
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    662/2020 
Expedient   646/2020 
 

 
 
           Hble. Senyora: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 23 de desembre de 2020, sota la Presidència 

de la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 26 de novembre de 

2020 (Registre d'entrada de 30 del mateix mes i any), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria de Sanitat, relatiu al Projecte de decret del Consell regulador 
de la publicitat sanitària en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 
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Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortíz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
 

Primer. Sol·licitud de dictamen. 
 
Mitjançant escrit de data 26 de novembre de 2020, remés per la 

consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, va tindre entrada en aquest 
Consell Jurídic Consultiu el Projecte de decret del Consell regulador de la 
publicitat sanitària en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de conformitat 
amb el que disposen els articles 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, 
de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 

L'expedient està integrat pels informes i tràmits exigits per la normativa 
aplicable a l'elaboració de les disposicions administratives de caràcter 
general. 

 
 
Segon. Documentació remesa. 

 
En el procediment tramitat per a l'elaboració del Projecte de decret del 

Consell regulador de la publicitat sanitària en l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana, consten els documents, tràmits i informes següents: 
 
 1. Resolució de data 1 d'abril de 2019 de la consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública d'inici del procediment d'elaboració del Projecte de 
decret. 
 
 2. Consulta pública prèvia d’acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, 
1 d'octubre. 
 
 3. Primer esborrany del Projecte de decret. 
 

4. Memòria econòmica subscrita per de la  directora general de l'Alta 
Inspecció Sanitària, de data 9 d'abril de 2019, en la qual es conclou que el 
Decret projectat no suposa major increment de cost. 

 
5. Informe de necessitat i oportunitat emés per la directora general de 

l'Alta Inspecció Sanitària, de data 9 d'abril de 2019. 
 



 3

6. Informe d'impacte de gènere, emés el 9 d'abril de 2019 per la directora 
general de l'Alta Inspecció Sanitària, en compliment del que disposa l'article 
19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, on es conclou que: «(…) es valora l'impacte de gènere com a 
NUL, en el present Projecte de decret, al no existir desigualtats de partida en 
relació amb la igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes i no es 
preveu cap modificació en aquesta situació». 

 
7. Informe de la directora general de l'Alta Inspecció Sanitària de data 

9 d'abril de 2019 sobre l'impacte en la infància i l'adolescència, en compliment 
del que disposa l'article 22 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, i l'impacte és NUL, «al no existir amb l'aprovació 
de la norma, cap modificació de la situació de partida». 

 
8. Informe de la directora general de l'Alta Inspecció Sanitària de data 

9 d'abril de 2019 sobre l'impacte en la família, en compliment de la disposició 
addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les 
famílies nombroses, introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, i l'impacte 
és NUL, «(…) al no existir amb l'aprovació de la norma, cap modificació de la 
situació de partida». 

 
9. Al·legacions de diferents conselleries a l'esborrany de Projecte. 
 
10. Informe de la directora general de l'Alta Inspecció Sanitària de data 

20 d'abril de 2019 a les al·legacions realitzades. 
 

 11. Segon Esborrany de Projecte de decret. 
 

12. Informació pública mitjançant edicte publicat en el DOGV de data 
29 de maig de 2019. 

 
13. Informe de Comissió de Defensa de la Competència de data 12 de 

setembre de 2019. 
 
14. Al·legacions presentades durant el tràmit d'informació pública per: 

Aliança de la Sanitat Privada Espanyola; Associació per a l'autoregulació de 
la comunicació comercial, Autocontrol; Associació Valenciana de 
consumidors i usuaris; Comité d'entitats representants de persones amb 
discapacitat de la Comunitat Valenciana; Col·legi Oficial d'Odontòlegs i 
Estomatòlegs d'Alacant; Consell de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs de 
la Comunitat Valenciana; D. C. de S. i E. D. SL; Direcció General d'Assistència 
Sanitària; Diverses associacions i entitats representades pel Sr. F. F. S.; 
Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana; Federació 
autonòmica L. de Consumidors i Usuaris; Associació de Mestresses de casa i 
Consumidors T.; I. O. SL; Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana 
i Consell Valencià de Col·legis Oficials de Farmacèutics. 
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15. Informe de la directora general de l'Alta Inspecció Sanitària de data 

20 de maig de 2020 a les al·legacions efectuades. 
 
16. Tercer esborrany de Projecte de decret. 
 
17. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat Valenciana de data 

23 de juny de 2020. 
 
18. Informe de la directora general de l'Alta Inspecció Sanitària de data 

20 de novembre de 2020 sobre les observacions realitzades per l'Advocacia de 
la Generalitat. 

 
19. Informe econòmic de data 13 d'octubre de 2020. 
 
20. Informe del subdirector general de Sistemes d'Informació per a la 

Salut de data 18 de novembre de 2020 sobre l'afectació o impacte en sistemes 
d'informació. 

