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Àmbit i abast
La finalitat del mòdul de prescripcions veterinàries del GTR és recollir les dades establertes al
Reial decret 191/2018 i que formen part de receptes veterinàries de medicaments que
contenen antibiòtics destinats a animals de producció prescrits a explotacions catalanes, amb
l’objectiu de conèixer l’ús d’antibiòtics a les explotacions ramaderes i les prescripcions per part
dels veterinaris clínics.
Obligacions dels veterinaris
Hauran de comunicar totes les dades establertes a l’Annex 1 amb una periodicitat mensual.
Podran comunicar les dades directament o podran delegar aquesta tasca a un tercer. En el cas
que es delegui la comunicació a un tercer, el veterinari s’haurà de vincular prèviament amb qui
comuniqui les dades. La responsabilitat de les dades comunicades en tots els casos serà del
veterinari, tant si les comunica ell directament o ho fa a través d’un tercer.
Tipus d’usuaris
Veterinari
Veterinari col∙legiat que prescriu antibiòtics. L’accés a l’aplicació haurà de ser amb certificat
digital.
Funcions:
 Comunicar les dades de les seves prescripcions d’antibiòtics mitjançant:
 Càrrega d’un Excel estandaritzat
 Càrrega per Servei Web (seria un exemple en el cas que el veterinari utilitzés una
plataforma de recepta electrònica reconeguda com Prescrivet).
 Consultar les seves prescripcions, tant les que ha comunicat ell directament com aquelles
que han estat comunicades per un tercer.
 Fer les modificacions que correspongui de les seves prescripcions en un termini de 30 dies,
tant les que ha comunicat ell directament com aquelles que han estat comunicades per un
tercer.
Entitat ramadera
Les entitats ramaderes ja estan donades d’alta al GTR i ja tenen veterinaris i explotacions
ramaderes vinculades. Seria el mateix rol que ja existeix actualment al GTR.
Funcions:
 Comunicar les dades de les prescripcions d’antibiòtics en nom dels veterinaris que tinguin
associats al GTR i només de les explotacions vinculades al GTR mitjançant:
 Càrrega d’un Excel estandaritzat
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Càrrega per Servei Web (seria el cas que l’entitat ramadera disposés d’una plataforma
pròpia de prescripció per mitjans electrònics pels diferents veterinaris que té associats).
En aquest cas el veterinari confia en les dades emmagatzemades en aquesta plataforma
i és l’entitat ramadera qui ens les comunica.
 Consultar les prescripcions que hagi comunicat.
 Fer les modificacions que correspongui de les prescripcions que hagi comunicat en un
termini de 30 dies. No podrà modificar dades que prèviament ja hagi modificat el veterinari
responsable de la prescripció.
Gestor de prescripcions
Els veterinaris poden delegar la comunicació de les dades de les prescripcions amb antibiòtics
a un tercer que li faci aquesta tasca. És el que anomenem un gestor de prescripcions. En aquest
cas el veterinari haurà de firmar una vinculació amb el gestor que li comunica les seves dades.
Funcions:
 Comunicar les dades de les prescripcions d’antibiòtics en nom dels veterinaris que tinguin
associats al GTR mitjançant:
 Càrrega d’un Excel estandaritzat
 Càrrega per Servei Web (seria el cas que el gestor de prescripcions disposés d’una
plataforma pròpia de prescripció per mitjans electrònics, des d’on prescrivissin diferents
veterinaris i des d’aquesta plataforma es comuniqués les dades de tots els veterinaris
que hi prescriuen). En aquest cas el veterinari confia en les dades emmagatzemades en
aquesta plataforma i és el gestor qui ens les comunica.
 Consultar les prescripcions que hagi comunicat.
 Fer les modificacions que correspongui de les prescripcions que hagi comunicat en un
termini de 30 dies. No podrà modificar dades que prèviament ja hagi modificat el veterinari
responsable de la prescripció.
Nomenclàtor veterinari
La base de dades Nomenclàtor conté la informació de tots els medicaments registrats per l’AEMPS. És
una base de dades de medicaments veterinaris dissenyada per proporcionar informació bàsica per a la
prescripció electrònica i també de consulta als professionals sanitaris i administracions competents en
matèria de medicaments veterinaris. El manteniment d’aquesta base de dades està a càrrec de l’AEMPS.
Es

pot

descarregar

la

base

de

dades

en

http://listadomedicamentos.aemps.gob.es/prescripcionvet.zip

format

xml

a

la

direcció:

La comunicació de prescripcions veterinàries d’antibiòtics es farà en base el Codi Nacional del i el
Codi d’espècie del Nomenclàtor.

Annex 1. Dades a comunicar de les prescripcions veterinàries amb antibiòtics
Opc.

Mida

MARCA OFICIAL / REGA

Camp

Tipus
Text

Codi MO explotació

Descripció

Sí

14

Valor/Comentaris

NIF VETERINARI

Text

NIF Veterinari que fa la prescripció
veterinària.

Sí

10

NÚMERO COL.LEGIAT

Text

Número col∙legiat del veterinari que fa la
prescripció.

Sí

07

Format PPNNNNN, on PP és el número de província i NNNNN
el número de col∙legiat.

DATA PRESCRIPCIÓ

Data

Data de la prescripció. Sense precisió d’hora

Sí

10

Format [dd/mm/yyyy]

CODI NACIONAL

Numèric

Corresponent a la prescripció al
NOMENCLATOR.

Sí

Ha d’existir al NOMENCLATOR i ha de ser un antibiòtic

CODI ESPÈCIE

Numèric

Codi Espècie

Sí

Ha d’existir al diccionari DICCIONARIO_ESPECIES_DESTINO
del NOMENCLATOR.

NÚMERO ENVASOS

Numèric

Número envasos de prescripció

Condicionat

Obligatori si camp “cod_forma_farmaceutica” del
NOMENCLATOR corresponent al codi nacional informat NO
té valor 1254

No en el cas de
premescles
medicamentoses
DOSI PREMESCLA

Decimal

Dosi premescla de la prescripció en kg/Tn

Format [6.2]

6 posicions per part entera

Separador decimal punt “.”

2 posicions pels decimals

Condicionat
Només per premescles
medicamentoses

QUANTITAT PINSO

Decimal

Quantitat pinso de la prescripció en kg

Obligatori si camp “cod_forma_farmaceutica” del
NOMENCLATOR corresponent al codi nacional informat SI té
valor 1254
Format [6.2]

6 posicions per part entera

Separador decimal punt “.”

2 posicions pels decimals

Condicionat
Només per premescles
medicamentoses

Obligatori si camp “cod_forma_farmaceutica” del
NOMENCLATOR corresponent al codi nacional informat té SI
valor 1254
NÚMERO RECEPTA

Text

Número recepta de la prescripció

Sí

50

PRESCRIPCIÓ EXCEPCIONAL

Text

Prescripció Excepcional

Sí

01

Valors:

S‐ Si

N‐ No

CODI GTR

Text

Codi únic donat per GTR que identifica la
prescripció.

NO

08

Si ve informat es faran modificacions a la prescripció amb les
mateixes validacions que a la pantalla online.

