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te de persecució, o sofreixen o han sofert detencions, condemnes o càstigs a
causa del seu compromís amb la llibertat, la tolerància i la humanitat.
2.

Sol·licitants i requisits

Hi poden presentar candidatures les institucions i entitats públiques de
qualsevol nacionalitat. Així mateix, les hi poden presentar les persones físiques
i entitats privades de prestigi reconegut en la causa dels drets humans, sigui
quina sigui la seva nacionalitat.
3.

Premi

La dotació econòmica del Premi i l’aplicació pressupostària corresponent
s’han de determinar anualment en la convocatòria. Aquesta dotació s’ha de distribuir en parts iguals si el jurat considera oportú guardonar més d’un candidat
o candidata. El nombre de persones guardonades no pot excedir de tres en cada
edició del Premi. Això no obstant, el Premi es pot concedir també ex aequo a un
nombre superior de persones beneficiàries per raons excepcionals apreciades
degudament pel jurat.
El Premi està dotat, a més, amb una figura simbòlica i un diploma acredi-
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bentats.
La proclamació de la candidatura guanyadora ha de ser acordada pel
Govern de les Illes Balears, en el termini màxim de tres mesos comptadors des
del darrer dia hàbil per presentar les candidatures.
La concessió està condicionada a l’acceptació formal de la persona guardonada i el seu compromís de col·laborar amb les institucions impulsores del
Premi per a la bona imatge, tant en l’àmbit nacional com internacional.
La convocatòria corresponent ha de determinar la data i el lloc de celebració de la cerimònia de lliurament del Premi.
6.

Pagament de la dotació econòmica

Amb caràcter previ al pagament de la dotació econòmica del Premi a la
persona guardonada, aquesta ha de formular una declaració responsable de no
estar sotmesa a cap causa de prohibició legal per obtenir aquesta dotació d’acord
amb el dret espanyol.
7.

Acceptació de les bases

tatiu.
La dotació econòmica del Premi, que està subjecta a la retenció corresponent, d’acord amb el que estableix la legislació tributària, s’ha de fer efectiva
mitjançant qualsevol de les vies establertes en la legislació vigent.
La concessió del Premi és compatible amb la de qualsevol altre guardó
que hagi estat atorgat amb una finalitat igual o similar per qualsevol institució,
organisme internacional, administració pública o entitat pública o privada.
4.

Presentació de candidatures

Les candidatures s’han d’adreçar al conseller d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears en un sobre tancat, que es pot presentar als registres
de la Conselleria de Cultura i Turisme del Govern del Principat d’Astúries (c/
Eduardo Herrera ‘Herrerita’, s/n, 33006 Oviedo) o de la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears (c/d’Alfons el Magnànim, 29, 07004
Palma). Les candidatures també es poden presentar per qualsevol dels mitjans
prevists legalment dins els terminis fixats en la convocatòria corresponent.
La documentació relativa a cada candidatura s’ha de presentar amb un
escrit en què figuri la llegenda: Premi Internacional Jovellanos ‘Resistencia y
Libertad’. S’hi ha de fer constar el nom, la nacionalitat, el telèfon, l’adreça postal i l’adreça electrònica de qui la promogui. Així mateix, les persones que proposin les candidatures han d’estar en condicions d’assegurar-ne l’acceptació per
part de la persona nominada.
Aquesta documentació ha d’incloure sempre la proposta raonada dels
motius pels quals es promou la candidatura i s’hi ha d’adjuntar el currículum del
candidat o candidata que es proposa al Premi, com també una memòria que n’acrediti les activitats i que inclogui els mèrits de la persona proposada. Així
mateix, es poden aportar totes les dades que puguin ser rellevants per valorar-ne
la candidatura.
5.

Selecció i decisió

Les resolucions de convocatòria han de determinar l’òrgan responsable de
la tramitació del procediment selectiu.
Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures i, si escau,
d’esmena de deficiències, el jurat ha de valorar les candidatures admeses per
l’òrgan competent i ha de pronunciar una decisió, que s’ha d’acordar per majoria simple.
El jurat està integrat per sis membres designats pel conseller d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears, oït el Comitè Executiu. En la resolució
de convocatòria s’han de determinar les persones que són membres del jurat que
han d’actuar com a president o presidenta i secretari o secretària.
Les persones que són membres del jurat han de ser designades entre persones de qualsevol nacionalitat i de reconegut prestigi nacional o internacional,
la dedicació professional o cívica de les quals ha d’estar vinculada a les llibertats i als drets humans. En la composició del jurat s’ha de procurar la paritat de
sexes.
La decisió del jurat ha de ser elevada al Comitè d’Honor i al conseller
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, perquè n’estiguin assa-

La concurrència a aquest Premi suposa l’acceptació plena d’aquestes
bases, la interpretació de les quals correspon al conseller d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears, una vegada oït el Comitè Executiu del Premi.

