Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les
bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments
sanitaris.
C.1 Hospitals (centres amb internament): centres sanitaris destinats a
l'assistència especialitzada i continuada de pacients en règim d'internament (com a mínim
una nit), la finalitat principal és el diagnòstic o tractament dels malalts ingressats en
aquests, sense perjudici de que també prestin atenció de forma ambulatòria.
C.1.1 Hospitals generals: hospitals destinats a l'atenció de pacients afectes de
diversa patologia i que compten amb les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i
Ginecologia i Pediatria. També es considera general quan, tot i faltant o estant
escassament desenvolupada alguna d'aquestes àrees, no es concentri la major part
de la seva activitat assistencial en una determinada.
C.1.2 Hospitals especialitzats: hospitals dotats de serveis de diagnòstic i
tractament especialitzats que dediquen la seva activitat fonamental a l'atenció de
determinades patologies o de pacients de determinat grup d'edat o amb
característiques comunes.
C.1.3 Hospitals de mitjana i llarga estada: hospitals destinats a l'atenció de
pacients que necessiten cures sanitàries, en general de baixa complexitat, per
processos crònics o per tenir reduït el seu grau d'independència funcional per a
l'activitat quotidiana, però que no poden proporcionar al seu domicili, i requereixen
un període prolongat d'internament.
C.1.4 Hospitals de salut mental i tractament de toxicomanies: hospitals
destinats a proporcionar diagnòstic, tractament i seguiment de la seva malaltia als
pacients que precisen ser ingressats i que pateixen malalties mentals o trastorns
derivats de les toxicomanies.
C.1.90 Altres centres amb internament: hospitals que no s'ajusten a les
característiques de cap dels grups anteriors o reuneixen les de més d'un d'ells.

C.2 Proveïdors d'assistència sanitària sense internament: centres
sanitaris en els quals es presten serveis de promoció de la salut, prevenció, diagnòstic,
tractament i rehabilitació per professionals sanitaris a pacients que no precisen ingrés.
C.2.1 Consultes mèdiques: centres sanitaris on un metge realitza activitats
sanitàries. També es consideren consultes, encara que hi hagi més d'un professional
sanitari, quan l'atenció se centra fonamentalment en el metge i la resta de
professionals actuen de suport a aquest.
C.2.2 Consultes d'altres professionals sanitaris: centres sanitaris on un
professional sanitari (diferent de metge o odontòleg) realitza activitats sanitàries.
També es consideren consultes encara que hagi més d'un professional sanitari quan
l'atenció se centra fonamentalment en un d'ells i els restants actuen de suport a
aquest.
C.2.3 Centres d'atenció primària: centres sanitaris sense internament que atenen
a l'individu, la família i la comunitat, desenvolupant funcions de promoció de la salut,
prevenció, diagnòstic, curació i rehabilitació, via dels seus mitjans bàsics com dels
equips de suport a l'atenció primària.
C.2.3.1 Centres de salut: són les estructures físiques i funcionals que
possibiliten el desenvolupament d'una atenció primària de salut coordinada
globalment, integral, permanent i continuada, i amb base en el treball
d'equip dels professionals sanitaris i no sanitaris que actuen en ells. En ells
desenvolupen les seves activitats i funcions els equips d'atenció primària.

C.2.3.2 Consultoris d'atenció primària: centres sanitaris que, sense tenir
la consideració de centres de salut, proporcionen atenció sanitària no
especialitzada en l'àmbit de l'atenció primària de salut.
C.2.4 Centres polivalents: centres sanitaris on professionals sanitaris de diferents
especialitats exerceixen la seva activitat atenent a pacients amb patologies diverses.
C.2.5 Centres especialitzats: centres sanitaris on diferents professionals sanitaris
exerceixen les seves respectives activitats sanitàries atenent a pacients amb unes
determinades patologies o d'un determinat grup d'edat o amb característiques
comunes.
C.2.5.1 Clíniques dentals: centres sanitaris en els quals es realitzen
activitats sanitàries en l'àmbit de la salut bucodental.
C.2.5.2 Centres de reproducció humana assistida: centres sanitaris en
els quals equips biomèdics especialment qualificats realitzen tècniques de
reproducció assistida o les seves derivacions així com els bancs de recepció,
conservació i distribució del material biològic o humà precís.
C.2.5.3 Centres d'interrupció voluntària de l'embaràs: centres sanitaris
on es porta a terme la pràctica de l'avortament en els supòsits legalment
permesos.
C.2.5.4 Centres de cirurgia major ambulatòria: centres sanitaris dedicats
a l'atenció de processos subsidiaris de cirurgia realitzada amb anestèsia
general, local, regional o sedació, que requereixen cures postoperatòries de
curta durada, de manera que no necessiten ingrés hospitalari.
C.2.5.5 Centres de diàlisi: centres sanitaris on es realitza tractament amb
diàlisi a pacients afectats de patologia renal.
C.2.5.6 Centres de diagnòstic: centres sanitaris dedicats a prestar serveis
diagnòstics, analítics o per imatge.
C.2.5.7 Centres mòbils d'assistència sanitària: centres sanitaris que
traslladen mitjans personals i tècnics amb la finalitat de realitzar activitats
sanitàries.
C.2.5.8 Centres de transfusió: centres sanitaris en els quals s'efectuen
qualsevol de les activitats relacionades amb l'extracció i verificació de la sang
humana o els seus components, sigui quina sigui la seva destinació, i del seu
tractament, emmagatzematge i distribució quan el destinació sigui la
transfusió.
C.2.5.9 Bancs de teixits: centres sanitaris encarregats de conservar i
garantir la qualitat dels teixits, després de la seva obtenció i fins a la seva
utilització com a loempelts o autoempelts.
C.2.5.10 Centres de reconeixement: centres sanitaris on, d'acord amb el
que preveu la seva normativa específica, es porten a terme reconeixements
mèdics i psicològics per determinar les condicions físiques i psicològiques dels
aspirants o titulars de permisos o llicències, o per la realització de
determinades activitats i per a la seva renovació
C.2.5.11 Centres de salut mental: centres sanitaris en què es realitza el
diagnòstic i tractament en règim ambulatori de les malalties i trastorns
mentals, emocionals, relacionals i del comportament.

C.2.5.90. Altres centres especialitzats: són aquells centres especialitzats
que no s'ajusten a les característiques de cap dels grups anteriors.

C.3 Serveis sanitaris integrats en una organització no sanitària:
serveis que realitzen activitats sanitàries però que estan integrats en organitzacions la
principal activitat no és sanitària (presó, empresa, balneari, residència de tercera edat ,...).

