
 

  

Desplegament de la prescripció infermera. 
Preguntes freqüents sobre la targeta digital  
per a la recepta electrònica 

  

Acreditació  

Si el professional té l’especialitat de pediatria i treballa en un CAP a pediatria, però li han 
denegat la prescripció com a especialista, és perquè no està contractat com a 
especialista? 

Per poder-se acreditar com a infermera o infermer especialista és necessari que l’empresa tingui 
reconegut el requisit de l’especialitat en el contracte o en la descripció del seu lloc de treball. 

 

L'any 2019 no es va poder demanar l'àmbit d'especialitzada si les infermeres 
especialitzades i els infermers especialitzats no tenien un contracte específic per a 
l'especialització. Nosaltres estem en l'àmbit de l'atenció intermèdia i tenim professionals 
especialitzats que estan treballant en aquest àmbit, però no amb reconeixement 
contractual. Ho poden demanar? 

S'ha realitzat denegatòria, ja que la categoria d'infermera pediàtrica per al contracte no està 
reconeguda a l'ICS. Per això es denega, però si la demana per a cures generals i compleix els 
requisits, seria resolució positiva per a l'àmbit de cures generals. 

 

Voldria saber, a nivell pràctic, quina és la diferència de la prescripció infermera 
"generalista" i la prescripció infermera "especialista". No a nivell de tràmit. Receptaran 
més medicaments? I una altra pregunta, després de gairebé onze anys esperant l'examen 
per via excepcional de l'especialitat de familiar i comunitària, haurem d'esperar un any per 
demanar l'acreditació per aquesta via? I una tercera pregunta, quan parlem de 
l'especialitat, parlem de formació? A Catalunya, ser especialista no és un requisit, és un 
mèrit, llavors les o els especialistes han de demanar la generalista o l'especialista? 

En aquests moments, no hi ha cap diferència entre què poden prescriure els professionals 
infermers acreditats com a generalistes i els acreditats com a especialistes. Pot donar-se el cas 
que en alguna guia assistencial hi hagi algun medicament que estigui subjecte a prescripció 
mèdica, per la qual cosa la seva prescripció pot estar limitada a alguna especialitat. 

En relació amb l'acreditació d'especialista, els requisits per demanar l'acreditació per a l'àmbit 
d'una especialitat són els següents: 

1. Disposar del títol de grau. 
2. Disposar del títol d'especialista. 
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3. Disposar d'un mínim d'un any treballat amb la categoria per a la qual es demana 
l'acreditació, o bé fer el curs d'adaptació si no es disposa d'aquest any. 

 

La meva pregunta no és sobre el tràmit, sinó sobre el fet que a Catalunya no és requisit 
ser infermera o infermer especialista (familiar i comunitària, geriatria, pediatria a l'AP, 
etc.), llavors els contractes no són com a especialistes, així entenc que fins que això no 
arribi s'ha de demanar l'acreditació generalista. Les llevadores són un cas a part. 

Efectivament, és així, ja que quan recursos humans facin el certificat d'experiència laboral sols 
poden fer-lo per a l'àmbit de cures generals. 

 

Podríeu tornar a dir per on s'ha de gestionar per realitzar el curs d'adaptació quan no 
tenen l'any d'experiència? 

El curs d'adaptació forma part del procediment de l'acreditació infermera via modalitat curs. Per 
tant, cal que aneu a: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-
infermera-dispensacio-medicaments/ 

Tramiteu la sol·licitud i, en un temps breu, rebreu si disposeu dels requisits adequats per a 
l'accés a la plataforma on es realitza la formació. Un cop finalitzada, si és apte el curs, es 
procedirà a la tramitació de l'acreditació amb resolució positiva. 

 

No em queda clar el tema sobre circuits per empresa. 

