RESOLUCIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Vista la sol·licitud presentada davant la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària, relativa a la
proposta d'autorització administrativa per a la modificació de la cartera de serveis autoritzada a la clínica dental
citada en el text de la present resolució; de conformitat amb la documentació continguda en el corresponent
expedient tramitat per aquesta Direcció general.
Vistos els informes tècnics emesos per les unitats administratives competents del Departament de Salut, en
relació a la proposta presentada.
Atès allò que disposa el Decret de la Generalitat 151/2017, de 17 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits
i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva
autorització i registre, així com el Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases
generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.
Fent ús de les facultats atorgades pel Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de
Salut i pel Decret 262/2018, de 4 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Salut.
RESOLC:
Primer.- Autoritzar la modificació de la cartera de serveis autoritzada a la clínica dental que respon a les
característiques que s’esmenten tot seguit i de conformitat amb el corresponent expedient de sol·licitud
presentat a tal efecte davant aquesta Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària.
Persona sol·licitant: Sr. Jordi Reboul Font
Persona o entitat titular: Clínica Veneer's, S.L., NIF: B60047339
Denominació comercial del centre: Clínica Veneer's, S.L.
Adreça del centre: Rd SANT PAU 36, pis lo, de Barcelona
Codi Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris: E08051291
Número d’expedient: 130130
Modificació cartera de serveis autoritzada: Servei d’anestèsia i reanimació per a la realització de tècniques de
sedació conscient.
Segon.- El servei d’anestèsia i reanimació és prestat per la societat OBA Sedaciones, NIF B67060590.
Tercer.- L’entitat prestadora del servei no podrà cedir la gestió del servei a una altra entitat.
Quart.- L’entitat titular del centre (Clínica Veneer's, S.L.,), és responsable de l’adequada prestació del servei
sanitari en el centre i de comunicar al Departament de Salut la finalització o la modificació de la prestació de
servei entre les dues entitats. En cas de no fer-ho, el Departament de Salut podrà revocar d’ofici l’autorització
de funcionament del servei.
Cinquè.- Els responsables del dispositiu autoritzat vetllaran per tal de mantenir les condicions contingudes en
l'expedient administratiu de sol·licitud de permís de funcionament en base a les quals aquest ha estat atorgat,
en el benentès que no es pot realitzar ni divulgar qualsevol tipus de publicitat relativa a activitats sanitàries no
autoritzades.
Sisè.- L’atorgament de la present autorització no implica, necessàriament, l'acompliment per part del centre de
les normatives regulades per altres organismes de l'administració en funció de les competències a ells
atribuïdes i no comporta la posterior contractació per a la prestació de serveis sanitaris per part dels organismes
públics.
Setè.- Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant
el Conseller de Salut en el termini d'un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, segons el que
estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Barcelona, juny 2021

Maria Sardà Raventós
Directora general
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