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Instruccions per a la liquidació del proper gener en la 
tramesa del fitxer de dispensació i liquidació; 
explicació especial de les modificacions existents a 
les seves pàgines 24 i 25. 
 
La Gerència de Sistemes de la Informació del CatSalut ens 
ha demanat que us fem arribar el següent comunicat per 
facilitar-vos aclariments en relació a la presentació de la 
propera liquidació corresponent al mes de gener. 
 
Com sabeu, el passat 15 de gener va entrar en 
funcionament el nou catàleg d’aparells ortoprotètics, per 
alguns capítols del catàleg del Servei Català de la Salut. 



Per aquells capítols en que s’implanta el nou catàleg, això 
implica un canvi en la codificació dels articles: la codificació 
actual és de 8 dígits numèrics, 2 corresponents a la divisió, 
2 al grup, 2 al subgrup i 2 al producte. La nova codificació 
manté la mateixa estructura excepte pel que fa als darrers 
dígits del producte, que passa de 2 dígits numèrics a 7 
caràcters alfanumèrics. 
 
Per exemple, el codi d'una pròtesi maxil·lar superior a mida 
06 30 33 02 passa en la nova codificació a 06 30 33 PDP 
000A. 
 
Aquest canvi implica una petita modificació en la tramesa 
del fitxer de dispensació i liquidació, concretament en les 
pàgines 24 i 25 que expliquen la tramesa dels aparells 
dispensats, i que ja serà d’aplicació per la propera 
liquidació de gener de 2020. 
 
Des de la Gerència de Sistemes d’Informació del Servei 
Català de la Salut, ja s’ha tramès aquesta informació 
directament als centres dispensadors que estan enviant la 
informació mitjançant fitxer, però en alguns casos s’ha 
rebutjat el correu electrònic per problemes amb l’adreça de 
mail. Per això, des del Gremi us fem un comunicat directe 
d’aquesta novetat que ja impacta en la propera liquidació, 
encara que en algun cas això suposi que us pugui arribar la 
mateixa informació duplicada per dos vies diferents. 
 
Respecte la tramesa de comunicació dels articles 
ortoprotètics, amb les dues codificacions diferents: 
 

- Els articles amb format antic, de 8 posicions: 
s’informarà com fins ara  (06303302), amb 8 
posicions, i deixant 434 espais en blanc a la dreta 
 

- Els articles amb nova codificació, de 13 posicions: 
s’informarà tots els caràcters sense espais 
(063033PDP000A), deixant 429 espais en blanc a la 
dreta 

 



Amb la implantació del catàleg, s’ha publicat una nova 
versió del manual de liquidació, amb aquesta modificació, 
però us avancem els canvis que hi haurà en aquestes dues 
pàgines (marcats en vermell, a continuació) 
 

Registre de dades d’articles    

Per a cadascun dels articles ortoprotètics dispensats 
per la unitat proveïdora, que són objecte de liquidació 
al Servei Català de la Salut, s’ha d’incloure un registre 
de dades d’article, amb la informació que s’indica a 
continuació. 
 
Tipus de registre N(1) 
Codi d’expedient A(15) 
Preu article N12.N2 
Aportació usuari N12.N2 
Ajut econòmic del Servei Català de 
l  S l  

N12.N2 
Codi d’article A(13) 
Espais lliures A(429) 
 
En el fitxer, a continuació del registre de dades 
d’aparells, s’han d’informar els registres de 
dades de cadascun dels aparells dispensats 
d’aquest expedient. 
 
A continuació, s’indiquen els criteris que han de tenir en 
compte les unitats proveïdores de dispensació per 
informar les dades que se sol·liciten en els registres de 
dades d’articles. 
 
1. Tipus de registre 

 
En els registres de dades d’article s’ha d’informar el 
valor 2. 
S’ha d’informar un registre de dades d’article per a 
cadascun dels articles ortoprotètics inclosos en els 
expedients facturats al Servei Català de la Salut. 

2. Codi d’expedient 



És el codi identificador de l’expedient de la prestació 
ortoprotètica en el sistema d’informació del Servei 
Català de la Salut, que consta en la part superior dreta 
del document de validació administrativa del document 
de prescripció. 

3. Preu de l’article 

És el preu de l’article ortoprotètic amb impostos 
inclosos. 

4. Aportació de l’usuari 

És l’aportació de l’usuari per a l’adquisició de l’article 
ortoprotètic, fixada en el Catàleg d’articles 
ortoprotètics del Servei Català de la Salut. 

5. Ajut econòmic del  Servei Català de la Salut 

És l’import màxim que el Servei Català de la Salut 
paga a la unitat proveïdora de dispensació per l’article 
ortoprotètic, segons el Catàleg d’articles ortoprotètics 
del Servei Català de la Salut. 

6. Codi d’article ortoprotètic 

És el codi identificador de l’article ortoprotètic, segons 
el Catàleg d’articles ortoprotètics del Servei Català de 
la Salut, que consta en el document de validació 
administrativa del document de prescripció. 
El Catàleg d’articles ortoprotètics, que ja teniu, es 
podrà obtenir també des del sistema d’informació del 
Servei Català de la Salut a les adreces web que us 
hem anat enviant en anteriors Circulars. 
 
A partir del gener de 2020, amb la implantació del nou 
catàleg d’aparells, la informació dels articles 
ortoprotètics té dues codificacions diferents: 
 



- Format antic, de 8 posicions: s’informarà com fins 
ara  (06303302), amb 8 posicions, i deixant 434 
espais en blanc a la dreta 
 

- Nova codificació, de 13 posicions: s’informarà 
tots els caràcters sense espais 
(063033PDP000A), deixant 429 espais en blanc a 
la dreta 

 
 
Esperem que aquesta informació us sigui de la màxima 
utilitat. 
 
 
Rebeu una cordial salutació. 
 
 
 
Felip Salinas i Castro 
 

 
 
President del Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya 
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