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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 11783
Decret 69/2008, de 20 de juny, mitjançant el qual es regula el
Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) d’alta hospitalària i
activitat ambulatòria a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Els sistemes d’informació sanitària resulten fonamentals per al correcte
desenvolupament de les funcions d’avaluació del sistema i centres sanitaris. El
Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) ha de recollir un conjunt de dades
administratives i clíniques de manera estandarditzada per a cada episodi assistencial que permeti conèixer la morbiditat atesa en els hospitals públics i privats
de la nostra comunitat de manera sistemàtica, determinat per la presa de decisions de gestió, planificació i avaluació, tal com disposa el capítol V de la Llei
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
Per la seva part, la Llei orgànica 1/2007, d’1 de març, de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma, entre
altres, la competència per al desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria
de salut i sanitat, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, així com de desenvolupament legislatiu i execució en matèria de coordinació hospitalària,
inclosa la de la Seguretat Social.
En un primer moment, el Decret 163/1996, de 26 de juliol, va regular l’autorització per a la creació, la modificació, el trasllat i el tancament dels centres,
serveis i establiments sanitaris, que s’ha vist afectat pel Reial decret 1277/2003,
de 10 d’octubre, que regula les bases del procediment d’autorització de centres,
serveis i establiments sanitaris, i estableix una classificació, denominació i definició comunes per a tots aquests a què fan referència part de les variables del
present Decret, a més de crear un registre i un catàleg d’aquests centres, serveis
i establiments sanitaris, de conformitat amb el disposat en els articles 29.1 i 2 i
40.9 de la Llei 14/1986 i en l’article 26.2 de la Llei 16/2003.
La Llei de salut de les Illes Balears, 5/2003, de 4 d’abril, recull com a
actuació prioritària de l’Administració sanitària, establir els registres, els mètodes d’anàlisis, els sistemes d’informació i les estadístiques necessàries per al
coneixement de les diferents situacions de salut de les quals es poden derivar
accions d’intervenció. En aquest sentit, l’establiment dels sistemes d’informació
sanitària apropiats, resulta fonamental pel correcte desenvolupament de les funcions de planificació i avaluació del sistema sanitari.
Així mateix, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, estableix en
el seu article 23 que les administracions sanitàries, d’acord amb les seves competències, crearan els registres i elaboraran les anàlisis d’informació necessàries
per al coneixement de les distintes situacions de les quals poden derivar-se
accions d’intervenció de l’autoritat sanitària. A més, la pròpia Llei de cohesió i
qualitat regula, a l’article 53, l’obligació d’establir un sistema d’informació
sanitària del Sistema Nacional de Salut que garanteixi la disponibilitat de la
informació i la comunicació recíproca entre les administracions sanitàries.
El Conjunt Mínim Bàsic de Dades suposa un extracte impersonal d’informació administrativa i clínica, que ha de ser recollida a partir de l’informe d’alta, al qual no substitueix en cap cas, i completada, si és necessari, amb la història clínica. L’informe d’alta, regulat per Ordre del Ministeri de Sanitat i
Consum, de 6 de setembre de 1984, constitueix el document bàsic d’informació
per al pacient i per als professionals dels distints nivells assistencials que han de
continuar el seguiment dels procés patològic, que també està recollit a la Llei
5/2003, de 24 d’abril, de salut de les Illes Balears.
En aquest sentit, la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de
l’autonomia del pacient i dels drets i de les obligacions en matèria d’informació
i documentació clínica, a l’article 3, defineix l’informe d’alta mèdica, com el
document emès pel metge responsable en un centre sanitari en finalitzar cada
procés assistencial d’un pacient que especifica les dades d’aquest, un resum del
seu historial clínic, l’activitat assistencial prestada, el diagnòstic i les recomanacions terapèutiques.
