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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 22252
Llei 7/1998 de 12 de novembre d’Ordenació farmacèutica de les
Illes Balears.

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS

Sia notori a tots els ciudadans 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 27.2 de l’Estatut
d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI D’ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en
matèria de sanitat i higiene, considerada en el seu concepte constitucional del dret
a la protecció de la salut, i en aquest sentit, els poders públics adoptaran les mesures
pertinents per assegurar-lo.

Al desenvolupament de les previsions constitucionals respon la Llei 14/
1986, general de sanidad, de 25 d’abril, en la qual es consideren les oficines de
farmàcia com establiments sanitaris subjectes a planificació sanitària en els termes
que estableix la legislació especial de medicaments i farmàcies, planificació
l’objectiu de la qual ha d’assegurar a la població la prestació farmacèutica que
possibiliti, entre d’altres qüestions, un accés eficaç i racional als medicaments i als
productes sanitaris.

La Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicamento, no regulà de
manera exhaustiva l’ordenació de les oficines de farmàcia, i es limità a establir
alguns principis sobre la matèria, a la vegada que en va trametre la realització a les
administracions sanitàries amb competència en la matèria.

Per això, fins a aquest moment la normativa aplicable és el Reial Decret
909/1978, de dia 14 de novembre, que regula, el establecimiento, transmisión o
integración de oficinas de farmacia, així com les seves normes de desenvolupament,
que han plantejat una excessiva controvèrsia, amb el consegüent pronunciament
judicial, atès el desig dels ciutadans i dels propis professionals farmacèutics en pro
d’una lliberació de l’establiment d’oficines de farmàcia.

Amb aquest objectiu s’aprovà el Reial Decret-Llei 11/1996, amb la
pretensió, entre d’altres, de procedir a la flexibilització de l’obertura d’oficines de
farmàcia i, al mateix temps, de procurar garantir l’assistència farmacèutica a tota
la població. Conseqüència de l’esmentat reial decret-llei és la Llei 16/1997, de 25
d’abril, de regulación del servicio de oficinas de farmacia, promulgada en base a
l’acord de convalidació del Reial Decret-Llei 11/1996, pel ple del Congrés de
Diputats, que té la consideració de legislació bàsica en la majoria del seu articulat,
amb l’objectiu d’atendre les demandes socials mitjançant les mesures que s’hi
contenen referides a la definició i funcions de les oficines de farmàcia, l’ordenació
territorial de l’assistència farmacèutica, la simplificació i ordenació dels expedients
d’autorització d’obertura de les oficines de farmàcia, la regulació de la transmissió
d’aquestes, presència del farmacèutic en la dispensació i la flexibilització del
règim de jornada i horari d’obertura.

Amb aquests antecedents, i atès el caràcter de legislació bàsica de la Llei
16/1997, la constant remissió que s’hi dóna perquè les comunitats autònomes
estableixin, entre d’altres qüestions, els criteris específics de planificació
farmacèutica, els mòduls de població que difereixin dels fixats en la pròpia llei, la
regulació dels diversos procediments d’autoritzacions administratives referents a
les obertures i transmissió de les oficines de farmàcia, així com l’adopció de les
mesures pertinents conduents a les condicions de prestació dels serveis en el que
fa referència a horaris oficials, normes sobre guàrdies, vacacions, urgències i
d’altres circumstàncies que se’n puguin derivar de la prestació de l’assistència
farmacèutica. Tot això desaconsella realitzar desenvolupaments sectorials o
parcials per part de la Comunitat Autònoma, pareix més oportuna, en conseqüència,
l’aprovació d’una llei que permeti regular d’una forma completa, harmònica i
coordinada l’ordenació de la prestació farmacèutica als ciutadans de Balears, no
només en l’àmbit de l’atenció a prestar en les oficines de farmàcia, sinó conside-

rada en tots els aspectes globals del dret a la protecció a la salut, amb una concepció
integral i integrada de la salut, i per tant s’hi inclourà la prestació en tots els nivells
de l’assistència sanitària, ja sigui atenció primària o hospitalària, i fins i tot en els
centres sociosanitaris i penitenciaris de la nostra comunitat.

La Llei s’estructura en 4 títols, 78 articles, 4 disposicions addicionals, 4
disposicions transitòries i 2 disposicionsfinals.

