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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

12245

Decret 64/2016, de 28 d’octubre de 2016, pel qual es creen categories noves de personal estatutari en
l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i es canvia la denominació de tres categories ja
existents

L’article 31.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma la competència per al desplegament legislatiu i
l’execució en matèria de l’Estatut dels funcionaris de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de l’Administració local.
L’article 15.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, preveu que en l’àmbit de
cada servei de salut s’han d’establir, modificar o suprimir les categories de personal estatutari d’acord amb les previsions del capítol XIV i, si
s’escau, de l’article 13 de la Llei esmentada.
D’altra banda, l’article 15.2 de la Llei 55/2003 estableix que els serveis de salut han de comunicar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat les categories de personal estatutari que tenen, així com la modificació o supressió i la creació de categories noves, a fi
d’homologar-les, si s’escau, d’acord amb el que preveu l’article 37.1 del mateix text legal.
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Així mateix, el Reial decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d’equivalències de les categories professionals
del personal estatuari dels serveis de salut i el seu procediment d’actualització, seguint la línia de classificació i ordenació ja iniciada per la
Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, tot amb l’objecte de facilitar i garantir la mobilitat dels
professionals del Sistema Nacional de Salut, ha completat el marc normatiu estatal en aquesta matèria establint la llista de categories per
especialitats, unificant denominacions i aclarint-ne equivalències.
En l’àmbit de les Illes Balears, la disposició addicional primera de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives, va establir que, en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, la creació, la modificació i la supressió de les
categories de personal estatutari s’han d’efectuar mitjançant un decret del Consell de Govern, d’acord amb les previsions del capítol XIV i, si
escau, de l’article 13 de la Llei 55/2003.
D’altra banda, és necessari que l’Administració sanitària dugui a terme constantment l’adaptació organitzativa per adequar-se a les noves
necessitats i per millorar la qualitat de l’assistència, la qual cosa implica unes categories professionals adequades i adaptades a les necessitats
del moment i que incorporin les persones que estiguin més preparades professionalment per cobrir aquestes necessitats.
D’acord amb aquestes prescripcions, el Decret 47/2011, de 13 de maig, pel qual es creen determinades categories de personal estatuari i
s’estableix un procediment extraordinari d’integració, va crear fins a sis categories professionals noves dins l’àmbit del Servei de Salut de les
Illes Balears.
Ara bé, necessitats noves i una especialització cada vegada més profunda en el marc de les professions sanitàries fan adient a hores d’ara
crear un seguit de categories professionals noves, que recullin i permetin identificar les especificitats de les tasques que desenvolupen els
titulats que ara veuen reconeguda la seva especialització.
En l’àmbit del personal estatutari sanitari de formació universitària es creen les categories dietista–nutricionista (subgrup A2) i podòleg/òloga
(subgrup A2), els estudis actuals dels quals regulen el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i, respectivament, les ordres CIN 730/2009,
de 18 de març, i CIN 728/2009, de 18 de març, que estableixen els plans d’estudis d’ambdós graus universitaris.
En l’àmbit del personal estatutari sanitari de formació professional es creen les categories tècnic/a especialista en documentació sanitària
(subgrup C1), títol que crea i regula el Reial decret 768/2014, de 12 de setembre, i el d’auxiliar de farmàcia (subgrup C2) títol que crea i
regula el Reial decret 1689/2007, de 14 de desembre.
També requereixen una adequació la denominació de les categories facultatiu especialista d’àrea de rehabilitació, comare i professor de
logofonia i logopèdia, de manera que coincideixin amb la denominació actual dels estudis.
Aquest Decret s’aprova després de la negociació amb les organitzacions sindicals més representatives presents en la Mesa Sectorial de
Sanitat, d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic
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Pel que fa als principis de bona regulació de l’article 4 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, i actualment l’article 129 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest projecte respon als principis de
necessitat, transparència i eficàcia, atès que cerca una organització més bona dels recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears
(satisfacció de l’interès general) per la via de la creació d’un seguit de categories professionals i una adaptació d’altres al nomenclàtor
establert per a aquesta matèria; es respon al principi de proporcionalitat, atès que no es restringeix cap dret, i als de seguretat jurídica en la
mesura que es fa servir el mitjà normativament previst per a la creació de les categories professionals, la qual cosa permet crear un entorn
jurídic de certesa, amb un marc jurídic fàcilment comprensible; i, per concloure, respon al principi de simplicitat en l’elaboració de la norma,
atès que s’ha facilitat la participació de tots els agents implicats pels mitjans que estableix la Llei.
Per tot això, a proposta de la consellera de Salut, oït el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 28
d’octubre de 2016,

