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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA 

 

Sobre la base del que s'estableix en l'article 133 de la “Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques”, procedeix realitzar 

consulta pública a fi de recaptar l'opinió dels ciutadans i organitzacions representatives, 

durant un termini de 20 dies a partir de la publicació del present anunci, donat l'impacte 

que va a suposar l'elaboració per aquesta Conselleria de l'esborrany del “Projecte de 

Decret regulador de l'avaluació de la publicitat i informació sanitària i de les 

pseudociències o pseudoteràpies”. 

L'objecte de la futura norma és, d'una banda, regular el procediment d'autorització, 

inspecció i control de la informació i publicitat dels productes sanitaris, així com dels 

serveis, béns, productes, activitats i mètodes relacionats amb la salut de les persones, 

exclosos els medicaments. 

Les aportacions i opinions al projecte es poden remetre fins al dia 28 de gener de 2019 

a l'adreça de correu electrònic dgais@gva.es   
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Antecedents de la norma 

Llei 10/2014, 29 de desembre, de *Salut de la 

Comunitat valenciana de 2010, modificada per la Llei 

8/2018, 20 d'abril. Reial decret legislatiu 1/2015, de 

24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

de garanties i ús racional dels medicaments i 

productes sanitaris. Reial decret 1591/2009, de 16 

d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris; 

i el Reial decret 1907/1996, de 2 d'agost, sobre 

publicitat promoció comercial de productes, 

activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària. 

Problemes que es 

pretenen solucionar amb 

la nova norma 

La falta adequada i efectiva de control sobre la 

informació i publicitat de productes amb pretesa 

finalitat sanitària, serveis, béns, productes, activitats 

i mètodes que afecten la salut de les persones en 

l'àmbit de les competències de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública, que poden provocar 

perjudicis sobre la salut i sobre l'economia dels 

usuaris. La norma exclou els medicaments que 

posseeixen regulació. 

Necessitat i oportunitat 

de la seua aprovació 

Es constata una absència de regulació eficaç del 

procediment d'autorització, inspecció i control de la 

informació i publicitat que es realitza dels productes i 

serveis amb pretesa finalitat  sanitària, incloent 

també les trucades pseudociències o 

pseudoteràpies. L'obligació de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública de vetlar pels drets 

dels pacients i la seua seguretat, fa necessari 

disposar d'instruments normatius que doten a la 

mateixa de la capacitat per a articular mesures de 

control, inspecció i sanció sobre la publicitat i 

informació d'aquest tipus de productes. 

 

 

 



 

 

Objectius de la norma 

Protegir la salut de les persones. Reforçar la 

seguretat jurídica dels usuaris i de les persones 

informadores i anunciants. Implementar 

procediments eficaços i eficients de control i 

inspecció en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública. 

Possibles solucions, 

alternatives reguladores i 

no reguladores 

Reguladores per Decret 

 

 

 