En el títol I s’enuncia l’objecte de la Llei i es defineix el concepte de
l’atenció farmacèutica, i s’articula en els nivells d’atenció primària i d’atenció
especialitzada, a més dels altres establiments de distribució de medicaments d’ús
humà i de distribució i de dispensació de medicaments d’ús veterinari.

El títol II es refereix als establiments i serveis d’atenció farmacèutica i es
divideix, a la vegada, en 5 capítols. En el primer s’estableixen les condicions
generals d’aquests establiments, que queden sotmesos a la necessitat d’autorització
administrativa. El capítol II regula de forma específica les oficines de farmàcia, les
quals es defineixen com establiments sanitaris privats d’interès públic, i es
contemplen les figures del farmacèutic titular, del regent i del substitut, la
presència del qual serà indispensable en l’horari mínim que, també, es fixa amb
caràcter general en la Llei, i es contempla l’existència d’horaris ampliats, serveis
d’urgència i torns de vacacions, si pertoca, que asseguren la garantia de la
prestació farmacèutica al ciutadà.

En aquest mateix capítol s’estableix que les oficines de farmàcia, pel que
fa a noves autoritzacions, queden subjectes a planificació farmacèutica, en
garantia d’un ús racional dels medicaments, així com a possibilitar-ne un adequat
nivell de qualitat. La planificació farmacèutica es fa a les zones farmacèutiques
com a demarcacions territorials, i seguirà l’esquema de les zones bàsiques de salut,
previstes en l’ordenació sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
si bé en contempla la possibilitat d’agregació o segregació de part d’una zona
bàsica de salut, com a conseqüència de les especials circumstàncies geogràfiques
que es puguin donar. Per altra part, s’ha de destacar que donada la distribució de
la població en la Comunitat Autònoma, no s’ha classificat en grups en les distintes
zones (urbanes, rurals o turístiques), i es consideren en totes les zones farmacèutiques
iguals, s’estableix per a totes aquestes una proporció de 2.800 habitants per
farmàcia, i s’assenyalen els criteris per computar la població, una vegada que s’ha
tengut en compte especialment la incidència en la nostra comunitat de la població
flotant, estacional o de temporada (places turístiques i habitatges de segona
residència), la qual es considera en uns percentatges en proporció a la seva
importància en la vida de la comunitat, ja que no es pot obviar que aquesta
població és demandant d’assistència sanitària, inclosa la prestació farmacèutica,
que permet, d’aquesta manera, apropar la prestació farmacèutica a la població i,
al mateix temps, l’accés de nous professionals.

Per altra banda, en el mateix capítol es preveu la instal.lació d’oficines de
farmàcia en els nuclis de població igual o superior a 750 habitants, amb la qual
cosa en podran disposar totes les petites poblacions i permetrà completar la xarxa
d’assistència farmacèutica, i això tendrà com a conseqüència la millora i
l’apropament de la prestació al ciutadà.

S’estableix com a principi general que l’autorització de noves oficines de
farmàcia es tramitarà d’acord amb els principis de publicitat, concurrència,
transparència i mèrits, mitjançant concurs de mèrits.

En el capítol III es contempla l’establiment de farmacioles en els nuclis
que no compten amb oficina de farmàcia, per assegurar la prestació farmacèutica
en tot moment.

L’atenció farmacèutica en els centres d’atenció primària es regula en el
capítol IV on s’estableix la possibilitat de tenir-la, als quals se’ls atorga una
important funció per aconseguir un ús racional del medicament, així com la
participació en tots els programes de salut que es desenvolupen en el centre
corresponent. En el capítol V, en concordança amb el capítol anterior, es regula
l’existència dels serveis de farmàcia i serveis farmacèutics en els centres hospitalaris,
i n’és ampliable la possible existència als centres penitenciaris i sociosanitaris,
aspecte no contemplat fins al present moment en la legislació vigent en la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els capítols VI i VII es refereixen, respectivament, als magatzems de
distribució de medicaments i als establiments de distribució i dispensació dels
medicaments d’ús veterinari i se n’establiran les condicions per al funcionament,
si bé s’hi contempla l’exigència d’una direcció farmacèutica per a aquests.

El títol III estableix el règim d’incompatibilitats per evitar l’exercici
simultani de professionals als quals se’ls exigeix la seva presència en els diferents
centres i establiments regulats en la Llei i finalment el títol IV regula el règim
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sancionador.

