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1. Exposició de motius 
 
Mitjançant l’Acord de Govern de 7 febrer de 
2006 es va autoritzar l’establiment d’una prova 
pilot sobre la recepta electrònica en l’àmbit 
territorial de les àrees bàsiques de salut Tortosa 
1 Est, Tortosa 2 Oest, Ulldecona, La Bisbal 
d'Empordà i Salt. 

 
Així mateix, l’Acord preveu que la prova pilot 
sobre recepta electrònica s’haurà d’ajustar a la 
durada, els continguts i els criteris establerts en 
el seu annex, sense que la seva aplicació pugui 
suposar cap perjudici o limitació als drets que 
tenen les persones usuàries dels serveis 
sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut 
(CatSalut). 
 
A l’efecte de poder garantir el compliment de les 
condicions per a la seva correcta implantació, es 
fa necessari establir els requisits d’implantació 
de la prova pilot sobre la recepta electrònica. 
 
En exercici de les facultats que m’atorguen els 
articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, dicto 
aquesta Instrucció. 
 
 
2. Àmbit d’aplicació 
 
Centres d’atenció primària de les àrees 
bàsiques de salut incloses en la prova pilot. 
 
 
3. Objecte  
 
Determinar els requisits que han de complir els 
centres d’atenció primària de les àrees bàsiques 
de salut incloses en la prova pilot sobre la 
recepta electrònica. 
 
 
4. Marc general 
 
La participació en la prova pilot comporta 
l’acceptació de tots els requisits que 
s’estableixen en la prova pilot, els quals hauran 
de complir els centres d’atenció primària de les 
àrees bàsiques de salut incloses en la prova 
pilot.  
 
En qualsevol cas, les actuacions i requisits 
derivats de la implantació de la prova pilot han  
 

de complir el marc normatiu i reglamentari 
d’aplicació als productes inclosos en la prestació 
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, 
com també el marc normatiu i reglamentari 
regulador dels drets i deures de les persones 
ateses a càrrec del CatSalut.     
 
 
5. Requisits generals dels centres d’atenció 
primària  
 
Els centres d’atenció primària han de complir els 
requisits generals següents: 
  
a) Disposar d’una connexió segura a temps real 
amb el CatSalut o habilitar-ne una. 

 
b) Garantir que el personal mèdic prescriptor 
disposi de signatura electrònica avançada 
emesa pel Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya.  
 
c) Utilitzar sistemes d’informació que garanteixin 
l’aplicació de les mesures de seguretat exigides 
legalment. 
 
Elaborar un document de seguretat, que estarà 
a disposició del CatSalut, en el qual es detallarà 
com es garanteixen aquestes mesures.  
 
d) Disposar del programari de les estacions 
clíniques adaptat per possibilitar l’ús del nou 
sistema integrat de recepta electrònica (SIRE). 
 
e) Elaborar els nous procediments de treball i 
donar les instruccions internes per a l’aplicació 
del model de recepta electrònica. 
 
Aquests procediments i instruccions han d’estar 
fefaentment documentats. 
 
 
f) Formar els professionals sanitaris en l’ús del 
nou programari i dels procediments establerts. 
 
g) Dotar de lector de targeta de seguretat totes 
les estacions clíniques del centre d’atenció 
primària. També caldrà dotar-les de lectors de 
banda magnètica o, en el seu defecte i amb 
caràcter transitori, de sistemes alternatius que 
permetin la captació de les dades de la targeta 
sanitària individual. 
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h) Les entitats proveïdores han d’acreditar els 
seus professionals per tal d’accedir al SIRE. 
 
Així mateix, han de certificar en cada transacció 
que s’estableixi que la persona amb signatura 
electrònica que accedeix al SIRE presta els 
seus serveis en l’entitat proveïdora, i que té les 
facultats preestablertes d’acord amb el seu perfil 
i nivell d’accés. 
  
La concreció tècnica d’aquestes obligacions es 
recull en el document Model de seguretat de 
SIRE i els seus annexos, el qual estarà a 
disponibilitat de les entitats proveïdores incloses 
en la prova pilot. 
 
i) Tota prescripció ha d’ésser signada 
electrònicament de manera obligatòria pel 
metge prescriptor responsable de l’acte   
 
j) Disposar de la relació actualitzada de 
persones que accedeixen al SIRE, amb el 
corresponent perfil i restriccions d’accés a la 
informació. 
 
Aquesta informació ha d’estar disponible per al 
CatSalut.  
 
j) Les entitats proveïdores tenen l’obligació de 
facilitar a les persones usuàries tota la 
informació que sigui necessària per tal de fer 
efectius els drets que tenen les persones 
usuàries respecte a la prescripció mitjançant el 
model de recepta electrònica.       
 
En qualsevol cas, la prescripció ha de complir el 
que estableix la normativa i els reglaments 
sobre prescripció mitjançant recepta mèdica 
oficial del Sistema Nacional de Salut. 
 