El circuit per empresa en el tràmit de l'acreditació està finalitzat. Es tractava d'una via 
excepcional que permetia el decret fins al desembre de 2019. A partir d'aquesta data, és la 
mateixa infermera o infermer qui ha de tramitar l'expedició de la seva acreditació. Pel que fa a la 
tramitació de les targetes digitals, el circuit és que l'entitat proveïdora ha de contactar amb el 
col·legi de la seva província, signar un conveni, fer la formació dels seus operadors a la 
plataforma on s'allotgen les dades i la documentació de cada infermera o infermer, i el col·legi 
farà entrega de les targetes digitals. 

 

No em queda clar si tenint una especialitat i treballant-hi puc accedir a la de cures 
especialitzades. 

Si la infermera o infermer disposa de l’especialitat i es troba contractada com a especialista, 
l’entitat proveïdora pot emetre el corresponent certificat d’experiència de més d’una any, motiu 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-infermera-dispensacio-medicaments/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-infermera-dispensacio-medicaments/
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pel qual pot accedir a l’acreditació en l’àmbit de cures especialitzades en qüestió. 

 

Si una infermera o infermer especialista treballa en un centre com a infermera o infermer 
"general", demana l'acreditació de prescripció d'infermeria general i li donen. Al cap d'un 
temps, finalitza el seu contracte i inicia la seva professió com a especialista en un altre 
centre. 

L'acreditació sempre restarà oberta i es podrà sol·licitar per a l'àmbit que considereu. Si compleix 
els requisits per a l'acreditació en l'àmbit especialista, es pot obtenir la resolució positiva per a 
especialista i modificar el codi d'acreditació que aquesta persona obté. Es pot fer sense 
problema. A la nova sol·licitud, a l'apartat antecedents, caldrà marcar que es té una acreditació 
prèvia per a cures generals. 

 

Pot demanar la prescripció infermera com a especialista posteriorment, encara que ja ha 
obtingut la de "general"? 

Es pot realitzar perfectament. Caldrà seleccionar el nou àmbit i complir els requisits que són els 
següents: disposar de la titulació d'especialista i que l’empresa tingui reconegut el requisit de 
l’especialitat en el contracte o en la descripció del lloc de treball. 

 

En aquelles sol·licituds d'acreditació en les quals no s'ha rebut desistiment ni denegació i 
que, per silenci administratiu de sis mesos han estat acreditades, han de seguir el mateix 
procediment al col·legi per sol·licitar la targeta? 

Totes les acreditacions estan resoltes abans dels sis mesos. Bé amb resolució positiva, 
denegatòria o desistiment. Si és el centre qui va fer la sol·licitud, recordeu que ho rep la persona 
a títol individual. La persona disposa d'un ID on pot accedir a la seva e-carpeta on pot 
descarregar l'acreditació a l'apartat de documents. 

 

On poden accedir els professionals amb menys d'un any d'experiència al curs d'adaptació 
per a l'acreditació de la capacitació professional? 

Per a l'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització 
de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà poden accedir a l'enllaç següent: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-
infermera-dispensacio-medicaments/ 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-infermera-dispensacio-medicaments/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-infermera-dispensacio-medicaments/
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Sí, però des d’aquí no visualitzo ON faig el curs, sinó com fer el tràmit. El col·legi o el 
Departament ofereix aquesta formació? 

És el Departament de Salut qui ofereix aquesta formació. Pots accedir-hi clicant a: 

https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/regulacio-professional/prescripcio-
infermera/com-pots-sol-licitar-acreditacio-pel-proces-ordinari.html 

 

El curs està ja disponible per tramitar l’acreditació? 

El curs ja està disponible des del mes de febrer. Si fa menys d’un any que treballes, és 
convenient que t’esperis a complir-lo per poder fer la sol·licitud. En cas que, per les teves 
responsabilitats, et sigui imprescindible poder prescriure, pots fer el curs d’adaptació gratuït (les 
inscripcions ja estan obertes). Pots accedir-hi clicant a:  

https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/regulacio-professional/prescripcio-
infermera/com-pots-sol-licitar-acreditacio-pel-proces-ordinari.html 

 

Ens podeu passar l'enllaç per a l'accés a la formació per a les persones de menys d'un 
any? 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-
infermera-dispensacio-medicaments/ 

 

Certificat digital i signatura professional  

Dos dubtes: primer, la sol·licitud de la infermera o infermer ha d'estar signada? No és 
vàlida una sol·licitud per correu? Segon, serà el col·legi qui faci arribar les targetes o 
l'empresa? 