 
21. Quart i últim esborrany del Projecte del decret.  
 
22. Informe de la sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Publica de data 26 de novembre de 2020 d’acord amb el que disposa 
l'article 69.2 d) de la Llei 5/1983, 30 de desembre del Consell.  
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, que estableix que el Consell Jurídic 
Consultiu haurà de ser consultat preceptivament en els supòsits de «projectes 
de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions». 
 

En aquest sentit, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, com 
a autoritat consultant, ha instat la consulta de conformitat amb els articles 
10.4 de la citada Llei Autonòmica 10/1994, de 19 de desembre. 

 
Segona. Marc normatiu i objecte del Decret. 
 
Des de la perspectiva autonòmica, la competència de la Generalitat 

quant a la promoció de la salut, deriva del reconeixement en l'article 43 de la 
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Constitució del dret a la protecció de la salut, establint que competeix als 
poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures 
preventives i de les prestacions i serveis necessaris. Al seu torn, en el seu 
article 51, s'estableix que els poders públics garantiran la defensa de 
consumidors i usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços, entre 
altres aspectes, la seguretat i la salut d'aquests. Aquesta matèria, de control 
de la publicitat mèdica sanitària, ve inclosa en la competència exclusiva que 
té la Generalitat conforme a l'atribució realitzada per l'article 49.1.29 de 
l'Estatut d'Autonomia, sense perjudici de les normes dictades per l'Estat per 
a sectors i mitjans específics. 

 
En desenvolupament d'aquestes competències es va aprovar la Llei 

10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat 
Valenciana, l'article 83 de la qual, en el seu apartat 2, estableix que «les 
activitats públiques i privades de les quals, directa o indirectament, puga 
derivar-se un risc per a la salut i seguretat de les persones, incloses les de 
promoció i publicitat, se sotmetran a les mesures d'intervenció que 
reglamentàriament s'establisquen». 

 
Respecte a aquest tema, el Decret que es projecta fa ús de l'habilitació 

continguda en la disposició final primera de la Llei 10/2014, de 29 de 
desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, en relació 
amb el que preveu el seu article 83.2. 

 
A nivell estatal, la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de sanitat, 

estableix en el seu article 27 que «les administracions públiques, en l'àmbit de 
les seues competències, realitzaran un control de la publicitat i propaganda 
comercials perquè s'ajusten a criteris de veracitat en el que concerneix la salut 
i per a limitar tot allò que puga constituir un perjudici per a aquesta, amb 
especial atenció a la protecció de la salut de la població més vulnerable». D'igual 
manera, l'article 30.1 de la mateixa Llei recull que tots els centres i 
establiments sanitaris, així com les activitats de promoció i publicitat, estaran 
sotmesos a la inspecció i control per les administracions sanitàries 
competents. 

 
Al costat de la normativa general, ha de tindre's en compte, pel que fa 

a la publicitat sanitària, la normativa particular, com és la Llei General de 
publicitat, Llei 34/1988, d'11 de novembre; la Llei 3/1991, de 10 de gener, de 
competència deslleial, així com el Reial decret 1907/1996, de 2 d'agost, sobre 
la publicitat i promoció comercial de productes, activitats i serveis amb 
pretesa finalitat sanitària. 

 
El Projecte de decret del Consell sobre el qual se dictamina té per 

finalitat «desenvolupar, en l'àmbit de les competències de la Generalitat 
Valenciana en matèria de salut, la regulació de la publicitat sanitària perquè 
aquesta s'ajuste a criteris de veracitat i s'evite el seu contingut enganyós i 
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deslleial, amb la finalitat de previndre situacions que puguen constituir un 
perjudici per a la salut de les persones». 
 

Tercera. Procediment d'elaboració del Projecte de decret. 
 
El Projecte de reglament proposat és una disposició de caràcter general 

que ha d'emanar del Consell i adoptarà la forma de Decret del Consell, d’acord 
amb l'article 18. f), 32 i 33.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell 
de la Generalitat, modificada per la Llei 12/2007, de 20 de març (d'ara en 
avant Llei del Consell). 

 
Les regles adjectives que resulten d'aplicació a un projecte normatiu 

com el que ara s'analitza tenen el règim general que resulta d'aplicació per 
tindre la consideració de disposició de caràcter general. 

 
Ha informat l'Advocacia de la Generalitat, d’acord amb el que preveu 

l’article 165. 1) de la Llei 1/2015, i també l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 
de desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat. 

 
L'elaboració del Projecte de decret i la seua tramitació es va ajustar al 

procediment i als tràmits regulats en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, que contempla el procediment d'elaboració de les 
disposicions reglamentàries autonòmiques, que va ser desenvolupat pels 
articles 52 i següents del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre 
la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius 
de la Generalitat. 