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 22444
Decret 66/2009, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
d’ordenació de la Inspecció de Serveis Sanitaris del Servei de
Salut de les Illes Balears
L’article 43 de la Constitució espanyola reconeix a tota la ciutadania el
dret a la protecció de la seva salut i responsabilitza els poders públics d’organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i dels serveis necessaris.
La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, dóna resposta normativa bàsica al mandat constitucional de protecció de la salut i atorga protagonisme i suficiència a les comunitats autònomes en el disseny i en l’execució d’una
política pròpia en matèria sanitària. Consegüentment, la Llei compromet les
autoritats sanitàries competents en el control i la millora de la qualitat de l’assistència sanitària en tots els nivells i estableix que tots els centres i els establiments sanitaris han d’estar sotmesos a la inspecció i al control sanitaris.
La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional
de Salut, fixa com un dels seus objectius generals establir el marc legal per a les
accions de coordinació i cooperació de les administracions públiques sanitàries
com a mitjà per assegurar a la ciutadania el dret a la protecció de la salut, amb
l’objectiu comú de garantir l’equitat, la qualitat i la participació social en el
Sistema Nacional de Salut.
L’article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atribueix a la Comunitat Autònoma la
competència exclusiva en matèria d’organització, funcionament i control dels
centres sanitaris públics i dels serveis de salut; planificació dels recursos sanitaris; coordinació de la sanitat privada amb el Sistema Sanitari Públic; promoció
de la salut a tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general de
la sanitat i l’ordenació farmacèutica, en el marc del qual disposa el número 16,
apartat 1, de l’article 149 de la Constitució. Així mateix, segons el punt 12 de
l’article 31 li correspon el desplegament legislatiu i l’execució en matèria de
seguretat social, exceptuant-ne les normes que configurin el seu règim econòmic (sens perjudici del que disposa el punt 16 de l’article 149.1 de la
Constitució). D’altra banda, també li correspon la funció executiva en relació
amb la gestió de l’assistència sanitària de la Seguretat Social (d’acord amb el
que estableix el punt 17 de l’article 149.1 de la Constitució), encara que es reserva a l’Estat l’alta inspecció que meni a acomplir la funció a què es refereix
aquest precepte.
La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, atribueix al
Servei de Salut de les Illes Balears la gestió dels serveis públics sanitaris de
caràcter assistencial de tot el Sistema Sanitari Públic, i en conseqüència li atribueix les competències de control, inspecció i avaluació dels centres sanitaris on
es presta assistència sanitària i l’avaluació i el control dels convenis amb entitats i centres concertats.
La transcendència de les funcions acomplertes per la Inspecció de Serveis
Sanitaris es manifesta si es considera que només a través de la vigilància del
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compliment de la legislació sanitària es pot assegurar la qualitat de les prestacions i dels serveis sanitaris i l’efectivitat dels drets de la ciutadania en l’àmbit
sanitari.
Mitjançant el Reial decret 1478/2001, de 27 de desembre, es transferiren
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions i els serveis de
l’Institut Nacional de la Salut. Entre aquestes es troba específicament la inspecció dels serveis i la gestió de les prestacions sanitàries de la Seguretat Social
facilitades pel Sistema Nacional de Salut.
En l’escenari previ a les transferències, la funció inspectora l’establia tant
la Llei 14/1986 com el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. La funció inspectora la duia
a terme el cos d’inspecció sanitària de l’Administració de la Seguretat Social,
integrat per les escales de metges inspectors, farmacèutics inspectors i infermers
subinspectors. L’article 124 del Decret 2065/1974, de 30 de maig, atorga als
metges inspectors i als farmacèutics inspectors la consideració d’autoritat pública en l’acompliment de les seves funcions i atribueix als infermers subinspectors la condició d’agents de l’autoritat.
Per poder desenvolupar de manera correcta i adequada les competències i
els objectius que aquest personal té encomanats, és necessària l’ordenació de la
Inspecció de Serveis Sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears com a
col·lectiu d’empleats públics encarregats del control, de la inspecció, de l’avaluació i de la vigilància de tal manera que garanteixi que la provisió dels serveis
sanitaris i de les prestacions del sistema sanitari de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i els que ofereixen —si pertoca— els centres i els serveis concertats es dugui a terme en les condicions descrites en les normes i en els concerts i que, especialment, es prestin amb criteris d’equitat, igualtat, accessibilitat, universalitat, qualitat i eficiència.
La manca de normativa específica a les Illes Balears sobre les funcions i
les competències de la Inspecció de Serveis Sanitaris del Servei de Salut de les
Illes Balears ha determinat que aquesta s’empari en diverses normes estatals.
Per això cal unificar, actualitzar i adaptar les atribucions de la Inspecció de
Serveis Sanitaris a les peculiaritats del sistema sanitari atenent els reptes fixats
en el Pla anual d’inspecció dels serveis sanitaris.
D’acord amb tot el que s’ha exposat, aquest Decret té com a objectiu aprovar el Reglament sobre l’ordenació de la Inspecció de Serveis Sanitaris del