TÍTOL I
Disposicions Generals

Article 1
Aquesta llei té per objecte, en el marc del sistema sanitari, l’ordenació de

l’atenció farmacèutica en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Article 2
S’entén per atenció farmacèutica el conjunt d’actuacions desenvolupades

en els establiments i serveis que regula aquesta llei, en els quals, sota la
responsabilitat d’un farmacèutic, s’asseguri una correcta conservació, distribució,
custòdia i dispensació de medicaments en tots els nivells del sistema sanitari, dels
quals se’n possibilitarà l’ús racional i es garantirà una adequada assistència
farmacèutica a la població.

Article 3
1. L’atenció farmacèutica es durà a terme en tots els nivells del sistema

sanitari de Balears, mitjançant els establiments i serveis que es relacionen a
continuació:

a) Nivell d’atenció primària: Es durà a terme a través de les oficines de
farmàcia, farmacioles i serveis de farmàcia del sector sanitari públic.

b) Nivell d’atenció especialitzada: Es desenvoluparà en els centres
hospitalaris pels serveis de farmàcia o, si pertoca, pels dipòsits de medicaments.

2. També tendran la consideració d’establiments o serveis sanitaris, i per
tant queden subjectes a la regulació continguda en aquesta llei, aquells en els quals
es realitzin algunes de les activitats següents:

a) Distribució de medicaments d’ús humà.
b) Distribució de medicaments d’ús veterinari.
c) Dispensació de medicaments d’ús veterinari.

TÍTOL II
Dels establiments i serveis d’atenció farmacèutica

CAPÍTOL I
Condicions generals

Article 4
1. La conservació, distribució, custòdia i dispensació de medicaments

únicament es podrà realitzar en els establiments i serveis regulats en aquesta llei,
i en les condicions que s’hi estableixin, així com en la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat, i en la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicamento, y  en
sus respectivas norrmas de desarrollo.

2. Queda prohibida la venda ambulant, a domicili, per correspondència o
indirecta, de medicaments destinats al consum humà o a l’ús veterinari, així com
la intermediació en les activitats esmentades amb finalitat de lucre de terceres
persones físiques o jurídiques.

Article 5
Els establiments i serveis inclosos en l’àmbit d’aplicació de la present llei,

sense perjudici d’altres requisits que s’estableixin en altres normes específiques
aplicables, queden subjectes a:

a) Autorització administrativa prèvia i, si n’és el cas, de funcionament, per
a la creació, instal.lació, obertura, modificació, trasllat o tancament.

b) La inclusió en el Registre sanitari de centres, establiments i serveis
sanitaris de la Conselleria de Sanitat i Consum.

c) Complir la normativa exigible en el que fa referència a l’eliminació de
residus sanitaris.

d) Complir l’obligació de solidaritat i coordinació en cas de catàstrofe,
emergència sanitària o perill per a la salut pública.

e) Col.laborar amb l’administració sanitària respecte a estadístiques,
comunicacions i documentació que aquesta sol.liciti.

f) Control, inspecció i avaluació de les activitats per part de l’administració
pública competent.

Article 6
1. Els establiments regulats en aquesta llei hauran de disposar de l’espai,

la distribució funcional, l’equipament material i els recursos humans necessaris
que assegurin la qualitat de l’atenció farmacèutica, que hauran de donar d’acord
amb la normativa estatal o de les Illes Balears que en sigui d’aplicació.

2. A aquest efecte, mitjançant decret, el Consell de Govern procedirà a
establir les condicions sanitàries que han de reunir les oficines de farmàcia, las
farmacioles, els serveis de farmàcia d’atenció primària i hospitalària, els dipòsits
de medicaments i els establiments de distribució de medicaments de consum
humà, de medicaments d’ús veterinari i de dispensació de medicaments d’aquests,
així com la resta de requisits tècnics sobre material, utillatge, superfície mínima
dels locals on s’ubiquen i la distribució i els registres i controls dels medicaments
i d’altres productes sanitaris que s’hagin d’observar.