 
En aquest sentit, el procediment es va iniciar mitjançant la Resolució 

de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de data 1 d'abril de 2019, 
mitjançant la qual es va disposar iniciar l'expedient relatiu al procediment 
d'elaboració del Projecte de decret. 

 
S'han incorporat els informes sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte 

en la infància i en l'adolescència i sobre l'impacte en la família emesos per la 
directora general de l'Alta Inspecció Sanitària, de data 9 d'abril de 2019. No 
obstant això hem d'advertir que no resulta infreqüent que tals informes 
siguen tots ells idèntics i subscrits en la mateixa data, mitjançant la 
formulació d'una declaració ritual, quan no incorporen idèntica redacció que 
en precedents normes. Tot això va habilitar el següent pronunciament en el 
nostre Dictamen 310/2018: 

 
“Com s'ha dit en dictàmens anteriors de projectes normatius, els informes 

sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte en la infància i en l'adolescència i 
sobre l'impacte en la família haurien d'haver sigut emesos pels òrgans de 
l'Administració especialitzats i competents en la matèria (Dictàmens 569/2016 
i 773/2016, entre altres). 
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Perquè els informes d'impacte resulten efectius han de contindre una 
sèrie de dades que permeten l'anàlisi pel que fa a la situació en l'àmbit on la 
norma desplegarà els seus efectes. Una vegada reunida aquesta informació es 
podria determinar si la norma de referència té impacte positiu o negatiu i, en 
cas d'impacte negatiu, poder adoptar mesures per a afavorir la igualtat de 
dones i homes en l'àmbit de la norma projectada (Dictamen 383/2017, per 
tots)”. 
 

Quarta. Estructura del Projecte de decret. 
 
El projecte normatiu, tramitat com a Projecte de decret del Consell, 

presenta l'estructura i sistemàtica següent: 
 
- El títol de la disposició. 
- Índex 
- Preàmbul. 
- Article 1. Objecte. 
- Article 2. Definició de publicitat sanitària. 
- Article 3. Àmbit d'aplicació. 
- Article 4. Autorització administrativa. 
- Article 5. Criteris per a la difusió dels missatges publicitaris. 
- Article 6. Sol·licitud d'autorització administrativa i requisits de 

documentació. 
- Article 7. Tràmit, resolució administrativa i recursos contra aquesta. 
- Article 8. Vigència de les autoritzacions. 
- Article 9. Suspensió de l'activitat publicitària. 
- Article 10. La Comissió de la publicitat sanitària de la Comunitat 

Valenciana. 
- Article 11. Registre. 
- Article 12. Número de Registre. 
- Article. 13. Infraccions i sancions. 
 
- Disposició addicional única. Regulació per Ordre. 
- Disposició derogatòria única. Derogació normativa. 
- Disposició final primera. Desenvolupament normatiu. 
- Disposició final segona. Incidència pressupostària 
- Disposició final tercera. Entrada en vigor. 

 
Cinquena. Observacions al text del Projecte de decret. 
 
Amb la finalitat de contribuir a facilitar i millorar la comprensió de la 

disposició normativa que es projecta, així com de millorar l'enquadrament 
dels continguts del Projecte de decret, es formulen les recomanacions i 
suggeriments següents: 

 
I. Amb caràcter general 
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En el preàmbul s'al·ludeix de manera expressa als principis de bona 

regulació recollits en l'article 129 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, sense 
justificar aquests. Per això, se suggereix que hi quede suficientment 
justificada l'adequació de la norma als principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, detallats en el 
precepte, i absents en aquest cas, tot això d’acord amb la doctrina d'aquest 
Consell, per la qual es considera que els principis de bona regulació «són 
aplicables a la potestat reglamentària de les comunitats autònomes (STC de 24 
de maig de 2018), però no així a la iniciativa legislativa dels governs 
autonòmics. I per tant, la disposició reglamentària «ha de justificar els principis 
de bona regulació, de manera que en la norma projectada s'explique i justifique 
que l'esmentada norma s'adequa als principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència». 
 

II. Amb caràcter particular 
 

En l'article 1, que fa referència a l’objecte de la norma, se centra en la 
publicitat sanitària que realitzen els centres, serveis, i establiments sanitaris 
(persones jurídiques). S’hauria de casar amb la definició de publicitat 
sanitària que realitza l'article 2 que fa esment a la publicitat que realitzen tant 
les persones físiques com les jurídiques. 
 

En relació amb l'article 6, apartat primer, on s'estableix que s'haurà 
de sol·licitar l'autorització de la difusió de la publicitat sanitària amb una 
antelació mínima d'un mes, recomanem es cohoneste el referit termini amb 
els terminis que es regulen en els articles 4 i 7 paràgraf 5, ja que en aquest 
últim es fixa un termini per a dictar i notificar la resolució de tres mesos, 
quan  obligatòriament s'ha de tindre l'autorització abans d'iniciar la difusió 
de la publicitat amb un mes d'antelació. Considerem excessivament curt el 
termini per a sol·licitar l'autorització (1 mes) i excessivament llarg anar el 
termini per a concedir-la (3 mesos). 