Servei de Salut de les Illes Balears, que servirà de marc regulador d’aquesta
activitat inspectora a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la qual
cosa es pretén garantir que les seves actuacions estiguin presidides pels principis d’objectivitat, imparcialitat i independència tècnica, pel respecte i la lleialtat
a la ciutadania i per la submissió plena a l’ordenament jurídic.
Per tot això, a proposta del conseller de Salut i Consum, previ dictamen
del Consell Econòmic i Social, oït el Consell Consultiu de les Illes Balears i
havent-ho considerat Consell de Govern en la sessió de 9 d’octubre de 2009,
DECRET
Article únic
S’aprova el Reglament d’ordenació de la Inspecció dels Serveis Sanitaris
del Servei de Salut de les Illes Balears, que figura com a annex.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.
Disposició final primera
Habilitació per al desenvolupament i aplicació
S’autoritza el conseller de Salut i Consum per dictar les disposicions
necessàries per al desenvolupament i l’aplicació d’aquest Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 9 d’octubre de 2009
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet
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Annex
Reglament d’ordenació de la Inspecció de Serveis Sanitaris del Servei de
Salut de les Illes Balears
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1
Objecte
Aquesta norma té per objecte l’ordenació de la Inspecció de Serveis
Sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears i la regulació de les seves activitats de vigilància, control, inspecció i avaluació.
Article 2
Àmbit d’aplicació
En l’àmbit de les Illes Balears, aquest reglament és aplicable:
a) A l’assistència sanitària que es presti en centres, establiments i serveis
sanitaris de caràcter públic i concertat, on es desenvolupen les facultats d’inspecció, vigilància, avaluació i control, inclosa la prestació d’assistència sanitària per incapacitat temporal.
b) A les prestacions farmacèutiques.
c) Als serveis d’informació i documentació sanitària continguts en la normativa vigent.
d) A les prestacions sanitàries que suposen un element addicional i necessari per assolir una assistència sanitària completa i adequada.
Capítol II
Competències
Article 3
Competències en matèria d’inspecció sanitària
1. Corresponen a la Conselleria de Salut i Consum la vigilància, el control, l’avaluació i la inspecció dels centres, dels serveis, de les prestacions i dels
establiments sanitaris on es presta assistència sanitària del Sistema Sanitari
Públic.
2. L’acompliment d’aquestes funcions en l’àmbit de l’assistència sanitària
s’encomana a la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears, sens
perjudici de les funcions que corresponen a l’Alta Inspecció de l’Estat.
3. La Inspecció de Serveis Sanitaris ha de vetllar perquè les prestacions i
els serveis sanitaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears es facilitin
amb criteris d’equitat, igualtat, accessibilitat, universalitat, qualitat i eficiència,
i perquè les prestacions i els serveis que s’ofereixen a centres, serveis i establiments concertats es facilitin en les condicions descrites en els concerts respectius.
Capítol III
Personal i mitjans de la Inspecció de Serveis Sanitaris
Article 4
Personal de la Inspecció de Serveis Sanitaris
1. La Inspecció de Serveis Sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears
està integrada pel personal que ocupa els llocs de metges inspectors, farmacèutics inspectors i infermers subinspectors en què es configura la relació de llocs
de treball.
2. Els metges inspectors i els farmacèutics inspectors tenen —en l’acompliment de les seves funcions— la consideració d’autoritat pública i poden
sol·licitar col·laboració i auxili a les autoritats i als seus agents. Per la seva part,
els infermers subinspectors tenen —en l’acompliment de les seves funcions—
la consideració d’agents de l’autoritat quan ho estableix expressament una llei.
Article 5
Acreditació
Els metges inspectors, els farmacèutics inspectors i els infermers subinspectors han de ser proveïts d’un document oficial que acrediti la seva condició,
expedit pel Servei de Salut de les Illes Balears.
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Article 6
Adscripció de personal tècnic
Amb caràcter excepcional, en els assumptes la naturalesa i les circumstàncies dels quals ho requereixen, es pot adscriure a les unitats inspectores —
amb caràcter provisional o com a comissió de servei i d’acord amb les vies
legalment establertes— el personal tècnic que es consideri adequat, a proposta
de la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears.
Article 7
Mitjans
1. La base general de dades del sistema d’inspecció i les seves aplicacions
d’explotació s’han d’ubicar en un sistema propi determinat per la Secretaria
General del Servei de Salut de les Illes Balears, al qual en correspon la gestió,
el desenvolupament i la modificació.
2. Les actuacions i les comprovacions inspectores es poden servir dels
mitjans informàtics. Per a aquesta finalitat cal poder accedir a les dades i als
antecedents que figuren a l’Administració pública quan tenguin rellevància per
a la funció inspectora, en la manera establerta en la legislació sobre protecció de
dades de caràcter personal i en aquest reglament. En particular, cal tenir accés
ple a la documentació i als sistemes d’informació sanitaris, d’acord amb el que
preveu la normativa vigent, i en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
TÍTOL II
DEL FUNCIONAMENT, DE L’ORDENACIÓ FUNCIONAL I DE
L’ACTUACIÓ
DE LA INSPECCIÓ DE SERVEIS SANITARIS

