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En 2016 es crea un programa diferenciat que s'anomena Finançament Sanitari dins de l'àmbit de
la gestió econòmica del centre de cost Secretaria General. Conté actuacions que abans es
realitzaven dins del Programa 411D Planificació de l'assistència sanitària. L'objectiu del canvi és
dur a terme un seguiment, coordinació i impuls, de caràcter transversal, de les fonts de
finançament de les competències sanitàries.
En relació amb els fons específics en 2016 els objectius principals seran:
1)
Seguiment general. Ampliar l'àmbit del seguiment general de la informació de fons
específics a tots els fons de la conselleria de sanitat, per què inclogui, fins el nivell que sigui
oportú, els fons per recerca i els fons europeus.
2)
Introducció de mesures de coordinació de la gestió interna a través de a) informació
bàsica (definició de processos, facilitar documentació model), b) suport tècnic específic i c)
propostes d'impuls d'actuacions quan escaigui, tot això dirigit a les direccions generals
responsables finals dels fons.
3)
Es prioritzarà que els interessats puguin disposar de la màxima informació, per la qual
cosa es facilitarà informació i documentació "al dia" en la web de finançament sanitari.
4)
En els cas dels fons es doten pressupostàriament a la conselleria però es transfereixen
íntegrament al Servei de Salut, es duran a terme directament els tràmits fins a la transferència al
Servei de Salut.
5)
En els fons que es considerin estratègics, pel seu import o per la seva evolució, es
proposaran actuacions d'impuls i seguiment més concretes.
La matèria de finançament sanitari comporta atendre consultes diverses sobre indicadors
relacionats amb el finançament sanitari, que duen associat un seguiment econòmic que compren
el finançament autonòmic general, la despesa sanitària real, la població de referència, i una sèrie
de costs potencialment diferencials en qüestions "demogràfico-geogràfiques" (densitat,
superfície, dispersió, insultaritat) i altres. Durant 2016 es promouran les actualitzacions
oportunes i la seva visualització en la web de finançament sanitari.
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OBJECTIUS I ACTIVITATS
OBJECTIU

01

ACTIVITAT

Promoure la coordinació de la gestió, el seguiment global, i l'impuls, del
finançament sanitari.
A

Continuar i millorar el seguiment de totes les novetats i documentació en matèria de fonts de
finançament sanitari que sorgeixen de l'àmbit Sistema Nacional de Salut, Consejo Interterritorial,
Pleno, Comissió Delegada y Comissions Permanents.

ACTIVITAT

B

Seguiment del marc normatiu, novetats, i altres documents i informacions rellevants. en matèria de
finançament sanitari general o específic i de la directament relacionada, com la pressupostària i
també altres més específiques com la d'assegurament i car

ACTIVITAT

C

Seguiment general dels fons específics de la conselleria de sanitat, introduint, fins el nivell que sigui
adient, els fons per recerca i els fons europeus.

ACTIVITAT

D

Mesures de coordinació i homogeneïtzació de la gestió de fons, facilitant a les direccions generals
responsables finals dels fons, models de documentació i suport tècnic per facilitar als responsables
dels fons que ho precisin els tràmits en tot el procé

ACTIVITAT

E

Seguiment i canalització interna en conselleria i Ib-salut de la informació i documentació bàsica
(acords, normativa, resolucions, ..) dels fons específics de la conselleria i del Servei de Salut quan
escaigui, la qual quedarà depositada visible, de mane

ACTIVITAT

F

En els cas dels fons es doten pressupostàriament a la conselleria i que es transfereixen
íntegrament al Servei de Salut, es durà seguiment general, es prepararà la documentació fins la
transferència al Servei de Salut, i es promourà una participació conj

ACTIVITAT

G

Es podran proposar mesures de seguiment addicional i impuls, en els fons els responsable del qual
sigui el Servei de Salut de les Illes Balears i pel seu import significatiu o per les característiques de
la seva evolució sigui aconsellable. Es preveu que

ACTIVITAT

H

Es promourà un seguiment de l'execució del Conveni General d'Incapacitat Temporal i participació,
juntament amb el Servei de Salut, en les reunions de la comissió central del conveni (a més d'una
participació coordinada en les de la comissió provincial m

ACTIVITAT

I

Es continuarà impulsant la priorització d'una estratègia per optimitzar les compensacions per
assistència sanitària a assegurats d'altres Estats i d'altres comunitats autònomes.

OBJECTIU

02

Seguiment econòmic i indicadors de finançament sanitari. Es promourà
completar aquest sistema d'indicadors.

ACTIVITAT

A

ACTIVITAT

B

Seguiment de les xifres anuals globals dels fons amb origen en Sanitat i/o destí específic en Sanitat
Per la consideració de fons estratègic, es continuarà un seguiment d'indicadors de compensació de
l'assistència sanitària a desplaçats.

ACTIVITAT

C

Seguiment del sistema de finançament autonòmic (model i liquidacions) i suport tècnic en la
matèria.

ACTIVITAT

D

Seguiment dels principals indicadors econòmico sanitaris, el pressupost sanitari i despesa sanitària.

ACTIVITAT

E

Seguiment del pressuposts inicials, definitius, executat, disponible, de despeses de les partides
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destinades al finançament del Servei de Salut.
ACTIVITAT

F

Seguiment d'indicadors demogràfics, tant dels relacionats amb el finançament autonòmic en sanitat
(població amb dret a assistència sanitària, població protegida equivalent, població protegida, targeta
sanitària, padró..) com de les dades disponibles rela

ACTIVITAT

G

Impuls del seguiment d'indicadors necessitats de finançament derivades de diferencials de costs
per qüestions geogràfiques (dispersió, densitat, insularitat), de recursos disponibles i altres.

ACTIVITAT

H

Es podran fer propostes per tal de garantir que la informació econòmica que sorgeix de la
Conselleria en les matèries anteriors sigui adequada.

ACTIVITAT

I

A nivell de gestió es preveu revisar i preparar la documentació relativa a l'execució dels expedients
de finançament general al Servei de Salut i les modificacions de crèdit que escaiguin.

ACTIVITAT

J

Es dura a terme un seguiment global de la informació econòmica financera del Servei de Salut
relacionat amb les matèries anteriors.
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