L’existència d’una base de dades del CMBD de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears on es recullen les diferents variables sobre els procediments
d’hospitalització, urgències, consultes i els atesos en règim ambulatori en els
centres sanitaris públics i privats, constitueix, doncs, un requisit bàsic per garantir adequadament la informació sobre la morbiditat atesa i la producció dels serveis assistencials, i contribueix a garantir un sistema sanitari de qualitat per als
ciutadans de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Efectivament, la disponibilitat de la base de dades ha de permetre el desenvolupament dels instruments de millora de l’efectivitat clínica, de l’eficiència i la qualitat dels serveis,
així com aportar als professionals sanitaris el coneixement epidemiològic necessari per a la presa de decisions, i dota l’Administració sanitària d’elements per
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a la planificació i la gestió dels serveis sanitaris.
L’obligació de registre del CMBD i l’obligatorietat d’enviar-lo a l’administració sanitària competent per part dels centres públics i privats ha estat
objecte de regulació per Resolució de la Secretaria General del Sistema
Nacional de Salut, de 24 de gener de 2002, i per diverses disposicions de les
comunitats autònomes competents en aquesta matèria. La pròpia Llei 16/2003,
a l’article 6, atribueix al Ministeri de Sanitat i Consum i als òrgans competents
de les comunitats autònomes, d’acord amb l’article 43.2 de la Constitució, les
funcions de control de les entitats sanitàries no integrades en el Sistema
Nacional de Salut, en relació amb les activitats de salut pública i en matèria de
garanties d’informació, seguretat i qualitat, i s’ha de requerir d’aquestes la
informació necessària per al coneixement de la seva estructura i funcionament.
L’article 29 de la Llei 16/2003 preveu, respecte de les garanties de les
prestacions, que les de seguretat i qualitat són aplicables a tots els centres
públics i privats, amb independència del finançament de les prestacions que estiguin oferint en cada moment, i és responsabilitat de les administracions públiques sanitàries, per als centres del seu àmbit, vetlar pel seu compliment.
La base de dades del CMBD està subjecta a la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la qual en el seu
article 8 destaca com les institucions poden procedir al tractament de les dades
de caràcter personal relatives a la salut de les persones que hi acudeixin o hi
hagin de ser tractats, d’acord amb el disposat en la legislació estatal o autonòmica sobre sanitat.
Per tot això, a proposta del conseller de Salut i Consum, d’acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-lo considerat el Consell de
Govern, a la sessió de dia 20 de juny de 2008
DECRET
Article 1
Objecte
1. El present Decret té per objecte regular el Conjunt Mínim Bàsic de
Dades (CMBD) d’Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria, que serà recollit,
amb caràcter obligatori, per tots els centres i serveis sanitaris, públics o privats,
amb internament i els autoritzats per realitzar procediments d’activitat ambulatòria.
2. Així mateix, també té per objecte, la creació del Registre del Conjunt
Mínim Bàsic de Dades (CMBD) d’Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 2
Definicions
Als efectes del present Decret, s’estableixen les definicions següents:
Centres i serveis sanitaris: són els registrats en el Registre de Centres,
Serveis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Llits d’hospitalització: són els llits ocupats durant l’episodi d’hospitalització pels pacients que causen ingrés en un centre sanitari amb internament,
també s’inclouen en aquest concepte els llits habilitats, els destinats a cures
especials, les incubadores fixes i els bressols de les àrees pediàtriques. Queden
exclosos d’aquesta definició els bressols d’observació d’urgència, d’hemodiàlisi ambulatòria, d’hospitalització de dia, d’exploracions especials, d’inducció
preanestèsica, de reanimació i els bressols per als acabats de néixer sans.
Alta hospitalària: és l’acte pel qual un pacient ingressat en un centre o servei sanitari amb internament deixa d’ocupar un llit d’hospitalització, independentment de les circumstàncies que motiven la seva sortida del centre. Ja sigui
aquesta per curació o milloria, defunció, trasllat a un altre centre o alta voluntària.
Informe d’alta: tots els centres i serveis sanitaris assistencials, públics i
privats, radicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears estan obligats a l’elaboració, per part del metge responsable de l’atenció del pacient, d’un informe
clínic que resumeixi la informació de l’episodi assistencial, independentment
del tipus d’assistència.
