
 

 

TOT EL QUE CAL SABER... 

SOBRE EL RE-COPAGAMENT FARMACÈUTIC 
 

2) CANVIS EN EL SISTEMA DE COPAGAMENT ESTATAL  
 

A partir de l’aprovació del Reial Decret 16/2012, des de l’1 de juliol s’aplica un nou 

sistema de copagament a tot l’Estat, que afecta a tots els ciutadans i ciutadanes 

espanyols (excepte els del País Basc, que mantenen el sistema anterior).  

 El nou copagament consisteix en pagar: 
 
 

Segons el nivell de renda ACTIUS PENSIONISTES 

Rendes < 18.000 €/any 
40 % del preu del medicament 
(sense límit màxim/mensual) 

10 % del preu 
(màxim 8 €/mes) 

Rendes entre 18.000 €/any  
i 100.000 €/any 

50 % del preu del medicament 
(sense límit màxim/mensual) 

10 % del preu 
(màxim 18 €/mes) 

Rendes > 100.000 €/any 
60 % del preu del medicament 
(sense límit màxim/mensual) 

60 % del preu 
(màxim 60 €/mes) 

 

Mutualistes i classes passives de MUFACE/ MUGEJU/ISFAS (actius i pensionistes):  30 % 

 

 Exempcions: 

 Afectats de síndrome tòxica. 

 Persones amb discapacitat reconeguda de grau superior al 33%. 

 Perceptors de rendes d’integració social. 

 Perceptors de pensions no contributives. 

 Persones en atur que han perdut el dret a percebre el subsidi d’atur, 
mentre subsisteixi aquesta situació. 

 Tractaments derivats d’accidents de treball i malaltia professional. 

 Sota l'argument "es pagarà en funció de la renda", en realitat s'aplica un 
augment pràcticament generalitzat del percentatge d'aportació farmacèutica 
a tots els col·lectius. Fins i tot els pensionistes amb rendes baixes, o les 
persones aturades amb fills al seu càrrec i que no hagin esgotat la prestació. 



 

 Per tal d’establir a quin grup pertany cada ciutadà i ciutadana, el Govern central 
ha fet els càlculs en funció de la declaració de renda de 2010, sense tenir en 
compte els canvis que hagin pogut patir durant 2011 i que, donada la crisi 
econòmica i l’augment de l’atur i les rebaixes salarials perjudicarà a moltes 
persones usuàries.  

 A Catalunya s’ha dissenyat un procediment de “pagament temporal diferit”: 

 Per a les persones actives:  

 El Reial Decret estableix que els increments es comencen a aplicar a 
partir de l’1 de juliol, però a Catalunya els nous percentatges sobre 
els preus dels fàrmacs no s’han començat a aplicar fins a l’1 d’agost. 

 Les quantitats corresponents al mes de juliol s’hauran d’abonar, de 
cop, a partir de l’1 de setembre. 

 Per a les persones pensionistes : 

 Com en el cas de les persones actives, però amb un retard més gran, 
fins l’1 d’octubre no es començaran a aplicar els nous percentatges 
sobre els preus dels fàrmacs (fins llavors, se’ls hi aplica el 0%). 

 Les quantitats corresponents als mesos de juliol, agost i setembre 
s’hauran d’abonar, de cop, a partir de l’1 d’octubre. 

 Per això, s’ha establert un procediment d’abonament diferit pel qual la 
farmàcia notifica a la persona usuària que té un deute contret amb 
l'administració i que l’haurà d'abonar més endavant (a partir de l’1 de 
setembre les persones actives, i a partir de l’1 d’octubre les persones 
pensionistes, el dia que tornin a anar la farmàcia).  

 Es dóna el cas que, mentre no s’aplica l’augment del percentatge i no 
arriba la data límit per començar a pagar, els usuaris desconeixen quin 
import tenen pendent i no el podran saber fins que a partir d’aquelles 
dates vagin a la farmàcia a i els indiquin l’import. Per tant, els usuaris 
deuen la diferència entre el que han pagat i els nous imports. 

 Fins el moment en què la persona usuària no pugui regularitzar el seu 
“deute”, no podrà conèixer amb exactitud si consta correctament, o no, 
com a beneficiari de les exempcions, o quin és el percentatge de 
pagament que se li aplica. 

 Què passa si no vull pagar la diferència? 

 En no tractar-se d'una taxa, sinó de quantitats que s’han d’abonar sobre 
el preu dels medicaments, la farmàcia es pot negar a dispensar la 
medicació. 

 El que no queda clar en la normativa és què passarà amb aquells fàrmacs 
que s’han dispensat durant el procés transitori a alguns usuaris, o a 
persones que es trobaven desplaçades a Catalunya des d’altres 
comunitats autònomes, i que no tornin a cap farmàcia de Catalunya. 



 

 

 Reclamacions: 

 Per saber quin tipus de copagament li correspon a una persona o si se li 
aplica la condició de persona activa o pensionista, les unitats d’atenció 
a l’usuari dels CAP, els centres d'atenció primària, han de facilitar als 
ciutadans i ciutadanes que així ho sol·licitin un document acreditatiu 
amb la seva informació personalitzada.  

 En cas de disconformitat amb els continguts del document acreditatiu, la 
reclamació es pot fer a través del mateix servei d’atenció a l’usuari. 

 En tractar-se d'un copagament estatal, si la situació d’un ciutadà s'ha 
modificat respecte a 2010 o es detecta qualsevol errada, haurà d'anar a 
una oficina de l’INSS, preferentment, per actualitzar les dades. 

 En qualsevol cas, per rebre orientació sobre aquest procediment de 
reclamació i sobre tot el sistema de copagament en general, podeu 
trucar al 061, el telèfon de “Sanitat Respon”. 

 
 
 

3) DESFINANÇAMENT DE MEDICAMENTS 
 
 
A partir de setembre (inicialment previst per a l’1 d’agost) més de 400 
medicaments deixaran d’estar finançats, el que significa que per a tots aquests 
productes, i per a tota la població, el copagament serà del 100%.  
 
Per altra banda, el preu d’aquests fàrmacs deixarà d’estar regulat i passarà a ser 
lliure, és a dir, el decidiran els laboratoris farmacèutics, la qual cosa pot significar, 
amb tota seguretat, importants increments en el preu d’aquests productes. 
 

 
 
 
 
 


