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1. Accediu a l'àrea privada del web del CoMB – www.comb.cat.�
    Al menú superior trobareu l’opció per accedir a l’Àrea Privada.
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01
Recepta electrònica privada: Accés a l‘Àrea Privada del CoMB

S’obrirà una finestra d’accés perquè us identifiqueu. 
Ho podeu fer de tres maneres:

1. Identificació mitjançant 
usuari i contrasenya.

2. Identificació mitjançant 
certificat digital.

3. Accedir amb identificació 
mitjançant l’app del 
CoMB: MetgesBarcelona.
(És imprescindible tenir l'app del CoMB 
instal·lada i autentificada amb el codi 
CAID, que prèviament hauràs de certifi-
car personalment a la seu del CoMB.)
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1. Alta al servei de recepta electrònica privada.

4Recepta electrònica privada: Alta al servei de recepta electrònica privada

Una vegada heu accedit a la vostra Àrea Privada, 
seleccioneu la pestanya ‘RECEPTA PRIVADA’.

La primera vegada que s’hi accedeix cal donar-se 
d’alta al sistema i per això es presentaran 
les condicions d’alta al servei, que haureu d’acceptar 
per continuar.

https://www.comb.cat/


5Recepta electrònica privada: Alta al servei de recepta electrònica privada

Heu de llegir les condicions d’alta al servei 
fins al final del text.



6Recepta electrònica privada: Alta al servei de recepta electrònica privada

Aquestes dades són necessàries per REMPe 
(per poder contactar amb vosaltres) i no es 
faran públiques ni sortiran a la recepta. 

Aquestes són les dades que sortiran 
al “full de Medicació activa”.  
És necessari que estiguin informades.



7Recepta electrònica privada: Alta al servei de recepta electrònica privada

Rebreu un correu de REMPe per activar el 
servei i establir la vostra contrasenya.

Per començar a prescriure, 
haureu de completar la vostra informació 
personal a la plataforma REMPe.

Model de correu:



2. Accés a la plataforma de prescripció REMPe a través del web del CoMB.

8Recepta electrònica privada: Accés a la plataforma de prescripció REMPe

Si ja esteu donats d’alta al servei de recepta electrònica 
privada, la pestanya de ‘RECEPTA PRIVADA’ us portarà 
directament a la plataforma de prescripció prement 
‘ACCÉS A LA PLATAFORMA REMPe’.

Nota: La primera vegada que accediu a la plataforma, 
haureu de completar la configuració amb algunes 
dades personals.



9Recepta electrònica privada: Accés a la plataforma de prescripció REMPe

Prement aquí accedireu a la 
configuració de les dades personals 
i de la modalitat de signatura 
electrònica. 

Per començar a prescriure és necessari 
que informeu:

- Especialitat
- Adreça professional i telèfons públics
- Correu electrònic
- Telèfon mòbil
- Signatura electrònica

Si opteu per la Signatura CoMB, recordeu que heu de tenir 
l'app del CoMB instal·lada i autentificada amb el codi CAID, 
que prèviament haureu de certificat personalment a la seu 
del CoMB.



10Recepta electrònica privada: Accés a la plataforma de prescripció REMPe

Accedint a ‘Les meves dades’ podreu  
configurar les dades personals.

Per defecte, s’haurà informat a REMPe de:

- La especialitat “Medicina General”,       
haureu de triar la vostra especialitat.

- Un domicili professional. 
Aquest és el domicili que apareixerà en 
els full d’informació de les vostres pres-
cripcions. Podeu informar de més d’un 
domicili.

L’idioma en que veureu la plataforma és 
el que seleccioneu en aquest apartat.



11Recepta electrònica privada: Accés a la plataforma de prescripció REMPe

Accedint a ‘Configuració 
de la signatura’ podreu definir 
el mecanisme de signatura de la recepta.

Opcions: 
- Certificat digital: cal tarja i lector. 
- Signatura REMPE: es rep un correu     
  electrònic amb un codi.
- DNI electrònic: cal tarja i lector.
- Signatura COMB: es rep un missatge   
  a l’APP del COMB.



3. Accés a la plataforma de prescripció REMPe a través de l’app del CoMB, MetgesBarcelona.

12Recepta electrònica privada: Accés a la plataforma de prescripció REMPe

El menú de l’app incorpora 
l’opció Recepta privada 
per accedir-hi ràpidament

Igual que succeeix amb el web, 
la primera vegada que s’hi accedeix 
cal acceptar les condicions d’accés.

Una vegada introduït el PIN, haureu 
de prémer ‘ACCÉS A LA 
PLATAFORMA REMPe’.

El botó canviarà de color mentre 
es fa la validació a la plataforma 
de prescripció.

A partir de què accediu 
a la plataforma, són aplicables l
es mateixes consideracions 
que descrites per accés a través 
del web (pàgina 14, 15, 16 i 17).
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Selecció d’un pacient: 

14Recepta electrònica privada: Informació addicional important

Els pacients són comuns a la plataforma REMPe.

Quan en doneu d'alta un, aquest serà visible per a tots 
els prescriptors de la plataforma.

Podeu cercar un pacient mitjançant el seu DNI 
(recomanat) o prement el botó de "Dades Personals" 
i fer la cerca a través del seu nom, cognoms o data de 
naixement.

Recomanem cercar un pacient pel seu DNI abans 
de donar-lo d'alta. En cas que no estigui enregistrat 
prèviament a la plataforma, el podreu donar d'alta des 
de la pantalla que ens informa de "pacient no identificat".

1 - Fer una nova recepta.
2 - Recerca d’un pacient 
      ja donat d’alta.
3 - Donar d’alta un pacient.

2
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Alta d’un pacient:

15Recepta electrònica privada: Informació addicional important

Quan es dona d'alta un pacient és important informar 
del seu correu electrònic, ja que és a aquesta adreça 
on s'enviaran les comunicacions relatives a la informa-
ció i a les seves prescripcions.

Les dades del pacient seran visibles per a tots els pres-
criptors.



 

 
Prescripcions:

16Recepta electrònica privada: Informació addicional important

Si feu clic i marqueu l’estrella, la prescripció  actual 
s'afegirà a la llista de ‘prescripcions habituals’, 
facilitant-vos el procés de prescripció. 
Això es especialment útil en les formules magistrals.

Si no voleu que una prescripció sigui visible per a tots 
els professionals i oficines de dispensació, al final de la 
prescripció podeu indicar-ho expressament marcant el 
camp “Prescripció d’especial confidencialitat”.
En cas de no marcar aquesta opció, les prescipcions 
seran visibles per a tots els prescriptors.

El botó de “Prescriure” no s’activarà fins que no estiguin 
complimentats tots els camps imprescindibles.



 

 