CAPÍTOL II
De les oficines de farmàcia

Secció 1ª Disposicions generals

Article 7
1. Les oficines de farmàcia són establiments sanitaris privats, d’interès

públic, on el seu farmacèutic titular-
propietari, assistit, si n’és el cas, d’ajudants, ha de prestar els següents

serveis, a més dels establerts a l’article 5 d’aquesta llei:

a) L’adquisició, custòdia, conservació i dispensació dels medicaments i
productes sanitaris.

b) La vigilància, el control i la custòdia de les receptes mèdiques
dispensades.

c) Garantir l’atenció farmacèutica als nuclis de població de la seva zona
farmacèutica en els quals no hi hagi cap oficina de farmàcia.

d) L’elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals, en els casos
i segons els procediments i els controls establerts.

e) La informació i el seguiment dels tractaments farmacològics als
pacients.

f) La col.laboració en el control d’ús individualitzat dels medicaments a
fi de detectar les reaccions adverses que es puguin produir i notificar-les als
organismes responsables de la farmacovigilància.

g) La col.laboració en els programes que promoguin les administracions
sanitàries sobre garantia de qualitat de l’assistència farmacèutica i de l’atenció
sanitària, en general, promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia i
educació sanitària.

h) La col.laboració amb l’administració sanitària en la formació i informació
dirigides a la resta de professionals sanitaris i usuaris sobre l’ús racional dels
medicaments i productes sanitaris.

i) L’actuació coordinada amb les estructures assistencials del Servei
Balear de la Salut.

j) La col.laboració amb la docència per a l’obtenció del títol de llicenciat
en farmàcia, d’acord amb el que preveuen les directives comunitàries i la
normativa estatal i de les universitats per les quals s’estableixen els corresponents
plans d’estudi en cadascuna d’aquestes, segons els convenis que a tal efecte es
formalitzin.

k) Qualsevol altra funció que estableixi la normativa estatal o de les Illes
Balears.

2. A més del que preveu l’apartat anterior, es podran desenvolupar en les
oficines de farmàcia totes aquelles altres funcions de caràcter sanitari que puguin
dur-se a terme per part del farmacèutic i per a les quals estigui habilitat amb el
corresponent títol.

Article 8
1. Només els farmacèutics podran ser titulars i propietaris d’una oficina de

farmàcia.

2. Cada farmacèutic només podrà ser propietari i titular o copropietari i
cotitular d’una única oficina de farmàcia. Per a l’adquisició de la condició de
cotitular d’un farmacèutic, és requisit imprescindible ser-ne copropietari.

3. El titular o cotitulars d’una farmàcia són els responsables del
desenvolupament, en la farmàcia corresponent, de totes les funcions enumerades
en els articles 5 i 7 d’aquesta llei.

Article 9
1. La Conselleria de Sanitat i Consum en els casos de mort, incapacitació

o absència del propietari, per sentència judicial ferma, autoritzarà el nomenament
d’un farmacèutic regent, pel termini màxim de 24 mesos des de la data en què es
produeixi una de les circumstàncies anteriorment ressenyades, el qual assumirà
les mateixes funcions i responsabilitats professionals que les del titular.

2. La sol.licitud de nomenament del farmacèutic regent s’haurà de formu-
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lar pels interessats en el termini de 10 dies des que es produeixi la mort o des de
la fermesa de la sentència per la qual es declari la incapacitació o declaració de
l’absència del titular.

3. Fins que no s’adopti la resolució de l’esmentada conselleria que
procedeixi a la designació de regent, es podrà mantenir oberta l’oficina de
farmàcia sota la responsabilitat d’un altre farmacèutic, i aquesta circumstància
haurà de constar a la sol.licitud del farmacèutic regent.

Article 10
En absència de la sol.licitud a la qual es refereix l’article anterior, o una

vegada transcorregut el termini de 24 mesos des que es produeixi el fet causant que
motivi el nomenament del farmacèutic regent, la Conselleria de Sanitat i Consum
iniciarà expedient de tancament de l’oficina de farmàcia de la qual es tracti.

Article 11
1. La Conselleria de Sanitat i Consum procedirà a nomenar un farmacèutic

substitut, prèvia sol.licitud del titular de la farmàcia, en els supòsits que concorrin
en el farmacèutic titular o regent circumstàncies de caràcter excepcional i limitades
en el temps, com maternitat, malalties que no determinin la incapacitat absoluta
del titular o regent, ocupació de càrrec públic o dels òrgans de govern de la
corporació col.legial farmacèutica, prestació d’obligacions militars, prestació
social substitutòria, estudis d’especialització o de formació continuada relacionats
directament amb la professió farmacèutica i per inhabilitació temporal.

