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SERVEI D’AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I INSPECCIÓ 

A emplenar per l’Administració: 
   RIES /                      /     Nº Autorització: 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE FUNCIONAMENT D’UN CENTRE SANITARI 

(Marqui l’opció que correspongui)           Autorització inicial      Renovació 

DADES DEL TITULAR 

Nom o Raó Social: 

Domicili: DNI/NIF: 

CP: Població: 

Tel: e-mail:

REPRESENTANT LEGAL (si el titular és persona jurídica) 

Nom: 

DNI: Tel.: 

DADES DEL CENTRE (Indicar el tipus de centre i l'oferta assistencial en els annexes I i II) 

Nom del centre: 

Domicili: 

CP: Població: 

Tel: e-mail:
A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
Nom o Raó Social: 
Domicili: DNI/NIF: 

CP: Població: 

Tel: e-mail:

Data: 

Firma i nom: (del titular o del representant legal) 
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SERVEI D’AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I INSPECCIÓ 

ANNEX I:   Seleccioni Tipus de centre  (Elegir una opció) 

Consultes mèdiques (C.2.1) 

Consultes d’altres professionals sanitaris (C.2.2): fisioteràpia, podòloga, dietètica i nutrició, 

infermeria, logopèdia, teràpia ocupacional, infermeria obstètrico-ginecològica, psicologia 

general sanitària y psicologia clínica.  

Centres de salut (C.2.3.1) 

Consultoris d’atenció primària (C.2.3.2) 

Centres polivalents (C.2.4) 

Clíniques dentals (C.2.5.1) 

Centres de reproducció humana assistida (C.2.5.2) 

Centres d’interrupció voluntària de l’embaràs (C.2.5.3) 

Centres de cirurgia major ambulatòria (C.2.5.4) 

Centres de diàlisis (C.2.5.5) 

Centres de diagnòstic per la imatge (C.2.5.6.1) 

Laboratoris d’anàlisis clínics (C.2.5.6.2) 

Altres centres de diagnòstic (C.2.5.6.3) 

Centres mòbils d’assistència sanitària (C.2.5.7) 

Centres de transfusió (C.2.5.8) 

Bancs de teixits (C.2.5.9) 

Centres de reconeixements (C.2.5.10) 

Centres de salut mental (C.2.5.11) 

Mútues d’accidents de treball (C.2.5.90.1) 

Centres de medicina estètica (C.2.5.90.2) 

Centres de fisioteràpia i rehabilitació (C.2.5.90.3) 

Altres centres especialitzats (C.2.5.90.4) 

Proveïdors d’assistència sanitària domiciliària (C.2.90.1) 

Altres proveïdors (C.2.90.2) 
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SERVEI D’AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I INSPECCIÓ 

ANNEX II: seleccioni oferta assistencial 

Al·lergologia (U.6) 
Anàlisis clínics (U.73) 
Anatomia patològica (U.77) 
Anestesia i reanimació (U.53) 
Angiologia i cirurgia vascular U.39) 
Aparell digestiu (U.9) 
Assistència a lesionats i contaminats 
per elements radioactius i radiacions 
ionitzants (U.89) 
Atenció sanitària a drogodependents 
U.71)
Atenció sanitària domiciliària (U.66)
Banc d’embrions (U.31)
Banc de semen (U.29)
Banc de teixits (U.97)
Bioquímica clínica (U.74)
Cardiologia (U.7)
Cirurgia cardíaca (U.40)
Cirurgia estètica (U.47)
Cirurgia general i digestiva (U.43)
Cirurgia maxil·lofacial (U.45)
Cirurgia major ambulatòria (U.63)
Cirurgia menor ambulatòria (U.64)
Cirurgia ortopèdica i  traumatologia
(U.55)
Cirurgia pediàtrica (U.21)
Cirurgia plàstica i reparadora (U.46)
Cirurgia refractiva (U.51)
Cirurgia toràcica (U.42)
Cremats (U.38)
Cures intensives neonatals (U.23)
Cures intermèdies neonatals (U.22)
Cures pal·liatives (U.67)
Depòsit de medicaments (U.84)
Dermatologia (U.8)
Diàlisis (U.55)
Endocrinologia (U.10)
Extracció d’òrgans (U.93)

Extracció de sang per a donació 
(U.81) 
Farmàcia (U.83) 
Farmacologia clínica (U.85) 
Fisioteràpia (U.59) 
Fecundació in vitro (U.28) 
Foniatria (U.62) 
Genètica (U.78) 
Geriatria (U.12) 
Ginecologia (U.26) 
Hematologia clínica (U.79) 
Hemodinàmica (U.41) 
Hidrologia (U.58) 
Hospital de dia (U.65)
Implantació de teixits (U.96)  
Immunologia (U.75) 
Infermeria (U.2) 
Infermeria obstètrico-ginecològica 
(U.3) 
Inseminació artificial (U.27) 
Interrupció voluntària de l’embaràs 
(U.34) 
Laboratori d’hematologia (U.80) 
Laboratori de semen per a 
capacitació espermàtica (U.30) 
Lesionats medul·lars (U.56) 
Litotrícia renal (U.54) 
Logopèdia (U.61) 
Medicina aeronàutica (U.98) 
Medicina de l’educació física i l’esport 
(U.91) 
Medicina del treball (U.99) 
Medicina estètica (U.48) 
Medicina general /de família (U.1) 
Medicina hiperbàrica (U.92) 
Medicina intensiva (U.37) 
Medicina interna (U.13) 
Medicina nuclear (U.87) 