Entenem que la primera pregunta es refereix a la sol·licitud de la infermera o infermer de la 
targeta digital, i no de l'acreditació. La infermera o infermer ha d'autoritzar l'emissió de la seva 
signatura digital i és necessari que es personi i signi l’autorització. 

Resposta a la segona pregunta: 

• COIB: s'emeten les targetes i les envia a l'empresa per tal que en faci entrega a les 
seves infermeres i infermers. 

• CODIGI: el CODIGI farà arribar les targetes a l’empresa per tal que en faci entrega a les 
seves infermeres i infermers. 

• COILL: l'entitat proveïdora remet a COILL la relació d’infermeres i infermers a emetre 

https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/regulacio-professional/prescripcio-infermera/com-pots-sol-licitar-acreditacio-pel-proces-ordinari.html
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/regulacio-professional/prescripcio-infermera/com-pots-sol-licitar-acreditacio-pel-proces-ordinari.html
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/regulacio-professional/prescripcio-infermera/com-pots-sol-licitar-acreditacio-pel-proces-ordinari.html
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/regulacio-professional/prescripcio-infermera/com-pots-sol-licitar-acreditacio-pel-proces-ordinari.html
https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-infermera-dispensacio-medicaments/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-infermera-dispensacio-medicaments/
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certificat. Per a centres de Lleida ciutat, la infermera o infermer ha de personar-se al 
mateix COILL. Per a centres de fora de la ciutat o àmbit Pirineu, el COILL acorda amb 
l'entitat proveïdora un dia on un operador o operadora acreditat es desplaça al centre de 
treball per realitzar la personació. En tots els casos es notifica personalment a la 
infermera o infermer quin dia i on ha de personar-se. 

• CODITA: en primer lloc, és l'entitat proveïdora qui ha de contactar amb els col·legis. 
Després d'aquest contacte, se signa el conveni. A Tarragona, l'entitat ens fa arribar la 
sol·licitud amb la llista d'infermeres i infermers a emetre els certificats i informa les 
infermeres i els infermers que poden demanar cita a CODITA per fer el certificat. El 
mateix dia de la personació, es genera el certificat i es lliura a la infermera o infermer. 

 

Entenc que som les empreses les que decidim qui cal que tingui o no la targeta? 

L’entitat proveïdora prioritza el seu desplegament intern. Cal entendre que primer es donarà 
accés als certificats digitals a les infermeres i els infermers que avui dia ja accedeixin a recepta 
electrònica. També, cal fer esment que en ser la prescripció una competència pròpia, totes les 
infermeres i els infermers tenen dret a disposar de la targeta digital. 

Recursos humans de l'entitat s'ha de posar en contacte amb el col·legi corresponent per 
formular el contracte. Alguna adreça directa del COIB? 

prescripcio@coib.cat 

 

Veig que està pendent la signatura entre ICS i col·legis professionals? 

Està pendent en aquests moments, però ja s’hi està treballant i serà una realitat ben aviat. 

 

Per establir el contracte entre col·legi i empresa, és l’empresa la que ha de posar-se en 
contacte amb els col·legis? 

S’han enviat diverses comunicacions als proveïdors del CatSalut i s'ha indicat que contactin amb 
els col·legis professionals d’infermeres i infermers dels seus àmbits territorials. 