2. En els casos d’absència del farmacèutic titular o regent de l’oficina de
farmàcia, prevists als articles 11 i 13 de la present llei, el farmàceutic adjunt podrà
assumir les funcions de farmàceutic substitut, prèvia comunicació a la Conselleria
de Sanitat i Consum.

3. El farmacèutic substitut tendrà les mateixes funcions i responsabilitats
professionals que el titular o regent.

Article 12
1. A les oficines de farmàcia, per raons de millora del servei o degut al

volum i tipus d’activitats que es desenvolupin, amb objecte d’oferir la millor
atenció farmacèutica, es podrà comptar amb la col.laboració de farmacèutics
adjunts i personal auxiliar, que realitzaran el seu treball sota la direcció del
farmacèutic titular, regent o substitut.

2. Reglamentàriament s’establiran els casos on el titular, regent o substitut
hagi de comptar amb els farmacèutics adjunts que siguin necessaris per cobrir les
necessitats, en els supòsits en què es realitzin horaris més amplis que els assenyalats
en aquesta llei com a mínims.

3. Es regularà reglamentàriament l’obligació de disposar en les oficines de
farmàcia de farmacèutics adjunts, atès el volum de la dispensació de medicaments
i el tipus d’activitats que se’n desenvolupin.

Article 13
1. La presència i actuació professional d’un farmacèutic és condició i

requisit inexcusable per a la dispensació al públic de medicaments.

2. Dins l’establert en aquesta llei sobre l’horari mínim d’atenció al públic,
així com en les seves normes de desenvolupament, serà obligatòria la presència
física, si n’és el cas, del farmacèutic titular, regent o substitut responsable de
l’oficina de farmàcia.

3. No obstant això, el farmacèutic titular, regent o substitut es podrà
absentar de l’oficina de farmàcia per complimentar deures professionals o de
caràcter personal que n’hi impedeixin la seva presència, amb la qual cosa la
farmàcia haurà de quedar sota la responsabilitat d’un altre farmacèutic. Quan es
prevegi que l’absència ha de ser superior a tres dies per alguna de les causes
previstes a l’article 11, s’haurà de procedir a sol.licitar el nomenament d’un
farmacèutic substitut.

Article 14
Tot el personal que presti serveis en una oficina de farmàcia haurà d’estar

degudament identificat.

Article 15
1. Les oficines de farmàcia realitzaran els serveis d’atenció farmacèutica

en règim de llibertat i flexibilitat.

2. Tot i això, a l’objecte de garantir l’atenció farmacèutica a la població
s’estableixen els següents mínims:

a) Les oficines de farmàcia hauran de romandre obertes al públic un

mínim de set hores diàries, de dilluns a divendres.
b) La Conselleria de Sanitat i Consum podrà autoritzar, prèvia sol(licitud

del farmàceutic interessat, la reducció de l’horari mínim assenyalat anteriorment,
en aquells supòsits que per raons d’estacionalitat o baixa densitat de la població
justifiquin aquesta modificació, si bé s’haurà de garantir l’assistència farmacèutica
a la població afectada.

c) En els supòsits on es pretengui ampliar l’horari mínim assenyalat
anteriorment, hauran de posar aquest fet en coneixement de la Conselleria de
Sanitat i Consum, i s’haurà de mantenir l’esmentada ampliació durant tot l’any en
el qual se sol.liciti i l’any següent natural al de la data de la comunicació.

d) S’estableixen serveis d’urgència per garantir la prestació farmacèutica
fora de l’horari d’obertura de les oficines de farmàcia. Per fixar l’horari i els torns,
si pertoca, dels servei d’urgència, s’hauran de tenir en compte les circumstàncies
poblacionals, geogràfiques i el nombre de farmàcies de la zona farmacèutica, i
s’hauran d’aprovar anualment per part de la Conselleria de Sanitat i Consum, a
proposta del Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.

e) Es podran establir torns de vacances en les oficines de farmàcia i es
garantirà, en tot cas, l’atenció farmacèutica.

3. L’establiment i les condicions de l’horari mínim, del d’urgència, de
l’ampliació d’horaris i dels torns de vacances, si n’és el cas, es regularan per la
Conselleria de Sanitat i Consum i garantiran en tot moment l’assistència
farmacèutica a tota la població.