6. Requisits específics del procediment de 
prescripció  
 
a) Demanar a la persona atesa a càrrec del 
CatSalut la targeta sanitària individual abans de 
l’inici de la consulta. 
 
b) Lliurar a totes les persones ateses a càrrec 
del CatSalut que necessitin tractament el full de 
medicació activa, que recull el conjunt de 
medicaments prescrits i està generat pel mateix 
sistema.  
 
A l’annex I d’aquesta Instrucció s’adjunta el 
model de full de medicació activa. En aquest full  
 

també s’informa de l’existència del fitxer de 
prestació farmacèutica i dels drets establerts  
per la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
En el cas que la persona atesa a càrrec del 
CatSalut  ho demani, sota la seva 
responsabilitat, es possibilitarà que determinats 
productes prescrits es recullin en fulls de 
medicació activa individuals. 
 
c) Informar la persona atesa a càrrec del 
CatSalut que la dispensació dels productes 
inclosos en la prestació farmacèutica prescrits 
mitjançant recepta electrònica només la poden 
portar a terme les oficines de farmàcia incloses 
en la prova pilot, en qualsevol de les quals se’n 
podrà obtenir la dispensació. 
 
A aquest efecte, han de facilitar a la persona 
atesa a càrrec del CatSalut la relació de totes 
les oficines de farmàcia incloses en la prova 
pilot. 
 
d) Informar la persona atesa a càrrec del 
CatSalut que, en cas de receptes de productes 
inclosos en la prestació farmacèutica que 
requereixen validació, no podrà accedir a la 
dispensació de forma immeditada, i indicar-li la 
data a partir de la qual hi podrà accedir. 
 
En el cas que no sigui possible la tramitació 
telemàtica de la prestació farmacèutica, la 
prescripció es farà en recepta oficial en paper. 
En cap cas es podrà tramitar una recepta per 
ambdues vies. 
 
 
 
7. Disposicions addicionals 
 
Primera.-  
 
Pel que fa a les oficines de farmàcia incloses en 
a la prova pilot, els requisits generals de les 
oficines de farmàcia i els requisits específics del 
procediment de dispensació es recullen en el 
document “Annex al Concert d’atenció 
farmacèutica entre el Servei Català de la Salut i 
el Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya, per establir les clàusules de 
desenvolupament de la prova pilot sobre la 
recepta electrònica en l’àmbit de determinades 
àrees bàsiques de salut” , subscrit el 31 de juliol 
de 2006.  
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Segona.-  
 
El CatSalut podrà establir altres requisits que 
puguin ser necessaris per tal de garantir la 
correcta implantació i el compliment de la 
finalitat i objectius de la prova pilot.  
 
 
8. Entrada en vigor 
  
Aquesta instrucció entra en vigor el 30 de 
novembre de 2006. 
 
 
 
Barcelona, 16 de novembre de 2006 
 
 
 
El director 
 
 
 
Carles Manté i Fors 
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Annex I. Full de medicació activa

El full de medicació activa recull el conjunt de medicaments prescrits, pendents de dispensació i
corresponents als tractaments en curs, de la persona atesa a càrrec del CatSalut.

  Data d’impressió: dd.mm.aaaa 
Pàgina 1 de 1 

 
  

Full de medicació activa 
Nom i cognoms del/de la pacient 

CIP 
 
 
 

Vigència Medicament o producte  
sanitari i núm. de prescripció

Dosi 
i freqüència 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Inici Fi Comentaris  

 
 
 

  
 

  
 
 

 
 

 
  
         

 
  

 
 

  
            
 

 
 

 
  

 
    

 
  

 
    

 
  

 
    

 
  

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 
 

 

 

 

Informació per al/per a la pacient 

1. Per poder recollir els productes a la farmàcia és obligatori presentar aquest full i la targeta sanitària individual. 
2. En acabar el medicament o producte sanitari, i fins a la data de fi de vigència, es podran retirar nous envasos 

successivament a les farmàcies incloses en aquesta prova pilot, d'acord amb la dosi i freqüència de la prescripció. 
3. Conserveu aquest full per recollir nous envasos del medicament o producte sanitari fins a la data de fi de vigència. 
4. En aquest full consten totes les prescripcions actives introduïdes en el sistema de recepta electrònica. 
5. Aquest full no és una recepta. 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, les dades consignades en aquest full constaran en el fitxer de prestació farmacèutica. La finalitat d’aquest fitxer és 
tractar dades de la prescripció, dispensació i facturació al Servei Català de la Salut  (CatSalut) de la prestació farmacèutica realitzada a les oficines de farmàcia. L’òrgan 
responsable d’aquest fitxer és la Direcció de l’Àrea de Serveis i Qualitat del CatSalut. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Gerència 
d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries del CatSalut (travessera de les Corts, 131-159; 08028 Barcelona). 

Informació 
per a la farmàcia 

 
8TGP 9999999999 

Centre: 
Telèfon: 
Adreça: 
Metge/essa de capçalera: 




