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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
4786 Ordre SSI/366/2018, de 5 d’abril, per la qual es modifiquen l’Ordre 

SSI/2366/2012, de 30 d’octubre, per la qual s’estableix el factor comú de 
facturació de la prestació amb productes dietètics, i els annexos i i III del Reial 
decret 1205/2010, de 24 de setembre, pel qual es fixen les bases per a la 
inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en la prestació 
amb productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l’establiment 
dels seus imports màxims de finançament.

L’article 8 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional 
de Salut, en la redacció que en fa l’article 2 del 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 la seguretat de les seves prestacions, regula la cartera comuna de serveis del 
Sistema Nacional de Salut, en què s’inclou, com una de les seves modalitats, la cartera 
comuna suplementària.

La cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut es regula a l’article 8 
ter de l’esmentada Llei 16/2003, de 28 de maig, que, entre altres qüestions, estableix que 
per a les prestacions previstes en aquesta cartera, entre les quals s’inclou la prestació amb 
productes dietètics, la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha 
d’aprovar, amb l’acord previ del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i a 
proposta de la Comissió de Prestacions, Assegurament i Finançament, els coeficients de 
correcció que s’han d’aplicar per determinar el preu final a què els proveïdors d’aquests 
productes n’han de fer la facturació definitiva als serveis autonòmics de salut, a l’Institut 
Nacional de Gestió Sanitària i a les mutualitats de funcionaris.

En compliment d’això, mitjançant l’Ordre SSI/2366/2012, de 30 d’octubre, per la qual 
s’estableix el factor comú de facturació de la prestació amb productes dietètics, es van 
fixar els coeficients de correcció que s’han d’aplicar als productes dietètics, de tal manera 
que a partir del preu d’oferta de cada producte inclòs en l’oferta de productes dietètics del 
Sistema Nacional de Salut s’obté l’import de facturació, això és, la quantitat a què s’abonen 
aquests productes quan els facturen les oficines de farmàcia. Amb aquesta finalitat, es van 
establir tres trams diferents de preu d’oferta als quals s’apliquen els seus coeficients de 
correcció correlatius. Després d’afegir a aquests coeficients l’import corresponent a 
l’impost vigent en cada moment, s’obté el factor comú de facturació que permet calcular el 
preu final del producte.

Aquesta regulació, que ha permès obtenir uns imports similars de facturació dels 
productes a totes les comunitats autònomes, a l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i a les 
mutualitats de funcionaris, no determina, no obstant això, la part màxima del coeficient de 
correcció que correspon a la distribució i la que correspon a les oficines de farmàcia, fet 
que és objecte de concreció en aquesta Ordre.

Així, es modifica l’Ordre SSI/2366/2012, de 30 d’octubre, per fer efectiu aquest 
repartiment del coeficient de correcció entre la distribució i les oficines de farmàcia quan 
aquests productes es dispensen amb càrrec al Sistema Nacional de Salut, de manera que 
no tingui una repercussió en l’import final de cada producte.

Per a això s’ha valorat la relació que, en el cas dels medicaments, hi ha entre el marge 
de la distribució i el de l’oficina de farmàcia, malgrat que el càlcul del preu final a partir del 
preu de venda de l’empresa es fa amb criteris diferents del dels productes dietètics. 
Concretament, en el cas dels medicaments es preveuen quatre trams de preu de venda de 
l’empresa per al marge de l’oficina de farmàcia i dos per al de la distribució, i excepte en el 
primer tram, en què es calculen els marges aplicant-hi un percentatge, en la resta de trams 
el marge consisteix en una quantitat fixa independentment del preu de venda de l’empresa. 
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Per aquesta raó, per valorar aquesta relació en els productes dietètics s’ha triat el primer 
tram dels medicaments, atès que és l’únic en què, tal com succeeix amb els productes 
dietètics, el marge és proporcional al preu de venda d’empresa del medicament, de manera 
que, si s’extrapola la relació esmentada entre el marge de la distribució i el de les oficines 
de farmàcia, es mantenen per als productes dietètics els valors finals dels coeficients de 
correcció actuals.