Article 16
1. No es podrà realitzar cap tipus de publicitat o promoció, directa i

indirecta, de les oficines de farmàcia, amb excepció dels embolcalls i envasos per
a productes dispensats en aquestes.

2. Mitjançant decret del Consell de Govern es determinaran les
característiques, els requisits i les condicions dels cartells indicadors d’oficines de
farmàcia o d’altre tipus de senyalitzacions d’ubicació i localització de les farmàcies.

Secció 2ª De l’ordenació i planificació d’oficines de farmàcia

Article 17
L’autorització de noves oficines de farmàcia estarà subjecta a planificació

sanitària per garantir l’atenció farmacèutica a la població, l’ús racional dels
medicaments, així com possibilitar-ne un adequat nivell de qualitat.

Article 18
1. La planificació farmacèutica es realitzarà en base a les zones

farmacèutiques, que són demarcacions territorials, delimitades en referència a les
zones bàsiques de salut previstes en la vigent Ordenació Sanitària de les Illes
Balears.

2. Les zones farmacèutiques seran aprovades o modificades, si n’és el cas,
mitjançant decret del Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Sanitat
i Consum.

3. Per a la delimitació de les zones farmacèutiques es podran agrupar
zones bàsiques de salut confrontants per formar una única zona farmacèutica, o
segregar part d’una zona bàsica de salut per agregar-se a una altra zona farmacèutica
confrontant.

Article 19
1. Les distàncies mínimes entre oficines de farmàcia no podran ser

inferiors a 250 metres midats pel camí vial més curt.

2. La distància prevista a l’apartat anterior, haurà de ser observada així
mateix respecte dels hospitals, centres de cirurgia ambulatòria i centres de salut,
tots aquests pertanyents al sector públic, tant si estan en funcionament com en fase
de construcció.

Secció 3ª De les autoritzacions de noves oficines de farmàcia

Article 20
El nombre màxim d’oficines de farmàcia d’una zona farmacèutica

correspon al mòdul de 2.800 habitants per oficina de farmàcia. Una vegada
superada la proporció anterior, es podrà establir una nova oficina de farmàcia per
fracció superior a 2.000 habitants.

Article 21
A efectes d’establir el còmput d’habitants de cada zona farmacèutica es

tendran en compte les següents circumstàncies:
a) Nombre d’habitants segons el padró municipal vigent en els municipis

integrats en la corresponent zona farmacèutica o, si pertoca, de la part del municipi
integrat en la zona corresponent.
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b) El quaranta per cent del nombre de les places turístiques de tota la zona
farmacèutica, enteses com a tals les places hoteleres i apartaments turístics,
acreditats mitjançant certificació emesa per l’òrgan corresponent de la Conselleria
de Turisme.

c) El trenta per cent dels habitatges construïts de segona residència, on es
computen 4 habitants per cada habitatge, justificat mitjançant certificacions
emeses pel secretari de cadascun dels ajuntaments integrats en la zona farmacèutica
de la qual es tracti.

d) En el supòsit que per autoritzar-se una nova oficina de farmàcia es
computin places turístiques i/o habitatge de segona residència en la forma
establerta en els apartats b) i c) anteriors, la Conselleria de Sanitat i Consum, una
vegada ateses les necessitats d’atenció farmacèutica de la corresponent zona
farmacèutica, delimitarà el lloc on s’hagi d’ubicar la nova oficina de farmàcia, la
qual s’haurà d’establir dins la zona acotada, amb una distància de 250 metres
respecte dels límits assenyalats per l’esmentada conselleria, respectant en qualsevol
cas l’establert a l’article 19.

Article 22
1. No obstant el que preveu l’article anterior, per aquells nuclis de

població que tenguin el nombre d’habitants computats en la forma prevista a
l’article 21, que sigui igual o superior a 750, es podrà autoritzar una nova oficina
de farmàcia, si la distància entre la nova oficina i les més properes, ja existents,
sigui igual o superior a 1.000 metres, midats pel camí vial més curt.

2. A aquests efectes, es considera nucli de població el conjunt de població
independent i aïllat d’altres nuclis que disposin d’oficina de farmàcia.

Article 23
En el cas d’autorització d’una oficina de farmàcia, a tenor del que disposa

l’article anterior, la Conselleria de Sanitat i Consum, oït el Col.legi Oficial
Farmacèutic de les Illes Balears, podrà determinar el nucli en el qual s’ha d’ubicar
l’oficina de farmàcia per assegurar-ne la millor atenció farmacèutica.

