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Serológico (70€), Test Antígeno (60 €), Test Serológico (60€). A l’encapçalament s’hi 

desplega una nota, on s’hi llegeix: 

“TesteoCOVID” 

A los pocos minutos de realizar tu pedido recibirás una llamada de nuestro equipo 

para coordinar el servicio. Un sanitario se desplazará en un plazo aproximado de 2 

horas a tu domicilio para hacerte el test.” 

Als efectes oportuns, s’acompanya de Document núm. 1 captura de pantalla de la web de 

Glovo acreditativa del fets exposats.   

 

Quart.- Els fets constatats descrits supra suposen una vulneració de l’ordenament jurídic 

vigent pel que fa al subministrament i venda de les proves i productes de diagnòstic, tal i com 

s’exposa tot seguit. 

Com és sabut, el test ràpid antigènic, prova que permet identificar les persones que estan 

patint una infecció per SARS-CoV-2, ostenta la categoria jurídica de producte sanitari de 

diagnosi “in vitro”, i la prova serològica, que detecta  anticossos contra el virus SARS-CoV-

2 a la sang, la qualificació de producte sanitari d’autodiagnosis. A ambdós productes, els hi 

és d’aplicació amb caràcter especial el Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre 

productes sanitaris per diagnòstic “in vitro” (RD 1662/2000) , en virtut del qual s’incorpora 

a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 98/79/CE, de 27 d’octubre, sobre productes 

sanitaris per a diagnòstic “in vitro”. 

Doncs bé, atenent a l’esmentat text normatiu convé assenyalar les següents consideracions 

jurídiques a l’objecte de la present denúncia: 

(i) El test ràpid antigènic és una prova que únicament es pot dur a terme en aquells 

centres, serveis i establiments amb capacitat diagnòstica, que prèviament hagin 

comunitat a l’autoritat competent de la Comunitat Autònoma on estiguin 

establerts l’inici de l’activitat d’acord amb l’article 13.3 del RD 1662/2000.  

 

(ii) La prova serològica, en tant que producte d’autodiagnosis que pot ser utilitzada 

directament pels usuaris, la seva venda al públic s’ha de fer exclusivament per 

mitjà de les oficines de farmàcia, en atenció a l’article 13.4 del RD 1662/2000. 
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(iii) Amb caràcter general, per a la venda al públic del productes d’autodiagnosis 

s’exigeix la corresponent prescripció mèdica emesa per un facultatiu, a excepció 

de les proves per al diagnòstic d’embaràs, fertilitat, glucèmia, i VIH (article 13.6 

del RD 1662/2000.) 

 

(iv) Per últim, en atenció a l’article 13.7 del RD 1662/2000, la venda al públic per 

correspondència o per procediments telemàtics dels productes d’autodiagnosis 

queda expressament prohibida.  

 

D’acord amb les citades disposicions, la primera observació que plantegem, és la pràctica 

relativa a la realització de test ràpids d’antígens per a detectar una infecció per SARS-CoV-

2 per part de professionals sanitaris desplaçats al domicili personal dels consumidors 

interessat que prèviament han adquirit a través de l’aplicació Glovo el referit test. Al nostre 

entendre, i assumint que l’adquisició del producte a través de Glovo es realitza a centres amb 

capacitat de diagnòstica per a la detecció de la COVID-19 segons indicat en l’apartat (i) 

supra, aquesta pràctica ha de ser objecte d’especial consideració i investigació per part 

d’aquest Departament de Salut, a fi d’analitzar si els centres que opten per aquesta modalitat 

de subministrament així com el procediment que es segueix, s’adequa a la normativa vigent, 

i en especial, a les recomanacions adoptades per la Comissió Europea (CE) sobre l´ús de test 

ràpids d’antígens, de data 11 de novembre de 2020, a l’objecte de garantir les estratègies 

detecció eficients de la COVID-19 entre els Estats membres.  

Sense perjudici de l’anterior, i pel que fa a la prova serològica d’autodiagnosis, la pràctica 

denunciada infringeix l’article 13.70 de l’esmentat Reial Decret 1662/2000, que prohibeix 

de manera expressa la venda telemàtica de productes d’autodiagnosis, en relació a 

l’article 3.5 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 (en endavant, “Reial 

Decret Legislatiu 1/2015”), que amb caràcter general prohibeix, la venda a distància de 

medicaments i productes sanitaris subjectes a prescripció mèdica. 

D’altra banda, caldria considerar si l’esmentada venda es dur a terme per part d’establiment 

farmacèutics adherits al servei de missatgeria de Glovo, o si bé, en aquesta pràctica hi 

participen establiments destinats a la venda de productes de parafarmàcia. En aquest sentit, i 
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d’acord amb la normativa apuntada, les oficines de farmàcia són els únics establiments 

habilitats legalment per dispensar productes d’autodiagnosis, de manera que en el supòsit que 

les proves serològiques fossin posades a la venda per establiment que no disposen de la 

llicència de farmàcia, la infracció comesa s’agreujaria notablement.  

