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Resum de la reunió amb l’Administració Sanitària 
mantinguda ahir dia 19 de desembre, en relació a la 

implantació del nou catàleg i la implementació del 
futur sistema de gestió de les prestacions 
complementàries per tramitació electrònica 
 
Atenent a la falta d’informació general rebuda per part de 
l’Administració durant els darrers mesos en relació, tant a 
l’entrada en vigor del nou catàleg com respecte de la 
implementació del nou sistema de gestió electrònica, ahir 
dia 19 de desembre es va mantenir una reunió amb 

representants de l’Administració i del Gremi -en nom de la 
Federació Catalana d’Ortopèdia- per rebre de primera mà 



l’actualització de la situació, les previsions sobre canvis 
imminents i així poder informar a l’Ortopèdia per a que 
aquesta pugui anar fent els canvis i preparatius amb un 
mínim de temps. 
 
Com recordareu, i així us hem anat informant, durant 
aquest any 2019 s’ha aprovat parcialment un nou catàleg 
d’ortopèdia, que encara no és d’aplicació a Catalunya. 
 
Aquest nou catàleg, que se us va facilitar, es conté en dos 

normes que us tornem a adjuntar: 
 

- Primera norma: Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, 
por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización, se regula el procedimiento de inclusión, 
alteración y exclusión de la oferta de productos 
ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de 

corrección.   
 

Com us diem, ja us el vam facilitar, però per aquells que no 

el baixessin o encara no el tinguin, poden descarregar el 

seu contingut a la següent adreça: 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-856.pdf 

 

- Segona norma: Ordre SCB/480/2019 per la que es 
modifiquen els annexos I, III i VI del Reial Decret 
1030/2006 pel que s’estableix la cartera de serveis 
comuns del Sistema Nacional de Salut 

 
Aquesta normativa feia menció entre d’altres a les pròtesi 
de mama, pròtesi de restauració facial, nas, pavelló 
auricular i ulls, pròtesis maxil·lars, pròtesi auditives i 
implants auditius, i també us adjuntem l’adreça de la 
present Circular: 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6277 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-856.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6277


 

Amb aquestes dues normes, teniu tot el catàleg 
actualment aprovat i que està previst que es posi en 
marxa a partir del proper 15 de gener. 
 
Com podeu observar, la primera norma no incloïa les 
pròtesis externes, i en la segona norma, s’han inclòs només 
algunes d’aquestes, mancant encara a dia d’avui les 
pròtesis externes de membre superior i de membre inferior. 
 

A la pràctica això suposarà que a partir del 15 de gener 
s’estarà utilitzant la mateixa aplicació que actualment esteu 
fent servir, però amb les següents novetats: 
 

a) l’aplicació només admetrà la codificació vella a les 
prescripcions regulades amb anterioritat al dia 15. 
Òbviament, el que sí es podrà, es dispensar-les 
posteriorment a l’esmentat dia 15 de gener i fins 
arribar a la seva caducitat (que com sabeu es produeix 
quan es superen els 6 mesos) 

 
b) per prescripcions posteriors al dia 15 de gener, la 

codificació ja serà sempre l’espanyola en tant en quant 
es tracti de productes ja recollits al catàleg. Per a les 
pròtesis no incloses, es continuarà aplicant la 
codificació del catàleg català antic. 
En conseqüència hi haurà articles amb dos posicions, i 
altres amb set posicions alfanumèriques. La 
plataforma (que insistim, serà la mateixa que 

actualment feu servir), com és obvi, ja preveurà i 
admetrà aquesta duplicitat. 

 
En relació a les millores -abonades a títol particular per 
l’usuari-, i malgrat que la normativa i el nou catàleg 
espanyol admet aquesta possibilitat, a Catalunya, seguint la 
seva postura tradicional, i fins que la qüestió no es debati i 
en el seu cas es modifiqui, seguiran sense estar admeses. 
 
Sobre la informació a introduir al SIRPO d’aquells productes 

que com a fabricants vulgueu ofertar (recordeu, que mai no 
s’introdueixen el productes de fabricació a mida), com 



sabeu, ja fa mesos que l’aplicació funciona. Però el retard 
de tota la regulació vinculada (articles individualitzats amb 
un codi, etiqueta, ofertes limitades pels imports màxims de 
finançament, canvi de plataforma del SIRPO al OFEPO...) fa 
que no es prevegi una entrada efectiva dels canvis i la nova 
operativa en com a mínim (i excepte sorpreses) un parell 
d’anys.  
 
Finalment, i en relació al futur sistema de gestió de les 
prestacions complementàries i tramitació electrònica, se’ns 

va informar també que s’ha produït un retard important en 
la seva implementació sobre el previst en reunions 
precedents i sobre les previsions que ja us havíem anat 
realitzant en Circulars anteriors. 
 
Actualment s’espera poder implementar-ho durant el segon 
semestre de l’any 2020, fent prèviament, cap al mes de 
maig, una prova pilot a l’àrea de Girona.  
 
Al primer semestre també es treballarà amb alguna 

empresa pilot amb les dues vies possibles per a notificar la 
dispensació, que recordeu que son: 
 

- 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 

 

Com recordareu, ja us vam demanar si hi havia ortopèdies 
del Gremi interessades en participar en el programa pilot - 
indicant-nos quina era l’opció triada- i ja vam facilitar a 
l’Administració les dades de les que es van oferir com a 
voluntàries. En tot cas, sembla que la prova es farà amb un 
número molt limitat d’ortopèdies (ahir se’ns va dir que 
potser només una ortopèdia per a cada via), donant 
preferència a la prova pilot de tot un àrea sanitària com és 
Girona. 

 

 

 



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, i especialment, 
el de l’entrada parcial del nou catàleg de prestacions 
espanyol. 
 
Per la resta, simplement desitjar-vos Molt Bones Festes !!! 
 
 
Una cordial salutació. 

 
 

Felip Salinas i Castro 

 

 

 

President del Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya 


