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PUNTS A TRACTAR
1. Inici activitat. 
2. Marc Legal Autoritzacions.
3. Definicions consulta i centre.
4. Criteris Departament de Salut: Decret de 

Barreres.
5. Altres requisits. 
6. Societats Professionals.
7. Dubtes. 
8. Contacte.



1.-INICI ACTIVITAT CONSULTA 

Alta censal a Hisenda. 
Donar-se d'alta a la Mutual Mèdica o autònoms. 
Societats Professionals.
Llicències municipals. 
Pòlissa Responsabilitat Civil Professional.

Autorització administrativa de la consulta o centre que es tramita 
al Departament de Salut. 



2.-MARC LEGAL
•Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les bases 
generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.  

•Decret 135/1994, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 
de novembre de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, i aprovació del Codi d'accessibilitat. 

•Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del 
pacient, i la documentació clínica.

•Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de (Protecció de dades de 
caràcter personal) i Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre d’aprovació 
del Reglament de la LOPD.



3.-DEFINICIONS CONSULTA / 
CENTRE
• Centre sanitari: conjunt organitzat de mitjans tècnics e 

instal·lacions on els professionals capacitats per la seva titulació 
oficial o habilitació professional realitzen bàsicament activitats 
sanitàries amb la finalitat de millorar la salut de les persones. 
Els centres sanitaris poden estar integrats per uns o diferents 
serveis sanitaris que constitueixen la seva oferta assistencial . 

• Consulta mèdica: centre sanitari on un metge realitza 
activitats sanitàries. També es considerarà consulta, encara que 
hi hagi més d’un professional, quan l’atenció es centra 
fonamentalment en el metges i els altres professionals actuen de 
suport a aquest.  



4.- CRITERIS DEPARTAMENT DE 
SALUT  DECRET DE BARRERES

1. CONSULTA MEDICA de menys de 100 metres, d’un 
professional no cal complir el Decret de Barreres . Hi ha 
excepcions.

2. CONSULTA /CENTRE MEDIC de més de 100 metres ó més 
d’un professional cal complir el Decret de Barreres .

3. Altres supòsits d’activitat: despatx per mòduls, despatxos 
compartits, societats de despeses...



RESIDUS.
LOPD.
HISTÒRIES CLÍNIQUES.
CONTRACTES PERSONAL SANITARI PER 
ESCRIT. COL.LABORADORS. LABORALITAT.
ESPECIALITATS HOMOLOGADES.

5.- ALTRES REQUISITS



6.- SOCIETATS PROFESSIONALS 
I. Normativa bàsica: 

- Llei 2/2007, de 15 de març, de societats  professionals.
- Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei de societats de capital.
II. Definició. 
III. Canvis :

• la majoria del capital i del dret de vot, o la majoria del patrimoni i 
del nombre de socis a les societats no capitalistes hauran de 
pertànyer a socis professionals.  I la participació mínima dels socis 
professionals als òrgans d’administració passa a la meitat més un 
dels membres que el composin.

• La pressa d’acords dels òrgans d’administració col·legiats requereix 
el vot favorable de la majoria dels socis professionals, amb 
independència del número de membres que concorrin a la votació.

IV. Responsabilitat  Civil Professional. Extensió del Règim de 
Responsabilitat Professional a la Disposició Addicional Segona. 



7.- DUBTES.
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