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INTRODUCCIÓ

 Actualment el Sistema de Recepta Electrònica només contempla pacients per a la dispensació de prescripcions en oficines de farmàcia

de l’entitat de cotització INSS i CatSalut, en aquest sentit, als pacients de les mutualitats públiques (MUFACE, MUGEJU i ISFAS) se’ls ha de

fer prescripció en recepta paper, que no es pot enregistrar a SIRE.

 S’ha habilitat el sistema de Recepta Electrònica per tal d’incorporar-hi els mutualistes de cobertura pública, possibilitant així la

prescripció i dispensació electròniques -a oficina de farmàcia- a aquest col·lectiu.

 Mitjançant la integració de la prescripció i dispensació de la medicació al Sistema de Recepta Electrònica, es vol potenciar l’atenció

farmacèutica aconseguint una gestió eficient dels recursos farmacoterapèutics, en concret:

− Millorar la prestació de l’assistència sanitària

− Millorar la qualitat de la informació sobre la història farmacoterapèutica dels pacients

− Millorar la seguretat en l’ús dels medicaments facilitant-ne el seguiment farmacoterapèutic dels pacients

− Millorar l’accessibilitat del pacient reduint els desplaçaments i tràmits relacionats amb els tractaments crònics.
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MODEL DE PRESCRIPCIÓ I DISPENSACIÓ ELECTRÒNIQUES PER ALS PACIENTS MUTUALISTES DE COBERTURA PÚBLICA

 La prescripció i dispensació electròniques per als pacients mutualistes de cobertura pública (MUFACE, MUGEJU i ISFAS) seguirà el mateix

model que l’existent actualment per als pacients INSS/CatSalut, amb les excepcions que s’exposen a continuació:

✓ L’aportació en el moment de la dispensació per parts del assegurats de MUFACE, MUGEJU i ISFAS serà del 30%, a excepció de si

el pacient és de campanya sanitària o a la prescripció li correspon aportació reduïda, que serà del 10%.

✓ El Pla de Medicació seguirà el model utilitzat actualment pels pacients INSS/ CatSalut, amb els següents canvis:

− El logotip corporatiu canviarà en base a la mútua a la que pertanyi el pacient (MUFACE, MUGEJU, ISFAS)

− S’inclourà, a més a més del cost total dels tractaments del pla, l’import que haurà de pagar el pacient.

✓ Les dispensacions de receptes realitzades en paper no es podran enregistrar al Sistema de Recepta Electrònica

✓ Les prescripcions no seran interoperables, per tant, si el pacient marxa fora de Catalunya serà necessari avançar-li la disponibilitat

de les receptes -sempre i quan li pertoqui la recollida de medicació mentre duri la seva estada fora de Catalunya-.

✓ La facturació de les dispensacions realitzades als pacients mutualistes correrà a càrrec de les mutualitats.

 La validació sanitària de les prescripcions que en requereixin es portarà a terme pels professionals del SISCAT.

 Els pacients mutualistes poden canviar de nivell de cobertura fins dos cops per any. Tal i com es fa actualment pels pacients

INSS/CatSalut, SIRE sempre comprovarà online amb l’RCA l’asseguradora del pacient i el seu dret a la prestació farmacèutica, tant a

nivell de l’enregistrament de noves prescripcions com de dispensació de prescripcions ja incorporades al pla de medicació del pacient

 En cas de contingència, es mantindran els procediments actuals amb receptes paper.
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MODEL DEL PLA DE MEDICACIÓ PELS PACIENTS MUTUALISTES DE COBERTURA PÚBLICA

Les diferències del model del Pla de Medicació dels mutualistes de cobertura pública vers el dels pacients INSS/CatSalut són:

 El Pla incorpora el logotip corporatiu en base a la mútua de la que formi part el pacient (MUFACE, MUGEJU, ISFAS)

 El Pla inclou el cost dels tractaments que haurà de pagar el pacient (retornat per SIRE).
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 Desayuno      Almuerzo                     Cena      Resopón 

 

Plan de medicación 

Nombre y apellidos del/de la paciente 

TASA1030101002   
 

 
 
 

