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CONSELLERIA DE SALUT
PLA ANUAL NORMATIU / OCTUBRE- NOVEMBRE-DESEMBRE 2016
INICIATIVES REGLAMENTÀRIES
Òrgan responsable
Objecte de la norma
tramitació

Decret pel qual es creen noves categories de personal
Crear noves categories de personal estautari
estatutari

Direcció de Recursos
Humans i Relacions
Laborals del Servei de
Salut de les Illes Balears

Establir el contingut de la prestació sanitària en
matèria de salut bucodental destinada a nins de 6 a 15
Decret de gestió de la prestació sanitària en matèria de
Direcció General de
anys; regular els criteris esencials d'actuació que han
salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys
Planificació, Avaluació i
de regir la gestió de la prestació; i establir el
(PADI)
Farmàcia
procediment per a l'habilitació dels odontòlegs i
estomatòlegs i les persones jurídiques del sector
sanitari privat que desitgin prestar l'assistència
Ordre de la consellera de Salut de modificació de
l'Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener
Direcció General de
de 2011, que fixa les quanties de les compensacions Actualitzar les quanties corresponents a dietes,
Planificació, Avaluació i
per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les pernoctes i desplaçaments des d'Eivissa a Formentera
Farmàcia
Illes Balears per raó d'asisstència sanitària, i es regula
el procediment per obtenir-les

Calendari (1)
Aprovada i
publicada (BOIB
núm. 137, de
29/10/2016)
Aprovada i
publicada (BOIB
núm. 118, de
17/09/2016)

Aprovada i
publicada (BOIB
núm. 142, de
10/11/2016)

Direcció General de
Decret pel qual s'aprova la política de seguretat de la Definir la política de seguretat de la informació del
Darrer trimestre de
Planificació, Avaluació i
informació del Servei de Salut de les Illes Balears
Servei de Salut de les Illes Balears
2016
Farmàcia
Regular l'exercici de la policia sanitària mortuòria a
Decret pel qual es regula l'exercici de la policia
Direcció General de Salut Darrer trimestre de
l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les
sanitària mortuòria de les Illes Balears
Pública i Participació
2016
Illes Balears
(1) Data prevista d'aprovació.

