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Assumpte 
 
 
Modificació de la Instrucció 08/2012, 
implantació del Reial decret llei 16/2012, de 
20 d’abril. Aportació dels usuaris i els seus 
beneficiaris en la prestació farmacèutica 
ambulatòria 
 
 
Àmbit d’aplicació 
 
 
Servei Català de la Salut (CatSalut) 
 
Oficines de farmàcia de Catalunya 
 
Sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT)  
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1. Exposició de motius 
 
Mitjançant la Instrucció 08/2012 del 
CatSalut es va implantar el 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 
seguretat de les seves prestacions.  
 
S’han identificat algunes previsions que cal 
modificar, actualitzar o bé completar amb 
determinades previsions per tal de garantir 
la seva correcta aplicació. Així mateix, cal 
introduir determinades correccions 
materials.  

Atès el que disposa 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 
han de complir les instruccions que el 
Servei Català de la Salut dicti en el marc de 
les seves competències.  

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. 
 
 
2. Àmbit d’aplicació 
 
Servei Català de la Salut. 

Oficines de farmàcia de Catalunya. 

Sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT).  
 
 
3. Modificacions   
 
S’introdueixen les modificacions següents: 
 
 
3.1. A l’Exposició de motius 
 
On diu: 
 
“Aquest fet és especialment rellevant en els 

pensionistes, que han d’aportar un 10% del 
cost total dels medicaments amb un límit 
màxim mensual segons el seu nivell de 
renda.”  
 
Ha de dir: 
 
“Aquest fet és especialment rellevant en els 
pensionistes, que han d’aportar, segons el 
seu nivell de renda, un 10% del cost total 
dels medicaments amb un límit màxim 
mensual de 8 € o 18 € o del 60 % amb un 
límit de 60 €.” 
 
 
3.2. A l’apartat 8. Altres situacions dels 
usuaris. 
 
a) Al subapartat Ciutadans comunitaris, 
després del paràgraf “Usuaris no identificats 
com a pensionistes:aportació 50%”, s’hi ha 
d’afegir el paràgraf següent:  
 
“Aquests criteris també són aplicables en 
cas de ciutadans de països amb convenis 
bilaterals de seguretat social vigents que 
disposen del corresponent formulari 
acreditatiu del dret.” 
 
b) S’hi ha d’afegir un nou apartat: 
 
“Assistència sanitària en situacions 
especials 
 
Estrangers no registrats ni autoritzats com a 
residents a Espanya. 
 
“Pel que fa als casos d’assistència sanitària 
en situacions especials, establerts a l’article 
1, apartat tres, del Reial decret llei 16/2012, 
es prestarà l’assistència d’acord amb el 
següent: 
 
“- Per a les assistències en casos 
d’urgència, la prescripció ambulatòria serà 
sense finançament, i per tant l’usuari haurà 
d’abonar el 100% a l’oficina de farmàcia o al 
servei de farmàcia hospitalària.  

 
“- Per a l’assistència a menors i dones 
embarassades, la prescripció ambulatòria 
es farà seguint l’esquema general, és a dir, 
el 40%.  
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“S’inclou en aquesta situació especial els 
usuaris de nacionalitat no espanyola que no 
siguin portadors de targeta sanitària 
europea.”  
 
 
3.3. A l’apartat 10. Disposició addicional. 
Procediment provisional 
 
a) Després del paràgraf “Assegurats 
pensionistes de la Seguretat Social i els 
seus beneficiaris: no es cobrarà aportació”  
 
S’hi ha d’afegir el paràgraf: 
 
“Assegurats actius i els seus beneficiaris 
que tinguin la condició d’exempts: no es 
cobrarà aportació.”  
 
b) Després del paràgraf “Durant el temps de 
vigència d’aquest procediment provisional, 
s‘informarà l’usuari de les quantitats 
pendents de pagament.” 
 
 
S’hi ha d’afegir el paràgraf: 
 
“El farmacèutic ha d’informar l’usuari  de 
l’import de les aportacions pendents de 
pagament i ha d’aplicar el procediment 
establert pel CatSalut a efectes de la seva 
liquidació.”    
 
 
c) On diu: 
 
“En cas de persones desplaçades d’altres 
comunitats autònomes -amb targeta 
sanitària individual d’una altra comunitat 
autònoma-,...“. 
 