Tratamientos de corta duración 
 

Medicamento o producto 
sanitario y cod. prescripción 

Dosis,  
frecuencia y vía 
administración 

Duración del 
tratamiento 

Prescriptor/a 
y centro Vigencia Comentarios 

IBUPROFENO CINFA 
400MG 30 SOBRES EFG 

P1E000128325 

1 
Comprimido 
cada 6 
horas 
Vía oral 

10 días X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar 
y comunitaria 
EAP Mataró 
Cirera Molins 

del 02.01.19 
al 17.01.19 
 

Tomadlo con alimentos 

             

CIDINE 1MG/SOB 30 
SOBRES GRANULADO 
SUSPEN ORAL 
P1E000729148 

1 Sobre 
Monodosi 
cada 12 
horas 
Vía oral 

30 días C. Planelles 
(Col: 11723578) 
Aparato digestivo 
Hospital de 
Mataró 

del 16.01.19 
al 15.02.19 
 

                       

 

El coste orientativo de este tratamiento es de 250,95 € (*). La aportación por parte del/de la paciente dependerá, en cada 
caso, según lo previsto en el Real decreto ley 16/2012. 

 

Tratamientos no financiados 
 

Medicamento o producto 
sanitario y cod. prescripción 

Dosis,  
frecuencia y vía 
administración 

Duración del 
tratamiento 

Prescriptor/a 
y centro Vigencia Comentarios 

ALMAX COMPRIMIDOS 
MASTICABLES, 60 
COMPRIMIDOS 
P1E000729234 

1 
comprimido 
cada 12 
horas 
Vía oral 

Según 
evolución 
clínica 

X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar 
y comunitaria 
EAP Mataró 
Cirera Molins 

del 02.01.19 
al 02.01.20 

 
           

VISCOFRESH 1% 10 
UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO 
P1E000729149 

3 gotas 
cada 24 
horas 
Vía 
oftálmica 

90 días F. Martínez 
(Col: 11704849)  
Oftalmología 
Gabinet  
d’oftalmologia 
Riera 

del 16.01.19 
al 16.04.19 
 

 

 

 1         1        1       1       1     
1 

Desayuno                                         Cena 

   1                          1 

  Para el bien de todos, hagamos un uso responsable de los medicamentos. 

 

 

Información para el/la paciente 

1. En esta hoja constan todas las prescripciones activas introducidas en el sistema de receta electrónica. 
2. Para poder recoger los productos en la farmacia es obligatorio presentar esta hoja y la tarjeta sanitaria individual, como claves 

para acceder a su medicación. Esta hoja no es una receta.  
3. Únicamente es válido el último Plan de medicación. 
4. Retire de la farmacia los medicamentos a medida que los necesite. Los podrá ir recogiendo de acuerdo con la dosis y la 

frecuencia de administración.  
5. Si pierde el Plan de medicación, le darán una copia del mismo en el centro de salud. 
 
(*) El cálculo de este importe se ha determinado de acuerdo con los datos disponibles en el momento de la prescripción. 

 

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos consignados en esta hoja constaran en el Registro de prestación farmacéutica. Las finalidades de 

este fichero son el registro de la actividad medicofarmacéutica y el control de la prestación farmacéutica. Estos datos se podrán ceder a los organismos que establezca la 

legislación aplicable. El órgano responsable de este fichero es la Subdirección del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). En virtud de la Resolución SLT/1202/2016, de 2 

de mayo, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos datos ante la Gerencia de Atención Ciudadana del CatSalut (trav. de les 

Corts, 131-159; Edifici Olímpia; 08028 Barcelona). 
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1. En esta hoja constan todas las prescripciones activas introducidas en el sistema de receta electrónica. 
2. Para poder recoger los productos en la farmacia es obligatorio presentar esta hoja y la tarjeta sanitaria individual, como claves 

para acceder a su medicación. Esta hoja no es una receta.  
3. Únicamente es válido el último Plan de medicación. 
4. Retire de la farmacia los medicamentos a medida que los necesite. Los podrá ir recogiendo de acuerdo con la dosis y la 

frecuencia de administración.  
5. Si pierde el Plan de medicación, le darán una copia del mismo en el centro de salud. 
 
(*) El cálculo de este importe se ha determinado de acuerdo con los datos disponibles en el momento de la prescripción. 

