NOTA D’ACTUALITZACIÓ
Legislació sanitària
Amb posterioritat a la data de tancament d’aquesta edició (gener 2013), s’han produït les modificacions següents:
SISTEMA NACIONAL DE SALUT
 La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat (§3), ha estat modificada per les lleis següents: Llei 10/2013, de 24 de juliol, per la qual
s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 2010/84/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2010,
sobre farmacovigilància, i 2011/62/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre prevenció de l’entrada de
medicaments falsificats a la cadena de subministrament legal, i es modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels
medicaments i productes sanitaris (BOE núm. 177, de 25 de juliol); Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei
general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre
(BOE núm. 76, de 28 de març), i Llei orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
finançament de les comunitats autònomes, i de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(BOE núm. 141, de 13 de juny).
 La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut (§4), ha estat modificada per les lleis següents: Llei
22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014 (BOE núm. 309, de 26 de desembre); Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), i Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 (BOE núm. 153, de 28 de juny). També cal tenir en compte la STC 139/2016, de 21 de juliol.
 El Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el
procediment per a la seva actualització (§6), ha estat afectat per: l’Ordre SSI/1329/2014, de 22 de juliol, per la qual es modifiquen la cartera
comuna suplementària de prestació amb productes dietètics i les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en
l’oferta de productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l’establiment dels imports màxims de finançament (BOE núm. 180, de 25 de
juliol); el Reial decret 682/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifiquen el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari
d’empreses alimentàries i aliments, i quatre reglaments més sobre aquesta matèria (BOE núm. 208, de 27 d’agost); l’Ordre SSI/2065/2014, de 31
d’octubre, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre (BOE núm. 269, de 6 de novembre;
correcció d’errades BOE núm. 281, de 20 de novembre), i l’Ordre SSI/1356/2015, de 2 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos II, III i VI
del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment
per a la seva actualització, i es regulen els estudis de monitoratge de tècniques, tecnologies i procediments (BOE núm. 162, de 8 de juliol).
AUTONOMIA DEL PACIENT
 La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i
documentació clínica (§7), ha estat modificada per: la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de
l’Administració de justícia i del Registre Civil (BOE núm. 167, de 14 de juliol); la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol), i la Llei orgànica 11/2015, de 21 de setembre, per reforçar la protecció de
les menors i les dones amb capacitat modificada judicialment en la interrupció voluntària de l’embaràs (BOE núm. 227, de 22 de setembre).
PROFESSIONS SANITÀRIES
 La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries (§8), ha estat modificada per la Llei 10/2013, de 24 de
juliol i per la Llei 3/2014, de 27 de març, ambdues esmentades anteriorment.
COMPETÈNCIES
 Quant al Reial decret 2567/1980, de 7 de novembre, de transferència de competències al Consell General Interinsular de les Illes Balears
en matèria de Sanitat i Cultura (§10), cal tenir en compte el Reial decret 674/2014, d’1 d’agost, sobre ampliació dels mitjans adscrits als
serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per diversos reials decrets de traspàs de funcions i serveis en matèria de
sanitat, cultura i turisme (BOE núm. 191, de 7 d’agost).
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RÈGIM GENERAL (DE LES ILLES BALEARS)
 La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears (§11), ha estat modificada per la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014 (BOIB núm. 181, de 31 de desembre); per la Llei 4/2015, de 23 de març,
de drets i garanties de la persona en el procés de morir (BOIB núm. 44, de 28 de març), i per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 (BOIB núm. 160 Ext., de 29 de desembre).
VOLUNTATS ANTICIPADES
 La Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades (§15), ha estat modificada per la Llei 4/2015, de 23 de març, esmentada.
ORGANITZACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I ORDENACIÓ TERRITORIAL (SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS)
 El Decret 63/2012, de 20 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears (§18), ha estat
derogat pel Decret 81/2015, de 25 de setembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB
núm. 141, de 26 de setembre).
 El Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears (§19), ha estat modificat
pel Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada (BOIB núm. 85, de 15 de juny).
 El Decret 59/2009, de 18 de setembre, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial a les Illes Balears (§20), ha estat derogat pel
Decret 16/2015, de 10 d’abril, d’ordenació sanitària territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 52, d’11 d’abril;
correcció d’errades BOIB núm. 61, de 25 d’abril).
ÒRGANS DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ: EL CONSELL DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
 El Decret 44/2004, de dia 14 de maig, pel qual s’estableix el règim i el funcionament del Consell de Salut de les Illes Balears (§22), ha estat
modificat pel Decret 5/2014, de 31 de gener (BOIB núm. 16, d’1 de febrer).
CARTERA DE SERVEIS
 El Decret 94/2008, de 12 de setembre, pel qual s’aproven les bases i s’estableix el contingut de la cartera de serveis complementària del
Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears (§28), ha estat modificat pel Decret 55/2016, de 16 de setembre, de gestió de la prestació sanitària
en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears (BOIB núm. 118, de 17 de setembre).
 El Decret 87/2005, de 29 de juliol, de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental a la població d’entre 6 i 15 anys de les
Illes Balears (§30), ha estat derogat pel Decret 55/2016, de 16 de setembre, esmentat.
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