DEPARTAMENT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS. Normativa reguladora
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (BOE de dia 3/4/1985).

•

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE de dia 27/11/1992).

•

Llei 13/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (BOE de dia 15/12/2006).

•

Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB de dia 18/06/2009).

•

Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment
per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis
i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa
Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears (BOIB de dia 03/07/2010).

•

Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat
econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmic de les persones
beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció
a la Dependència de les Illes Balears i per concretar les prestacions econòmiques del
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (BOIB de dia 03/07/2010).

•

Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de
coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones
grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels
serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població (BOIB de dia
03/07/2010).

•

Decret 46/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de
coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics (BOIB de dia 21/05/2011).

•

Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de
les Illes Balears 2011-2014 (BOIB de dia 31/05/2011).

•

Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es regula el servei d’ajuda a domicili
(BOIB de dia 14/10/2000).

•

Reglaments municipals:

•
•
•
•
•
•
•
•

Reglament d’organització i funcionament del Departament de Serveis Socials (BOIB
de 28/04/1994)
Reglament d’organització i de règim interior del SAD (BOIB de 15/10/2011)
Reglament de prestacions no tècniques (BOIB de 25/03/1993)
Reglament d’admissió, econòmic i de règim intern de la residència Miquel Mir (BOIB
de 20/05/1997)
Ordenança reguladora dels preus públics dels serveis i activitats desenvolupats a la
residència Miquel Mir (BOIB de 28/01/2012)
Reglament de voluntariat social (BOIB de 28/04/1994)
Reglament del Consell municipal d’Acció Social (BOIB de 25/03/1993)
Reglament de participació ciutadana (BOIB de 29/12/1992)
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