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INTRODUCCIÓ A PARTIR DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE
LA TRAMITACIÓ TELEMÁTICA OBLIGATÒRIA DE LES
SOL·LICITUDS RELACIONADES AMB L’AUTORITZACIÓ
A LES EMPRESES FABRICANTS A MIDA
DE
PRODUCTES ORTOPROTÈTICS.
Benvolguts agremiats:
Us avancem que el Gremi ha estat convocat pel CatSalut a
una reunió telemàtica el proper divendres dia 4 de
setembre per exposar-nos els detalls de la posada en
marxa, a partir del proper 7 de setembre, de la tramitació

de manera telemàtica, de les sol·licituds relacionades amb
l’autorització de les empreses fabricants a mida de
productes ortoprotètics, mitjançant el tramitador electrònic
d’expedients corporatiu de la Generalitat de Catalunya, el
TEI.
Us adjuntem al peu el text literal de la convocatòria, de la
qual us farem el mateix divendres un resum del seu
contingut, per si a algú de vosaltres la modificació li pogués
afectar en el curt termini ja que la seva entrada en vigor es
produirà al següent dia hàbil, i el marge temporal és per
tant, mínim.
“Us convoquem a aquesta reunió per informar-vos de la posada en marxa, a partir del
proper 7 de setembre, de la tramitació, de manera telemàtica, de les sol·licituds
relacionades amb l’autorització de les empreses fabricants a mida de productes
ortoprotètics, mitjançant el tramitador electrònic d’expedients corporatiu de la
Generalitat de Catalunya, el TEI.
La seva posa en marxa suposa que, a partir d’aquella data, no s’admetran a tràmit
sol·licitud que es presentin per altres mitjans i que la transferència de documentació
entre el Departament de Salut i l’empresa sol·licitant, i a l’inrevés, sempre es farà
exclusivament per mitjans telemàtics. Això també comporta que la documentació que
presenti l’empresa sol·licitant, quan hagi d’anar signada per un representant seu (el
representant legal o el responsable tècnic), aquesta signatura haurà de ser una
signatura electrònica vàlida, emesa per un organisme reconegut i no s’admetran
documents que portin una signatura manual”.

Rebeu una cordial salutació.
Felip Salinas i Castro

President del Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya

