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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
13648 Ordre SSI/2366/2012, de 30 d’octubre, per la qual s’estableix el factor comú 

de facturació de la prestació amb productes dietètics.

El contingut de la prestació amb productes dietètics es recull a l’annex VII del Reial 
decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns 
del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, que assenyala 
les patologies i situacions clíniques per a les quals es financen els productes dietètics en 
el marc del Sistema Nacional de Salut.

Per la seva banda, el Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, fixa 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 els seus imports màxims de 
finançament. L’aplicació pràctica dels criteris per a la inclusió dels productes a l’Oferta de 
productes dietètics del Sistema Nacional de Salut (d’ara endavant Oferta), que recull el 
Reial decret esmentat, permet disposar en l’actualitat d’una Oferta més racional i eficient, 
ja que s’han aplicat imports màxims de finançament als productes dietètics, de manera 
que cada producte té un preu d’oferta que no supera l’import màxim de finançament que li 
correspon en funció del tipus de producte de què es tracti i de les seves característiques.

El preu d’oferta és el preu de venda de l’empresa acceptat pel Sistema Nacional de 
Salut i recollit en el nomenclàtor de productes dietètics finançats pel Sistema Nacional de 
Salut que és igual o inferior a l’import màxim de finançament.

Ara bé, el preu d’oferta no inclou marges de distribució ni impostos. A partir d’aquest 
preu les comunitats autònomes, l’Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) i les 
mutualitats de funcionaris calculen l’import de facturació, que és la quantitat a la qual 
abonen els productes dietètics inclosos a l’Oferta quan són facturats per les oficines de 
farmàcia.

Per calcular aquest import de facturació apliquen al preu d’oferta un factor que en el 
moment actual és diferent en cada àmbit de gestió, cosa que fa que el preu final del 
producte sigui diferent en cada comunitat autònoma i a l’INGESA. A més, en el cas de les 
mutualitats de funcionaris, apliquen un factor diferent segons la comunitat en la qual es 
dispensa el producte dietètic, per la qual cosa el mateix producte és facturat a una 
mutualitat a diferent preu segons l’àmbit geogràfic.

Per la seva banda, 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, modifica l’article 8 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i 
qualitat del Sistema Nacional de Salut. Estableix la cartera comuna suplementària del 
Sistema Nacional de Salut en la qual s’inclou la prestació amb productes dietètics, i 
assenyala que s’han d’aprovar per ordre de la persona titular del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, previ acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salut, a proposta de la Comissió de prestacions, assegurament i finançament, els 
coeficients de correcció a aplicar per determinar el preu final al qual es realitza la 
facturació definitiva als serveis autonòmics de salut per part dels proveïdors d’aquests 
productes.

La Comissió de prestacions, assegurament i finançament, en la seva reunió de 9 de 
maig de 2012, va acordar l’elaboració d’un projecte d’ordre que establís el factor comú de 
facturació de la prestació amb productes dietètics. Per a això la Direcció General de 
Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia va elaborar un 
informe en el qual es plantejaven diverses propostes per al càlcul del factor comú de 
facturació que es van presentar a la Comissió en la seva reunió de 8 de juny de 2012, 
juntament amb el projecte d’ordre. Una vegada decidida pels membres de la Comissió 
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quina de les propostes recollides a l’informe era la més adequada, aquesta es va 
incorporar al text de l’ordre i se’n va iniciar la tramitació.

Aquesta Ordre pretén fer efectives les previsions del Reial decret llei 16/2012, de 20 
d’abril, en determinar un coeficient de correcció mitjançant el qual es fixa el factor comú 
de facturació que ha de permetre el càlcul de l’import de facturació de cada un dels 
productes inclosos a l’Oferta quan es dispensen a través de les oficines de farmàcia que 
comprèn els marges de distribució, inclòs el marge professional de les oficines de 
farmàcia, i els impostos.

Per establir el valor del factor comú de facturació s’han tingut en compte els diferents 
factors aplicats per les comunitats autònomes i l’INGESA, així com els preus d’oferta dels 
productes finançables, considerant tres trams de preu d’oferta, amb valors del factor comú 
de facturació més alts en els de preu inferior.

Sobre aquesta Ordre han emès informe el Comitè Consultiu del Consell Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salut i el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. 
Així mateix ha emès informe preceptiu el Consell de Consumidors i Usuaris, han estat 
escoltats els diferents sectors afectats i consultades les comunitats autònomes.

Aquesta Ordre es dicta en ús de les atribucions conferides per la disposició final 
segona 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 seguretat de les seves 
prestacions.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Concepte de factor comú de facturació de la prestació amb productes dietètics.

1. El factor comú de facturació és la quantitat que, aplicada al preu d’oferta dels 
productes inclosos a l’Oferta de productes dietètics del Sistema Nacional de Salut, permet 
determinar l’import de facturació de cada un dels productes.

2. El factor comú de facturació comprèn els marges de distribució, inclòs el marge 
professional de les oficines de farmàcia, i els impostos corresponents.

Article 2. Import de facturació de productes dietètics.

1. L’import de facturació de productes dietètics és el resultant de multiplicar el preu 
d’oferta de cada producte pel factor comú de facturació establert en aquesta Ordre.

2. Les comunitats autònomes, l’Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA), la 
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), l’Institut Social de les 
Forces Armades (ISFAS) i la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) han d’abonar els 
productes dietètics inclosos a l’Oferta a l’import de facturació que correspongui, quan són 
facturats per les oficines de farmàcia.

3. Els imports de facturació dels productes inclosos a l’Oferta s’han de reflectir en el 
nomenclàtor de productes dietètics finançables pel Sistema Nacional de Salut.

Article 3. Valor del factor comú de facturació.

El valor del factor comú de facturació es calcula a partir del coeficient de correcció 
que s’indica en el quadre següent, afegint-hi l’impost sobre el valor afegit vigent en cada 
moment:

Preu d’oferta Coeficient de correcció
(sense impostos)

Menor de 100 euros 1,216012
De 100 a 200 euros 1,202501
Més gran de 200 euros 1,176360
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Disposició addicional única. Factor comú de facturació de les Canàries i ciutats amb 
Estatut d’autonomia.

En el cas de la Comunitat Autònoma de les Canàries i de les ciutats de Ceuta i Melilla 
el factor comú de facturació es calcula a partir del coeficient de correcció que recull 
l’article 3 afegint-hi els impostos que corresponguin en funció de les seves característiques 
fiscals.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.16a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Actualització del factor comú de facturació.

L’actualització del valor del coeficient de correcció a partir del qual es calcula el factor 
comú de facturació es fa per ordre de la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, previ acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Disposició final tercera. Aplicació del factor comú de facturació.

El factor comú de facturació s’aplica en la facturació corresponent al mes següent de 
l’entrada en vigor de la present Ordre.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor al cap de dos mesos de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 d’octubre de 2012.–La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana 
Mato Adrover.
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