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Resum de la reunió amb l’Administració Sanitària 
mantinguda el dia 13 de gener, en relació a la 
implantació del nou catàleg de prestacions 
ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut i 
la implementació del sistema de gestió de les 
prestacions complementàries per tramitació 
electrònica. 
 
Com ja us vam comentar a la darrera Circular, ahir dia 13 
es va mantenir una reunió amb els responsables del 
CatSalut per comentar diverses qüestions d’actualitat.  
 



Us les expliquem dividides en cadascun dels dos aspectes 
més importants analitzats. 
 

a)  El nou catàleg de prestacions ortoprotètiques. 
 
El primer objectiu de la reunió, ha estat comentar el nou 
catàleg de prestacions ortoprotètiques, del que se’ns ha 
confirmat la seva aplicació a partir del pròxim dia 15 de 
gener a les 12 de la nit.  
 
Per tant, a efectes pràctics, la seva entrada en vigor serà 
per les prescripcions de data 16 de gener o posteriors. 
 
Teniu ja tots, el catàleg, perquè es va enviar ara fa uns dies 
amb la darrera Circular. La reunió ha servit bàsicament per 
confirmar plenament el que ja us havíem anticipat: que el 
catàleg facilitat serà l’únic vàlid i vinculant a partir de tan 
esmentat dia 16 de gener. 
 
Ens van demanar que insistíssim a fer esment del canvi del 
sistema de codis alfanumèrics, però que la liquidació es 
seguirà fent de la mateixa manera.  
 
També, durant la reunió, ha estat objecte d’anàlisi, 
comentari i discussió el tema de les millores. Al quedar 
regulat a la Llei que es tracta d’una potestat de cada 
Comunitat Autònoma, aquí a Catalunya, els representants 
del CatSalut s’han reafirmat en la seva clàssica posició que 
les millores van en contra de la equitat i que per això no 
estaran incloses en el sistema, encara que l’usuari final 
pagui la diferencia. Al respecte se’ns ha remarcat molt i 
molt que en el nou catàleg hi ha tots els productes de 
l’anterior catàleg i més de 100 productes més.  
 
Com sabeu, altres Comunitats Autònomes sí estan admeten 
les millores, i per tant serà una qüestió a seguir lluitant ara 
que el sistema legal clarament les admet amb aportació de 
la diferència de cost per part de l’usuari; es tracta d’un 
criteri polític/econòmic predeterminat per instàncies 
superiors als representants del CatSalut presents a la 
reunió, i que en la nostra opinió, justament, va en contra 



de l’equitat: de l’equitat dels catalans en comparació amb 
els ciutadans d’altres Comunitats i de l’equitat per a qui, 
havent cotitzat a la Seguretat Social, simplement vol una 
millor prestació pagant-la, però sense haver d’abonar-la 
íntegrament.  
 
Finalment, recordar-vos que podeu fer ús del Gremi com un 
canal per plantejar-nos els dubtes i qüestions que us vagin 
sorgint amb el canvi i així nosaltres poder consultar al 
CatSalut i facilitar-vos una resposta ràpida i general per a 
tots. Esperem que tot vagi fluït i sigui senzill, però us 
demanaríem que si es produeix qualsevol problema ens els 
plantegeu i us donarem la resposta el més aviat possible, 
resposta que compartiríem amb tothom per facilitar i fer 
més fàcil i segura la transició. 
 
 

b) El nou sistema de gestió de les prestacions 
complementàries i la tramitació electrònica. 

 
El segon objectiu de la reunió, que no està gens lligat amb 
el canvi de catàleg esmentat al punt precedent, era 
comentar i actualitzar la situació del nou sistema de gestió 
de les prestacions complementàries i la tramitació 
electrònica.  
 
Se’ns ha confirmat la informació facilitada també a la 
darrera Circular en el sentit que s’ha produït un retard 
important en la seva implementació sobre el previst en 
reunions precedents.  
 
Actualment s’espera poder implementar-ho durant el 
proper mes de juliol del 2020.  
 
S’han realitzat diverses proves d’integració de la prescripció 
que es calcula que a finals de febrer han d’estar 
finalitzades. Les prestacions funcionals de facturació s’estan 
validant i sembla que no hi ha incidències.  
 
Tot plegat, ens manifesten que és un calendari ajustat però 
possible.  



 
Aquest primer semestre es vol novament treballar amb 
empreses pilot amb les dues vies possibles per a notificar la 
dispensació: 
 

- per pantalla pròpia entrant a l’adreça del portal 
d’aplicacions (és a dir, com fins a data d’avui). 
 

- amb integració via serveis web dels sistemes de la 
ortopèdia amb el sistema d’ePRT del CatSalut. 

 
Novament es demanen ortopèdies voluntàries per participar 
a les proves a cadascú dels dos sistemes. Si ens 
comuniqueu el vostre interès i a dins de quin sistema hi 
voleu formar part, el Gremi facilitarà directament a 
l’Administració les dades de la vostra ortopèdia per a que 
us incloguin a la llista de participants. Penseu que és 
interessant participar com a empresa voluntària perquè us 
permetrà està més preparats per a quan, d’aquí uns pocs 
mesos, el sistema esdevingui obligatori. 
 
També se’ns ha reiterat els avantatges que suposa la 
implementació del sistema de recepta electrònica: 
 

− El usuari o ciutadà ja no traspassa la prescripció del 
prescriptor al dispensador, perquè va directament d’un 
a altre, i per tant proporciona més seguretat. 
 

− El prescriptor es podrà comunicar directament amb el 
dispensador, ja que hi haurà un servei de missatgeria 
entre ambdós amb allò que tingui que ser objecte de 
comentari compartit.  
 

− El nou sistema facilitarà la traçabilitat del producte 
lliurat 

 
De moment no serà preceptiva la signatura electrònica de 
l’ortopèdic, tot i que ens remarquen sí és recomanable 
perquè suposaria la prova fefaent de que s’ha entregat el 



producte receptat (a diferencia del cupó dels medicaments, 
on ja queda clar). Per això se’ns recomana, al menys, 
guardar físicament el paper del rebut signat per l’usuari.   
 
 
 
Esperem que la present informació sigui de la vostra 
utilitat, i us permeti anar fent les adaptacions que us 
calguin de cara als canvis més imminents. 
 
 
Una cordial salutació. 
 
 
 
 
Felip Salinas i Castro 
 

 
 
President del Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya 
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