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Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut  
 

RESOLUCIÓ  
Per la qual s’estableixen mesures excepcionals en la dispensació de 
medicaments que contenen HIDROXICLOROQUINA i CLOROQUINA,  en el marc 
de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 
 
D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en 
el qual es preveuen mesures dirigides a contenir la progressió de la malaltia i enfortir 
el sistema de salut publica; el Govern de la Generalitat i les autoritats competents a 
Catalunya  han adoptat diverses mesures de caràcter assistencial, pressupostari, 
fiscal i de contractació pública per pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia generada 
pel SARS-CoV-2. 
 
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), des del 16 de 
març, està fent una distribució controlada dels medicaments que contenen 
HIDROXICLOROQUINA i CLOROQUINA  per a COVID-19  en els centres hospitalaris, 
però la distribució per a pacients en tractament per malalties cròniques en les 
indicacions autoritzades es va mantenir a través de les oficines de farmàcia, per evitar 
que tinguessin que anar a recollir aquesta medicació a un centre hospitalari. 
Tanmateix, el 23 de març, l’AEMPS ha emès una nova nota informativa mitjançant la 
qual, davant l’estoc limitat d’aquests medicaments estableix un seguit d’accions a 
implementar. D’acord amb aquestes mesures, l’AEMPS s’obliga a garantir l’estoc en 
les farmàcies; però estableix que les autoritats competents de les CCAA han de 
garantir que aquest estoc es dispensi exclusivament als  pacients crònics en 
tractament sota indicacions autoritzades. 
 
D’acord amb tot això,  
 
RESOLC: 
 
1.- La prescripció de medicaments que contenen  HIDROXICLOROQUINA o 
CLOROQUINA s’ha de portar a terme a través del Sistema de recepta electrònica, i la 
dispensació d’acord amb les instruccions que es recullen com Annex 1 d’aquesta 
resolució. 
 
2.- El Servei Català de la Salut, a través de la Gerència del Medicament, ha d’habilitar un 
sistema que permeti la dispensació d’aquests medicaments a pacients que no tinguin 
accés a la prescripció a través de recepta electrònica del Servei Català de la Salut, un 
cop es comprovi que es tracta de pacients crònics sota indicacions autoritzades. 
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3.- Aquesta resolució ha de ser notificada als col·legis oficials de metges  i als col·legis 
oficials de farmacèutics, els quals l’hauran de comunicar, immediatament, als seus 
col·legiats i a les oficines de farmàcia de les seves demarcacions respectives.  
 
4.- La vigència de les mesures previstes, entren en vigor a partir del moment de la 
seva notificació als col·legis oficials de metges i als col·legis oficials de farmacèutics 
i tenen una durada màxima de tres mesos, sense perjudici que es prorroguin en funció 
de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi 
sanitària. 

 

Barcelona,  

 

 

 
Alba Vergés i Bosch 
Consellera de Salut 
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Annex 1 
Circuït dispensació de medicaments que contenen amb Hidroxicloroquina o 
Cloroquina a través del Sistema de recepta electrònica en el context de la 
COVID-19   

1. Les oficines de farmàcia (OF) de Catalunya només podran dispensar aquests 
medicaments als pacients amb un pla de medicació (recepta electrònica) que 
inclogui aquests fàrmacs com a tractaments de llarga durada. No es podrà 
dispensar cap envàs a través de recepta de paper.  
 

2. La dispensació serà només del nombre d’envasos necessaris per cobrir un 
mes de tractament.  
 

3. L’OF ha de fer la comanda al seu distribuïdor de manera habitual. 
 

4. Les peticions dels medicaments que contenen cloroquina i hidroxicloroquina 
per part de les OF es realitzaran a través del distribuïdor habitual, tot 
proporcionant el codi de prescripció del medicament per al qual es sol·licita 
(disponible al pla de medicació dels pacients i accessible alhora a través dels 
programaris de les oficines de farmàcia).  
 

5. El Departament de Salut (DS) enviarà als distribuïdors farmacèutics un fitxer 
amb la informació de les prescripcions pendents de dispensar, necessària per 
validar les comandes relacionades amb medicaments que contenen 
d’hidroxicloroquina i cloroquina que rebin de les oficines de farmàcia. 
 

6. Davant una comanda, el distribuïdor validarà que es realitza per a prescripcions 
existents en el fitxer proveït pel DS. Haurà de validar la següent informació: 

• Codi de prescripció 
• Codi nacional (CN) del medicament 
• Nombre d’envasos a subministrar (cobertura 1 mes de tractament) 

 
7. Un cop validat, es podrà procedir al subministrament del medicament. En cas 

que en aquell fitxer no consti el codi de prescripció, el distribuïdor no podrà 
subministrar cap envàs per a aquella comanda. 
 

8. El distribuïdor farmacèutic completarà la informació del fitxer que se li ha facilitat 
amb la següent informació: 

• Codi UP de la farmàcia. 
• Nom i NIF/CIF i població de la farmàcia. 
• Nombre d’envasos subministrats. 
• Nom del distribuïdor que ha gestionat la comanda.  

 
9. Al final de cada dia, el distribuïdor farmacèutic enviarà al DS el fitxer amb la 

informació complimentada corresponent a aquell dia. 
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10. La distribució de les unitats de medicaments que contenen hidroxicloroquina o 
cloroquina es limita a aquells distribuïdor que determini la Direcció General 
d’Ordenació i Regulació Sanitària, dels que, fins abans del 23 de març de 2020, 
estaven distribuint regularment aquests medicaments. Aquests distribuïdors 
només podran proveir unitats a aquelles oficines de farmàcia que els hagin 
escollit com a subministradors, amb un nombre màxim d’envasos mensuals per 
oficina que s’establirà en base als consums de tractaments per a pacients 
crònics previs d’aquests medicaments a càrrec del Servei Català de la Salut per 
cadascuna de les farmàcies. Les oficines de farmàcia només podran utilitzar un 
dels distribuïdors que escolliran d’entre els que determini la Direcció General 
d’Ordenació i Regulació Sanitària i, preferentment, aquell que li ha estat 
subministrant fins ara. 
 

11. Per gestionar les eventualitats de pacients amb receptes prescrites en àmbit 
privat o de mutualitats, i atès que la dispensació electrònica no permetrà la 
dispensació de nous tractaments, s’ha d’habilitar un circuit extraordinari amb 
aprovació prèvia del subministrament de les unitats necessàries del distribuïdor 
a la farmàcia que atengui als pacients que segueixen un tractament crònic per 
a una de les indicacions autoritzades, en què caldrà aportar, juntament amb la 
recepta mèdica, un  informe mèdic actualitzat que justifiqui que el pacient està 
en tractament crònic per a les indicacions autoritzades per a aquests 
medicaments, que haurà conservar el farmacèutic, juntament amb la recepta, 
per acreditar cadascuna d’aquestes dispensacions.  
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