QUADRE RESUM
DISPENSACIÓ
PENSIONISTES
Usuaris

Aportació efectiva

Taxa euro/recepta

Inserir recepta/TSI

0%: Afectats síndrome tòxica i
persones amb discapacitat
acreditades per la LISMI, PIRMI,
pensions no contributives, aturats
que han perdut dret al subsidi
d'atur i tractaments derivats
d'accidents de treball i malalties
professionals
10% amb límit màxim de 8
€/mes: rendes inferiors a 18.000€
10% amb límit màxim de 18
€/mes: rendes iguals o superiors a
18.000€ i inferiors a 100.000€
60% amb límit màxim de 60
€/mes: rendes iguals o superiors a
100.000€

1€ per recepta fins a un límit
de 61€/any (36€ per l’any 2012)
excepte perceptors de rendes
d’integració social (PIRMI),
prestació manteniment
necessitats bàsiques, prestació
integració social dels minusvàlids
(LISMI), fons d’assistència social
(FAS) i pensions no contributives.
Tampoc s’aplica la taxa a
receptes de minusvàlids

A l'introduir la TSI, s'identifica
l'aportació i aplicació de taxes
de l'usuari en funció de les dades
aportades al SIFARE pel Catsalut.
Totes les receptes s'han d'inserir

Usuaris amb TSI Catalunya
(dietoterapèutics)

0%

No s'aplica taxa

S'han d'inserir

Usuaris d'altres Comunitats
Autònomes

10% sense límit

1€ recepta sense límit

S'introdueix el codi especific
de la Comunitat Autònoma.
S'han d'inserir

Persones estrangeres amb
Targeta Sanitaria Europea
(TSE)

10% sense límit

1€ recepta sense límit

S'introdueix el codi
9EST0000000000.
S'han d'inserir

Persones estrangeres no
comunitàries amb conveni
(Andorra, Xile, Brasil)

10% sense límit

1€ recepta sense límit

S'introdueix el codi
9EST0000000EB2 (Brasil),
9EST0000000CHL11 (Xile),
i 9EST0000000AND4 (Andorra).
S'han d'inserir

100%

No s'aplica taxa

S’ha d’abonar el 100%
del PVP del medicament i la
recepta no es factura

Receptes emeses en altres
Comunitats Autònomes

10% sense límit

No s'aplica taxa

La recepta no s'ha d'inserir

Mutualitats
(MUFACE, ISFAS, MUGEJU)

30%

No s'aplica taxa

La recepta no s'ha d'inserir

Emisor recepta: CATSALUT

Usuaris amb TSI Catalunya
(medicaments, productes
sanitaris, visats, campanya
sanitària, fórmules magistrals,
extractes i vacunes
antial·lèrgiques i 1 dispensació
de les 4TLD)

Persones estrangeres no
comunitàries i sense conveni

