
¿QUÉ SON?

Ayudas económicas que la Generalitat Valen-
ciana ofrece en el marco de sus políticas socio-
sanitarias, a aquellas personas en situación 
real de enfermedad y necesidad, para que 
puedan hacer frente al copago de sus trata-
mientos médicos tanto farmacológicos como 
ortoprotésicos, prescritos por el personal del 
Sistema Sanitario de la Comunitat Valenciana 
que estén sujetos a financiación pública duran-
te el año 2016.

¿QUIÉN PUEDE BENEFICARSE?

- Tratamientos farmacológicos:

- Tratamientos farmacológicos y material
  ortoprotésico:

¿CÓMO SOLICITAR LA AYUDA?

Con carácter general, no es necesario realizar 
ningún trámite. La Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública identificará de oficio a 
las personas beneficiarias.

Esta condición aparecerá reflejada en las pres-
cripciones médicas emitidas a partir del 1 de 
enero de 2016.

Si considera que cumple los requisitos y no es 
una persona beneficiaria de las ayudas, acuda a 
su Centro de Salud o Dirección Territorial de 
Sanidad donde le informarán.

¿CÚANDO SE RECIBE LA SUBVENCIÓN?

Automáticamente, en el momento de comprar 
los medicamentos o el material ortoprotésico. 
La persona beneficiaria no tendrá que pagar 
nada.Para gestionar de forma directa estas 
ayudas, la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública ha firmado un convenio de cola-
boración con los Colegios Oficiales de Farma-
céuticos y con la Asociación Valenciana de 
Empresarios de Ortopedia.

En el caso de que se solicite la subvención y le 
sea concedida, se reembolsará el gasto objeto 
de subvención  realizado previamente. 

MÁS INFORMACIÓN EN:

-Página web de la Conselleria de Sanitat Universal 
y Salut Pública:  http://www.san.gva.es

-En los Centros de Salud, con la Tarjeta SIP.

-En las oficinas de farmacia u ortopedias, con la 
prescripción médica y la Tarjeta SIP.

-Llamando al 900 101 081 
(Lunes a viernes 9:00 a 13:30).

Pensionistas y personas beneficiarias de la 
Seguridad Social con rentas inferiores a 
18.000 euros y titulares de la Tarjeta Sanita-
ria SIP de la Comunitat Valenciana.

Titulares de la Tarjeta Sanitaria SIP de la Comu-
nitat Valenciana o con documento de inclu-
sión y residencia en la Comunitat Valenciana:

Menores de 18 años con grado de discapa-
cidad igual o superior al 33%.
Mayores de 18 años con grado de discapa-
cidad igual o superior al 65%.



QUÈ SÓN?

Ajudes econòmiques que la Generalitat Valen-
ciana ofereix en el marc de les seues polítiques 
sociosanitàries, a aquelles persones en situació 
real de malaltia i necessitat, perquè puguen 
fer front al copagament dels seus tractaments 
mèdics tant farmacològics com ortoprotètics, 
prescrits pel personal del Sistema Sanitari de la 
Comunitat Valenciana que estiguen subjectes a 
finançament públic durant l’any 2016.

QUI POT BENEFICAR-SE'N?

- Tractaments farmacològics:

- Tractaments farmacològics i material
  ortoprotètic:

COM SOL·LICITAR L’AJUDA? 

Amb caràcter general, no cal realitzar cap 
tràmit. La Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública identificarà d’ofici les persones 
beneficiàries.

Pensionistes i persones beneficiàries de la 
Seguretat Social amb rendes inferiors a 18.000 
euros i titulars de la Targeta Sanitària SIP de la 
Comunitat Valenciana.

Titulars de la Targeta Sanitària SIP de la Comu-
nitat Valenciana o amb document d’inclusió i 
residència a la Comunitat Valenciana:

Menors de 18 anys amb grau de discapacitat 
igual o superior al 33%.
Majors de 18 anys amb grau de discapacitat 
igual o superior al 65%.

Aquesta condició apareixerà reflectida en les 
prescripcions mèdiques emeses a partir de l’1 
de gener de 2016.

Si considera que compleix els requisits i no és 
una persona beneficiària de les ajudes, acudis-
ca al seu Centre de Salut o Direcció Territorial 
de Sanitat on l'informaran.

QUAN ES REP LA SUBVENCIÓ?

Automàticament, en el moment de comprar els 
medicaments o el material ortoprotètic. La 
persona beneficiària no haurà de pagar res.
Per a gestionar de forma directa aquestes 
ajudes, la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública ha firmat un conveni de 
col·laboració amb els Col·legis Oficials de 
Farmacèutics i amb l’Associació Valenciana 
d’Empresaris d’Ortopèdia.
 
En el cas que se sol·licite la subvenció i siga 
concedida, es reembossarà la despesa objecte 
de subvenció realitzada prèviament. 

MÉS INFORMACIÓ EN:

-Pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública:  http://www.san.gva.es

-En els Centres de Salut, amb la Targeta SIP.

-En les oficines de farmàcia o ortopèdies, amb la 
prescripció mèdica i la Targeta SIP.

-Telefonant al 900 101 081 
(Dilluns a divendres 9:00 a 13:30).


