

8 € 330.017 2.938.347 €

18 € 29.949 327.287 €

60 € 23 624 €

TOTAL 359.967 3.265.633 €
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Pacient 1: dona de 73 anys

CASOS PRÀCTICS

 Presenta: Osteoporosi severa, hipertensió arterial, ansietat i urticària

 Consumeix:calci, hormones paratiroides, amlodipina, àcid risendrònic, 

hidroxizina i lorazepam

 Despesa mensual del pacient en aplicació RD 16/2012 122,71€

 Despesa semestral del pacient en aplicació RD 16/2012 736,23€

 Rescabalament als 6 mesos  688,23€

 Aplicant la proposta CatSalut, el pacient abonarà: 

 Mensualment 8€

 Trimestralment 24€ ( 1 d’octubre ) 

 Semestralment 48€
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Pacient 2: dona de 76 anys

CASOS PRÀCTICS

 Presenta: Hipertensió arterial, malaltia vascular crònica, dislipidèmia, osteoporosi 

severa, MPOC, dolor crònic, depressió, ansietat, estrenyiment crònic i necessita 

gastroprotecció

 Consumeix:losartan, citalopram, hormones paratiroideas, rosuvastatina, 

lactulosa, diazepam, lorazepam, acetilcisteina, omeprazol, metamizol, àcid acetil 

salicílic 

 Despesa mensual del pacient en aplicació RD 16/2012 125,51€

 Despesa semestral del pacient en aplicació RD 16/2012 753,04€

 Rescabalament als 6 mesos  705,04€

 Aplicant la proposta CatSalut, el pacient abonarà: 

 Mensualment 8€

 Trimestralment 24€ ( 1 d’octubre ) 

 Semestralment 48€
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Pacient 3: dona de 83 anys

CASOS PRÀCTICS

 Presenta: Osteoporosi severa, malaltia vascular crònica, depressió, dolor, ull sec, 

conjuntivitis i necessita gastroprotecció. 

 Consumeix:pantoprazol, hormones paratiroideas, paracetamol, atorvastatina, 

dexketoprofeno, àcid acetil salicílic, calcifediol, calci carbonat i colecalciferol, 

paroxetina, llàgrimes artificials i flourometolona.

 Despesa mensual del pacient en aplicació RD 16/2012 130,34€

 Despesa semestral del pacient en aplicació RD 16/2012 782,04€

 Rescabalament als 6 mesos  734,04€

 Aplicant la proposta CatSalut, el pacient abonarà: 

 Mensualment 8€

 Trimestralment 24€ ( 1 d’octubre ) 

 Semestralment 48€
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I. Nivell d’aportació

II. Topall mensual

III. Registre de les quantitats abonades

IV. Informació a l’usuari de l’aportació abonada (justificant de dispensació)

V. Càlcul aportació segons topall mensual i nivell d’aportació en el moment de la 

dispensació

VI. Procediment desplaçats

 Estrangers 10%-50%

 Altres CCAA 10%-40%

PROCEDIMENT DEFINITIU
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RESUM DE LA IMPLANTACIÓ DE LA TAXA DE 1€/RECEPTA A 

CATALUNYA (Dades d’activitat 1a. setmana)

Dissabte 23 Diumenge 24 Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Total

Pacients 52.800 11.400 125.055 153.250 157.570 137.495 637.570

Receptes dispensades 126.982 27.418 300.765 368.576 378.965 330.684 1.533.390

Taxes 107.964 23.927 250.530 324.682 334.630 276.884 1.318.617

Trucades Centre Gestió 370 40 620 450 240 750 2.470

Trucades Sanitat Respon 234 41 754 992 1130 857 4.008

C omentaris:  Dimarts entre les 11h i les 14h i dijous entre entre les 10h i fins a les 16H la BBDD dels sistema de recepta electrònica va tenir  inestabilitats i un 
rendiment inferior del normal.  Aquests dos matins es va treballar amb dificultat, tot i que a la tarda ja tot funcionava correctament. 



Sistema d’Informació de Recepta 

Electrònica



Model de Recepta Electrònica
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RCA

CPF

RPA

RUP

SIRESIRE

Prescripcions

Dispensacions

Funcions:

 Prescripció

Dispensació

Gestió Centralitzada

 Explotació

 Seguretat

Proveïdors 

Prescripció

Estacions clíniques

 Crida funcions SIRE

 Eines prescripció

assistencial

 Acredit. professionals

Targeta 

Sanitària

Full de Medicació Activa (producte, 

posologia, durada del tractament, 

etc.) 

Codi de seguretat

Sol·licitud de prescripció diferenciada 

(protecció addicional)

Targeta 

Sanitària

Proveïdor  

Dispensació (CCFC)

 Gestió de les funcions del 

CCFC (Crida Funcions 

SIRE)

 Dades de dispensació

 Eines de suport a l’atenció

farmacoterapèutica

 Procés de facturació

 Acreditació professionals

 Gestió d’usuaris

 Procediments d’excepcióOficines

de Farmàcia

Sistemes de gestió:

 Crida funcions CCFC

(*) Connexió en temps real

(*)

(*)

(*)

(*)

Alta prescripció

Signatura del metge 

Signatura del validador

Consulta situació receptes 

(dispensades i pendents)

Consulta alertes enviades per 

les OF

Consulta prescripcions 

pendents

Consulta dispensacions 

anteriors

Dispensació

Signatura del farmacèutic

Diligència

Alertes pel prescriptor

Signatura del farmacèutic 

de les receptes 

dispensades per lots 

(procés diferit)
Cupó

precinte

(*)+ Full de 

Medicació

Activa
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El Nucli

GSA

RCA RUP

CPF RPA

Serv. WS

Serv. Apps.

Serv. BBDD

Serv. Val. SD

SIF

SIRE

Serv. WS

Serv. Apps.

Serv. BBDD

Serv. Val. SD

SIFARE

1.500 

Estacions 

Clíniques

3.000  

Oficines de 

Farmàcia

150.000.000 receptes

1.680.000.000 €

7.500.000 targetes



http://canalsalut.gencat.cat