Secció 4ª Del procediment d’autorització de les oficines de farmàcia

Article 24
1. El procediment d’autorització de noves oficines de farmàcia s’ajustarà

al disposat en aquesta llei, a les seves normes de desenvolupament, si n’és el cas,
i a les normes generals reguladores del procediment administratiu comú.

2. La competència per a la tramitació i resolució dels procediments
d’autorització d’oficines de farmàcia correspon a la Conselleria de Sanitat i
Consum.

3. El procediment d’autorització de noves oficines de farmàcia es tramitarà
d’acord amb els principis de publicitat, concurrència, transparència i mèrits,
mitjançant concurs de mèrits convocat a l’efecte per la Conselleria de Sanitat i
Consum, i tendrà caràcter de procediment únic, encara que hi concorrin una
pluralitat d’interessats, de manera que només s’entendrà que ha finalitzat quan
l’autorització atorgada a qualsevol dels sol.licitants adquireixi plenitud d’efectes
amb l’obertura consegüent de la nova oficina de farmàcia.

4. D’acord amb l’establert a l’apartat anterior, quan es produeixi la
renúncia, pèrdua o caducitat del dret a l’obertura d’una nova farmàcia per aquell
que hagi resultat adjudicatari en el concurs de mèrits corresponent, es procedirà
a l’atorgament d’una nova autorització de l’oficina de farmàcia a la persona que
segueixi en l’ordre de preferència dels sol.licitants a l’esmentat concurs, sense que
sigui necessari convocar-ne un altre, i així successivament fins que es procedeixi
a l’obertura de l’oficina de farmàcia o s’esgoti la relació de sol.licitants.

5. No podran participar en el procediment per a l’autorització d’una nova
oficina de farmàcia els farmacèutics que tenguin més de 65 anys en el moment de
presentació de la corresponent petició.

Tampoc no hi podran participar aquells farmacèutics que hagin transmès
la seva titularitat o cotitularitat sobre una oficina de farmàcia, dins el territori de
la Unió Europea, en un termini de temps inferior a tres anys respecte al moment
de la presentació de la sol·licitud.

6. El titular d’una oficina de farmàcia no la podrà transmetre des del
moment en què hagi presentat la sol.licitud en un procediment d’autorització
d’una altra farmàcia, i es mantendrà la impossibilitat de transmissió fins que
s’esgoti la via administrativa o, si n’és el cas, es resolgui amb caràcter definitiu en
la via jurisdiccional, excepte que presentin escrit de renúncia al concurs amb
caràcter previ a la transmissió. En el supòsit d’obtenir autorització per a una nova
oficina de farmàcia, l’autorització anterior decaurà automàticament, així com el
seu dret a la transmissió, per qualsevol títol, de manera que s’haurà de convocar

un nou concurs per a la cobertura del seu titular.

7. Malgrat el que preveuen els apartats anteriors, la Conselleria de Sanitat
i Consum podrà, mitjançant resolució motivada a l’efecte, retardar l’obertura
d’una nova oficina de farmàcia obtinguda per un farmacèutic que sigui a la vegada
titular d’una altra, fins que quedi assegurada l’assistència farmacèutica a la
població inclosa en la zona d’influència d’aquesta darrera oficina de farmàcia.

Article 25
1. Per decret del Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Sanitat

i Consum, oït el Col(legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, es fixarà el
barem que es considerarà en els concurs de mèrits per a l’atorgament de noves
oficines de farmàcia, així com els criteris bàsics de valoració d’aquests.

2. El barem haurà d’incloure la puntuació màxima a considerar en els
apartats següents:

a) Mèrits acadèmics.
b) Mèrits professionals.
c) Altres mèrits.

Article 26
El procediment per atorgar l’autorització d’una oficina de farmàcia es

podrà iniciar:

a) D’ofici, per la Conselleria de Sanitat i Consum.

b) A petició dels òrgans de govern del municipi o municipis que poguessin
estar interessats.

c) A petició del Col.legi Oficial de Farmacèutics de  les Illes Balears.

d) A sol.licitud d’un o més farmacèutics.