Activitat ambulatòria: es refereix a tots aquells procediments que no causen ingrés en un llit d’hospitalització, entre altres, els denominats com a cirurgia major ambulatòria, hospital de dia, altres procediments quirúrgics, terapèutics i/o diagnòstics atesos de forma ambulatòria, modalitats o alternatives de
l’hospitalització, com hospitalització a domicili, unitats de curta durada, àrees
d’urgències, consultes externes i consultes d’Atenció Primària.
Article 3
Obligacions dels centres
Tots els centres i serveis sanitaris, als quals fa referència l’article 1 d’aquest Decret, queden obligats a garantir l’elaboració i la posterior comunicació
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a la Conselleria de Salut i Consum -Direcció General de Planificació i
Finançament- del Conjunt Mínim Bàsic de Dades d’Alta Hospitalària i Activitat
Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 4
Contingut del Conjunt Mínim Bàsic de Dades
En el Conjunt Mínim Bàsic de Dades de cada episodi han de constar, com
a mínim, les variables següents:
1. Codi de centre (Codi nacional d’hospitals).
2. Identificació de l’àrea de salut i sector.
3. Tipologia del centre o servei: públic o privat.
4. Identificació de l’àrea bàsica de salut i centre de salut.
5. Identificació del metge de capçalera.
6. Número de la història clínica.
7. Codi d’identificació personal CIP.
8. Codi de targeta sanitària - TIS.
9. Tipus d’assistència: Hospitalització - ambulatòria.
10. Tipus de contacte en activitat ambulatòria.
11. Codi d’identificació d’episodi.
12. Data de naixement.
13. Sexe.
14. País de residència (pacients que no resideixen a l’Estat espanyol). S’ha
de recollir el codi ISO.
15. Lloc de residència (s’identifica província i municipi).
16. Finançament de l’assistència prestada.
17. Data d’ingrés o data de l’assistència.
18. Circumstàncies de l’assistència (urgent o programada).
19. Àmbit de procedència.
20. Diagnòstic principal.
21. Altres diagnòstics (fins a un nombre de 12). S’han d’incloure sempre
que procedeixi el codi de classificació de causes externes de lesions i enverinaments (Codi E).
22. Procediment principal.
23. Altres procediments rellevants.
24. Data de la intervenció.
25. Data de l’alta.
26. Data del part.
27. Temps de gestació (setmanes).
28. Pes del nounat.
29. Circumstàncies a l’alta.
30. Destí a l’alta.
31. Identificació de la unitat organitzativa responsable de l’alta (s’ha de
mantenir la classificació de codis del servei aprovada pel Comitè Tècnic del
Ministeri de Sanitat i Consum).
32. Metge responsable.
33. Identificació del centre de trasllat, si procedeix, segons catàleg nacional d’hospitals.
34. Codi M (Codi de morfologia de les neoplàsies).
35. Procediments externs: els procediments quirúrgic, obstètrics, diagnòstics i/o terapèutics que requereixen recursos especialitzats, que impliquen risc
per al pacient i que es realitzen en un altre centre sense causar baixa en el centre que el deriva.
36. Procediments infermers.
Article 5
Òrgan responsable
El director gerent del centre és el responsable de garantir el compliment
del que estableix el present Decret, així com de la comunicació del Conjunt
Mínim Bàsic de Dades (CMBD) a l’Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria, a
la Direcció General de Planificació i Finançament de la Conselleria de Salut i
Consum, en els termes esmentats en l’article anterior.
Article 6
Registre
1. Es crea el Registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades d’Alta
Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, adscrit a la Direcció General de Planificació i Finançament de la
Conselleria de Salut i Consum.
2. El Registre ha de contenir les dades comunicades pels centres i serveis
sanitaris amb internament i els d’activitat ambulatòria radicats a les Illes
Balears, constitutius del Conjunt Mínim Bàsic de Dades de cada episodi assistencial.
3. La informació continguda en el Registre del Conjunt Mínim Bàsic de
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Dades d’Altes Hospitalàries i Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, ha d’estar subjecte a l’establert a la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en els quals es
necessiti utilitzar dades de caràcter personal per qualque investigació relacionada amb el Registre, ha d’estar subjecta al que estipula l’article 6 d’aquesta Llei.
