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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
14027 Correcció d’errors del 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.

Havent observat errors en el 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, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 177, de 25 de juliol de 2015, i en 
el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en 
llengua catalana:

A la pàgina 5, al preàmbul, paràgraf primer, sisena línia, on diu: «...medicaments d’ús 
veterinari...», ha de dir: «...medicaments veterinaris...».

A la pàgina 13, article 8, apartat 1, paràgraf a), on diu: «... medicaments d’ús humà i 
d’ús veterinari...», ha de dir: «...medicaments d’ús humà i veterinaris…».

A la pàgina 14, article 11, apartat 3, paràgraf primer, segona i tercera línies, on diu: «...
medicaments d’ús humà i veterinari...», ha de dir: «...medicaments d’ús humà i 
veterinaris...»

A la pàgina 63, article 105, apartat 2, cinquena línia, on diu: «...article 92.6.», ha de dir: 
«...article 91.6.».

A la pàgina 67, article 111, apartat 2, paràgraf b), infracció 16a, on diu: «Dispensar 
medicaments no subjectes a prescripció mèdica, quan sigui obligatòria.», ha de dir: 
«Dispensar medicaments sense recepta, quan sigui obligatòria.».

A la pàgina 80, article 123, apartat 1, epígraf 1.19, corresponent a la «Taxa per a les 
actuacions que preveu l’article 124.6», de l’apartat «Altres», del «Grup I. Medicaments d’ús 
humà», on diu: «Taxa per a les actuacions que preveu l’article 124.6», ha de dir: «Taxa per 
a les actuacions que preveu l’article 123.6».

A la pàgina 81, article 123, apartat 1, epígraf 4.1, corresponent a «Una sola soca» de la 
«Taxa per un procediment simplificat nacional» per a l’«Avaluació, autorització i inscripció en el 
registre d’un nou medicament homeopàtic sense indicació terapèutica aprovada», del «Grup 
IV. Medicaments homeopàtics d’ús humà i veterinaris», on diu: «569,69», ha de dir: «596,69».

A la pàgina 86, article 123, apartat 2, paràgraf tercer, on diu: «...medicaments d’ús 
veterinari,...», ha de dir: «...medicaments veterinaris,...».

A la pàgina 92, disposició addicional tretzena, apartat 1, segona línia, on diu: «...articles 
88 i 90,...», ha de dir: «...articles 87 i 89,...»
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