 
L'article 7 es titula «Tràmit, resolució administrativa i recursos contra 

aquesta». Considerem que la titulació més adequada seria «Instrucció del 
Procediment o Resolució d'aquest». 
 

L'article 9, titulat “Suspensió de l'activitat publicitària”, disposa en el 
seu primer paràgraf que “La difusió de missatges publicitaris als quals es 
refereix aquest decret, sense la prèvia autorització administrativa o que 
incomplisquen qualsevol dels criteris contemplats en aquest, donarà lloc a la 
suspensió de l'activitat publicitària fins que s'esmenen els defectes o es 
complisquen els criteris exigits, no tenint tal mesura caràcter de sanció”. 

 
Recomanem que es complete aquest paràgraf afegint al final l'expressió 

“sense perjudici de l'aplicació, si escau, de les sancions corresponents”. 
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En l'article 10, quan es fa referència a la Comissió de la publicitat 

sanitària com a òrgan col·legiat de caràcter mixt, s'utilitza l'expressió es 
procurarà que en la seua composició es respecte el principi de paritat. Hem 
de posar de manifest que la referència que es realitza al fet que “es procurarà 
que en la composició es respecte el principi de paritat entre homes i dones”, s'ha 
d'entendre en els termes de l'article  53 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, d'Igualtat, que, encara que no té caràcter bàsic, estableix una exigència 
d'actuació a l'Administració per a dotar d'eficàcia al terme “procurar”, 
determinant l'obligació de motivar expressament i en cada cas les raons per 
les quals no ha sigut possible atendre el principi de presència equilibrada, 
com declara la Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, de 10 de maig 
de 2016 (reiterada en Sentència de la mateixa Sala i Secció de 27 de juny de 
2017). Així mateix recomanem substituir el terme “paritat” per l'expressió 
“presència equilibrada”, per ser més ajustada a la terminologia utilitzada en 
la legislació en matèria d'igualtat entre dones i homes. 
 

Quant al nomenament dels membres de l'esmentada Comissió, i com 
formen part d’aquesta membres dels col·legis professionals i de les 
associacions de persones consumidores i usuàries en l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana, cal recalcar l'advertiment realitzat per part de l'Advocacia de la 
Generalitat, que manifesta «que la definició de l'òrgan inclou la participació dels 
col·legis professionals de les professions sanitàries i de les associacions de 
persones consumidores i usuàries en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les 
concretes persones físiques que representen aquests, com a conseqüència de la 
seua personalitat jurídica independent i no sotmesa a decisions 
administratives en aquest punt (el que només podria establir-se mitjançant llei 
formal), han de ser determinades lliurement per tals entitats, fins i tot entre 
persones externes a l'organització, sense subjecció a límits imposats per 
l'administració…». 

 
Quant als representants de l'Administració sanitària no queda clar si 

seran funcionaris o no, el que haurà d'aclarir-se. 
 

En l'article 13, en relació amb el règim de les infraccions i sancions, es 
fa una remissió indeterminada a diferents normes, la qual cosa implica certa 
inseguretat jurídica en el camp del procediment sancionador, en el qual 
s'exigeix claredat i garanties, per la qual cosa hauria de deixar-se clar quina 
és la norma que resulta aplicable. 
 

Sisena. Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció.  
 
 Suggerim que es revise l’estructura dels articles per tal d’ajustar-la a 
allò que disposa l’article 26 (Divisió d’articles) del Decret  24/2009, de 13 de 
febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració 
dels projectes normatius de la Generalitat, en particular la d’aquells articles 
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de gran extensió i que contenen diversos paràgrafs, com ara els articles 6, 7, 
9, 10 ... 
 

D’altra banda, el projecte de norma s'ha ajustat, en el llenguatge 
utilitzat, a paràmetres no sexistes, segons estableix la Llei orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 
2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. No obstant 
això, es podria haver utilitzat un llenguatge no sexista, acudint fórmules o 
expressions que respecten una imatge igualitària, plural i no estereotipada de 
dones i homes, així com l'ús no sexista del llenguatge en la utilització de 
símbols, distintius i publicitat dels serveis sanitaris. 

 
No s'han formulat observacions de caràcter essencial al text d'aquest 

Projecte de decret. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 

Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 

 
Que el Projecte de decret del Consell regulador de la publicitat sanitària 

en l'àmbit de la Comunitat Valenciana és conforme amb l'ordenament jurídic. 
 
V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 

 
 
 València, 23 de desembre de 2020 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA. 


