CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA
Barcelona, 8 de juliol de 2020

REUNITS

D’una part, l’Honorable senyora Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
I, de altra, el senyor Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya.

ACTUEN

La primera, en representació del Departament de Salut (DS), amb seu social a
Barcelona, Travessera de les Corts 131-159, Pavelló Ave Maria, amb CIF S0811001G,
en ús de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
El segon, en representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), amb
domicili a Barcelona, al carrer dels Vergós 36-42, i CIF S0800038B, que actua d’acord
amb les facultats que li atorga la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, i el seu Estatut orgànic i de funcionament, aprovat mitjançant l’Acord
3/2001, de 28 de febrer, i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació
audiovisual de Catalunya.
Ambdues parts, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten
que intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència
suficient per subscriure’l i

EXPOSEN

1. Que el Departament de Salut té com un dels seus objectius vetllar perquè els
continguts relacionats amb la promoció i publicitat dels medicaments, productes
sanitaris, productes cosmètics, complements alimentaris, aliments funcionals i
serveis sanitaris, així com aquelles mesures que afectin la seguretat del/de la
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pacient s’ajustin als requisits i les condicions que marca la legislació vigent per tal de
fer-ne un ús segur i correcte.
2. Que el CAC és l’autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual a
Catalunya, que té com a finalitat vetllar pel compliment de la normativa aplicable als
prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant públics com privats. Entre les
seves atribucions es troba, també, la de vetllar pel compliment de la legislació sobre
publicitat en tot allò relatiu als continguts i les modalitats de les emissions
publicitàries, inclosos el patrocini i la televenda, així com promoure l’adopció de
normes d’autoregulació del sector audiovisual.
3. Que el Departament de Salut i el CAC, dins de les seves atribucions i competències,
tenen la ferma voluntat de promoure aquesta col·laboració en qüestions
relacionades amb les comunicacions comercials de medicaments, productes
sanitaris, productes cosmètics, complements alimentaris, aliments funcionals i
serveis sanitaris, així com en matèria de seguretat del pacient.
4. Que el Departament de Salut i el CAC ja van signar, el 2 d’abril de 2014, un conveni
de col·laboració amb una durada establerta de 4 anys i que, finalitzada la vigència
del conveni, existeix la voluntat per totes dues parts de continuar amb aquesta
col·laboració.
5. Que, d’acord amb la lletra b de l’apartat 1 de l’article de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el conveni proposat resta fora de l’àmbit
d’aplicació de la normativa de contractació. Tanmateix, d’acord amb el que estableix
l’article 4 d’aquesta Llei, li són d’aplicació els principis de la llei esmentada per tal de
resoldre els dubtes i els buits legals que es puguin presentar.
En virtut del que s’ha exposat, i amb la finalitat de concretar aquesta col·laboració, les
parts acorden subscriure aquest conveni marc de col·laboració, que es regeix pels
següents
PACTES
PRIMER. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és formalitzar la continuïtat de la col·laboració entre el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya establerta mitjançant el conveni signat el 2 d’abril de 2014.
Aquesta col·laboració es refereix a la supervisió i el control de presència de continguts
audiovisuals a la ràdio i a la televisió, així com als serveis audiovisuals a petició, a les
plataformes d’intercanvi de vídeos i a les xarxes socials en l’àmbit de la salut i, molt
especialment, els que es refereixen a les addiccions i al correcte tractament informatiu
de les teràpies complementàries a la medicina. També es col·laborarà en matèria de
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desinformació sobre els aspectes relacionats amb la salut, i de manera especial, en
relació amb la desinformació sobre la COVID-19.
També es continuarà la col·laboració en l’àmbit de la supervisió i el control de les
comunicacions comercials dels medicaments, productes sanitaris, productes cosmètics,
complements alimentaris, aliments funcionals, serveis sanitaris i productes, activitats o
serveis amb pretesa finalitat sanitària, així com en l’àmbit de la seguretat dels pacients.
SEGON. Accions de les parts
Les parts es comprometen a desenvolupar les accions que s’estableixen en aquest
pacte:
1) El Departament de Salut es compromet a proporcionar al CAC assessorament en
matèria de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària,
medicaments, productes sanitaris, productes cosmètics, complements alimentaris,
