
 

  

RESOLUCIÓ per la qual es deroga la Instrucció 08/1995, medicaments d’especial 
control mèdic, del Servei Català de la Salut 

L’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum, de 13 de maig de 1985, sobre medicaments sotmesos 
a especial control mèdic en la seva prescripció i utilització, va establir la tipologia de 
medicaments d’especial control mèdic. 

La Instrucció 08/1995, medicaments d’especial control mèdic, del Servei Català de la Salut 
(CatSalut) regula el procediment per a la prescripció, la dispensació i el seguiment dels 
tractaments amb medicaments d’especial control mèdic a pacients en règim ambulatori en l’àmbit 
del CatSalut.  

El Reial decret 717/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1345/2007, 
d’11 d’octubre, que regula el procediment d’autorització, registre i condicions de dispensació dels 
medicaments d’ús humà fabricats industrialment, disposa el següent: 

 El seu article únic, apartat 3, elimina el paràgraf c) de l’article 24 de l’esmentat Reial decret 
1345/2007, d’11 d’octubre.  

Aquesta disposició establia la prescripció mèdica restringida quan els medicaments estaven 
destinats a pacients ambulatoris però la seva utilització podia produir reaccions adverses 
molt greus, la qual cosa requeria, en el seu cas, la prescripció per determinats especialistes i 
una vigilància especial durant el seu tractament, és a dir, els medicaments d’especial control 
mèdic. 

 La disposició derogatòria única deroga, entre altres, l’Ordre del Ministeri de Sanitat i 
Consum, de 13 de maig de 1985, sobre medicaments sotmesos a especial control mèdic en 
la seva prescripció i utilització. 

Per tant, l’esmentada modificació normativa ha eliminat la tipologia de medicaments d’especial 
control mèdic, tenint en compte que els procediments de control als quals estaven sotmesos 
aquests medicaments ja estan establerts per l’actual legislació de farmacovigilància.  

D’acord amb la consellera de Salut i en exercici de les facultats que em confereixen els articles 
16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, 

Resolc: 

Únic. Derogar la Instrucció 08/1995, medicaments d’especial control mèdic, del Servei Català de 
la Salut. 
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