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Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
 

 
Àmbit 
 
 
Servei Català de la Salut (CatSalut). 
 
Entitats proveïdores de serveis sanitaris titulars 
de centres d’atenció primària i de centres 
sociosanitaris amb conveni o contracte  amb el 
CatSalut.    
 
 
Assumpte 
 
 
Aprovació i implantació dels criteris comuns 
mínims per a la renovació de receptes mèdiques 
oficials del CatSalut a pacients amb medicació 
crònica,  formalitzades en format ordinari o per 
mitjans automatitzats. 
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Document de criteris comuns mínims per a la 
renovació de receptes mèdiques oficials del 
CatSalut a pacients amb medicació crònica.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 CatSalut. Instrucció 01/2005 
                                        

  Aprovació i implantació dels criteris comuns mínims  
per a la renovació de receptes mèdiques oficials del CatSalut  formalitzades  

en format ordinari o per mitjans automatitzats a pacients amb medicació crònica  

 
  

2/5 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
 

1. Exposició de motius 
 
La necessitat d’optimitzar la utilització dels 
recursos és una de les mesures ineludibles per 
tal de coadjuvar la sostenibilitat del sistema 
sanitari públic. 
  
La gestió i la utilització responsable dels 
recursos del sistema sanitari públic de 
Catalunya és una responsabilitat de tots els 
agents, tant de l’Administració sanitària com de 
les entitats proveïdores i dels professionals 
sanitaris, i també dels ciutadans usuaris dels 
serveis. 
 
L’article 93.1 de la Llei 25/1990, de 20 de 
desembre, del medicament, reconeix el dret de 
tots a obtenir medicaments en condicions 
d’igualtat dins del Sistema Nacional de Salut i el 
fa compatible amb les mesures tendents a la 
racionalització dels medicaments que puguin 
adoptar les comunitats autònomes en l’exercici 
de les seves competències. 
 
L’ús racional dels medicaments es fonamenta, 
en darrer terme, en els principis d’economia i 
eficàcia establerts a l’article 31.2 de la 
Constitució.  
  
L’article 2.e) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, estableix 
que un dels principis que informen el sistema 
sanitari és la racionalització, eficàcia, 
simplificació i eficiència de l’organització 
sanitària. Així mateix, l’article 6.1.c)  preveu que 
una de les finalitats del CatSalut és la millor 
utilització dels recursos disponibles.  
 
El procediment de renovació de la prescripció de 
medicaments i els aspectes que se’n deriven 
representen un factor rellevant en la pràctica 
habitual dels prescriptors en atenció primària. 
Així mateix, és un aspecte assistencial molt 
valorat pels pacients en tot allò que suposa una 
millora en l’accessibilitat als tractaments.  
 
Actualment s’estima que a Catalunya l’emissió 
de receptes per mitjans informàtics abasta en 
termes generals el  60% de la població usuària. 
Aquest procediment està augmentant de 
manera molt ràpida, en consonància amb 
l’envelliment de la població i l’increment de la 
prevalença de les malalties cròniques. 
 
La incorporació de mitjans tecnològics al 
procediment de prescripció, si bé facilita 
l’automatització de les actuacions de 
formalització de les receptes, també exigeix 

l’adopció de les mesures i actuacions 
necessàries per coadjuvar a garantir tant la 
responsabilitat del metge prescriptor com la de 
l’entitat proveïdora, així com la correcció del 
procediment de prescripció,  atenent a l’objectiu 
d’un millor ús racional dels medicaments.  
 
Una de les mesures que cal implantar en l’àmbit 
de l’ús racional del medicament és la revisió dels 
programes i protocols de prescripció a pacients 
crònics, especialment pel que fa a la prescripció 
mitjançant receptes mèdiques oficials del 
CatSalut formalitzades en format ordinari o per 
mitjans automatitzats, de forma consensuada 
amb les entitats proveïdores, per tal d’optimitzar-
los i aconseguir un millor ús racional en termes 
d’accessibilitat, efectivitat, seguretat i eficiència.  
 
L’existència d’un sistema de renovació de la 
prescripció que s’ajusti als esmentats objectius  
és un indicador de la qualitat de la pràctica 
clínica que cal que consti en el marc de la 
relació contractual entre el CatSalut i les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris. 
      
D’acord amb aquests objectius, és fa necessari 
establir els criteris comuns mínims per a la 
implantació d’un pla de renovació de receptes 
mèdiques del CatSalut a pacients amb 
medicació crònica, ja siguin formalitzades en 
format ordinari o per mitjans automatitzats.  
 
L’article 23 de la Llei 41/2002, de 14 de 
novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del 
pacient i  de drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica, estableix  
les obligacions professionals d’informació 
tècnica, estadística i administrativa dels 
professionals sanitaris. 
 
L’article 10 del Decret 345/2001, de 24 de 
desembre (DOGC núm. 3542, de 28 de 
desembre), pel qual es regula l’establiment dels 
convenis i contractes de gestió de serveis 
sanitaris en l’àmbit del Servei Català de la Salut, 
estableix que els centres de les entitats 
proveïdores que tinguin subscrits convenis o 
contractes de gestió de serveis sanitaris han de 
complir les instruccions que el CatSalut dicti en 
el marc de les seves competències. 
 
En exercici de les facultats que em confereixen 
els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, així com en 
virtut del que estableix l’article 10 del Decret 
345/2001, s’aprova aquesta Instrucció.  
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2. Objecte 
 
L'objecte d’aquesta Instrucció és aprovar el  
document de criteris comuns mínims per a la 
renovació de receptes mèdiques oficials del 
CatSalut a pacients amb medicació crònica, 
formalitzades en format ordinari o per mitjans 
informatitzats, que s’adjunta com annex a 
aquesta Instrucció, i establir les corresponents 
mesures per  implantar-lo. 
 
