GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
Vista la sol.licitud presentada per la representació legal de la “Fundació Internacional Josep
Carreras” –COC E08955160-, amb seu al carrer de Muntaner, núm. 383, 2n. de la ciutat de
Barcelona; relativa a la seva proposta de renovació de l’autorització administrativa atorgada
en seu dia al referit centre com a establiment de teixits; de conformitat amb l'expedient amb
número d'ordre 132645 presentat a tal efecte davant aquesta de Direcció general d’Ordenació
i Regulació Sanitària,
Vistos els informes tècnics emesos per les diferents unitats administratives escaients del
Departament de Salut en relació a la sol.licitud 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, el Reial Decret–Llei 9/2014 i el Reial Decret-Llei
9/2019, de 26 de maig , pel que fa a quest àmbit específic,
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.- Renovar l'autorització administrativa atorgada en el seu dia a la “Fundació
Internacional Josep Carreras” –COC E08955160-, amb seu al carrer de Muntaner, núm. 383, 2n.
de la ciutat de Barcelona, com a establiment de teixits; d'acord amb les normatives vigents i
amb el corresponent expedient de sol.licitud presentat a tal efecte davant aquesta Direcció
General d’Ordenació i Regulació Sanitària per la representació legal del referit centre.
Segon.- S’estima idònia la designació del Dr. Enric Carreras i Pons, metge especialista en
Hematologia i Hemoteràpia, com a director tècnic de l’establiment de teixits i de biovigilància.
Tercer.- La Dra. Juliana Villa López, metgessa especialista en Hematologia i Hemoteràpia,
actuarà com a directora tècnica substituta.
Quart.- Així mateix, es considera adient el nomenant de la Sra. Anna Giner i Montaner, com a
Responsable del Sistema de Qualitat de l’establiment de teixits.
Cinquè.- Fer avinent al sol.licitant que els procediments objecte d’autorització com a
establiment de teixits seran:
o Distribució i transport de progenitors hemopoètics procedents de medul·la
òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical per a utilització al·logènica.
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Sisè.- Per tal de mantenir la confidencialitat s’hauran de mantenir les dades del donant, teixit
i receptor, destinades a garantir la traçabilitat, convenientment codificades per tal de mantenir
la confidencialitat.
Setè.- El transport del teixit es farà amb empreses autoritzades i validades. S’haurà de
comptar amb l’autorització de la Subdirecció General de Sanitat Exterior del Ministeri de
Sanitat quan sigui fora de la Unió Europea.
Vuitè.- Caldrà que s’informi de manera periòdica a l’Organització Catalana de
Trasplantaments (OCATT) sobre les activitats realitzades per l’establiment de teixits de la
“Fundació Internacional Josep Carreras”.
Novè.- Fer avinent al sol.licitant que la present autorització no inclou la promoció i captació de
donants, activitats autoritzades pel Departament de Salut amb número d’expedient 117590.
Desè.- La present autorització es concedeix per un període de quatre anys, renovables prèvia
sol.licitud de l'interessat i sempre que es continuï garantint el compliment dels requisits
establerts per la normativa vigent.
Onzè.- L'atorgament de la present autorització no implica, necessàriament, l'acompliment de
les normatives regulades per altres organismes de l'Administració en funció de les
competències a ells atribuïdes.
Dotzè.- Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant la Consellera de Salut en el termini d'un mes a comptar 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.

Maria Sardà Raventós
Directora general
Signat electrònicament
Vg
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