amb les persones usuàries o a la mateixa Administració. Aquest personal està
subjecte al deure de secret en relació amb les dades que coneix en acomplir les
seves funcions.
Article 11
Facultats
En l’exercici de les seves funcions i després d’acreditar —si cal— la seva
identitat, els inspectors i els subinspectors de serveis sanitaris estan autoritzats
per:
a) Entrar lliurement, sense notificació prèvia i en qualsevol moment a
qualsevol centre o establiment sanitari que estigui en l’àmbit de la seva competència.
b) Investigar i fer les proves i els exàmens necessaris per verificar si es
compleix la normativa vigent.
c) Prendre mostres per comprovar si es compleix la normativa vigent.
d) Dur a terme totes les actuacions necessàries per acomplir les funcions
d’inspecció i control que desenvolupen, amb les garanties i els límits establerts
en la legislació vigent.
e) Accedir a la història clínica dels pacients en qualsevol centre o servei
sanitari, públic o privat, garantint el dret del pacient a la seva intimitat personal
i familiar i el deure de secret, sempre dins els límits establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Article 12
Autonomia funcional
Per acomplir degudament les funcions encomanades, la Inspecció de
Serveis Sanitaris ha d’actuar amb autonomia total respecte dels òrgans de direcció dels centres, dels establiments i dels serveis inspeccionats.