aliments funcionals, activitats o serveis sanitaris, especialment quan la publicitat,
promoció o informació dels quals pugui ser objecte d’un requeriment de cessament a
instàncies del CAC.
2) El CAC es compromet a trametre al Departament de Salut informació i anàlisi sobre
la presència als mitjans de comunicació audiovisual i en els continguts audiovisuals
distribuïts per internet, dels productes relacionats en l’apartat anterior.
3) El Departament de Salut i el CAC elaboraran recomanacions sobre el tractament en
els mitjans de comunicació audiovisual i en els continguts audiovisuals distribuïts per
internet de les temàtiques sanitàries relacionades amb la seguretat dels pacients, les
teràpies complementàries i sobre determinades malalties, amb l’objectiu de
promoure la difusió d’informació veraç i contrastada sobre aquestes malalties i el
seu tractament o per evitar l’estigma de les persones que les pateixin.
4) El Departament de Salut i el CAC han de desenvolupar les accions que
s’estableixen en aquest conveni a través d’un grup de treball tècnic.
TERCER. Comissió de seguiment i relació entre les entitats
Per tal de fixar les directrius per a l’execució d’aquest conveni i, si s’escau, fer-ne el
seguiment, avaluar-ne els resultats i resoldre en primera instància els dubtes o els
conflictes que puguin sorgir en el compliment, es crearà una Comissió de seguiment,
integrada per dos/dues representants de cadascuna de les entitats signants.
La relació institucional entre les parts s’ha de realitzar mitjançant les persones titulars
dels corresponents organismes o persones en qui es delegui.
Un protocol (annex 1 del conveni) ha d’establir els mecanismes de coordinació entre el
Departament de Salut i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, ha de definir la
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tipologia i la titularitat de les actuacions que es duguin a terme en aplicació d’aquest
conveni i ha de determinar els circuits de relació i de comunicació, així com el
funcionament del Grup de treball tècnic.
QUART. Despeses econòmiques
La col·laboració objecte d’aquest conveni no genera cap despesa ni contraprestació
econòmica per a cap de les dues parts.
CINQUÈ. Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni i a no
utilitzar-les per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan constar, de manera
expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de dades personals
d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni, ni dels projectes que es puguin
realitzar en el seu desenvolupament, es podran dur a terme accessos a dades de
caràcter personal, ni tractaments ni cessions a tercers no permesos per les lleis.
El CAC podrà emprar les informacions, les dades o la documentació que li faciliti el
Departament de Salut amb la finalitat de fonamentar qualsevol actuació dins del seu
àmbit competencial. En tot cas, el CAC informarà amb suficient antelació el
Departament de Salut de la realització d’aquestes actuacions.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, les parts es comprometen a
respectar la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas, a
adoptar les mesures de seguretat previstes normativament, així com a guardar una
estricta confidencialitat sobre aquestes dades.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, serà
causa de resolució del conveni.
SISÈ. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i tindrà una durada de
quatre anys. Arribat aquest termini, es podrà prorrogar per períodes successius per
acord exprés de les parts consignat per escrit.
SETÈ. Modificació i extinció del conveni
Sens perjudici del que preveu el pacte anterior, les parts poden modificar aquest
conveni en qualsevol moment per acord mutu.
Així mateix, les causes d’extinció del conveni són les següents:
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a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
b) L’acord unànime de tots els signants.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar
a la persona responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de
l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si, un cop transcorregut el termini
indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de
notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i el conveni
s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la
indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres
lleis.
VUITÈ. Litigis
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Per a la solució de qualsevol qüestió
litigiosa derivada d’aquest conveni, totes dues parts s’esforçaran per resoldre
amistosament les qüestions o controvèrsies que se suscitin en la interpretació,
l’execució o el compliment del conveni. No obstant això, si no s’arriba a una solució
amistosa, correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions
litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, ambdues parts el
signen en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.

