NOTA INFORMATIVA
APARTAT 1 SOBRE CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS GENERALS DE LA
PRESCRIPCIÓ I DISPENSACIÓ I PROCEDIMENT DE FACTURACIÓ I
PAGAMENT
Tal com ja us varem anunciar a la nota informativa sobre els acords de la Comissió
d’Atenció Farmacèutica del 3 de maig, s’ha fet l’adaptació de l’annex de facturació a la
recepta electrònica.
Per això, en data 30 de juny, s’ha signat amb el CatSalut el nou Apartat sobre
característiques i condicions generals de la prestació i dispensació i procediment de
facturació i pagament de l’annex sobre la prestació farmacèutica a les oficines de
farmàcia del Concert vigent, el qual substitueix a l’apartat 1 “Característiques i
consideracions generals de la prescripció i dispensació” i a l’apartat 4 “Procediment de
facturació i pagament”. Veure [+]
Aquest nou apartat entra en vigor a partir de l’1 de juliol, excepte el control de qualitat
del procés de facturació de la recepta electrònica i la causa de devolució HP 13, sobre
la signatura de les receptes electròniques fora del termini establert, que entraran en
vigor a partir de l’1 d’octubre.
En aquest nou apartat s’ha incorporat els procediments de dispensació i facturació de
la recepta electrònica i també recull el compromís d’ambdues parts per habilitar un
procediment de facturació únic, que contempli tant la recepta paper com la recepta
electrònica, que redueixi encara més el procediment administratiu i els costos per a la
farmàcia. També incorpora l’adaptació de les causes de devolució a la normativa
vigent.
-Apartat 1. Veure [+]
-Conveni. Veure [+]

En aquest sentit, els aspectes més destacables són els següents:
Aplicació a partir de l’1 de juliol:
 CAUSES DE DEVOLUCIÓ DE RECEPTES.
Aplicació a partir de l’1 d’octubre:
 CONTROL DE QUALITAT DE LA FACTURACIÓ DE LA RECEPTA
ELECTRÒNICA. (Coincidència entre els cupons precinte facturats en RE i
els cupons enviats en els fulls normalitzats)
 CAUSA DE DEVOLUCIÓ D’HONORARIS PROFESSIONALS HP 13:
SIGNATURA POSTERIOR ALS DOS DIES HÀBILS DE LA DATA DE
DISPENSACIÓ.

Aplicació a partir de l’1 de juliol:
CAUSES DE DEVOLUCIÓ DE RECEPTES
Es destaquen les següents causes de devolució que s’han incorporat o modificat
per donar compliment a la normativa vigent (Llei 29/2006, de garanties ús racional
del medicament i productes sanitaris i RD 1718/2010, sobre recepta mèdica i
ordres de dispensació) :
-Devolució Total (DT):
•

•

Es modifica la DT 4: “Receptes on s’observin canvis en la dispensació
respecte a la prescripció on hi hagi: canvi dosi, principi actiu o forma
farmacèutica.
Excepcionalment, s’acceptarà valorar en el sí de la Comissió de Prestació
Farmacèutica de la regió sanitària corresponent, els casos de canvi de
dosis o forma farmacèutica i la seva argumentació per urgent necessitat,
degudament documentada segons prescripció i circumstàncies de
dispensació, a petició del col·legiat corresponent que permetrà un canvi
de consideració en la tipologia d’incidència per acord final de la pròpia
comissió.”
S’incorpora la DT8: “receptes sense la signatura del professional
farmacèutic”

-Devolució d’Honoraris Professionals (HP):
•

S’incorpora la HP 13: Receptes electròniques signades pel farmacèutic
amb posterioritat als 2 dies hàbils a comptar des de la data de
dispensació, excepte en aquells supòsits en què s’hagi acreditat, en el
moment de la dispensació o en el termini establert per a la signatura de
la recepta (2 dies hàbils), l’existència d’una contingència tècnica que
impossibiliti operar amb el Sistema Integrat de Recepta Electrònica.
Aplicació de la HP 13 a partir de l’1 d’octubre.

Així mateix, també s’han incorporat o modificat les següents causes:
-Devolució d’Honoraris Professionals (HP):
•

S’elimina la HP10 (receptes amb data de dispensació posterior a l’últim
dia del mes de facturació), i passa a ser tipificada com a Abonament
Parcial (AP 5), amb la següent redacció: “Per les receptes amb data de
dispensació posterior a l’últim dia del mes de facturació correspondrà un
càrrec a l’oficina de farmàcia equivalent al 10% del PVP1 del productes
corresponents, fins a un màxim de 14,3€ per recepta”

1
S’aplicaran els preus vigents (IVA inclòs) del catàleg corresponent a la facturació en què s’ha detectat la
incidència

•

Es modifica la HP 11, que passa a ser HP10: “Receptes dispensades el
mes anterior al de facturació excepte aquelles que per problemes
logístics o d’altra naturalesa no s’hagin pogut facturar el mes anterior”.
És a dir, les receptes s'han de facturar el mateix mes que es dispensen
o, com a màxim, el mes següent.

•

S’incorpora la HP 14: “Per les receptes paper, els casos en què s’hagi
produït un intercanvi dels cupons precinte i s’observi coincidència entre
la prescripció i la dispensació. Per les receptes electròniques, els casos on
s’identifiqui una diferència entre els productes prescrits i els
dispensats/facturats per un creuament en la lectura òptica dels codis de
barres dels productes dispensats/facturats2.