Capítol I
Principis de funcionament
Article 8
Objectius
La Inspecció de Serveis Sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears
ha de vetlar en el curs de les seves actuacions pels aspectes següents:
a) L’accés de la ciutadania al sistema sanitari en condicions d’equitat i
igualtat efectiva.
b) L’orientació del sistema sanitari a les necessitats de salut.
c) L’assegurament de l’eficiència en l’ús de les prestacions sanitàries.
d) La tutela de la informació sanitària.
e) La tutela dels drets de la ciutadania en el sistema sanitari.
f) L’assegurament de les prestacions de Seguretat Social.
g) La qualitat cientificotècnica dels centres, dels serveis i dels professionals, així com la utilització de la millor evidència científica.
Article 9
Principis d’actuació
1. El personal de la Inspecció de Serveis Sanitaris ha de servir amb objectivitat els interessos generals de l’Administració autonòmica, i en l’acompliment de les seves funcions ha d’actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, eficiència i jerarquia i amb submissió plena a la llei i al dret, així com guardar respecte i consideració a les persones interessades.
2. En acomplir les seves funcions, el personal de la Inspecció de Serveis
Sanitaris ha de procurar interferir en la menor mesura possible en el desenvolupament de les activitats dels centres, dels serveis i dels establiments sotmesos a
inspecció.
Article 10
Deure de sigil professional
1. El personal que presta servei a la Inspecció de Serveis Sanitaris ha de
guardar sigil i confidencialitat, d’acord amb el deure de secret professional, respecte dels assumptes que coneix mentre acompleix les seves funcions, de conformitat amb la normativa vigent.
2. Quan es tracta de dades i de documents continguts en les històries clíniques dels pacients, el personal sanitari de la Inspecció del Servei de Salut ha
de tenir accés a aquells degudament acreditats en l’acompliment de les seves
funcions de comprovació de la qualitat de l’assistència, del respecte als drets del
pacient o de qualsevol altra obligació del centre en relació amb els pacients i
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Article 13
Auxili a la funció inspectora i coordinació
1. Les persones responsables dels centres, dels establiments i dels serveis
sanitaris del Sistema Sanitari Públic i el personal que hi presta servei han de proporcionar a la Inspecció de Serveis Sanitaris la col·laboració i l’auxili necessaris perquè acompleixi les seves funcions.
2. En el desenvolupament de les seves actuacions, la Inspecció de Serveis
Sanitaris es pot coordinar amb els òrgans directius de la Conselleria de Salut i
Consum a través de la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears
i d’acord amb la legislació vigent.
Capítol II
Ordenació funcional
Article 14
Funcions de la Inspecció de Serveis Sanitaris
Independentment de les funcions que són competència d’altres organismes dependents de la Conselleria de Salut i Consum o d’altres organismes de
l’Administració pública de les Illes Balears, la Inspecció de Serveis Sanitaris té
les funcions següents:
a) Amb caràcter general:
1. Participar en l’avaluació del Pla de Salut de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en l’àmbit de les seves responsabilitats corresponents.
2. Comprovar, a requeriment dels òrgans competents en cada cas, si es
compleixen els plans específics d’actuació sanitària i verificar els resultats
obtinguts i les desviacions que s’han produït, sens perjudici de les actuacions
que preveuen els plans anuals d’inspecció.
3. Fer les propostes de modificació que es considerin oportunes en l’estructura i el funcionament dels serveis d’assistència sanitària, com a conseqüència del control efectuat.
4. Proposar totes les disposicions normatives que es considerin necessàries per desenvolupar millor les funcions encomanades.
5. En l’àmbit de les seves competències sobre centres i prestacions sanitaris, inspeccionar la qualitat de l’assistència sanitària i de les seves prestacions,
en el marc de les polítiques de qualitat establertes per l’òrgan directiu competent.
6. Elaborar els informes que, d’acord amb la normativa vigent, se li
sol·liciten.
b) En matèria de centres i establiments sanitaris del sistema públic de
salut:
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1. Inspeccionar, avaluar i participar en l’elaboració i l’actualització dels
criteris i dels estàndards per a l’acreditació dels centres, dels serveis i dels establiments sanitaris on es presta assistència sanitària del Sistema Sanitari Públic.
2. Elaborar els informes preceptius en els procediments d’acreditació de
centres, serveis i establiments sanitaris on es presta assistència sanitària del
Sistema Sanitari Públic, d’acord amb la normativa vigent.