Ha de dir:  
 
“Als ciutadans comunitaris amb TSE i als 
ciutadans de països amb conveni bilateral 
de Seguretat Social que disposin del 
corresponent formulari acreditatiu del dret, 
en cas de receptes del CatSalut, se’ls 
aplicarà una aportació del 40% si són actius 
i als seus beneficiaris, i una aportació de 
10% en cas de pensionistes i als seus 
beneficiaris.”  
 
  

c) Es suprimeix l’expressió següent: 
 
“Aquest procediment també serà d’aplicació 
als usuaris exempts d’aportació que 
estiguin convenientment registrats.” 
 
d) En el text: “Als casos que siguin 
susceptibles de regularització i que s’hagin 
pogut comprovar en el moment de la 
dispensació, se’ls aplicarà aquest 
procediment una vegada puguin ser 
identificats en el sistema d’informació.”  
 
s’hi ha d’afegir, al final, l’expressió: 
 
“...i s’asseguri el registre de la modificació.” 
 
e) Al final d’aquest apartat s’hi ha d’afegir 
l’expressió: 
 
“Aquest procediment provisional no serà 
aplicable als actius i el seus beneficiaris a 
partir del dia 1 d’agost de 2012.”  
 
 
3.4. A l’annex II. Quadre resum   
 
b) Es suprimeix l’expressió següent: 
 
“Situacions especials 
 
“a) Per a les assistències en cas d’urgència 
ambulatòria no hi haurà finançament; per 
tant, l’usuari haurà d’abonar el 100% en 
l’oficina de farmàcia o en el servei de 
farmàcia hospitalari. 
 
“b) Per a l’assistència a menors o a dones 
embarassades, la prescripció ambulatòria 
es farà amb el 40%.” 
 
4. Correccions 
 
S’introdueixen les correccions següents: 
 
a) A l‘apartat 6.1. Informació al ciutadà  
 
On diu: 
 
“...disposarà d’aquesta informació al web 
del CatSalut.” 
 
Ha de dir: 
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“...disposarà de la informació relativa al 
model d’aportació establert pel Reial decret 
llei 16/2012 al web del CatSalut.” 
 
 
b) A l’annex II. Quadre resum. 
 
1) On diu: 
 
“farmàcia gratuïta per tenir 65 o menys 
anys.” 
 
Ha de dir:  
 
“farmàcia gratuïta per tenir 65 o més anys.” 
 
2) On diu:  
 
“Tant per a actius, com per a pensionistes, 
un 10% del PVP dels medicaments que 
pertanyen als grups ATC d’aportació 
reduïda, amb un mínim de 2,46 € i un 
màxim de 4,13 € a partir de l’1 de juliol de 
2012.”   
 
Ha de dir:  
 
“Tant per a actius, com per a pensionistes, 
un 10% del PVP dels medicaments que 
pertanyen als grups ATC d’aportació 
reduïda i dels productes sanitaris que 
pertanyen als grups d’aportació reduïda, 
amb un màxim de 4,13 €, a partir de l’1 de 
juliol de 2012.”   
 
3) On diu:  
 
“a) Afectats de síndrome tòxica i persones 
amb discapacitat amb grau superior al 
33%.” 
 
Ha de dir: 
  
“a) Afectats de síndrome tòxica i persones 
amb discapacitat en els supòsits que 
preveu la seva normativa específica.” 
 
“Nota: L’expressió ‘les persones amb 
discapacitat en els supòsits que preveu la 
seva normativa específica’ es refereix al 
col·lectiu de beneficiaris de les prestacions 
econòmiques i socials de la LISMI (Llei 
13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de 
les persones amb discapacitat).” 

5. Entrada en vigor 
 
Aquesta Instrucció entra en vigor el 27 de 
juliol de 2012. 
 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2012 
 

 
 
El director  
Josep Maria Padrosa i Macias 
 
 
 
 
 