Convé precisar, en tot cas, que el que preveu aquesta norma no impedeix que els 
distribuïdors puguin fer descomptes a les oficines de farmàcia per pagament immediat o 
per volum de compres, sempre que no s’incentivi la compra d’un producte davant del dels 
seus competidors i quedin reflectits en la factura corresponent.

Per la seva banda, el Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, pel qual es fixen les 
bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en la prestació 
amb productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l’establiment dels seus 
imports màxims de finançament, recull a l’annex I els tipus i subtipus d’aliments dietètics 
destinats a usos mèdics especials susceptibles de finançament per part del Sistema 
Nacional de Salut, mentre que l’annex II determina els criteris per a l’assignació de tipus a 
aquests productes i l’annex III, el valor de l’indicador de referència per al càlcul dels imports 
màxims de finançament per a cada subtipus.

L’article 7.2 del Reial decret esmentat assenyala que quan se sol·liciti la inclusió d’un 
producte a l’oferta de productes dietètics del Sistema Nacional de Salut que compleixi els 
requisits generals per ser finançat i els criteris per a l’assignació d’algun dels tipus que 
recull l’annex II, però amb unes característiques que no permetin classificar-lo en algun 
dels subtipus que preveu l’annex I o que aconsellin la creació d’un nou subtipus, el Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’informe previ del Comitè Assessor per a la 
Prestació amb Productes Dietètics, pot incorporar per ordre un nou subtipus a l’annex I 
amb un valor de l’indicador de referència que s’ha d’establir en funció de les característiques 
del producte.

La posada en pràctica d’aquesta previsió ha evidenciat la necessitat d’agilitzar el 
procediment d’inclusió a l’oferta dels productes que per les seves característiques 
pertanyen a un determinat tipus dels inclosos a l’annex I del Reial decret 1205/2010, de 24 
de setembre, però que no es poden enquadrar en cap dels subtipus que conformen aquest 
tipus.

Per aquest motiu el Comitè Assessor per a la Prestació amb Productes Dietètics va 
elevar a la Comissió de Prestacions, Assegurament i Finançament la proposta d’incloure 
en els tipus de productes que actualment recull l’annex I del Reial decret 1205/2010, de 24 
de setembre, els subtipus que no es van incloure en el seu moment perquè no hi havia 
productes a l’oferta corresponents a aquests, de manera que es puguin resoldre en un 
termini adequat les sol·licituds d’inclusió a l’oferta dels productes que correspongui 
classificar en algun d’aquests subtipus.

Aquesta Ordre ha rebut l’informe del Comitè Consultiu del Consell Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salut i del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Així 
mateix, s’han escoltat els diferents sectors afectats i s’han consultat les comunitats 
autònomes, les ciutats de Ceuta i Melilla, les mutualitats de funcionaris i l’Institut Nacional 
de Gestió Sanitària.

Finalment, s’ha d’assenyalar que aquesta Ordre s’ajusta als principis de bona regulació 
que conté l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència, pel fet que persegueix un interès general atès 
que pretén facilitar als pacients l’accés als tractaments que els són necessaris, no hi ha 
cap alternativa reguladora menys restrictiva de drets, és coherent amb l’ordenament jurídic 
tant nacional com europeu i no introdueix noves càrregues administratives. Igualment, 
durant el procediment d’elaboració de la norma, s’ha consultat les comunitats autònomes 
i els sectors afectats i queden justificats en el preàmbul els objectius que persegueix 
aquesta Ordre.
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Aquesta Ordre es dicta en ús de les atribucions que confereix la disposició final segona 
del Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article primer. Modificació de l’Ordre SSI/2366/2012, de 30 d’octubre, per la qual 
s’estableix el factor comú de facturació de la prestació amb productes dietètics.

L’article 3 de l’Ordre SSI/2366/2012, de 30 d’octubre, per la qual s’estableix el factor 
comú de facturació de la prestació amb productes dietètics, queda redactat de la manera 
següent:

«Article 3. Valor del factor comú de facturació.