3. Inspeccionar els centres i els serveis sanitaris, públics o privats, que
tenen subscrit algun concert amb el Servei de Salut de les Illes Balears en matèria d’assistència sanitària.
4. Col·laborar en l’elaboració dels plecs de condicions per als procediments de contractació entre el Servei de Salut de les Illes Balears i els centres o
els serveis relacionats amb l’assistència sanitària, mitjançant l’emissió dels
informes tècnics que se li requereixen respecte d’això.
5. Assistir a les comissions clíniques quan ho proposi la direcció del centre corresponent.
6. Col·laborar en l’auditoria docent de centres sanitaris per a la formació
postgraduada, d’acord amb les directrius dels ministeris de Sanitat i Consum i
d’Educació i en coordinació amb l’òrgan directiu que té les competències en
matèria de formació sanitària postgraduada a la Comunitat Autònoma.
7. Col·laborar en la inspecció i en l’avaluació de les activitats d’investigació que es duen a terme en el sistema sanitari, en tot allò relacionat amb el
compliment de la legislació vigent i el respecte dels drets dels subjectes de la
investigació.
c) En matèria dels drets de la ciutadania en el sistema sanitari:
1. Inspeccionar i avaluar el sistema sanitari com a garantia del compliment dels drets i dels deures dels pacients en el Sistema Sanitari Públic.
2. Atendre les persones usuàries en la informació o l’assessorament que
demanin.
3. Investigar i emetre els informes corresponents sobre les reclamacions,
les queixes o els suggeriments interposats per les persones usuàries, derivats de
l’assistència sanitària prestada quan l’organisme receptor de la reclamació ho
consideri necessari, així com qualsevol altre informe que li encomani la normativa vigent en aquesta matèria.
d) En matèria de prestacions sanitàries del Sistema Sanitari Públic:
1. Inspeccionar les prestacions sanitàries —incloses l’atenció primària i
l’especialitzada — del Sistema Nacional de Salut, així com les relatives als convenis internacionals que li puguin correspondre.
2. Inspeccionar les prestacions farmacèutiques i efectuar el procediment
de visat d’aquestes.
3. Inspeccionar les prestacions complementàries i elaborar els informes
proposta en els expedients de reintegraments de despeses.
4. Inspeccionar els serveis d’informació i de documentació sanitària.
e) En relació amb les prestacions del Sistema de Seguretat Social:
1. Dur a terme l’avaluació, la gestió i el control de la prestació per incapacitat temporal, inclòs el personal de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
2. Emetre els informes que se li requereixen en relació amb les reclamacions prèvies a la via laboral en matèria d’incapacitat temporal.
3. Participar en el seguiment i en el control dels acords de col·laboració en
aquestes matèries amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social, amb les mútues
d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i amb les
empreses col·laboradores.
4. Col·laborar amb els professionals i els equips directius de centres sanitaris en l’avaluació, l’assessorament, la informació, el control i la formació i en
la gestió de la incapacitat temporal i permanent.
5. Emetre informes proposta d’incapacitat permanent i participar en els
equips d’avaluació d’incapacitats de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
6. Emetre informes d’inspecció a sol·licitud del Ministeri de Treball i
Immigració en relació amb la creació, la supressió, la modificació i/o la concertació de serveis sanitaris i recuperadors de les mútues d’accidents de treball i
malalties professionals de la Seguretat Social, així com els relatius a les empreses col·laboradores.
7. Elaborar informes per al control de la prestació medicofarmacèutica per
als serveis de prevenció de riscs laborals.
8. Inspeccionar, avaluar i assessorar les mútues d’accidents de treball i
malalties professionals i les empreses col·laboradores en l’àmbit d’actuació de
la Conselleria de Salut i Consum.
9. Inspeccionar el procés assistencial de les entitats i de les empreses
col·laboradores de la Seguretat Social, així com efectuar la inspecció i el control
de les instal·lacions i dels serveis d’aquestes en relació amb l’assistència sanità-
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ria derivada de contingències no professionals.
10. Coordinar la gestió de la incapacitat temporal i permanent amb
l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
11. En general, exercir les facultats i les competències atribuïdes a la
Inspecció de Serveis Sanitaris en matèria de sanitat i seguretat social.
f) En matèria de responsabilitat:
1. Emetre els informes tecnicosanitaris en els expedients de reclamacions
de responsabilitat patrimonial que instrueix el Servei de Salut de les Illes