DECRET

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte
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L’objecte d’aquest Decret és crear diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, regular-ne els
requisits de titulació, les funcions i retribucions, i canviar la denominació de tres categories estatutàries.

Article 2
Règim jurídic
A les categories que crea aquest Decret els és aplicable el règim que preveuen el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut, i la normativa aplicable al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.
L’accés a les categories que són objecte de creació mitjançant aquest Decret —i, si s’escau, l’ocupació de les places— s’ha de dur a terme
mitjançant les convocatòries d’accés a la funció pública estatutària i superant els procediments selectius corresponents, sense perjudici dels
règims especials i extraordinaris que per a la categoria d’auxiliar de farmàcia estableix aquest Decret.

Capítol II
Creació de noves categories

Article 3
Creació de la categoria dietista–nutricionista
1. Es crea la categoria estatutària dietista–nutricionista.
2. Grup de classificació: subgrup A2.
3. Titulació exigida per a l’accés: grau universitari en nutrició humana i dietètica (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i Ordre
CIN 730/2009) o diplomatura universitària en nutrició humana i dietètica (Reial decret 433/1998, de 28 de març).
4. Funcions: en l’àmbit de l’atenció especialitzada, desenvolupen activitats orientades a l’alimentació de la persona o de grups de
persones, adequades a les necessitats fisiològiques i, si s’escau, patològiques, d’acord amb els principis de prevenció i salut pública,
en el marc general que preveuen l’article 7.1 i 7.2 g de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions
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sanitàries.
5. Retribucions: les retribucions del personal estatutari d’aquesta categoria han de ser les mateixes que corresponen a la categoria
òptic–optometrista.

Article 4
Creació de la categoria podòleg/òloga
1. Es crea la categoria estatutària podòleg/òloga.
2. Grup de classificació: subgrup A2.
3. Titulació exigida per a l’accés: grau universitari en podologia (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i Ordre CIN 728/2009,
de 18 de març), diplomatura universitària en podologia (Reial decret 649/1988, de 24 de juny) o ATS o DUE en l’especialitat de
podologia (Decret 727/1962, de 29 de març).
4. Funcions: duen a terme les activitats dirigides al diagnòstic i tractament de les afeccions i deformitats dels peus, mitjançant les
tècniques terapèutiques pròpies de la seva disciplina, en el marc general que preveuen l’article 7.1 i 7.2 d de la Llei 44/2003, de 21
de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.
5. Retribucions: les retribucions del personal estatutari d’aquesta categoria han de ser les mateixes que corresponen a la categoria
òptic–optometrista.