 

A mi no m'ha quedat clar un cop tinguem el conveni entre el centre i el col·legi signat, i 
recollim el certificat d'acreditació i el DNI de les nostres infermeres i infermers, a quina 
plataforma hem d'introduir aquests documents i quin "perfil" ha d’introduir aquests 
documents a la plataforma, és a dir, ha de tenir signatura electrònica? No m'ha quedat clar 
un cop recollida la documentació com s'ha de tramitar. 

mailto:prescripcio@coib.cat


 

 6/9 
 

Els operadors dels centres hauran d'informar el col·legi territorial de les dades de les infermeres i 
els infermers, juntament amb els documents de la sol·licitud. Ho podran fer directament o a 
través de la pàgina web de la plataforma de sol·licitud de Firma Profesional. Al conveni, queden 
especificades les persones que fan la tasca d'introducció de dades de les infermeres i els 
infermers (operadors) i són les que fan la formació per conèixer com es fa. Aquesta és una tasca 
bàsicament administrativa i aquests operadors disposen d'un certificat d'operadors de punt de 
verificació. 

 

Vaig llegir a la documentació que hi ha un cost de 7 € per targeta. Aquest cost és una 
única vegada per a l'emissió de la targeta? Allà semblava que deia anual. L'ha d'assumir 
l'entitat proveïdora? En altres col·legis, com el de metges, mai com a entitat hem hagut de 
pagar res. Agrairia tenir aclariment al respecte. 

El cost és únic i igual per a totes les entitats proveïdores, per targeta i any, i és el que figura en el 
conveni. Les obligacions contractuals que tinguin establertes amb altres col·legis professionals 
les han de recollir en els convenis corresponents que com a entitats tingui signades. Les entitats 
també es fan càrrec del cost de les targetes dels altres professionals, tal com consta en el 
conveni signat entre el col·legi respectiu i l'entitat proveïdora. 

 

Tinc un dubte amb els circuits interns de gestió de la targeta, depèn de l'empresa o no? 

• COIB: en primer lloc, és l'entitat proveïdora qui ha de contactar amb els col·legis. 
Després d'aquest contacte, se signa el conveni, es fa la formació als operadors designats 
per l'entitat i es comença a tramitar la sol·licitud de les infermeres i els infermers d'aquella 
entitat. 

• CODIGI: en primer lloc, és l'entitat proveïdora qui ha de contactar amb els col·legis. 
Després d'aquest contacte, se signa el conveni, i s'ha de pactar el circuit i procediment 
més operatiu per a cada entitat i CODIGI. El CODIGI farà arribar les targetes a l’empresa 
per tal que en faci entrega a les seves infermeres i infermers. 

• COILL: l'entitat proveïdora remet a COILL la relació d’infermeres i infermers a emetre 
certificat. Per a centres de Lleida ciutat, la infermera o infermer ha de personar-se al 
mateix COILL. Per a centres de fora de la ciutat o àmbit Pirineu, el COILL acorda amb 
l'entitat proveïdora un dia on un operador o operadora acreditat es desplaça al centre de 
treball per realitzar la personació. En tots els casos, es notifica personalment a la 
infermera o infermer quin dia i on ha de personar-se. 

• CODITA: en primer lloc, és l'entitat proveïdora qui ha de contactar amb els col·legis. 
Després d'aquest contacte, se signa el conveni. A Tarragona, l'entitat ens fa arribar la 
sol·licitud amb la llista d'infermeres i infermers a emetre els certificats i informa les 
infermeres i els infermers que poden demanar cita a CODITA per fer el certificat. El 
mateix dia de la personació, es genera el certificat i es lliura a la infermera o infermer. 
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On es resolen les incidències tècniques de la plataforma Horus com a gestores de 
l'emissió de certificats? L'últim pas per a l'emissió i validació del COIB no està disponible 
i ens impedeix generar les targetes de les seixanta infermeres i infermers que ja tenim 
pujades a la plataforma. 

• COIB: tenen habilitada una adreça per resoldre qualsevol dubte o incidència tècnica 
targetadigital@coib.cat. Per a consultes sobre la prescripció prescripcio@coib.cat  

• COILL: tenen l'adreça coill@coill.org, que centralitza tots els dubtes respecte a la 
prescripció. 

• CODITA: tenen l'adreça prescripcio@codita.org, que centralitza tots els dubtes respecte 
a la prescripció. 