Balears o altres departaments de l’Administració autonòmica que ho sol·licitin.
2. Participar en el desenvolupament de la política de gestió de riscs sanitaris, en especial dels aspectes relacionats amb la identificació, l’avaluació i el
tractament d’aquells, incloses la implantació als centres sanitaris i les activitats
de formació i informació dels professionals que són necessàries en aquesta
matèria.
3. Avaluar les reclamacions als centres, als serveis i als establiments sanitaris del Sistema Sanitari Públic mitjançant una auditoria periòdica, quantitativa
i qualitativa, i l’emissió de l’informe tècnic corresponent.
4. Investigar i notificar les actuacions de les quals es poden derivar responsabilitats individuals en el desenvolupament dels procediments i del funcionament general dels serveis sanitaris públics.
5. Dur a terme les actuacions prèvies i elevar a l’òrgan competent —si
escau— la proposta per adoptar les mesures oportunes en els casos dels quals,
com a conseqüència de l’actuació inspectora, es dedueixen possibles responsabilitats administratives o disciplinàries.
6. Efectuar les actuacions prèvies i la proposta d’iniciació i instrucció de
procediments sancionadors que es deriven d’actuacions directes de la Inspecció
de Serveis Sanitaris.
7. En els expedients relatius a l’incompliment de les obligacions del personal sanitari, l’òrgan administratiu competent pot designar com a instructor de
l’expedient sancionador un metge inspector o un farmacèutic inspector.
g) En matèria d’inspecció farmacèutica:
1. Avaluar qualsevol activitat en relació amb la prestació farmacèutica i de
productes dietètics d’acord amb la normativa aplicable.
2. Inspeccionar i controlar la prestació farmacèutica del Sistema Nacional
de Salut en tots els àmbits del seu desenvolupament, en els processos administratius, en la prescripció mèdica i en els serveis farmacèutics públics i concertats.
3. Fer el seguiment i l’avaluació dels objectius econòmics i de qualitat
farmacològica als centres sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears, així
com als centres concertats.
4. Participar en l’anàlisi de l’oferta de productes farmacèutics inclosos en
la prestació farmacèutica.
5. Fer auditories i avaluacions sobre prestació farmacèutica en els diferents nivells assistencials.
6. Participar en la revisió i en l’actualització de la normativa en matèria de
prestació farmacèutica.
7. Col·laborar en l’avaluació de la utilització de medicaments i productes
sanitaris, especialment pel que fa a la despesa farmacèutica. Activitats específiques —en l’àmbit de les Illes Balears— d’estudis d’utilització de medicaments
i farmacoeconòmics, amb un seguiment especial dels nous principis actius
incorporats a l’arsenal terapèutic del Sistema Sanitari Públic.
8. Tutelar els drets de les persones usuàries en matèria de prestació farmacèutica, tant en l’àmbit de l’atenció primària com en el de l’especialitzada,
així com qualsevol altre que implanti la Conselleria de Salut i Consum o el
Servei de Salut de les Illes Balears.
9. Col·laborar en la promoció i en l’assessorament del programa d’ús
racional del medicament.
10. Assessorar tècnicament en la subscripció i en el seguiment dels concerts subscrits entre el Servei de Salut de les Illes Balears i qualsevol altre organisme, institució o corporació pel que fa a la prestació farmacèutica.
11. Assessorar en matèria de procediments i d’actuacions per a l’ús adequat dels recursos destinats a la prestació farmacèutica i dels sistemes d’informació farmacèutica que desenvolupen la Conselleria de Salut i el Servei de
Salut de les Illes Balears.
h) En matèria de sistemes d’informació:
1. Avaluar els seus sistemes d’informació en els aspectes referits al manteniment, la fiabilitat de les dades i els indicadors obtinguts.
2. En els termes que determina el pla anual d’inspecció, avaluar els sistemes d’informació sanitària que la Conselleria de Salut i Consum estableix a
aquest efecte.
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i) Altres funcions de la Inspecció de Serveis Sanitaris:
1. Participació en la formació i en la investigació en matèries pròpies de
la seva competència.
2. Assessorament i inspecció de les prestacions a les persones assegurades
de diferents mutualitats de funcionaris i funcionàries, en els termes establerts en
els convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria de Salut i Consum i les
mutualitats.
3. Emissió dels informes valoratius en matèria d’assistència sanitària que
li poden correspondre d’acord amb els reglaments de la Unió Europea o els convenis bilaterals amb altres països.
4. Col·laboració amb l’alta inspecció de l’Estat en els termes establerts en
la legislació bàsica estatal.
5. Qualsevol altra que s’estableixi en les disposicions legals o reglamentàries.

