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DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE
13648

Orde SSI/2366/2012, do 30 de outubro, pola que se establece o factor común
de facturación da prestación con produtos dietéticos.

O contido da prestación con produtos dietéticos recóllese no anexo VII do Real
decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos
comúns do Sistema nacional de saúde e o procedemento para a súa actualización, que
sinala as patoloxías e situacións clínicas para as cales se financian os produtos dietéticos
no marco do Sistema nacional de saúde.
Pola súa banda, o Real decreto 1205/2010, do 24 de setembro, fixa as bases para a
inclusión dos alimentos dietéticos para usos médicos especiais na prestación con
produtos dietéticos do Sistema nacional de saúde e os seus importes máximos de
financiamento. A aplicación práctica dos criterios para a inclusión dos produtos na oferta
de produtos dietéticos do Sistema nacional de saúde (en diante, oferta), que prevé o dito
real decreto, permite dispor na actualidade dunha oferta máis racional e eficiente, ao se
teren aplicado importes máximos de financiamento aos produtos dietéticos, de maneira
que cada produto ten un prezo de oferta que non supera o importe máximo de
financiamento que lle corresponde en función do tipo de produto de que se trate e das
súas características.
O prezo de oferta é o prezo de venda da empresa aceptado polo Sistema nacional de
saúde e recollido no nomenclátor de produtos dietéticos financiados polo Sistema
nacional de saúde, que é igual ou inferior ao importe máximo de financiamento.
Agora ben, o prezo de oferta non inclúe marxes de distribución nin impostos. A partir
deste prezo as comunidades autónomas, o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria
(Inxesa) e as mutualidades de funcionarios calculan o importe de facturación, que é a
cantidade a que aboan os produtos dietéticos incluídos na oferta cando son facturados
polas oficinas de farmacia.
Para calcular este importe de facturación aplican ao prezo de oferta un factor que no
momento actual é diferente en cada ámbito de xestión, o que fai que o prezo final do
produto sexa distinto en cada comunidade autónoma e no Inxesa. Ademais, no caso das
mutualidades de funcionarios, aplican un factor distinto segundo a comunidade en que se
dispensa o produto dietético, polo que o mesmo produto é facturado a unha mutualidade
a distinto prezo segundo o ámbito xeográfico.
Pola súa banda, o Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para
garantir a sustentabilidade do Sistema nacional de saúde e mellorar a calidade e
seguridade das súas prestacións, modifica o artigo 8 da Lei 16/2003, do 28 de maio, de
cohesión e calidade do Sistema nacional de saúde. Establece a carteira común
suplementaria do Sistema nacional de saúde en que se inclúe a prestación con produtos
dietéticos, e sinala que se aprobarán por orde da persoa titular do Ministerio de Sanidade,
Servizos Sociais e Igualdade, logo de acordo do Consello Interterritorial do Sistema
nacional de saúde, por proposta da Comisión de Prestacións, Aseguramento e
Financiamento, os coeficientes de corrección que se deberán aplicar para determinar o
prezo final a que se realiza a facturación definitiva aos servizos autonómicos de saúde
por parte dos provedores destes produtos.
A Comisión de Prestacións, Aseguramento e Financiamento, na súa reunión do 9 de
maio de 2012, acordou a elaboración dun proxecto de orde que establecese o factor
común de facturación da prestación con produtos dietéticos. Para iso a Dirección Xeral de
Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia elaborou un
informe en que se formulaban diversas propostas para o cálculo do factor común de
facturación que presentaron á Comisión na súa reunión do 8 de xuño de 2012, xunto co
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proxecto de orde. Unha vez decidida polos membros da dita Comisión cal das propostas
recollidas no citado informe era a máis axeitada, incorporouse esta ao texto da orde e
iniciouse a súa tramitación.
Esta orde pretende facer efectivas as previsións do mencionado Real decreto lei
16/2012, do 20 de abril, ao determinar un coeficiente de corrección mediante o cal se fixa
o factor común de facturación que permitirá o cálculo do importe de facturación de cada
un dos produtos incluídos na oferta cando se dispensan a través das oficinas de farmacia
que comprende as marxes de distribución, incluída a marxe profesional das oficinas de
farmacia, e os impostos.
Para establecer o valor do factor común de facturación tivéronse en conta os distintos
factores aplicados polas comunidades autónomas e o Inxesa, así como os prezos de
oferta dos produtos financiables, considerando tres tramos de prezo de oferta, con valores
do factor común de facturación maiores nos de prezo inferior.
Sobre esta orde emitiu informe o Comité Consultivo do Consello Interterritorial do
Sistema Nacional de Saúde e o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.
Así mesmo, emitiu informe preceptivo o Consello de Consumidores e Usuarios, foron
oídos os distintos sectores afectados e consultadas as comunidades autónomas.
Esta orde dítase en uso das atribucións conferidas pola disposición derradeira
segunda do Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a
sustentabilidade do Sistema nacional de saúde e mellorar a calidade e seguridade das
súas prestacións.
Na súa virtude, coa aprobación previa do ministro de Facenda e Administracións
Públicas, de acordo co Consello de Estado, dispoño:
Artigo 1.