• CODIGI: tenen habilitada una adreça per resoldre qualsevol dubte o incidència tècnica 
coigi@coigi.cat 

 

He llegit que el nom de plataforma Horus ha de servir per enviar la documentació entre el 
centre proveïdor i el col·legi? 

Sí, és el nom de la plataforma que s'utilitza per entrar les dades i la documentació de la 
infermera o infermer a l'hora de fer la tramitació de sol·licitud de la targeta digital. 

 

Ens fareu una formació per saber utilitzar la plataforma Horus on s'ha de penjar la 
documentació per tramitar la targeta? 

Quan se signa el conveni i es designen els operadors, Firma Profesional es posa en contacte 
amb ells i els fa una formació per a la utilització de la plataforma Horus. 

 

Recepta electrònica 

La diferència a l'hora de receptar una generalista d'una especialista... existeix alguna 
diferència? Més medicaments? 

En aquests moments, no hi ha cap diferència entre què poden prescriure els infermers i les 
infermeres acreditades com a generalistes i les acreditades com a especialistes. Pot donar-se el 
cas que en alguna guia assistencial hi hagi algun medicament que estigui subjecte a prescripció 
mèdica, per la qual cosa la seva prescripció pot estar limitada a alguna especialitat. 

 

Està previst en infermeres i infermers de residències la possibilitat de prescripció? 

La prescripció és una competència pròpia de les infermeres i els infermers (des de sempre han 

mailto:targetadigital@coib.cat
mailto:prescripcio@coib.cat
mailto:coill@coill.org
mailto:prescripcio@codita.org
mailto:coigi@coigi.cat
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prescrit consells de salut, productes i medicaments). Per tant, es pot prescriure en qualsevol 
àmbit. Una altra cosa és l’accés al sistema de recepta electrònica, que només és possible en 
l’àmbit del SISCAT. En el cas de les empreses privades, podran optar per a l’emissió de receptes 
manuals (ja sigui en format paper o mitjançant un sistema propi que en permeti la 
informatització). 

 

Està pensat que hi hagi infermeres i infermers validadors? Ho dic pels bolquers, que no té 
cap sentit que els hagin de validar els metges. 

En aquests moments, les infermeres i els infermers no poden actuar com a validadors, és una 
línia a valorar de cara a un futur. Fins i tot, actualment, només un metge o metgessa de l'equip 
pot validar els bolquers. 

 

Actualment, existeixen productes, com els absorbents i les llets de pediatria, que 
requereixen una validació. S’ha plantejat que davant el fet que la infermera o infermer és 
qui prescriu i expedeix la recepta d’aquests tipus de tractament pugui validar-ho? (Tot i 
que no sigui en aquesta primera fase, i només sigui per a productes dintre del catàleg). 

En aquests moments, les infermeres i infermers no poden actuar com a validadores, és una línia 
a valorar de cara a un futur. En tot cas, actualment el nombre de professionals –metges i 
farmacèutics– que poden validar les prescripcions que requereixen validació sanitària està 
limitat, no poden ser-ho tots els professionals dels equips. 

 

Productes sanitaris , bolquers... no té gaire sentit que prescrigui i no validi, estem allí 
mateix, continua sent una prescripció diferida. 

En aquests moments, les infermeres i els infermers no poden actuar com a validadors, és una 
línia a valorar de cara a un futur. Fins i tot, actualment, nomes un metge o metgessa de l'equip 
pot validar els bolquers. 

 

De moment, només tenim una guia (ferides) aprovada... com va el procés d'elaboració de 
la resta de guies? Hi ha alguna previsió de temps? Heu parlat de vint-i-una... podem saber 
quines són? 

En aquests moments, s'estan revisant les guies de dolor, HTA, diabetis, embaràs, part i puerperi 
i cremades. 
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Entenc que els protocols de prescripció encara estan pendents d'aprovar? 

De moment, s'ha publicat la guia assistencial de ferides i actualment s'estan revisant les guies de 
dolor, HTA, diabetis, embaràs, part i puerperi i cremades. Els protocols estan adreçats a la 
indicació dels medicaments que estiguin subjectes a prescripció mèdica (spm). 