Capítol III
Del procediment d’actuació de la Inspecció de Serveis Sanitaris
Article 15
Modalitats d’actuació
1. Les actuacions de la Inspecció de Serveis Sanitaris comprenen activitats de caràcter programat i no programat.
2. Són activitats programades les que es preveuen en el corresponent pla
anual d’inspecció, aprovat pel Servei de Salut de les Illes Balears.
3. Són activitats no programades les que s’inicien d’ofici per acord de
l’òrgan competent, per iniciativa de la Inspecció de Serveis Sanitaris, com a
conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans o per una
denúncia. Les activitats s’han de sotmetre sempre als criteris de legalitat, eficàcia i oportunitat.
4. Els membres de la Inspecció de Serveis Sanitaris poden desenvolupar
les seves actuacions mitjançant la seva presència física o requerint al personal
i/o a les persones responsables dels centres, dels serveis, dels establiments i de
les prestacions sanitàries, la documentació, els informes i les dades necessàries,
i fer les comprovacions necessàries destinades a constatar i acreditar els fets que
motiven la seva actuació.
Article 16
Col·laboració i suport a la Inspecció
1. Quan ho considerin necessari per acomplir les seves atribucions, els
inspectors i els subinspectors de la Inspecció de Serveis Sanitaris poden sol·licitar —havent acreditat prèviament la seva identitat— la col·laboració del personal i dels serveis d’altres administracions públiques.
2. En els termes i dins els límits que estableix la llei, quan ho considerin
procedent poden sol·licitar la compareixença dels ciutadans perquè aportin la
documentació que s’exigeix en cada cas o per efectuar els aclariments oportuns.
En la citació han de constar expressament el lloc, la data, l’hora i l’objecte de la
compareixença, així com els efectes de la no compareixença.
3. Quan la naturalesa d’una actuació de la Inspecció faci necessari un
assessorament especialitzat, la Inspecció de Serveis Sanitaris pot sol·licitar el
suport d’altres departaments o serveis de la Conselleria de Salut i Consum, del
Servei de Salut de les Illes Balears o d’altres estructures d’inspecció de
l’Administració pública de les Illes Balears o de l’Estat. Igualment pot sol·licitar —en els termes i amb els límits que assenyala la llei— l’assessorament o el
suport de qualsevol altre organisme professional, societat o associació científica.
Article 17
Sol·licitud d’informes
1. La Inspecció de Serveis Sanitaris pot sol·licitar del personal facultatiu
del Servei de Salut de les Illes Balears els informes, les exploracions i els judicis clinicoterapèutics necessaris per acomplir les seves funcions.
2. La Inspecció de Serveis Sanitaris pot també sol·licitar de qualsevol centre, servei, establiment o professional sanitari, públic o privat concertat, els
informes que consideri oportuns per desenvolupar les seves actuacions inspectores.
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3. Els informes que sol·licita la Inspecció de Serveis Sanitaris en el decurs
de les seves actuacions han de ser atesos amb caràcter urgent i preferent quan
els sol·liciti en aquest sentit, i ser emesos en un termini màxim de 7 dies.
Article 18
Sol·licitud de proves complementàries
La Inspecció de Serveis Sanitaris pot sol·licitar a les direccions dels centres sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears que duguin a terme les proves complementàries que consideri necessàries per acomplir les seves funcions.
Article 19
Comunicació de fets
1. Si, en l’acompliment de les seves funcions, els membres de la Inspecció
de Serveis Sanitaris aprecien fets que poden ser constitutius d’una infracció
administrativa, n’han d’informar la Secretaria General del Servei de Salut de les
Illes Balears, qui —si escau— ha de remetre l’assumpte a l’òrgan competent
perquè iniciï el procediment oportú.
2. En els supòsits d’una possible infracció penal, cal informar-ne el superior jeràrquic, que ha de remetre l’assumpte —si escau— a la jurisdicció competent o al Ministeri Fiscal, d’acord amb la Llei d’enjudiciament criminal.
Article 20
Actes i informes d’inspecció
1. El personal de la Inspecció de Serveis Sanitaris ha d’estendre acta de
les intervencions efectuades. Ha de consignar-hi totes les dades relatives a l’entitat, al centre o al servei inspeccionat i a les de la persona davant de la qual es
du a terme la inspecció, així com la data, l’hora i el lloc, i la identificació de la
persona inspectora que actua.
2. Les actes i les diligències emplenades pel personal que exerceix les funcions de control i inspecció, formalitzades d’acord amb els requisits legals pertinents, tenen la consideració de document públic i fan prova, excepte acreditació o prova en contra, dels fets continguts en aquestes.
3. L’acta ha de ser signada pel titular o pel representant legal de l’entitat,
del centre o del servei inspeccionat per garantir que n’ha estat informat del contingut. En els casos d’impossibilitat o de negativa a signar, la Inspecció ha de fer
constar a l’acta aquesta circumstància.
4. Cal entregar a la persona interessada una còpia de l’acta. En el cas que
es negui a rebre-la, cal fer-ho constar a l’acta i notificar-la a la persona interessada seguint els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. La Inspecció de Serveis Sanitaris ha d’elaborar un informe d’inspecció
de totes les actuacions, al qual ha d’annexar totes les actes. En l’informe han de
constar necessàriament la forma d’iniciació, les actuacions, el judici crític, les
conclusions; i si és procedent, s’hi han de reflectir les recomanacions pertinents.
Article 21
Pla d’inspecció dels serveis sanitaris
1. La Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears ha de planificar el desenvolupament de l’activitat de la Inspecció de Serveis Sanitaris
amb caràcter anual, i ha d’elaborar un pla d’inspecció, d’acord amb els objectius establerts per l’Administració, que ha de definir els programes i les actuacions que es considerin necessaris per assolir aquests objectius.
2. El pla ha de ser aprovat dins els dos primers mesos de cada any pel
director general del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta del secretari
general del Servei de Salut de les Illes Balears.
3. Anualment s’han d’emetre informes d’avaluació de l’assoliment dels
objectius establerts i de les mesures adoptades per assolir-los.
4. El secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears ha de fer,
amb caràcter anual, l’avaluació general de l’assoliment dels objectius establerts
en el pla.
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