En definitiva, tots aquells productes sanitaris considerats d’autodiagnosis, com els tests 

serològics que s’han introduït al mercat per a la detecció d’anticossos del virus SARS-Cov-

2, no poden ser accessibles a través d’internet, i la seva venda ha de realitzar-se 

necessàriament a través de les oficines de farmàcia amb la necessària intervenció i 

assessorament d’un farmacèutic.  

Quan a la tipificació dels fets, a manca d’una disposició específica relativa a productes 

sanitaris, com són els que aquí ens ocupen, cal atendre a l’article 111.c).11ª del Reial Decret 

Legislatiu 1/2015 que tipifica com a infracció molt greu la venda de medicaments a domicili 

o través d’internet o d’altres mitjans telemàtics o indirectes, incompliment de les disposicions 

previstes en l’esmentat Reial Decret Legislatiu 1/2015. Així mateix, els referits fet són 

constitutius d’una infracció molt greu prevista a l’article 112.b.1.4ª, consistent en vendre al 

públic productes sanitaris en els casos no permesos, així como no exigir la corresponent 

prescripció facultativa. 

 

Cinquè.- L’activitat de Glovo en tant que intermediària en la compra de tests d’autodiagnosis 

i proves d’antígens entre l’usuari i els establiments i centres que posen a la venda els 

esmentats productes sanitaris topa amb el conjunt normatiu citat donat que l’activitat en 

qüestió constitueix una modalitat de venda a distància de productes sanitaris que requereixen 

de prescripció mèdica per a la seva dispensació, i per tant, totalment prohibida per la norma. 

És responsabilitat de tos els professionals sanitaris posar de manifest i denunciar aquelles 

pràctiques que suposen un amenaça real no solament per al nostre sistema sanitari, sinó pel 

conjunt de mesures que des de les autoritats sanitàries competents s’estan adoptant per fer 

front al control i a la prevenció de l’epidèmia ocasionada per la COVID -19, actualment en 

risc degut a la intervenció en el mercat d’agents privats que es dediquen a promoure la 

intermediació de tests d’autodiagnosis i proves d’antígens, vulnerant el regim jurídic 

aplicable. 
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Per l’exposat,  

 

     SOL·LICITO 

Es tingui per presentat aquest escrit, l’admeti a tràmit i en atenció al seu contingut, s’acordi  

iniciar el procediment d’investigació, esbrinament i inspecció en relació als fets denunciants, 

i a la identificació d’aquells centres i establiments que posen a la venda tests d’autodiagnosis 

i proves d’antígens per a la detecció de la COVID-19,  subjectes a prescripció mèdica, a través 

de la plataforma digital Glovo, i s’adoptin les mesures administratives oportunes i necessàries 

per al cessament immediat de l’activitat objecte de denúncia, amb imposició si s’escau, de les 

sancions pertinents als agents responsables. 

 

Barcelona, a 21 de gener de 2021. 

 

 

 

 

Antoni Torres Vergara. 

President 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMÀCIES DE CATALUNYA 



20/1/2021 TesteoCOVID a domicilio en Barcelona | Glovo

https://glovoapp.com/es/bcn/store/testeocovid-bcn-clh/ 1/3

TesteoCOVID
A los pocos minutos de realizar tu pedido recibirás una llamada de nuestro

equipo para coordinar el servicio. Un sanitario se desplazará en un plazo
aproximado de 2 horas a tu domicilio para hacerte el test.

Gratis

Pedido entregado directamente por el establecimiento.
Más información

Test Covid
Test Covid

Test Antígeno + Test Serológico
Sabrás si eres positivo, negativo y si tienes anticuerpos en 15 minutos. Si lo necesitas, disponem
os de certificado de test COVID-19 negativo

70,00 €

Registrarse

https://glovoapp.com/
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Condiciones generales de contratación

Test Antígeno
Sabrás si eres positivo o negativo en 15 minutos. Si lo necesitas, disponemos de certificados de t
est COVID-19 negativo

60,00 €

Test Serológico
Sabrás si tienes anticuerpos en 15 minutos.

60,00 €

Sobre nosotrosSobre nosotros

TRABAJA CON
NOSOTROS

EmpleoEmpleo

EstablecimientosEstablecimientos
asociadosasociados

AYUDA

PreguntasPreguntas
frecuentesfrecuentes

ContactoContacto

TÉMINOS
LEGALES

Términos yTérminos y
CondicionesCondiciones

SÍGUENOS

FacebookFacebook

TwitterTwitter

InstagramInstagram

Download o n

Registrarse

https://www.testeocovid.com/conditions
https://about.glovoapp.com/
https://jobs.glovoapp.com/
https://cloud.partner.glovoapp.com/Partners
https://glovoapp.com/es/faq/
https://glovoapp.com/es/legal/terms/
https://www.facebook.com/glovoappES
https://twitter.com/Glovo_ES
https://www.instagram.com/glovo_es/
https://app.adjust.com/xle4el
https://app.adjust.com/ule61n?redirect=http%3A%2F%2Fplay.google.com/store/apps/details?id=com.glovo&hl=es

