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Consell de Col'legis d'lnfermers i Infermers de Catalunya
Rosselló,229,4t2a
oaooa Barcelona

Senyor/senyora,
De conformitat amb el que preveu I'article 67 de la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, de régim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, em plau
d'acompanyar-vos, el Projecte d'ordre per la qual es crea la Comissió Assessora en
terapies complementaries per tractar el cancer i d'altres malalties greus, als efectes
que abans de quinze dies ens feu arribar les vostres al'legacions, si s'escau.
Us adjunto, així mateix, les mem6ries corresponents d'acord amb I'article 64 de la L1ei
26/2010, de 3 d'agost.
L'expedient de la Proposta d'ordre es pot examinar, durant el període esmentat, en
hores d'ofícina, i formuJar-hi les aHegacions que es considerin oportunes, a la seu del
Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, Oa02a
Barcelona). També es pot consultar a I'adreya web http://salutweb.gencat.cat, apartat
Departament (Decisions i actuacions de rellevancia jurídica - Normativa en curs
d'elaboració).
Les observacions, suggeriments o aHegacions es poden presentar en la mateixa seu
on es pot examinar la Proposta d'ordre o es poden presentar telematicament
mitjanyant el formulari del tramit "Petició genérica", de Tramits gencat al qual s'hi pot
accedir mitjanyant I'enllay web gencat.catlca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica.
Al motiu de la petició, s'ha d'indicar que I'assumpte és "AI-Iegacions al Projecte d'ordre
per la qual es crea la Comissi6 Assessora en terapies complementaries per tractar el
cancer i d'altres malalties greus" i que la petició s'adreya al Departament de Salut.

Travessera de les Corts. 131·159
Pavelló Ave Maria
Oa028 Barcelona
TeL 93 227 29 00
Fax 93 227 29 90
salutweb.gencat.cat

canalsalut.gencal.cat

Generalitat de Calalunya
lJepall~ment (/13 Satut
SfterAfnrle Gnmual

Les observacions, suggeriments o al'legacions també es poden presentar en
qualsevol deis lIocs que preveu I'article 25 de la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, o I'article
16.4 de la L1ei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Atentament,
Signat a Barcelona
Laura Pelay i
Bargalló - DNI
46063482W
(SIG)
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Secretaria general
(Rel.: MJB/ed)

Projecte d’ordre per la qual es crea la Comissió Assessora en teràpies complementàries
per tractar el càncer i d’altres malalties greus.

L’article 27 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut, atribueix a les comunitats autònomes la possibilitat de complementar els requisits
mínims de seguretat i qualitat que han de reunir els centres, serveis i establiments sanitaris.
Aquestes garanties de seguretat i qualitat són d’aplicació també a totes les activitats
sanitàries privades, amb independència del finançament de les prestacions que ofereixin a
cada moment, tal com expressament estableix l’article 45 de la Llei 44/2003, de 21 de
novembre, d’ordenació de les professions sanitàries. D’acord amb l’apartat 2 d’aquest
article, correspon a les administracions sanitàries públiques, respecte dels professionals i
centres establerts en el seu àmbit geogràfic, vetllar pel compliment de les garanties a què
es refereix el paràgraf anterior, per a la qual cosa poden demanar la col·laboració
d’agències de qualitat o organismes equivalents, o dels col·legis professionals en el cas de
les consultes professionals en els termes que es determinin reglamentàriament.
Es constata un increment de l’oferta de de nous procediments, tècniques i teràpies
anomenades alternatives o complementàries, aplicables en l’àmbit de l’assistència sanitària
i que no formen part de la medicina convencional, si bé poden afavorir l’alleujament dels
símptomes de la malaltia i millorar la qualitat de vida durant el tractament, també poden
suposar, quan s’utilitzen d’acord amb informació científicament no contrastada,
interferències en el tractament prescrit i riscos potencials per a la seguretat dels pacients, i
alguns poden, fins i tot, resultar perillosos per la salut.
La divulgació d’alguns d’aquests tractaments alternatius o complementaris pot generar
confusió i falses expectatives a la ciutadania, i fins i tot impedir que els pacients puguin
rebre tractaments adequats, indicats i eficaços, i propiciar l’abandonament del tractament
mèdic prescrit.
Per això, per tal de garantir la protecció dels pacients i dels professionals sanitaris, s’ha
palesat la conveniència de crear una estructura assessora de caràcter permanent,
constituïda per professionals representants de diferents òrgans de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya amb competències en la matèria i dels diferents col·legis
professionals sanitaris al territori, que aglutini el coneixement científic i la experiència en
aquest camp i que pugui coadjuvar l’Administració sanitària catalana en l’avaluació de
l’impacte de l’organització i difusió d’esdeveniments col·lectius (congressos, conferències,
xerrades i anàlegs), cada cop més freqüents, versats en el tractament del càncer i malalties
greus amb teràpies alternatives no testades científicament.
Es objecte d’aquesta Ordre crear la Comissió Assessora en teràpies complementàries per
tractar el càncer i d’altres malalties greus, amb la finalitat exposada i regular-ne les funcions,
composició i funcionament.
D’acord amb el que s’ha exposat, i fent ús de les facultats que em confereixen els articles
12 i 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, un cop escoltades les corporacions i les
entitats interessades i de conformitat amb el que estableix l’article 39.3 en relació amb el
40.1, ambdós de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i
del Govern,