Concepto de factor común de facturación da prestación con produtos dietéticos.

1. O factor común de facturación é a cantidade que, aplicada ao prezo de oferta dos
produtos incluídos na oferta de produtos dietéticos do Sistema nacional de saúde, permite
determinar o importe de facturación de cada un dos produtos.
2. O factor común de facturación comprende as marxes de distribución, incluída a
marxe profesional das oficinas de farmacia, e os impostos correspondentes.
Artigo 2.

Importe de facturación de produtos dietéticos.

1. O importe de facturación de produtos dietéticos é o resultante de multiplicar o
prezo de oferta de cada produto polo factor común de facturación establecido nesta orde.
2. As comunidades autónomas, o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria (Inxesa), a
Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface), o Instituto Social das Forzas
Armadas (Isfas) e a Mutualidade Xeral Xudicial (Muxexu) aboarán os produtos dietéticos
incluídos na oferta ao importe de facturación que corresponda, cando son facturados
polas oficinas de farmacia.
3. Os importes de facturación dos produtos incluídos na oferta reflectiranse no
nomenclátor de produtos dietéticos financiables polo Sistema nacional de saúde.
Artigo 3.

Valor do factor común de facturación.

O valor do factor común de facturación calcularase a partir do coeficiente de
corrección que se indica no seguinte cadro, engadíndolle o imposto sobre o valor
engadido vixente en cada momento:
Prezo de oferta

Coeficiente de corrección
(sen impostos)

Menor de 100 euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 100 a 200 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maior de 200 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,216012
1,202501
1,176360
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Factor común de facturación de Canarias e cidades con

No caso da Comunidade Autónoma de Canarias e das cidades de Ceuta e Melilla, o
factor común de facturación calcularase a partir do coeficiente de corrección recollido no
artigo 3, engadindo os impostos que correspondan en función das súas características
fiscais.
Disposición derradeira primeira.

Título competencial.

A presente orde dítase ao abeiro do previsto no artigo 149.1.16ª da Constitución
española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de bases e
coordinación xeral da sanidade.
Disposición derradeira segunda.

Actualización do factor común de facturación.

A actualización do valor do coeficiente de corrección a partir do cal se calcula o factor
común de facturación farase por orde da persoa titular do Ministerio de Sanidade,
Servizos Sociais e Igualdade, logo de acordo do Consello Interterritorial do Sistema
Nacional de Saúde.
Disposición derradeira terceira.

Aplicación do factor común de facturación.

O factor común de facturación aplicarase na facturación correspondente ao mes
seguinte ao da entrada en vigor da presente orde.
Disposición derradeira cuarta.

Entrada en vigor.

A presente orde entrará en vigor aos dous meses da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 30 de outubro de 2012.–A ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade,
Ana Mato Adrover.
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