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Secció I. Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

11643 Llei 10/2018, de 6 de novembre, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula
el procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament
del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article
48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Hospital Residència Assistida Cas Serres és el recurs sociosanitari que es presta als ciutadans de l'illa d'Eivissa i ofereix serveis
personalitzats, amb coordinació i coparticipació de les administracions públiques. És l'únic centre d'aquestes característiques i recurs a tota
illa d'Eivissa que presta el control i el seguiment de patologies clíniques complexes i cròniques en coordinació amb el centre sanitari de
referència, amb una atenció sanitària i social rehabilitadora i de qualitat, promovent l'autonomia i la dignitat humana.

És un recurs públic, únic i imprescindible amb molta demanda de mitjana i llarga estada per a persones amb malalties cròniques i
convalescència i de complexitat social, per tant la urgència d'aquesta tramitació ve motivada perquè de no existir aquest recurs els ciutadans
quedarien sense cobertura i en una situació de vulnerabilitat greu.

Article 1

S'afegeix un segon paràgraf a la disposició transitòria segona del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment
d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris
de les Illes Balears, amb el següent text:

“Pel que fa a l'illa d'Eivissa i al seu Hospital Residència Assistida Cas Serres, atès que és l'únic centre que presta servei hospitalari
de mitja i llarga estada al territori insular i per tal de garantir aquests serveis essencials, queda exceptuat de l'esmentada obligació
d'adaptació així com del que es disposa a l'article 1.2 de l'Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum de 19 de desembre de 2000,
per la qual s'estableixen les condicions, els requisits i els procediments d'autorització per a la creació, la modificació, el trasllat i el
tancament dels hospitals, respecte que els hospitals han d'estar ubicats en un immoble d'ús exclusivament sanitari.”

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  

Palma, 6 de novembre de 2018

La presidenta,
Francesca Lluch Armengol i Socias
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