Medicina preventiva (U.90) 
Microbiologia i parasitologia (U.76) 
Nefrologia (U.14) 
Neurocirurgia (U.49) 
Neurofisiologia (U.18) 
Neurologia (U.17) 
Nutrició i dietètica (U.11) 
Obstetrícia (U.25) 
Obtenció de mostres (U.72) 
Obtenció de teixits (U.95) 
Odontologia /estomatologia (U.44) 
Oftalmologia (U.50) 
Oncologia (U.19) 
Otorinolaringologia (U.52) 
Pediatria (U.20) 
Planificació familiar (U.33) 
Pneumologia (U.16) 
Podologia (U.4) 
Psicologia clínica (U.70) 
Psiquiatria (U.69) 
Radiodiagnòstic (U.88) 
Radioteràpia (U.86) 
Recuperació d’oocits (U.32) 
Rehabilitació (U.57) 
Reumatologia (U.24) 
Servei de transfusió (U.82) 
Teràpia ocupacional (U.60) 
Teràpies no convencionals (U.101) 
Transport sanitari (U.100) 
Trasplantament d’òrgans (U.94) 
Tractament del dolor (U.36) 
Urgències (U.68) 
Urologia (U.53) 
Vacunació (U.5) 

Altres unitats assistencials    
Psicologia general sanitària 
Altres unitats 
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SERVEI D’AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I INSPECCIÓ 

Informació sobre protecció de dades personals 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté  aquest formulari. 

Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu: centres, serveis i 
establiments sanitaris, d’acord amb el Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment 
d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el  funcionament del Registre de 
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears i el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, que 
estableix les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. 

Responsable del tractament: Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació. 

Destinataris de les dades personals: no es cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació 
legal o interès legítim d’acord amb el RGPD. 

Termini de conservació de les dades personals: serà d’aplicació el previst a la normativa d’arxius i 
documentació. 

Existència de decisions automatitzades: no n’hi ha. 

Transferències de dades a tercers països: les dades no es transferiran a tercers països. 
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els 
seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de  limitació, de  portabilitat, d’oposició i de no 
inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que 
estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment 
«Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de 
la CAIB (seu electrònica). 

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot 
presentar la 
«Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). 

Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu 
a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). 

Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es. 

Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics: 

Autoritz  l'obtenció  dels  documents  o  dades  necessàries  per  a    la    tramitació    d'aquest  procediment 
que  puguin    ser consultats a través de xarxes corporatives o sistemes  electrònics habilitats a l'efecte (art. 
28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

No autoritz (En aquest cas, heu d'aportar la documentació que es requereix en el procediment que 
correspon) 

 Document nacional d’identitat (DNI)

Data: 

Firma i nom: (del titular o del representant legal)

mailto:protecciodades@dpd.caib.es
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SERVEI D’AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I INSPECCIÓ 

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA 

Document justificatiu del pagament de taxes. (www.centres-sanitaris.caib.es)

En cas de titularitat persona física: còpia del DNI (Si no s’autoritza la consulta telemàtica) 

En cas de titularitat persona jurídica: còpia de l'escriptura de constitució o modificació, NIF. 
Document acreditatiu de la identitat del sol·licitant i, en el seu cas, de la representació que ostenta. 

Plànols de situació i detall del centre a escala 1:100 actualitzats, signats per tècnic competent, que 
permetin la perfecta localització de l’immoble, així com les instal·lacions i mobiliari. (No serà 
necessari en el cas de proveïdors de assistència sanitària domiciliària) 

Designació del Director Sanitari del Centre i  acceptació del càrrec. 

Memòria descriptiva de la naturalesa del centre, signada pel Director Sanitari, que haurà d’incloure 
l’oferta assistencial que es pretén oferir i equipaments i infraestructures necessàries per a 
desenvolupar-la. 

Acreditació per empresa o declaració responsable del titular del centre indicant que compleix la llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

Sistema establert per garantir  la confidencialitat de les dades de caràcter personal contingudes a la 
documentació clínica de la consulta, d’acord amb la llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica 
reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació 
clínica. En qualsevol cas, el titular del centre és el responsable del fitxer. 

Relació del personal sanitari signada pel Director sanitari del centre indicant: nom, llinatges, títol, 
especialitat i  número de col·legiat. 

En el supòsit de centres productors de residus sanitaris: Contracte amb empresa de retirada de 
residus sanitaris o sistema d’eliminació de residus propi aprovat per la Conselleria de Medi Ambient i 
Territori. 

Si disposen d’equips o instal·lacions de radiodiagnòstic, radioteràpia o medicina nuclear: 
- Certificació d’inscripció en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.
- Acreditació de qualificació necessària pel maneig d’aquestes instal·lacions.

No es presentarà aquesta documentació  quan ja estigui en poder de l’Administració i no 
hagi sofert modificacions. 

Data: 

Firma i nom: (del titular o del representant legal) 
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