APARTAT 1 SOBRE “CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS GENERALS DE
LA PRESCRIPCIÓ I DISPENSACIÓ I PROCEDIMENT DE FACTURACIÓ I
PAGAMENT”

A Barcelona, 30 de juny de 2011

REUNITS:
D’una banda, el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director del Servei
Català de la Salut (CatSalut), i
de l’altra, el senyor Jordi de Dalmases i Balañá, president del Consell de
Collegis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC)

ACTUEN:
El primer, en nom i representació del Servei Català de la Salut, de conformitat
amb les facultats que li confereix l’article 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya, i
el segon, en nom i representació del Consell de Collegis de Farmacèutics de
Catalunya, de conformitat amb les facultats conferides per l’article 8 a) dels
Estatuts d’aquest Consell

MANIFESTEN:
I.

Que la recepta electrònica evidencia un nou model d’atenció farmacèutica
tant en l’àmbit de la prescripció com en el de la dispensació.

II.

Que un cop la recepta electrònica és una realitat a Catalunya, ambdues
parts han actualitzat el marc normatiu que regula els nous procediments,
que permet optimitzar les avantatges que ofereix la recepta electrònica tot
aprofitant les sinèrgies dels sistemes d’informació actuals, així com el
procés de control de qualitat de facturació en recepta electrònica.

III.

Que ambdues parts han acordat la necessitat d’adaptació dels criteris de
revisió qualitativa de la dispensació de receptes i causes de devolució
d’acord amb la normativa actual i la disponibilitat de la recepta electrònica.

IV.

Que ambdues parts es proposen implantar la facturació electrònica de la
prescripció en paper.

CLÀUSULES:
Primera.L’objecte d’aquest acord és l’aprovació de l’apartat 1 “Característiques i
condicions generals de la prescripció i dispensació i procediment de facturació i
pagament”, que s’adjunta com a document annex.
Segona.Aquest nou apartat substitueix els apartats: 1 “Característiques i consideracions
generals de la prescripció i dispensació” i 4 “Procediment de facturació i
pagament” de l’Annex sobre la prestació farmacèutica a les oficines de
farmàcia del Concert d’Atenció farmacèutica entre el CatSalut i el CCFC, que
s’annexa a aquest acord.
Tercera.L’entrada en vigor de l’apartat 1 “Característiques i condicions generals de la
prescripció i dispensació i procediment de facturació i pagament” és l’1 de juliol
de 2011, excepte l’apartat 7.3 sobre control de qualitat del procés de facturació
de la recepta electrònica que serà a partir de l’1 d’octubre de manera que els
requisits tècnics requerits per la digitalització dels cupons precinte de recepta
electrònica estaran establerts abans del 16 de setembre, i la causa de
devolució HP13 també a partir de l’1 d’octubre de 2011.
Quarta.Ambdues parts es comprometen a analitzar els requisits tècnics necessaris per
fer efectiva la facturació telemàtica de la recepta en paper abans del 31 de
desembre de 2011.

I en prova de conformitat les parts signen aquest document en el lloc i data
indicats en l’encapçalament:

Josep Maria Padrosa i Macias
Director del CatSalut

Jordi de Dalmases i Balañá
President del CCFC