4. Correspon a la Direcció General de Planificació i Finançament de la
Conselleria de Salut i Consum el manteniment i l’avaluació periòdica del
Registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) d’Alta Hospitalària i
Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com
la protecció i compliment de garantia de confidencialitat de les dades contingudes en aquest, d’acord amb la legislació vigent, i poden obtenir la informació
necessària i realitzar les comprovacions pertinents en els arxius dels centres
hospitalaris.
Article 7
Fitxer automatitzat
La conselleria competent en matèria de salut ha de crear un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal que reculli les variables que han d’incorporar-se al Registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades d’Alta Hospitalària i
Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes i les condicions fitxats a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, sobre l’ús de la informàtica en el tractament de dades.
Article 8
Cessió de dades
En els casos en els quals es necessita utilitzar dades de caràcter personal
per a qualque investigació, relacionada amb aquest fitxer, s’ha de realitzar amb
dades dissociades, entenent com a dada dissociada aquella que no permet la
identificació d’un afectat o interessat, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i si
no poden anar dissociades, se li ha de demanar el consentiment exprés a l’interessat per poder utilitzar les seves dades amb aquest fi.
Article 9
Seguretat de les dades
El titular de l’òrgan administratiu responsable del Registre, que és el
director general de Planificació i Finançament, ha d’adoptar les mesures necessàries per assegurar que les dades automatitzades de caràcter personal existents
s’utilitzin per a la finalitat per la qual han estat recollides i per fer efectives les
garanties, les obligacions i els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre.
Article 10
Programes i accions
La Conselleria de Salut i Consum ha d’establir els programes o les accions
que possibilitin la gestió i l’explotació del Registre del Conjunt Mínim Bàsic de
Dades (CMBD) d’Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb fins de planificació, avaluació i investigació sanitària, estadístiques de serveis sanitaris i vigilància epidemiològica.
Article 11
Codificació
Tots els diagnòstics i els procediments han de ser codificats mitjançant la
versió oficial establerta pel Comitè Tècnic del CMBD del Sistema Nacional de
Salut.
Article 12
Control de Qualitat
1. La Direcció General de Planificació i Finançament de la Conselleria de
Salut i Consum ha de procedir a la depuració i la validació de les bases de dades
remeses pels diferents centres o serveis.
2. Per configurar el Registre autonòmic del CMBD s’han de tenir en
compte uns criteris de qualitat establerts en el Manual de procediments, de
manera que les dades proporcionades pels hospitals que no compleixen aquests
criteris no han de ser incorporats a la base de dades fins que no compleixin els
requisits adequats.
Article 13
Comitè Tècnic del CMBD autonòmic
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1. Es crea el Comitè Tècnic del CMBD d’Alta Hospitalària i Activitat
Ambulatòria, que ha de tenir caràcter d’òrgan d’assessorament adscrit a la
Direcció General de Planificació i Finançament , amb les funcions següents:
a) Informar el Manual d’instruccions del Conjunt Mínim Bàsic de Dades
d’Hospitalització i Activitat Ambulatòria.
b) Analitzar, elaborar i proposar els programes de formació dirigits a
aconseguir la implantació del Registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades
d’Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en el termini previst.
c) Valorar la progressió de la implantació del CMBD en els centres i serveis sanitaris.
d) Proposar les millores necessàries que puguin dinamitzar el procés
d’implantació.
e) Establir els criteris i els indicadors d’exhaustivitat i qualitat.
f) Determinar el mètode a seguir en les auditories de qualitat de la informació del Conjunt Mínim Bàsic de Dades.
g) Dur a terme qualsevol altra funció que, pel seu caràcter tècnic, sigui
requerida per a l’optimització d’aquest sistema d’informació.
2. La composició del Comitè Tècnic ha de ser la següent:
President: El director general de Planificació i Finançament, o persona en
qui delegui.
Vocals:
a) Dos representants del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut)
designats pel seu director gerent.
b) Dos representants dels centres sanitaris privats, proposats per les associacions més representatives d’aquest sector.
c) Cinc assessors experts en la matèria designats pel director general de
Planificació i Finançament.
