
 

 
 

ACTIVACIÓ DE RECEPTES DE MUTUALISTES DEL SNS A TRAVÉS DE LA RELE DE L’IB-SALUT 
 

Com sabeu MUFACE, ISFAS i MUGEJU presten als seus mutualistes i beneficiaris, entre altres 

serveis, l'assistència sanitària a través de Concerts amb Entitats, tant privades com públiques. 

Aquest sistema permet als mutualistes optar entre la Xarxa Sanitària Pública, rebent l'atenció 

pels Serveis de Salut de les Comunitats Autònomes o amb diverses entitats privades. 

La recepta electrònica millora la qualitat assistencial, la qualitat de la informació sobre la 

història farmacoterapèutica dels pacients i la seguretat en l'ús dels medicaments facilitant el 

seguiment farmacoterapèutic i l'accessibilitat del pacient, pel fet de reduir els desplaçaments i 

tràmits relacionats amb els tractaments crònics. Per aquesta raó a partir del dia 6 d'abril els 

mutualistes d'aquestes entitats que rebin la cobertura sanitària a través de Ib-Salut estaran 

inclosos en recepta electrònica amb codi TSI006, amb la seva aportació normal d'un 30%, 

aportació reduïda o nul·la, depenent dels medicaments dispensats.  

Donada la urgència a implantar aquesta mesura, la dispensació haurà de realitzar-se utilitzant 

el mòdul de dispensació propi del Servei de Salut (RELE no integrada) de manera temporal fins 

que els proveïdors dels programes de gestió puguin distribuir les versions que permetin aquest 

canvi.  

Es visualitza el règim en la capçalera de dades de RELE i en el justificant de dispensació (amb el 

règim pot saber a quina Mutualitat pertany:; MUFACE, MUGEJU, ISFAS). 

 

Convendrà que el pacient confirmi que la medicació que està activa a RELE és la que està 

prenent perquè ens podrem trobar amb pacients que tenen prescrits alguns medicaments o 

productes que ja no utilitzen o d’altres medicaments que prenen i no estan en RELE perquè el 

metge no ha actualitzat la seva història farmacoterapèutica. 

Quan s'executa la dispensació s'imprimirà el justificant de dispensació que en la capçalera de 

dades mostra el règim i l'aportació. Us adjuntam imatge de prova. 

 



 

Els justificants d'aquestes entitats hauran de lliurar-se per a la seva facturació en la bossa 

juntament amb les receptes tradicionals en paper d'aquestes entitats. La numeració d’aquests 

paquets  serà 9001 i següents. La nova plantilla de l’albarà de lliurament de receptes la teniu 

disponible a la part privada del web col·legial, dins l'apartat de farmàcia / dispensació i 

recollida de receptes / Models d'albarans de lliurament / plantilla seguretat social. 

FACTURACIÓ DE RECEPTES DE MUFACE, ISFAS I MUGEJU, EXEMPCIÓ DE VISATS DURANT 
L’ESTAT D’ALARMA 

 
En relació amb l'exempció del visat d'inspecció en les receptes dels medicaments que el 

precisin, inclosos els productes sanitaris, dietètics i deshabituació tabàquica, en les tres 

Mutualitats del SNS (ISFAS, MUFACE y MUGEJU), ens informen des del Consell General que 



s'han unificat els criteris de les tres Mutualitats de manera que en aquestes receptes el 

farmacèutic haurà d'anotar en la recepta les sigles EA, que són el acrònim d’estat d’alarma, i 

facturar-les en els grups en els quals es fa habitualment com si duguessin el segell del visat. 

A continuació us adjuntam la comunicació rebuda per part de la Conselleria de Salut sobre 
l’activació de recepta electrònica per a mutualistes de MUFACE, ISFAS y MUGEJU 

 

 



 
 

Departament d’Administració i Assegurances 
 
Palma, 3 d’abril de 2020 


