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Nou! Ara a Catalunya també es pot dispensar prescripció electrònica 
d'altres comunitats autònomes 
 

 
 

Com ja us vam avançar fa uns dies, la prescripció electrònica registrada a Catalunya es pot 

dispensar a la majoria de comunitats autònomes (CA), amb l'excepció de la comunitat de Madrid i 

la d’Andalusia. Ara, la prescripció feta en altres CA també es pot dispensar a les oficines de 

farmàcia de Catalunya. 

Per saber-ne més:  
 

Vegeu la nota sobre la interoperativitat estatal amb la recepta electrònica del CatSalut. 
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Interoperabilitat estatal en Recepta 
Electrònica 

Nota informativa 

La  interoperabilitat  estatal permet  l’intercanvi d’informació  entre  les  CCAA  per tal de garantir la 

prestació farmacèutica al Sistema Nacional de Salut: 

• Catalunya emissora: dispensació a una altra CA d’una prescripció electrònica feta a Catalunya 

a pacients CatSalut 

• Catalunya dispensadora: dispensació a Catalunya d'una prescripció electrònica feta a una 

altra CA (previsió finalització desplegament oficines de farmàcia  juliol de 2018) 
 

Avantatges pels pacients 
 

• Portar de viatge només la medicació que està prenent 

• No  estar  pendent  de  recollir  la medicació abans de viatjar a una altra CA 

• Evitar acumulacions de medicació, assegurant la bona conservació 

dels medicaments i evitant transports inadequats 

• Afavorir el compliment terapèutic 
 

CCAA certificades en interoperabilitat estatal en Recepta Electrònica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La informació actualitzada sobre les CCAA que estan certificades es pot trobar a la següent pàgina 

web: http://www.msssi.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/home.htm 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/home.htm
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Medicaments Productes sanitaris Dietoterapèutics 

de farmàcia de l’altra CA 

 

Cal que el pacient comprovi que la 
banda magnètica funciona 

correctament 

 

 

Ha de pagar  el percentatge que li correspongui 

 

 

El pacient és pensionista i supera el llindar 

d’aportació mensual 
 

En situacions  excepcionals, com  per  exemple  per 

indisponiblitat del sistema, si el pacient (actiu o 

 

  

     Interoperabilitat estatal en Recepta 

Electrònica 
 

Catalunya emissora 

Afectació als metges (prescripcions electròniques de pacients CatSalut dispensades a 

altres CCAA) 

1. Quan  el  pacient  marxi de  viatge a  una  altra CA, no  serà necessari avançar-li 

la medicació si es compleix  que*... 

• El pacient es desplaça a una CA certificada 

• Se li ha prescrit: 
 

 

2. Caldrà informar al pacient de... 
 

 

3. Podran conèixer  tota  la  medicació  dispensada  al  pacient, independentment de la CA de 

l’oficina de farmàcia a la qual el pacient reculli la medicació. La UP de dispensació de les 

dispensacions fetes a altres CCAA serà genèrica (“07751 - Departament d’economia i 

Coneixement”) 
 

 

Excepcions 

Hi  ha alguns casos en què el  pacient  no podrà recollir  el producte prescrit  i caldrà que  el  
metge continuï amb el procediment actual d’avançament de receptes. En concret: 

• El  pacient  té  prescrita  una  Fórmula  Magistral  Estandarditzada, Medicació Hospitalària de 

Dispensació  Ambulatòria o bé Nutrició Enteral Domiciliària (FME, MHDA i NED, respectivament; 

de moment  aquests  productes  no  estan  inclosos  a  la  interoperabilitat estatal) 

• El  pacient  té  prescrit  un producte dietoterapèutic  i marxa de viatge a Galícia (en aquesta CA es 

dispensen  als  Serveis de  Farmàcia  dels  Hospitals, i no a les oficines  de  farmàcia). 

 

 

l’informaran al taulell del CAP 
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1 Pacient té 
prescrita 

 

2 Prescripció 
de CA 

 

 
  

 

 

  
 

No No No 

 

paper 

 

paper 

 

paper 

 

paper 

 

 
recepta 

 

     Interoperabilitat estatal en Recepta 

Electrònica 
Catalunya dispensadora 

Afectació als centres de salut (prescripció en recepta paper a pacients d’altres 

CCAA) 

• Quan  un  pacient  al  qual  li  hagin  fet  una  prescripció  electrònica  a  una  

altra  CA interoperable  vagi  a  buscar  la  medicació  a  una  oficina  de 

farmàcia  de  Catalunya,  aquesta  li  podrà dispensar 

• En aquest sentit, només quan es doni alguna de les següents casuístiques, serà necessari que el 

metge d’un centre de salut de Catalunya li prescrigui la medicació en recepta paper: 

El pacient no té prescrita electrònicament la medicació: 

i. perquè no li han prescrit la medicació a la seva CA –per exemple, perquè la 

necessita en una urgència un cop es troba a Catalunya– o bé 

ii. perquè ja ha recollit la medicació, però necessita medicació addicional –

per exemple, perquè ha perdut o se li ha fet malbé un envàs– 

Al pacient li han prescrit electrònicament la medicació en una  CA  que  encara no està 

certificada  en interoperabilitat estatal 

El pacient ha anat a buscar la medicació a una oficina de farmàcia de Catalunya, però no 
n’ha estat possible la dispensació: 

i. perquè l’oficina de farmàcia es trobava en situació de contingència –i el 

pacient necessita la medicació de manera urgent– o bé perquè es tracta 

d’un producte no dispensable via Recepta Electrònica a Catalunya 

 

  1 

  2 

  3 

La  dispensació  interoperable  s’ha  iniciat   recentment   a   Catalunya  i  les   oficines  de   farmàcia  poden  tenir 

que  aniran  disminuint  a  mesura  que  es  consolidi  el  sistema. 