La consellera de Salut

El president del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Alba Vergés i Bosch

Roger Loppacher i Crehuet
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Annex 1. Protocol de coordinació del Grup de treball tècnic entre el Departament
de Salut i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Aquest protocol de coordinació deriva del pacte tercer del Conveni de col·laboració
entre el Departament de Salut i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
I. Objecte del protocol
Establir el funcionament del Grup de treball tècnic (GTT) i els mitjans de relació entre els
representants del Departament de Salut (DS) i els del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) que l’integren, d’acord amb el pacte segon de l’apartat 4 del Conveni
de col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
II. Funcionament del Grup de treball tècnic (GTT)
Primer. El GTT està format pels representants següents:
• 1 representant de l’Àrea de Continguts del CAC.
• 1 representant de l’Àrea Jurídica del CAC.
• 1 representant de l’Àrea de Recerca del CAC.
• 1 representant del Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques de la Direcció
General d’Ordenació i Regulació Sanitària del DS.
• 1 representant del Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica de la Direcció
General d’Ordenació i Regulació Sanitària del DS.
• 1 representant del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la
Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del DS.
• 1 representant del Servei d’Ordenació Sanitària de la Direcció General
d’Ordenació i Regulació Sanitària del DS.
• 1 representant del Servei de Coordinació de Programes de Protecció de la
Secretaria de Salut Pública del DS.
• 1 representant de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària del DS.
Segon. El DS i el CAC es comuniquen mitjançant el/la representant del Servei
d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques de la Direcció General d’Ordenació i Regulació
Sanitària del DS i el/la representant de l’Àrea de Continguts del CAC.
Tercer. S’estableix un règim de reunions ordinàries mensuals amb seu rotatòria entre la
seu del Departament de Salut i la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Quart. Si el GTT ho estima convenient es poden realitzar reunions extraordinàries.
Cinquè. Els acords del GTT s’han d’aprovar per consens entre els seus representants.
Tots els acords han de quedar reflectits en l’acta de la reunió del GTT.
Sisè. La secretaria del GTT recau en el/la representant del Servei d’Ordenació i Qualitat
Farmacèutiques de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del DS, que
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serà la persona encarregada d’aixecar l’acta de les reunions del GTT i transmetre la
informació que es generi o es demani entre els representants del GTT.
Setè. El GTT pot convidar a participar de manera puntual i amb coneixement previ dels
responsables corresponents dels dos organismes signants del Conveni, les persones
expertes que cregui convenient per raó d’algun dels temes de treball.
III. Funcions del Grup de treball tècnic
Vuitè. El GTT és l’encarregat de desenvolupar les accions que figuren al pacte segon
del Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. En concret:
-

-

-

Assessorar tècnicament l’altra part en els temes objecte del conveni.
Intercanviar coneixements tècnics i informació rellevant en els temes objecte
del conveni.
Analitzar casos singulars plantejats per alguna de les parts.
Avaluar l’adequació a la normativa de la publicitat dels productes i serveis
objecte del conveni.
Avaluar l’adequació a la normativa (i, si s’escau, a les recomanacions que
poden incidir sobre el tema) del tractament en els mitjans de comunicació
audiovisual de les temàtiques sanitàries i de les relacionades amb la seguretat
dels pacients.
Elaborar materials de síntesi sobre els temes objecte del conveni.
Elaborar una proposta de mecanismes d’elaboració, de contingut i de
seguiment de les Recomanacions sobre el tractament en els mitjans de
comunicació audiovisual de les temàtiques sanitàries i les relacionades amb la
seguretat dels pacients.
Proposar als responsables corresponents dels dos organismes signants del
conveni el pla de treball anual.
Informar de manera periòdica sobre les sessions de treball els responsables
corresponents dels dos organismes signants del conveni.

IV. Procediments de relació
Novè. L’Àrea de Continguts del CAC ha de trametre al GTT, amb periodicitat quinzenal,
una relació de noves formes publicitàries detectades dels medicaments, productes
sanitaris, productes cosmètics, complements alimentaris, complements dietètics,
aliments funcionals, serveis sanitaris i en l’àmbit de la seguretat del pacient.
Desè. L’Àrea de Continguts del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’informar el
GTT de l’emissió de continguts audiovisuals en relació amb aquests productes i serveis
o amb temàtiques sanitàries i de seguretat dels pacients.
Onzè. El/la representant del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris ha
d’informar el GTT de les conclusions d’interès per al Consell de l’Audiovisual de
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Catalunya en relació amb les sol·licituds prèvies d’autorització de publicitat de productes
sanitaris.
Dotzè. En aquells casos singulars de publicitat d’un producte o servei objecte del
conveni que requereixin una consulta entre les diferents parts que integren el GTT,
s’estableixen dos procediments:
a) Procediment urgent. Es produirà quan, per la seva immediatesa, una consulta es
requereixi tractar de manera no presencial mitjançant el sistema de comunicació
més adient segons el cas. El/la representant del GTT que vulgui realitzar la consulta
traslladarà la petició per correu electrònic a la secretaria del GTT i serà el/la
secretari/ària qui dirigeixi aquesta qüestió a qui correspongui dins del GTT. Totes les
consultes tractades pel procediment urgent han de ser registrades en l’acta de la
següent reunió ordinària del GTT.
b) Procediment no urgent. El cas singular s’incorpora a l’ordre del dia de la següent
reunió ordinària del GTT.
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