 
3. Àmbit d'aplicació 
 
Entitats proveïdores de serveis sanitaris titulars 
de centres d’atenció primària i de centres 
sociosanitaris amb conveni o contracte amb el 
CatSalut, que portin a terme la renovació de 
receptes mèdiques  a pacients amb medicació 
crònica mitjançant receptes mèdiques oficials 
del CatSalut.     
 
Els  esmentats criteris comuns mínims per a la 
renovació de la medicació a pacients crònics en 
receptes mèdiques oficials del CatSalut també 
seran d’aplicació, excepte pel que fa als 
requisits tecnològics i informàtics, als programes 
de renovació de la prescripció de medicaments 
a pacients crònics en receptes mèdiques oficials 
formalitzades per mitjans no automatitzats. 
 
 
4. Objectius 
 
Els objectius generals de l’esmentat document 
de criteris comuns mínims que han d’assolir un 
pla de renovació de medicació crònica en 
receptes mèdiques del CatSalut són els 
següents: 
 
 
a) Pel que fa al pacient:  
 
Garantir que rep els medicaments més 
apropiats, instaurats segons les necessitats 
individuals i subministrats per un procediment 
que asseguri una bona pràctica. 
 
Garantir l’accés a la medicació necessària de 
forma ràpida i adequada. 
  
Afavorir la seva corresponsabilització en relació 
amb la correcta utilització de la prestació 
farmacèutica.   
 
 

b) Pel que fa al prescriptor: 
 
Incorporar nous procediments de treball que 
coadjuvin a l’optimització de l’activitat 
assistencial i a la qualitat de l’atenció sanitària.   
 
 
c) Pel que fa a les entitats proveïdores de 
serveis sanitaris: 
 
Facilitar la seva corresponsabilització per tal de 
garantir l’ús racional dels tractaments inclosos 
en els programes de renovació de receptes 
mèdiques als pacients. 
 
 
d) Pel que fa a l’Administració sanitària: 
  
Garantir la utilització eficient dels medicaments, 
la qualitat de la prescripció i optimitzar els 
recursos que destina el sistema sanitari a la 
prestació farmacèutica, especialment pel que fa 
als malalts crònics. 
 
Assegurar la utilització de medicaments de 
manera segura, efectiva i racional.  
 
Coadjuvar perquè els pacients rebin els 
medicaments de forma adequada a les seves 
necessitats clíniques.  
 
Afavorir el correcte exercici tant dels drets com 
dels deures dels ciutadans usuaris en relació 
amb l’accés i la utilització de la prestació 
farmacèutica.   
 
 
5. Implantació 
 
5.1. En els convenis i contractes de gestió de 
serveis sanitaris s’establirà l’obligació del  
compliment dels criteris mínims per a la 
implantació d’un pla de renovació de receptes 
mèdiques del CatSalut a pacients amb 
medicació crònica, ja siguin formalitzades en 
format ordinari o per mitjans automatitzats.  
 
 
5.2. En qualsevol cas,  la implantació d’un pla de 
renovació de receptes mèdiques a pacients amb 
medicació crònica, requerirà la corresponent 
autorització prèvia del CatSalut.  
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L’autorització requerirà la corresponent 
avaluació de la sol·licitud  i la verificació del 
compliment de les condicions establertes. 
 
A la sol·licitud, s’hi adjuntarà la relació dels 
centres per als quals es demana la corresponent 
autorització. En cas d’un nou centre, caldrà 
sol·licitar la corresponent autorització. 
 
 
5.3. En cas d’incompliment el CatSalut podrà 
deixar sense efecte l’autorització atorgada, 
sense perjudici d’adoptar aquelles altres 
actuacions que es considerin necessàries.  
  
 
5.4. El CatSalut podrà portar a terme les 
mesures i actuacions necessàries per  implantar 
els criteris mínims per a la renovació de la 
medicació a pacients crònics en receptes 
mèdiques oficials del CatSalut formalitzades en  
format ordinari o per mitjans informatitzats, així 
com altres actuacions derivades de l’ús racional 
dels medicaments en l’àmbit de la medicació a 
pacients crònics. 
 
 
6. Disposició addicional 
 
En cas que centres d’altres àmbits assistencials 
 sol·licitin autorització del CatSalut per establir 
un pla de renovació de receptes del CatSalut a 
pacients amb medicació crònica hauran de 
complir els esmentats criteris comuns mínims, 
sense perjudici d’aquelles condicions i 
requeriments específics addicionals que pugui 
establir el CatSalut.  
 
 
7. Disposició transitòria 
 
Pel que fa a les entitats proveïdores que ja han 
implantat la renovació de receptes mèdiques del 
CatSalut a pacients amb medicació crònica, 
formalitzades en format ordinari o per mitjans 
automatitzats,  caldrà que compleixin els criteris 
mínims establerts en aquesta Instrucció dins del 
termini màxim del 31 de desembre de 2005. 

8. Entrada en vigor 
 
La Instrucció entra en vigor el dia 1 de febrer  de 
2005. 
 
 
Barcelona, 17 de gener de 2005 
 
 
El director 
 
 
 
Carles Manté i Fors 
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Annex 

 
 
Document de criteris comuns mínims per a la renovació de receptes mèdiques oficials del 
CatSalut a pacients amb medicació crònica.  
 
 