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Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’ha de fer efectiva una vegada validada per la direcció general competent.
Disposició addicional tercera
Les variables definides en el Conjunt Mínim Bàsic de Dades s’han d’utilitzar per completar la base de dades i el fitxer de la Xarxa de registres hospitalaris de tumors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició transitòria primera
Tots els centres i serveis sanitaris inclosos a l’article 1 d’aquest Decret
s’han d’incorporar al Registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades d’Alta
Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en un termini de 6 mesos, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret
pel que fa a l’activitat d’internament o hospitalització, i de 12 mesos per a l’activitat ambulatòria.
Disposició transitòria segona
Dins els esmenats terminis, cada centre i/o servei sanitari ha de procedir a
l’oportuna adequació de la seva gestió interna, per a la implantació del Conjunt
Mínim Bàsic de Dades, i ha de sol·licitar de la Direcció General de Planificació
i Finançament l’adequació a aquest Decret de la base de dades generada per
cada centre per a l’inici de l’enviament de dades al Registre del Conjunt Mínim
Bàsic de Dades d’Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang que s’oposin al
que disposa el present Decret.
Disposició final primera

Ha d’actuar com a secretari de la Comissió un funcionari, adscrit a la
Direcció General de Planificació i Finançament.
3. A les reunions del Comitè poden acudir, amb veu però sense vot, i mitjançant convocatòria del seu president, aquelles persones que, per raó de la seva
activitat i coneixements, tenguin relació amb els assumptes a tractar.
4. El Comitè Tècnic pot elaborar un reglament per al seu funcionament.
En tot el que no preveu aquest reglament, s’ha d’estar al que estableix la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Es faculta la Conselleria de Salut i Consum per dictar totes les normes que
siguin necessàries, en ordre al desenvolupament i a l’execució del present
Decret.
Disposició final segona
El present Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de juny de 2008

Article 14
Manual de procediments, instruccions i normes complementàries
Correspon a la Direcció General de Planificació i Finançament l’elaboració del Manual de procediments, instruccions i normes complementàries del
Conjunt Mínim Bàsic de Dades de les Illes Balears, i previ informe del Comitè
Tècnic del CMBD, la seva aprovació; així com les definicions, classificacions i
el sistema de codificació de les variables, el format i el procediment d’enviament a la Conselleria de Sanitat i Consum de les dades relatives al Conjunt
Mínim Bàsic de Dades de les Illes Balears.
Article 15
Infraccions i sancions

El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 11603
Resolució d’autorització de la cessió gratuïta i temporal d’ús del
quadre de Fernand Léger ‘Esquisse pour les plongeurs’ (1941),
propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a
l’exposició anomenada ‘Fernand Léger, Paris - New York’, que
tindrà lloc a la Fundació Beyeler de Basilea (Suïssa) de l’1 de
juny al 7 de setembre de 2008

D’acord amb el que disposen els articles des del 32 fins al 37 de la Llei
14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, i els articles 54 i següents de la Llei
5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, l’incompliment de les obligacions que es desprenen d’aquest Decret s’han de considerar infracció sanitària.
Disposició addicional primera
Per a l’elaboració del Conjunt Mínim Bàsic de Dades és imprescindible
comptar amb documentació escrita, completa, exhaustiva i de qualitat sobre l’episodi assistencial, d’acord amb la normativa vigent. En cap cas, la recollida
dels indicadors mínims del Conjunt Mínim Bàsic de Dades substitueix l’elaboració de l’informe d’alta.
Disposició addicional segona
La incorporació de la informació de cada centre al Registre del Conjunt
Mínim Bàsic de Dades d’Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la

Fets
1. La petició rebuda per la Direcció General de Patrimoni amb data de 16
abril de 2008 (núm. RGE 61212008) formulada per la directora d’Es Baluard
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma amb què sol·licitava el permís
de préstec de l’obra de l’artista Fernand Léger ‘Esquisse pour les plongeurs’,
propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dipositada a Es
Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, per a l’exposició titulada ‘Fernand Léger, Paris - New York’ i comissariada per Philippe Bütner, que