Article 5
Creació de la categoria tècnic/a especialista en documentació sanitària
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1. Es crea la categoria estatutària tècnic/a especialista en documentació sanitària.
2. Grup de classificació: subgrup C1.
3. Titulació exigida per a l’accés: títol de tècnic/a superior en documentació sanitària que estableix el Reial decret 768/2014, de 12
de setembre.
4. Funcions: correspon al personal tècnic especialista en documentació sanitària l’acompliment, en l’àmbit de l’atenció
especialitzada i sota la dependència funcional de la persona encarregada de la coordinació i/o del o de la cap d’unitat d’admissió i
documentació clínica, de les funcions següents:
a. Col·laborar en l’organització i la gestió dels arxius de documentació i les històries clíniques.
b. Col·laborar en l’avaluació del procés de tractament de la informació i la documentació clínica.
c. Identificar, extreure i codificar les dades de la documentació sanitària en l’àmbit del Servei d’Admissió i
Documentació Clínica.
d. Seguint les directrius del Servei de Salut, validar i explotar les dades del conjunt mínim bàsic de dades mitjançant eines
estadístiques, epidemiològiques i de control de qualitat.
e. Participar en la posada a punt de notícies tècniques, en projectes d’investigació i en programes formatius, així com
proposar mesures relacionades amb l’eficiència i la seguretat.
f. Totes les altres funcions a què habiliti el seu currículum formatiu en el seu àmbit funcional.
5. Retribucions: les retribucions del personal estatutari d’aquesta categoria han de ser les mateixes que corresponen a la resta dels
tècnics especialistes del Servei de Salut.
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Article 6
Creació de la categoria auxiliar de farmàcia
1. Es crea la categoria auxiliar de farmàcia.
2. Grup de classificació: subgrup C2.
3. Titulació exigida per a l’accés: títol de tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia que estableix el Reial decret 1689/2007, de 14 de
desembre, o titulacions anteriors equivalents.
4. Funcions:
a. Efectuar la tramitació de caràcter administratiu que correspongui per a la imputació i el registre de les comandes i
dispensacions del Servei de Farmàcia, i controlar la documentació pertinent.
b. Dur a terme la neteja, el calibratge i la posada a punt de les màquines, el material i els equips específics del Servei de
Farmàcia, a fi de garantir-ne la conservació correcta i el bon funcionament.
c. Assistir en les tasques següents del Servei de Farmàcia, sota la supervisió de personal facultatiu:
· Dispensació i distribució de medicaments, productes dietoteràpics i productes sanitaris, complint les normes
legals i els protocols establerts, informar els pacients i les persones usuàries del Servei de Farmàcia, determinar
paràmetres somatomètrics senzills i col·laborar en la promoció, la protecció de la salut, la prevenció de
malalties i l’educació sanitària.
· Recepció, emmagatzemament, reposició i conservació correcta dels medicaments, productes sanitaris i
materials utilitzats en el Servei de Farmàcia, així com activitats relacionades amb la seva gestió.
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· Elaboració de fórmules magistrals, preparats oficinals, dietètics i cosmètics, així com recondicionament de
tota mena de medicaments o productes sanitaris per a la dispensació adequada a pacients i realització, d’acord
amb els protocols establerts, d’anàlisis fisicoquímiques elementals i processos relacionats amb el control de
qualitat de matèries primeres, productes intermedis i finals.
d. Dur a terme la resta de tasques i activitats que estableixi el Servei de Farmàcia per a una atenció farmacèutica més
bona als pacients.
5. Retribucions: les retribucions del personal estatutari d’aquesta categoria han de ser les mateixes que corresponen a la categoria
d’auxiliar d’infermeria.
6. Integració: es faculta el director general del Servei de Salut per dictar la resolució oportuna relativa al procediment extraordinari
d’accés a aquesta categoria del personal estatutari fix auxiliar d’infermeria, que compleixi els requisits de titulació exigits, que
presta serveis a farmàcia.

Capítol III
Canvi de denominació de categories

Article 7
Canvi de denominació de tres categories professionals
1. La categoria estatutària denominada facultatiu especialista d’àrea de rehabilitació passa a denominar-se facultatiu/iva
especialista d’àrea de medicina física i rehabilitació, d’acord amb la denominació actual de l’especialitat.
2. La categoria estatutària denominada comare passa a denominar-se infermer/a obstetricoginecològic/a, d’acord amb el que
estableix el Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria.
3. La categoria estatutària denominada professor de logofonia i logopèdia passa a denominar-se logopeda.
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Disposició addicional única
Modificacions de plantilla
En un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, s’han de modificar les plantilles orgàniques autoritzades dels centres
estatutaris afectats i s’ha d’autoritzar el nombre de places que es consideri de cada una de les noves categories.

Disposició derogatòria única
Derogació normativa
Queda derogat el contingut de les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 d’octubre de 2016
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