El valor del factor comú de facturació es calcula a partir dels coeficients de 
correcció que s’indiquen en el quadre següent, afegint-hi l’impost corresponent 
vigent en cada moment:

Preu d’oferta
Coeficient de correcció de 

la distribució
(sense impostos)

Coeficient de correcció 
de les oficines de 

farmàcia
(sense impostos)

Coeficient de 
correcció global 

(sense impostos)

Menys de 100 euros. 1,035461 1,174368 1,216012
De 100 a 200 euros. 1,033243 1,163813 1,202501
Més de 200 euros. 1,028951 1,143261 1,176360»

Article segon. Modificació del Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, pel qual es 
fixen les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en 
la prestació amb productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l’establiment 
dels seus imports màxims de finançament.

El Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, pel qual es fixen les bases per a la 
inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en la prestació amb productes 
dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l’establiment dels seus imports màxims de 
finançament, queda redactat de la manera següent:

U. L’annex I queda modificat en els termes següents:

1. En el tipus AEAH s’afegeix el subtipus AEAH3, i el tipus AEAH queda desglossat 
de la manera següent:

«Tipus de 
producte

Descripció del tipus de 
producte Subtipus Descripció del subtipus

AEAH Fórmules exemptes 
de leucina.

AEAH1 Fórmules exemptes de leucina que contenen 
només aminoàcids.

AEAH2 Fórmules exemptes de leucina que, a més 
d’aminoàcids, porten altres macronutrients o 
micronutrients. Per a lactants.

AEAH3 Fórmules exemptes de leucina que, a més 
d’aminoàcids, porten altres macronutrients o 
micronutrients. En envasos monodosi. Per a 
nens i adults.

AEAH4 Fórmules exemptes de leucina que, a més 
d’aminoàcids, porten altres macronutrients o 
micronutrients. En envasos no monodosi. Per a 
nens i adults.»
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2. En el tipus AEAI s’afegeixen els subtipus AEAI1 i AEAI3, i el tipus AEAI queda 
desglossat de la manera següent:

«Tipus de 
producte

Descripció del tipus de 
producte Subtipus Descripció del subtipus

AEAI Fórmules exemptes 
d ’ i s o l e u c i n a , 
m e t i o n i n a , 
treonina i valina.

AEAI1 Fórmules exemptes d’isoleucina, metionina, treonina 
i valina, que contenen només aminoàcids.

AEAI2 Fórmules exemptes d’isoleucina, metionina, 
treonina i valina que, a més d’aminoàcids, 
porten altres macronutrients o micronutrients. 
Per a lactants.

AEAI3 Fórmules exemptes d’isoleucina, metionina, 
treonina i valina que, a més d’aminoàcids, 
porten altres macronutrients o micronutrients. 
En envasos monodosi. Per a nens i adults.

AEAI4 Fórmules exemptes d’isoleucina, metionina, 
treonina i valina que, a més d’aminoàcids, 
porten altres macronutrients o micronutrients. 
En envasos no monodosi. Per a nens i adults.»

3. En el tipus AEAL s’afegeixen els subtipus AEAL1 i AEAL3 i es modifica la descripció 
dels subtipus AEAL2 i AEAL4, i el tipus AEAL queda desglossat de la manera següent:

«Tipus de 
producte

Descripció del tipus 
de producte Subtipus Descripció del subtipus

AEAL Fórmules exemptes 
de lisina.

AEAL1 Fórmules exemptes de lisina que contenen 
només aminoàcids.

AEAL2 Fórmules exemptes de lisina que, a més 
d’aminoàcids, porten altres macronutrients o 
micronutrients. Per a lactants.

AEAL3 Fórmules exemptes de lisina que, a més 
d’aminoàcids, porten altres macronutrients o 
micronutrients. En envasos monodosi. Per a 
nens i adults.

AEAL4 Fórmules exemptes de lisina que, a més 
d’aminoàcids, porten altres macronutrients o 
micronutrients. En envasos no monodosi. Per a 
nens i adults.»

Dos. A la taula de l’annex III s’afegeixen els subtipus següents en l’ordre alfanumèric 
corresponent:

«Subtipus Indicador de referència Valor de l’indicador de 
referència en euros

AEAH3 Equivalent proteic (gram). 1,1440
AEAI1 Equivalent proteic (gram). 1,1734
AEAI3 Equivalent proteic (gram). 1,1440
AEAL1 Equivalent proteic (gram). 1,1734
AEAL3 Equivalent proteic (gram). 1,1440»

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 5 d’abril de 2018.–La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors 
Montserrat Montserrat.
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