 

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos consignados en esta hoja constaran en el Registro de prestación farmacéutica. Las finalidades de 
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CatSalut Mutualitats (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) de cobertura pública

  Data darrera modificació: 01.04.2019 
Pàgina 1 de 1 

 

  

  Esmorzar       Dinar                          Sopar 

 

Pla de medicació 

Nom i cognoms del/de la pacient 

TASA1030101002                                                                                              

 
 

Tractaments de llarga durada 
 

Medicament o producte 
sanitari i núm. de prescripció 

Dosi,  
freqüència i via 
administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

METFORMINA 850MG 50 
COMPRIMI RECUB PELIC 
EFG 
P1E000152759 

1 
Comprimit  
cada 8 
hores 
Via oral 

Segons 
evolució 
clínica 

X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 02.02.18 
al 02.02.19 
 

Preneu-lo amb aliments 
 

                     

 
 

Tractaments a seguir en cas que ho necessiteu 
 

Medicament o producte 
sanitari i núm. de prescripció 

Dosi,  
freqüència i via 
administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

PARACETAMOL ABEX 1 G 
COMPRIMIDOS, 40 
COMPRIMIDOS 

P1E000156749 

Segons 
pauta 
Via oral 

 X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 16.01.19 
al 20.11.19 
 

Si ho necessiteu, preneu el 
medicament en tandes de 10 
dies. 

 

Tractaments de curta durada 

 

Medicament o producte 
sanitari i núm. de prescripció 

Dosi,  
freqüència i via 
administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

CIDINE 1MG/SOB 30 
SOBRES GRANULADO 
SUSPEN ORAL 
P1E000729148 

1 Sobre 
monodosi 
cada 12 
hores 
Via oral 

30 dies C. Planelles 
(Col: 11723578) 
Aparell digestiu 
Hospital de 
Mataró 

del 16.01.19 
al 15.02.19 
 

                     

 

El cost orientatiu d’aquests tractaments és de 150,95 € (*). L’aportació per part del/de la pacient dependrà, en cada cas, 
segons el que preveu el Reial decret llei 16/2012. 
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Esmorzar                                      Sopar 
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Segons 
pauta 
Via oral 

 X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 16.01.19 
al 20.11.19 
 

Si ho necessiteu, preneu el 
medicament en tandes de 10 
dies. 

 

Tractaments de curta durada 

 

Medicament o producte 
sanitari i núm. de prescripció 

Dosi,  
freqüència i via 
administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

CIDINE 1MG/SOB 30 
SOBRES GRANULADO 
SUSPEN ORAL 
P1E000729148 

1 Sobre 
monodosi 
cada 12 
hores 
Via oral 

30 dies C. Planelles 
(Col: 11723578) 
Aparell digestiu 
Hospital de 
Mataró 

del 16.01.19 
al 15.02.19 
 

                     

 

El cost orientatiu d’aquests tractaments és de 150,95 € (*). L’aportació per part del/de la pacient dependrà, en cada cas, 
segons el que preveu el Reial decret llei 16/2012. 
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  Esmorzar       Dinar                          Sopar 

 

Pla de medicació 

Nom i cognoms del/de la pacient 

TASA1030101002                                                                                              

 
 

Tractaments de llarga durada 
 

Medicament o producte 
sanitari i núm. de prescripció 

Dosi,  
freqüència i via 
administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

METFORMINA 850MG 50 
COMPRIMI RECUB PELIC 
EFG 
P1E000152759 

1 
Comprimit  
cada 8 
hores 
Via oral 

Segons 
evolució 
clínica 

X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 02.02.18 
al 02.02.19 
 

Preneu-lo amb aliments 
 

                     

 
 

Tractaments a seguir en cas que ho necessiteu 
 

Medicament o producte 
sanitari i núm. de prescripció 

Dosi,  
freqüència i via 
administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

PARACETAMOL ABEX 1 G 
COMPRIMIDOS, 40 
COMPRIMIDOS 

P1E000156749 

Segons 
pauta 
Via oral 

 X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 16.01.19 
al 20.11.19 
 

Si ho necessiteu, preneu el 
medicament en tandes de 10 
dies. 

