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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

3579

Resolució de la consellera de Salut i Consum de 7 de maig de 2020 per la qual s’adopten mesures
organitzatives amb relació a centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim
ambulatori, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2

Fets
1. El 20 d'abril de 2020 (BOIB núm. 60, de 23-05-2020) es va dictar una resolució per la qual s'ordenava la suspensió de tota l'activitat
assistencial de titularitat privada de les consultes d‘odontologia, estomatologia, implantologia o dels centres i clíniques dentals, com també
l'activitat assistencial de consultes i centres de podologia, excepte l'atenció d'urgències en ambdós casos.
2. El fonament de la mesura radicava en la petició de les organitzacions col·legials d'ambdues categories de professionals, així com en
l'evolució en aquell moment de la situació epidemiològica en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'epidèmia de
COVID-19, i es dictà en coherència amb les mesures de distanciament social acordades per a la prevenció i el control de la infecció.
3. En data 4 de maig, tant el Col·legi Oficial de Dentistes de Balears com el Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears han sol·licitat
expressament l'aixecament de la suspensió d'activitats assistencials ordenada per la resolució dictada el 20 d'abril.
Fonaments de dret
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1. L'article 29.3 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, estableix que, quan la defensa de la salut de la població ho requereixi,
les administracions sanitàries competents poden establir règims temporals i excepcionals de funcionament dels centres, serveis i establiments
sanitaris.
2. L'article 12 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, regula les mesures adreçades a reforçar el sistema nacional de salut i, a més, les mesures per garantir la
possibilitat de determinar la millor distribució en el territori de tots els mitjans tècnics i personals, d'acord amb les necessitats que es posin de
manifest en la gestió d'aquesta crisi sanitària.
3. L'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, disposa el següent:
1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales
minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o
clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción,
estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o
correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se
suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio
por las condiciones en las que se esté desarrollando.
D'aquest article i també de la normativa que el desplega es desprèn que els establiments sanitaris destinats a l'activitat assistencial en
odontologia o estomatologia i en podologia en principi no tenen obligació de suspendre la seva activitat ordinària, tret que una norma ho
disposi expressament o habiliti a fer-ho.
4. A hores d'ara i atès que l'evolució de l'epidèmia a les Illes amb la progressiva reducció diària del nombre de contagis confirmats actius
permet prendre mesures que tendeixin a normalitzar l'activitat sanitària, sense perjudici que s'hagin d'observar escrupolosament les mesures
de seguretat (disponibilitat i ús d'EPI adequats, distanciament entre pacients a les consultes, etc.), es considera oportú atendre les peticions de
represa de l'activitat que han formulat les dues organitzacions col·legials.
Per tot això, i en exercici de les competències que m'atorguen els articles 1 i 2.7.b) del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 76
8 de maig de 2020
Sec. III. - Pàg. 12918

Resolució
1.Aixecar la suspensió de l'activitat assistencial de titularitat privada en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears de les
consultes d‘odontologia, estomatologia, implantologia o dels centres i clíniques dentals i de les consultes i centres de podologia que s'ordenà
per resolució de 20 d'abril de 2020, la qual resta sense efectes.
Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que
la dicta en el termini d'un mes comptador des que es publiqui, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des que es publiqui,
de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Palma, 7 de maig de 2020
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La consellera de Salut i Consum
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