Correu electrònic per enviar a les empreses fabricants a mida de productes sanitaris
ortoprotètics autoritzades a Catalunya per informar-les sobre la posada en funcionament,
en exclusiva, del tràmit electrònic de les sol·licituds d’autorització.

Benvolgut/da senyor/a,
Us adrecem aquest correu per comunicar-vos que, des del 7 de setembre d’enguany, el tràmit
de Sol·licitud de l’autorització sanitària d'empreses fabricants de productes sanitaris
ortoprotètics, ha deixat d'estar disponible pel canal de tramitació presencial i només
s'acceptaran les sol·licituds que es presentin mitjançant el canal telemàtic i/o electrònic.
Aquest canvi en la tramitació només afecta a les sol·licituds que es presentin a partir d’aquesta
data.
Amb aquest pas es dóna compliment al que s’estableix als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015,
d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a
l'obligatorietat de què les persones jurídiques es relacionin a través de mitjans electrònics amb
les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Així
mateix, també es facilita i s’agilitza la gestió d'aquestes sol·licituds, tant per a la pròpia empresa
com per a aquest Servei.
En el lloc web de Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat) o Tràmits de la Generalitat
de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/), corresponent a aquest tràmit, podeu trobar
informació detallada de com fer la tramitació electrònica de la sol·licitud d’autorització inicial de
funcionament i de la revalidació periòdica d’aquesta autorització, de la sol·licitud o comunicació
de modificacions posteriors i de la comunicació del cessament de l’activitat.
Us adjuntem un manual de tramitació per tal que us pugui servir d’ajuda al fer els diferents accions
relacionades amb aquesta tramitació electrònica.
Us recordem que, per fer els tràmits pel canal electrònic, cal que disposeu d’un certificat digital
vàlid com a titular o representat del persona jurídica que l'inicia. En aquest sentit us recomanem
que consulteu els diferents certificats admesos, així com la resta de condicions per tramitar en
línia, a
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-frequents/certificatsdigitals/. En relació amb això, heu de tenir present que els documents que presenteu només
poden anar signats amb un signatura digital ja que la signatura manual deixa de ser vàlida i els
documents signats així ja no s’admeten a tràmit.
Per aclarir qualsevol dubte que pugueu tenir sobre la modalitat electrònica d'aquest tràmit podeu
posar-vos en contacte amb aquest Servei, trucant al telèfon 93 565 61 62 o per correu electrònic
a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat.
Atentament,

