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CONDICIONS ALTA DEL SERVEI 
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha signat 
un conveni amb l’empresa Digital Prescription Services, S.A. (DPS), en virtut del 
qual, els dentistes col·legiats COEC tindran l’opció d’emetre receptes mèdiques 
electròniques privades a través de la plataforma REMPe,  que permet també la 
seva dispensació a oficines de farmàcia de Catalunya i de la resta de l’Estat 
espanyol. 

Els col·legiats COEC podran fer ús de la plataforma REMPe de forma gratuïta, 
sempre i quan ho facin des de l’accés específic a aquest portal que s’habilitarà 
a l’Espai Personal COEC. 

REMPe es una aplicació informàtica homologada que compleix amb el Reial 
Decret 1718/2010, de 17 de desembre, de recepta mèdica i ordres de 
dispensació. 

Qui podrà sol·licitar ALTA 

S’autoritzarà l’alta de col·legiats exercents, al corrent de pagament i sense 
sancions disciplinàries. 
 
No s’autoritzarà l’alta de col·legiats exercents amb impagaments o amb 
sancions disciplinàries. Els que es trobin en situació de no exercents, 
temporalment o per motiu d’inhabilitació o suspensió d’exercici per decisió 
col·legial o judicial o per altres motius que impedeixin l’exercici professional. 
 
Alta a REMPe 
 
El Col·legiat COEC pot demanar l’alta en el servei de REMPe identificant-se 
prèviament a través del seu Espai Personal: 
Durant el procés d’alta, el col·legiat haurà de validar les dades personals 
de nom, cognoms, DNI/NIE, número de col·legiat, correu electrònic i telèfon 
mòbil. 
 
Baixa a REMPe 
 
Es perdrà la condició d’usuari de REMPe si es causa baixa col·legial o es passa 
a tenir la condició de col·legiat sense exercici per algun dels motius abans 
indicats o s’acumulen més de tres quotes sense pagar. El COEC també podrà 
decidir discrecionalment la baixa com usuari si es fa un ús negligent o 
inadequat d’aquest servei de recepta electrònica. Atès que l’alta activa com 
usuari en el servei de cadascun dels col·legiats genera un cost que assumeix el 
COEC, també es donarà la baixa com usuari si en un període de 6 mesos 
consecutius no es realitza cap prescripció mitjançant aquests sistema (en 
aquest cas, podrà tornar a donar-se d’alta en el servei com usuari quan ho 
necessiti). 
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Anotació a la història clínica 
La prescripció de medicaments, que ha de registrar-se a la història clínica del 
pacient, també ha d’anotar-se quan la prescripció es realitzi mitjançant la 
recepta electrònica privada. 
 
Quan la prescripció es faci sense disposar, en aquell moment, de l’accés a la 
història clínica, l’anotació pot fer-se posteriorment consultant l’històric que 
proporciona la plataforma REMPe amb les prescripcions realitzades a cada 
pacient. 
 
La plataforma REMPe que ofereix el COEC no es vincula o s’integra 
directament als programes informàtics d’història clínica. En el cas que vulgueu 
vincular-ho, contacteu amb el vostre proveïdor informàtic. 
 
Informació al pacient sobre protecció de dades personals 
 
La plataforma REMPe permet la prescripció electrònica sempre que el dentista 
indiqui que ha informat al pacient que les seves dades personals seran 
tractades per la empresa prestadora del servei (DPS/REMPe) a fi de gestionar 
ordres de prescripció electrònica de medicaments. 
 
El sistema ReMPE té previst l’enviament per correu electrònic d’aquesta 
informació al pacient, però és recomanable que a la vegada integreu aquesta 
informació a la que ja faciliteu a la vostra consulta suportada en paper o en 
format electrònic (tablet, web...), completant així la informació al pacient 
sobre protecció de dades personals.  
 
 
Informació al col·legiat sobre protecció de dades personals 
 
El COEC com a encarregat del tractament de Digital Presciption Services, S.L. 
(DPS), verifica la identitat dels dentistes col·legiats i comunica a DPS les dades 
de nom, cognoms, DNI, número de col·legiat, correu electrònic, adreces del 
domicili professional amb la finalitat de gestionar l’alta o baixa com usuari de la 
plataforma REMPe. 
 
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació 
davant de Digital Prescription Services, S.A. (DPS) amb el CIF A-88496955 per 
correu electrònic a dpd@rxdps.com. Podrà també presentar una reclamació 
davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent.  
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