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Article tercer 

Amb la finalitat de controlar les malalties transmissi-
bles, l’autoritat sanitària, a més de dur a terme les accions 
preventives generals, pot adoptar les mesures oportunes 
per al control dels malalts, de les persones que estiguin o 
hagin estat en contacte amb aquests i del medi ambient 
immediat, així com les que es considerin necessàries en 
cas de risc de caràcter transmissible.

Article quart 

Quan un medicament o producte sanitari es vegi afec-
tat per dificultats de proveïment excepcionals i per garan-
tir-ne la millor distribució, l’Administració sanitària de 
l’Estat, temporalment, pot:

a) Establir el subministrament centralitzat per l’Ad-
ministració.

b) Condicionar-ne la prescripció a la identificació de 
grups de risc, realització de proves analítiques i diagnòs-
tiques, formalització de protocols, enviament a l’autoritat 
sanitària d’informació sobre el curs dels tractaments o a 
altres particularitats semblants.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 14 d’abril de 1986.

JuAn CArLoS r.

 El president del Govern,
FELIPE GonZÁLEZ MÁrQuEZ

10498 LLEI ORGÀNICA 3/1986, de 14 d’abril, de mesu-
res especials en matèria de salut pública. 
(«BoE» 102, de 29-4-1986.)

JuAn CArLoS I

rEI D’ESPAnYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

Article primer 

Per tal de protegir la salut pública i prevenir-ne la pèr-
dua o deteriorament, les autoritats sanitàries de les dife-
rents administracions públiques poden adoptar, dins 
l’àmbit de les seves competències, les mesures previstes 
en aquesta Llei quan ho exigeixin raons sanitàries d’ur-
gència o necessitat.

Article segon 

Les autoritats sanitàries competents poden adoptar 
mesures de reconeixement, tractament, hospitalització o 
control quan s’apreciïn indicis racionals que permetin 
suposar l’existència de perill per a la salut de la població 
a causa de la situació sanitària concreta d’una persona o 
grup de persones o per les condicions sanitàries en què 
es dugui a terme una activitat.