Ordeno:
Article 1
Objecte i finalitat
Es crea la Comissió Assessora en teràpies complementàries per tractar el càncer i d’altres
malalties greus, que s’adscriu a la direcció general competent en matèria de regulació
sanitària del departament competent en matèria de salut, com a òrgan permanent
d’assessorament i consulta del departament per a l’avaluació de l’impacte de la celebració
i difusió d’esdeveniments col·lectius (congressos, conferències, xerrades i anàlegs) versats
en teràpies complementaries o alternatives pel tractament del càncer i d’altres malalties
greus, que no comptin amb prou evidència científica pel que fa la seva eficàcia, amb la
finalitat de garantir la seguretat dels pacients i de reforçar la professionalitat dels facultatius
prescriptors de les teràpies convencionals en aquest àmbit..
Article 2
Funcions
Corresponen a la Comissió Assessora en teràpies complementaries per tractar el càncer i
d’altres malalties greus les funcions següents:
a) Identificar els possibles danys que l’organització d’esdeveniments col·lectius versats
en teràpies complementaries o alternatives pel tractament del càncer i d’altres
malalties greus que no comptin amb prou evidència científica pot comportar per les
persones afectades i proposar mesures d’actuació a les autoritats sanitàries .
b) Fer el seguiment dels esdeveniments públics que se celebrin en aquest àmbit.
c) Fer estudis i propostes al departament competent en matèria de salut sobre la
matèria.
d) Totes aquelles altres funcions que li siguin assignades expressament per la persona
titular de la direcció general en matèria de regulació sanitària del departament
competent en matèria de salut.
Article 3
Composició
3.1 La Comissió Assessora en teràpies complementaries per tractar el càncer i d’altres
malalties greus es compon dels membres següents:
a) Un president o presidenta, que és la persona titular de la direcció general competent en
matèria d’ordenació professional i regulació sanitària del departament competent en matèria
de salut.
b) Un vicepresident o vicepresidenta, que és la persona titular de la sub-direcció general
competent en matèria d’avaluació i inspecció sanitàries i farmacèutiques del departament
competent en matèria de salut, i que substitueix al president o presidenta en cas d’absència,
incapacitat, malaltia o per qualsevol altra causa justificada.

c) Els vocals següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dues persones en representació de l’òrgan, amb rang de servei, competent en matèria
d’avaluació i inspecció d’assistència sanitària del departament competent en matèria
de salut.
Una persona en representació de la sub-direcció general competent en matèria
d'ordenació i qualitat sanitàries i farmacèutiques del departament competent en matèria
de salut.
Una persona en representació de l’Assessoria Jurídica del departament competent en
matèria de salut.
Una persona en representació de l’Agencia Catalana de Consum.
Una persona en representació de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya.
Una persona en representació de l´Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya.
Una persona en representació de l’Institut Català d´Oncologia.
Dues persones en representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
Una persona en representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.
Una persona en representació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya.
Una persona en representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.
Una persona en representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

La Secretaria de la Comissió Assessora l’assumirà una persona tècnica de la direcció
general competent en matèria de regulació sanitària del departament competent en matèria
de salut, la qual tindrà veu però no vot.
La composició de la Comissió Assessora ha d’atendre al principi de representació
equilibrada entre homes i dones, amb coneixements específics de salut i gènere d’algunes
de les persones membres.
La Presidència de la Comissió Assessora, quan ho cregui necessari, pot convidar un expert
o experta externa per a l’estudi de temes específics, amb veu i sense vot.
3.2 Les persones membres de la Comissió Assessora són nomenades pel conseller o
consellera del departament competent en matèria de salut, per un període de tres anys
renovable, llevat de les persones que exerceixen la representació en virtut del càrrec que
ocupen.
Quan alguna de les persones membres no exhaureixi el termini del mandat, qui la
substitueixi ocuparà el càrrec pel període restant. Finalitzat el període de nomenament, els
membres de la Comissió Assessora continuaran exercint les funcions que els corresponen
fins al nomenament dels nous membres.
3.3 Les entitats que, d’acord amb l’apartat 1, són representades a la Comissió Assessora
han de trametre al departament competent en matèria de salut les propostes de membres
per ser nomenats, amb identificació per a cada designació d’un o una membre titular i d’un
o una membre suplent. Els membres suplents substitueixen els membres titulars amb
caràcter estable.

3.4 Les persones que siguin membres de la Comissió Assessora per raó del càrrec que
ocupen poden delegar l’assistència, amb identificació d’un o una membre titular i d’un o una
membre suplent. Els membres suplents substitueixen els membres titulars amb caràcter
estable. En tot cas, aquesta designació s’ha de notificar a la secretaria de la Comissió
Assessora.
3.5 La Comissió Assessora pot constituir comissions de treball, sota la responsabilitat de la
persona vocal que es designi amb aquesta finalitat, per analitzar, debatre i fer propostes
dels temes expressament encomanats.
Article 4
Funcionament
4.1 La Comissió Assessora es reuneix en sessió ordinària, a iniciativa del president o
presidenta o de la meitat més un dels membres, en funció de les necessitats, pel nombre
d’esdeveniments col·lectius que es produeixin en la matèria.
4.2 Per al desenvolupament de les funcions que té encomanades, la Comissió Assessora
compta amb el suport administratiu, tècnic i logístic de la direcció general competent en
matèria de regulació sanitària del departament competent en matèria de salut, sense que
sigui necessària la creació de cap lloc de treball a aquests efectes.
4.3 La Comissió Assessora ha d’aprovar el seu Reglament de funcionament intern, que ha
d’ajustar-se, en tot cas, a la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.
Article 5
Drets d’assistència
L’assistència a les sessions de la Comissió Assessora en teràpies complementàries per
tractar el càncer i d’altres malalties greus no genera dret a percebre dietes ni
indemnitzacions als seus membres.
Disposició final
Única
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, __ de _________ de 2018
Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Per encàrrec del despatx (Decret 206/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de 2.10.2018)
Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