 

Tractaments de curta durada 

 

Medicament o producte 
sanitari i núm. de prescripció 

Dosi,  
freqüència i via 
administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

CIDINE 1MG/SOB 30 
SOBRES GRANULADO 
SUSPEN ORAL 
P1E000729148 

1 Sobre 
monodosi 
cada 12 
hores 
Via oral 

30 dies C. Planelles 
(Col: 11723578) 
Aparell digestiu 
Hospital de 
Mataró 

del 16.01.19 
al 15.02.19 
 

                     

 

El cost orientatiu d’aquests tractaments és de 150,95 € (*). L’aportació per part del/de la pacient dependrà, en cada cas, 
segons el que preveu el Reial decret llei 16/2012. 
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TASA1030101002                                                                                              

 
 

Tractaments de llarga durada 
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Durada del 
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Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 
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Comprimit  
cada 8 
hores 
Via oral 
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evolució 
clínica 

X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 02.02.18 
al 02.02.19 
 

Preneu-lo amb aliments 
 

                     

 
 

Tractaments a seguir en cas que ho necessiteu 
 

Medicament o producte 
sanitari i núm. de prescripció 

Dosi,  
freqüència i via 
administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

PARACETAMOL ABEX 1 G 
COMPRIMIDOS, 40 
COMPRIMIDOS 

P1E000156749 

Segons 
pauta 
Via oral 

 X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 16.01.19 
al 20.11.19 
 

Si ho necessiteu, preneu el 
medicament en tandes de 10 
dies. 

 

Tractaments de curta durada 

 

Medicament o producte 
sanitari i núm. de prescripció 

Dosi,  
freqüència i via 
administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 
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1 Sobre 
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cada 12 
hores 
Via oral 
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(Col: 11723578) 
Aparell digestiu 
Hospital de 
Mataró 

del 16.01.19 
al 15.02.19 
 

                     

 

El cost orientatiu d’aquests tractaments és de 150,95 € (*). L’aportació per part del/de la pacient dependrà, en cada cas, 
segons el que preveu el Reial decret llei 16/2012. 
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Esmorzar                                      Sopar 

   1                          1 

Informació per al/per a la pacient 

1. En aquest full hi consten totes les prescripcions actives introduïdes en el sistema de recepta electrònica. 
2. Per a poder recollir els productes a la farmàcia és obligatori presentar aquest full i la targeta sanitària individual, com a claus 

per a accedir a la vostra medicació. Aquest full no és una recepta. 
3. Únicament és vàlid el darrer Pla de medicació.  
4. Retireu de la farmàcia els medicaments a mesura que els necessiteu. Els podreu anar recollint d’acord amb la dosi i freqüència 

d’administració.  
5. Si perdeu el Pla de medicació, us en donaran una còpia al centre de salut. 
 
(*) El càlcul d’aquest import s’ha determinat d’acord amb les dades disponibles en el moment de la prescripció. 

 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, les dades consignades en aquest full constaran en el Registre de prestació farmacèutica. Les finalitats d’aquest 

fitxer són el registre de l’activitat medicofarmacèutica i el control de la prestació farmacèutica. Aquestes dades es podran cedir als organismes que estableixi la legislació 

aplicable. L’òrgan responsable d’aquest fitxer és la Subdirecció del Servei Català de la Salut (CatSalut). En virtut de la Resolució SLT/1202/2016, de 2 de maig,  podeu 

exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades davant la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut (trav. de les Corts, 131-159; Edifici 

Olímpia; 08028 Barcelona). 

Informació per al/per a la pacient 

1. En aquest full hi consten totes les prescripcions actives introduïdes en el sistema de recepta electrònica. 
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ReC@t – Incorporació Mutualitats a RE Pàg. 5
06/09/2019 V1.0 Lliurable EPs

IDENTIFICACIÓ DEL TIPUS DE PACIENT

Es pot identificar l’asseguradora i l’aportació del pacient en funció de la TSI, l’entitat de cotització i el grup de garanties del pacient:

Incorporació de MUFACE, MUGEJU i ISFAS a RE

(*) Només és d’aplicació pel percentatge d’aportació de les Mutualitats, per diferenciar la cobertura pública de la privada
(**) Per aquesta casuística, SIRE rebutja les prescripcions.

