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COPAGAMENT FARMACÈUTIC
Segons informa el CatSalut a la seva web, el model de copagament
farmacèutic és el que es va aprovar al 2012 (Reial decret llei 16/2012). Una
Resolució de 15 de desembre de 2014 va actualitzar, a partir de l’1 de gener de
2015, els límits de les aportacions màximes dels pensionistes (s’actualitza
anualment d’acord amb l’IPC)

Amb l'entrada en vigor de l'actual model, segons el nivell de renda fixat
segons la base liquidable de la darrera declaració de la renda vigent i la
condició d'assegurat pensionista de la Seguretat Social, s'estableixen uns
percentatges, els quals determinen l'aportació econòmica dels ciutadans i els
seus beneficiaris sobre el preu de la recepta. Així mateix, en el cas dels
pensionistes, s'estableixen uns límits que marquen el límit màxim a pagar
mensualment. Des de l'1 de gener, i segons la Resolució de 15 de desembre
de 2014, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y
Farmacia, aquests límits mensuals són els següents:

Assegurats

Aportació

Quantitat

pensionistes

sobre

pagar

el

màxima

PVP
a

10%

8,23 € al mes

Rendes entre 18.000 i

10%

18,52 € al mes

60%

61,75 € al mes

Rendes

inferiors

18.000 € l'any
100.000 € l'any
Rendes a partir de
100.000 € l'any
Col·lectius

exempts

0%

d'aportació
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Col·lectius exempts d'aportació
Queden exempts del pagament d'aquesta aportació les persones i els seus
beneficiaris que estiguin en alguna de les situacions següents:
- Persones afectades de síndrome tòxica
- 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)
- Persones perceptores de rendes d'integració social.
- Persones perceptores de pensions no contributives.
- Persones en atur 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.
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