Quadre resum causes de devolució receptes COFB. Veure [+]

Aplicació a partir de l’1 d’octubre:
CONTROL DE QUALITAT DE LA FACTURACIÓ DE LA RECEPTA ELECTRÒNICA.
(Coincidència cupons precinte facturats en RE i els cupons enviats en els fulls
normalitzats)
Aquest nou Apartat recull que el registre informàtic de la dispensació de la recepta
electrònica és l’element necessari per facturar i en cap cas ho és el cupó precinte
del medicament dispensat. Per tant, les possibles diferències no diligenciades i
justificades, entre el medicament prescrit i el dispensat, es referiran exclusivament
al corresponent registre informàtic.
La tramesa dels cupons retallats, corresponents a les dispensacions fetes en
recepta electrònica, són exclusivament un comprovant de la qualitat de la
facturació, però en cap cas la dispensació feta es justifica pel cupó lliurat.
En aquest sentit, en el nou Apartat s’estableix com a nivell de qualitat òptim un
mínim de coincidència del 99% entre els cupons facturats en RE i els cupons
precinte lliurats en els fulls normalitzats. Actualment, el 80% de les oficines de
farmàcia ja compleixen amb aquest nivell de qualitat.

2 la validació del possible creuament es realitzarà per una mateixa farmàcia, CIP i dia de dispensació.

Les oficines de farmàcia rebran la informació del control de qualitat al volant del
dia 25 del mes següent al que correspon la facturació objecte de la informació. En
cas que no s’assoleixi el nivell de coincidència establert del 99%, es rebrà un avís i
el següent mes s’haurà d’arribar al 99,5% de coincidència. Si no s’arriba al 99,5%,
s’aplicarà una penalització de 50€. Si durant dos mesos consecutius no s’arriba al
percentatge de coincidència corresponent (99% el primer mes i 99,5% el segon)
està prevista una penalització de 50€ pel primer mes i de 150€ pel segon. Si la
farmàcia continua sense arribar al nivell de qualitat en els següents mesos
consecutius, aquesta penalització s’incrementarà en 50€ mensuals a partir del
segon mes, tal com s’indica en l’esquema següent.

Control de Qualitat Facturació RE
Procediment aplicació penalitzacions

Novembre
...........12............25.....

Desembre
...........12............25.....

Gener
...........12............25.....

50 €
1er CQ - revisió octubre

2on CQ - revisió novembre

>99% = OK

>99% = OK

<99% = NOK = 1er AVÍS
Revisió novembre > 99,5%
Penalització = 0€

Febrer
...........12............25.....

150 €

Març
...........12............25.....

200 €

3er CQ - revisió desembre
>99,5% = OK

>99% = OK

<99,5% = NOK = 2on AVÍS
Revisió desembre> 99,5%
Penalització = 50€

>99,5% = OK

>99% = OK

<99,5% = NOK = 3er AVÍS
Revisió gener> 99,5%
Penalització = 150€

>99,5% = OK

4art CQ - revisió gener

<99,5% = NOK = 4art AVÍS
Revisió febrer> 99,5%
Penalització = 200€

A partir d’ara i fins a la facturació del mes de setembre, els Col·legis generaran
únicament amb caràcter informatiu, la informació de Control de qualitat, perquè
cada farmàcia conegui el seu nivell de coincidència entre els cupons facturats en RE
i els cupons precinte lliurats en els fulls normalitzats, i pugui corregir els
procediments interns que s’escaiguin, abans de la posada en marxa d’aquest
procediment el proper mes d’octubre.
Actualment els Programes de Gestió (PGOF) disposen d’elements de control
suficients per garantir aquest nivell de compliment. Per tant, us recomanem que
els utilitzeu i que adapteu les vostres rutines de treball per tal de minimitzar els
incompliments.
- Punt 7.3 Control de qualitat de la facturació de la recepta electrònica. Veure
[+]

CAUSA DE DEVOLUCIÓ D’HONORARIS PROFESSIONALS HP 13: SIGNATURA
POSTERIOR ALS DOS DIES HÀBILS DE LA DATA DE DISPENSACIÓ.
Un dels pilars en què es fonamenta el model de Recepta electrònica existent a
Catalunya és l’aval de la signatura electrònica dels professionals sanitaris, metges i
farmacèutics. Tots els farmacèutics que dispensen a les farmàcies poden disposar
d’aquesta signatura si estan col·legiats, de fet en aquest moments hi ha 7.169
farmacèutics que en disposen.
La dispensació d’una prescripció electrònica ha d’estar avalada per la signatura
d’un farmacèutic acreditat i aquest aval és vàlid quan està signada durant els dos
dies hàbils posteriors a la seva dispensació, sense comptabilitzar els dies festius.
El nou apartat, estableix com a devolució d’honoraris professionals (HP 13), les
Receptes electròniques signades pel farmacèutic amb posterioritat als 2 dies hàbils
a comptar des de la data de dispensació 3, excepte en aquells supòsits en què
s’hagi acreditat, en el moment de la dispensació o en el termini establert per a la
signatura de la recepta (2 dies hàbils), l’existència d’una contingència tècnica que
impossibiliti operar amb el Sistema Integrat de Recepta Electrònica.
Recomanem a qui no compleixi amb aquest requisit que adapteu les vostres
rutines de treball per tal de minimitzar els incompliments i evitar posteriors
penalitzacions.
Informació addicional:
- Control de qualitat dels cupons precinte. Veure [+]
- Quadre resum causes de devolució. Veure [+]

3

Termini estabert segons l’article 9.2 de l’Ordre SLT/72/2008 de 12 de febrer per la qual es desplega el Decret
159/2007 de 24 de juliol, per la qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació
farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut.