TSI
Entitat de 
cotització

Descripció de l’entitat 
de cotització

Grup de 
garanties*

Aportació de 
l’assegurat

Aportació de 
CatSalut

TSI006 03 MUFACE 0010 30% 0%

TSI006 04 MUGEJU 0012 30% 0%

TSI006 05 ISFAS 0014 30% 0%

TSI001 02 INSS/CatSalut n/a 0% 100%

TSI002 02 INSS/CatSalut n/a 10% 90%

TSI003 02 INSS/CatSalut n/a 40% 60%

TSI004 02 INSS/CatSalut n/a 50% 50%

TSI005 02 INSS/CatSalut n/a 60% 40%

TSI006** 02 INSS/CatSalut n/a 100% 0%
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IMPLEMENTACIÓ A SIRE

 L’afectació a nivell dels serveis web de SIRE és transversal, en el sentit que totes les versions dels serveis permeten la incorporació dels

pacients mutualistes de cobertura pública a Recepta Electrònica.

 Addicionalment, s’han publicat noves versions dels serveis que s’exposen tot seguit:

Incorporació de MUFACE, MUGEJU i ISFAS a RE

Servei Web Versió Detall

Inserir Prescripció A partir de la V22
Incorporen:
• l’entitat de cotització i 
• el grup de garanties 
de l’assegurat com a paràmetres de sortida

Reimpressió Full Medicació Activa A partir de la V15

Inserir Prescripció (Servei Hospitalari)* A partir de la V4

Inserir Ajust (Servei Hospitalari)* A partir de la V4

(*) Serveis web de l’àmbit hospitalari, utilitzats actualment pels pilots d’incorporació de l’MHDA i la NED a Recepta Electrònica.
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AFECTACIÓ A LES ESTACIONS CLÍNIQUES

 Les entitats hauran de fer les adaptacions oportunes de les estacions clíniques per permetre la prescripció electrònica i totes aquelles

accions necessàries per la gestió dels tractaments a SIRE (bloqueig, consulta...) per als pacients mutualistes de cobertura pública.

 Quan s’imprimeixi el Pla de Medicació d’un pacient:

✓ Si l’entitat sol·licita a SIRE el Pla de Medicació, SIRE retornarà en PDF el Pla de Medicació

✓ Si l’entitat genera el Pla de Medicació, serà necessari que faci servir el model que li correspongui al pacient en funció de quina

sigui la seva asseguradora (INSS/CatSalut, MUFACE, MUGEJU, ISFAS) i de l’idioma (català, castellà).

Per identificar l’asseguradora del pacient, les entitats podran recuperar la informació de l’RCA o bé utilitzar la informació de la

TSI, l’entitat de cotització i el grup de garanties retornada per SIRE.

 Si l’entitat considera oportú mostrar l’asseguradora del pacient a l’estació clínica (pantalla de prescripció), serà necessari que obtingui

aquesta informació de l’RCA.

Incorporació de MUFACE, MUGEJU i ISFAS a RE
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PLANIFICACIÓ

 Actualment s’està treballant en la signatura del Conveni entre CatSalut i les mutualitats per a la integració dels mutualistes de cobertura

pública al sistema de Recepta Electrònica.

 A nivell de SIRE, ja s’han desplegat les versions que permeten la incorporació dels pacients mutualistes de cobertura pública al sistema

de Recepta Electrònica:

Incorporació de MUFACE, MUGEJU i ISFAS a RE

Entorn

Desplegament SIRE
Possibilitar la prescripció i dispensació electròniques 

dels mutualistes de cobertura pública

Desplegament SIRE
Retornar l’entitat de cotització i grup de garanties dels 

pacients

Pre-producció 11/02/2019 ✓ 07/06/2019 ✓

Producció* 13/03/2019 ✓ 19/06/2019 ✓

(*) La funcionalitat romandrà desactivada fins que s’hagi signat el Conveni.

 Està previst fer un evolutiu perquè les prescripcions electròniques dels pacients mutualistes de cobertura pública siguin interoperables.

En tot cas, aquesta millora està pendent de planificació, subjecte al model a definir pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.


