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GENERAL 
 
Què és REMPe? 
REMPe és el sistema homologat pel Consejo General de Colegios de Médicos, que permet la 
emissió electrònica d’ordres de prescripció i la seva dispensació a les farmàcies. 
 

Què és la recepta privada electrònica? 
De la mateixa manera que existeix a la sanitat pública, si ja pots receptar de forma electrònica 
en l’àmbit privat. El pacient ja no cal que acudeixi a la farmàcia amb la recepta física, només 
caldrà portar el DNIe, o en el seu cas el “full de medicació activa”. 
 

Què és necessari per fer ús de REMPe? 
Només és necessari tenir accés a Internet i un navegador actualitzat.  
 

FUNCIONAMENT 
 
Des d’on puc prescriure amb REMPe? 
Per accedir a REMPe només necessites tenir accés a Internet i un navegador web, pots prescriure 
des de qualsevol lloc, amb el teu ordinador, portàtil, smartphone o Tablet. 
 

Puc utilitzar REMPe en diferents centres/consultes? 
Sí, sempre i quan tinguis accés a Internet i un navegador web pots utilitzar REMPe. 
 

Quin és el nombre de medicaments que es poden emetre un 
mateix pacient en una única recepta? 
No hi ha límit. Pots emetre de forma conjunta tots els medicaments i tractaments que 
consideris necessaris. 
 

Quins medicaments puc prescriure amb REMPe? 
Tots aquells medicaments que hi siguin disponibles mitjançant el nomenclàtor de l’Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. A més, també pots prescriure fórmules 
magistrals, vacunes individualitzades i altres productes, introduint tot el text que sigui necessari 
per identificar el medicament o producte sanitari. 
 

Com és el procés de prescripció? 
Una vegada signa el prescriptor la recepta electrònica, el pacient té actualitzat en el sistema el 
seu nou tractament amb els medicaments prescrits que estaran disponibles per a totes les 
farmàcies. Immediatament, s’envia al pacient un correu electrònic cada vegada que s’actualitza 
el seu tractament, juntament amb els codis que li serveixen per poder retirar/endur-se la 
medicació. 
 

Com és realitza la dispensació? 
El pacient ha de fer entrega del seu DNIe a la farmàcia. Una altre possibilitat és que el pacient 
faciliti al farmacèutic el seu codi TIN (i el codi PINEC per a prescripcions confidencials). El TIN se 



li comunica al pacient cada vegada que hi hagi una actualització en el seu tractament, continguda 
en  el “full de medicació activa” que s’entrega al pacient.  
 

Si el pacient no disposa de correu electrònic, pot retirar la seva 
medicació? 
Si el pacient no disposa de correu electrònic se li pot imprimir a la consulta el full de medicació 
activa i d’’informació al pacient (recepta) i entregar-li. Amb aquest full o exhibint el seu DNIe a 
la farmàcia pot retirar la medicació. 
 

Si el pacient no en té DNI electrònic, pot retirar la medicació? 
Sí, proporcionant les dades de la recepta pot retirar la seva medicació. Aquestes dades estan al 
full d’informació al pacient que se li envia per correu electrònic o se li ha imprès prèviament a la 
consulta. 
 

La farmàcia ha de tenir lector de DNIe per dispensar el 
medicament al pacient? 
No és necessari, indicant les dades de la recepta (DNI i codi TIN) que prèviament se li ha enviat 
al pacient per correu electrònic o amb el mateix full de medicació activa pot retirar la medicació. 
 

Puc prescriure fórmules magistrals amb REMPe? 
Sí, pots realitzar fórmules magistrals i preparats oficinals. És necessari seleccionar l’enllaç/la 
pestanya “Fórmula magistral” a l’hora de fer una nova prescripció. Podràs introduir tot el text 
que sigui necessari per identificar la fórmula o seleccionar-la d’un catàleg de fórmules magistrals 
disponible. 
 

És necessària la signatura digital per a signar les receptes 
electròniques? 
Sí, pots signar les receptes amb el certificat electrònic qualificat, o bé amb la signatura REMPe, 
per a la qual el sistema requereix doble factor d’autenticació. En qualsevol cas, pots configurar 
la modalitat de signatura en el menú de capçalera, a l’apartat “Configuració de signatura”. 
 

Si faig servir REMPe, puc fer un seguiment de la dispensació als 
meus pacients? 
Sí, pots veure la data, hora i farmàcia des d’on els teus pacients han tret la medicació. Per 
visualitzar això, a la pantalla principal pots fer un clic a sobre dels tractaments en curs per veure 
la seva informació al detall. 
 

Què passa si un menor d’edat no en té DNI? 
Als menors de 16 anys se’ls prescriu mitjançant el DNI del pare, mare o tutor legal. Per aquest 
motiu, és important registrar aquestes dades al donar d’alta al menor. 
 

Puc fer prescripcions des de diferents domicilis professionals? 
Sí, pots afegir tots els domicilis professionals i seleccionar el que calgui en el moment de la 
signatura de la recepta. Per afegir els/les teus/teves domicilis/adreces professionals has d’obrir 
el menú de capçalera junt al teu nom, seleccionar “Les meves dades” i en la secció “Domicilis 
professionals” fer un clic en “Afegir domicili”. 



 

En el cas d’equivocar-me al prescriure un medicament, puc 
anul·lar-lo? 
SÍ, els tractaments en curs sempre mostren un botó per a la seva anul·lació/cancel·lació. 
 

Puc renovar un tractament que ja està finalitzat? 
Sí, sempre pots renovar els tractaments. Has d’identificar a l’històric de prescripcions quin 
tractament vols renovar i fer un clic a sobre “Renovar”. 

 
SUPORT 
 
On puc trobar les guies d’usuari de REMPe? 
Per aconseguir les guies de REMPe has d’accedir a l’aplicació, a la cantonada inferior esquerra 
es troba el suport representat per un símbol d’interrogació (?). Prement s’accedeix a les guies o 
manuals d’usuari, vídeo-càpsules i als terminis i condicions de l’aplicació. 
 

On puc adreçar-me en cas de tenir algun problema o dubte amb 
el sistema? 
Sempre pots posar-te en contacte amb el centre de suport de REMPe en el telèfon: 

+34 910 05 35 37 de 08,00 a 20,00 hores. 
 
Si ho prefereixes, o vols contactar fora d’aquest horari, pots adreçar-te a: 

soporte@rempe.es  

 
 
 
Recorda que els col·legiats COEC accedeixen a REMPe per mitjà del seu 
Espai Personal COEC, amb les credencials pròpies del COEC. 
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