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Manual i nota informativa del Catsalut en relació a la
introducció a partir del proper dilluns dia 7 de
setembre de la tramitació telemàtica obligatòria de
les sol·licituds relacionades amb l’autorització a les
empreses
fabricants
a
mida
de
productes
ortoprotètics.
Benvolguts agremiats:
Tal com us hem anat informant a les darreres dues
circulars, i en relació a la posada en marxa, a partir del dia
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 os
documents:
a) En primer lloc el manual de tramitació en què
s’expliquen les accions principals a realitzar per les
empreses en aquest tràmit electrònic com són: on
trobar la informació, com enviar el formulari de
sol·licitud, com fer el pagament de la taxa, com
aportar documentació quan cal adjuntar-la a la
sol·licitud, com accedir a les notificacions que es rebin
de l’Administració i respondre-les, i com consultar
l’estat de la tramitació d’una sol·licitud.
En el manual també s’inclou l’enllaç a tres vídeos
explicatius de com fer aquestes gestions que faciliten
molt la comprensió del què es recull en el propi
manual al poder veure els diferents passos d’una
manera pràctica.
b) En segon lloc l’escrit del CatSalut que rebreu dilluns 7
de setembre per correu electrònic -si sou empreses
que esteu autoritzades actualment com a fabricants a
mida de productes ortoprotètics- per informar-vos
oficialment de la posada en marxa de la via
electrònica d’aquest tràmit
Esperem que la present informació sigui del vostre interès.
Rebeu una cordial salutació.
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