
 

 

 

 
 
De conformitat amb el Reial Decret 1718/2010, que entra en vigor el proper 21 de gener d'aquest 
any, i que obliga que a partir d'aquesta data la recepta mèdica ha de contenir una sèrie de 
requisits formals, cal tenir en compte el següent. 

 
 
 
ASPECTES FORMALS DE LA NOVA RECEPTA MÈDICA PRIVADA EN PAPER 
 

1. Format 
 
Es compon de dos cossos:  

 
a. Un cos constituït per la recepta pròpiament dita  (que quedarà en poder de 
l'oficina de farmàcia) 
b. I un altre cos, que és un full d’informació per al pacient, que ha d’estar clarament 
diferenciat de la recepta com un separable de la recepta o com un imprès 
independent. 

 
És important remarcar que amb aquesta nova norma, les oficines de farmàcia han de 
conservar la recepta un cop dispensat el medicament, per la qual cosa serà imprescindible 
emplenar i entregar al pacient el full d’informació al pacient perquè pugui seguir la pauta 
indicada o aquelles altres recomanacions que pugui efectuar el metge en el moment de la 
prescripció.  
 
La mida aproximada del paper ha de ser de 22 X12 cm. 
 

2. Dades obligatòries 
 

Del pacient:  
a. Nom i dos cognoms 
b. Any de naixement  
c. DNI o NIE. 
 

Del medicament:  
a. Denominació del principi actiu o denominació del medicament 
b. Dosificació i forma farmacèutica i, si s'escau, fer esment dels destinataris 
(lactants, nens, adults)  
c. Via o forma d’administració, si és necessari 
d. Format: nombre d’unitats per envàs 
e. Nombre d’envasos a dispensar 
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f. Posologia: nombre d’unitats d’administració per presa, freqüència de preses i 
durada total del tractament. 
 

Del prescriptor:  
a. Nom i dos cognoms 
b. Adreça i població de l’exercici professional  
c. Número de col·legiat  
d. Signatura estampada personalment un cop emplenades les altres dades de la 
recepta. 

 
Altres dades:  

a. data de la prescripció (dia, mes i any)  
b. Data prevista de la dispensació (dia, mes i any)  
c. Número d’ordre en cas de tractaments successius o crònics 
e. Visat de les administracions sanitàries, si escau 
f. Informació de protecció de dades en el cos de la recepta. 
 
 

CONDICIONS DE PRESCRIPCIÓ 
 

 
 Termini màxim de dispensació: 10 dies naturals des de la data de la prescripció excepte les 

vacunes individualitzades antial·èrgiques i vacunes individualitzades antibacterianes el 
termini de validesa de les quals serà de 90 dies naturals. 
 

 En qualsevol cas, el termini màxim de durada d’un tractament, que pot ser prescrit amb la 
recepta, és de tres mesos ampliable fins a sis en cas que les administracions sanitàries així 
ho determinin per a tractaments crònics. 
 

 La prescripció conjunta de medicaments i de productes sanitaris  no és possible. 
 

 Estupefaents: resten exclosos d’aquesta nova regulació i  continuen regint-se per la seva 
normativa específica. 

  
 
  
Model de recepta 
 
Per facilitar el compliment de la norma, el COEC està treballant per dissenyar un model en format 
PDF de la nova recepta privada en paper normalitzat, que es podrà utilitzar, alternativament, de 
les següents maneres: 
 

 Es podrà formalitzar directament el formulari en format pdf des del web, o bé es podrà 
guardar l’arxiu pdf en el vostre ordinador per utilitzar-lo tantes vegades com calgui sense 
haver d’accedir al web.  

 
 El formulari es dissenyarà perquè de forma automàtica es repliquin les dades que siguin 

idèntiques en el full de recepta i en el full d’informació per al pacient.  
 



 

 

 Podreu arxivar el document per a futures consultes o per facilitar l’emissió de noves 
receptes.  Caldrà imprimir el formulari i signar a mà els dos cossos de la recepta abans 
d’entregar-la al pacient.  

 
 Hi haurà un espai disponible a la part superior dreta previst per a la vostra imatge 

comercial o institucional que, si voleu, podeu compartir amb el logotip del COEC. 
 

 També podreu imprimir el model i posteriorment formalitzar-lo o signar-lo a mà. 
 

 Podreu fer servir el model per encarregar l’edició dels vostres propis talonaris de receptes. 
 