Article 27
1. A la sol(licitud d’una nova farmàcia s’ha de fer constar la zona

farmacèutica on es pretén ubicar, havent-se d’aportar, endemés, la documentació
necessària exigida per aquesta llei.

2. De forma reglamentària es regularà el procediment per a l’obertura
d’una nova oficina de farmàcia.

Secció 5ª Dels trasllats de les oficines de farmàcia

Article 28
1. Únicament es podrà traslladar una oficina de farmàcia dins la mateixa

zona farmacèutica, amb autorització prèvia de la Conselleria de Sanitat i Consum,
en les següents circumstàncies:

a) Dins el mateix municipi on s’ubica la corresponent oficina de farmàcia
i s’observin les limitacions referents a distàncies que preveu aquesta llei.

b) A un altre municipi de la mateixa zona farmacèutica, sempre que el
mòdul de població, després del trasllat, resulti igual o superior a l’establert a
l’article 20.

2. No obstant el que preveu l’anterior apartat, no es podrà traslladar una
farmàcia a un altre municipi de la mateixa zona en el supòsit que sigui l’única del
municipi d’origen.

3. No es podran traslladar fora del nucli de població les oficines de
farmàcia obtingudes en la forma prevista a l’article 22.1 d’aquesta llei.

4. Tampoc es podran traslladar, fora de la zona acotada per la Conselleria
de Sanitat i Consum, les oficines de farmàcia autoritzades a la forma prevista a
l’article 21 d).

Article 29
1. Quan la realització de les obres al local degudes a enfonsament,

enrunament o enderrocament de l’edifici, suposin el tancament temporal de
l’oficina de farmàcia, es podrà autoritzar provisionalment el trasllat a un altre
local.

El local provisional haurà de respectar els límits de les distàncies mínimes
establerts en aquesta llei.

2. En el supòsit que transcorri el termini pel qual es va autoritzar el trasllat
a què fa referència l’apartat anterior sense que  hagués retornat a l’emplaçament
d’inici, es procedirà al tancament del local provisional. La Conselleria de Sanitat
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i Consum podrà adoptar les mesures pertinents per garantir l’atenció farmacèutica
en el cas que es tracti de l’única oficina de farmàcia autoritzada en el municipi o
en el nucli de població.

Secció 6ª De les obres i modificacions del local

Article 30
Les obres de modificació del local on s’ubica una oficina de la farmàcia

que impliquin un desplaçament del centre de la façana que afecti accessos, estaran
subjectes a l’autorització prèvia de la Conselleria de Sanitat i Consum.

Secció 7ª Del tancament definitiu o temporal de les oficines de farmàcia

Article 31
Serà preceptiva l’autorització de la Conselleria de Sanitat i Consum per

procedir al tancament definitiu d’una oficina de farmàcia, i podrà adoptar-ne, si
n’és el cas, les mesures provisionals adequades que conduiran a assegurar
l’atenció farmacèutica del municipi o nucli de població afectada pel tancament.

Article 32
La Conselleria de Sanitat i Consum podrà autoritzar, prèvia sol(licitud

justificada del titular, el tancament temporal d’una oficina de farmàcia per un
termini no superior a un any. Aquest termini podrà prorrogar-se per un període
igual si es  mantenen les condicions que motivaren el tancament temporal.
Igualment, la Conselleria de Sanitat i Consum podrà adoptar les mesures pertinents
per garantir l’atenció farmacèutica en el cas que es tracti de l’única oficina de
farmàcia autoritzada en el municipi o en el nucli de població.

Secció 8ª De les transmissions de les oficines de farmàcia

Article 33
La transmissió d’una oficina de farmàcia només es podrà realitzar a favor

d’un o diversos farmacèutics.

Article 34
La transmissió inter vivos d’una oficina de farmàcia, per qualsevol de les

formes admeses en dret, necessitarà autorització administrativa de la Conselleria
de Sanitat i Consum, i es podrà transmetre sempre que l’oficina de farmàcia
esmentada hagi romàs oberta i, si pertoca, s’hagi mantingut aquesta mateixa
titularitat durant el termini de tres anys, excepte que es tracti de mort, jubilació o
incapacitació judicial del titular o d’algun dels titulars.

Article 35
1. En el cas de mort del farmacèutic titular d’una oficina de farmàcia, els

hereus legals d’aquest podran transmetre-la en el termini màxim de 24 mesos des
del dia de la mort, amb la designació prèvia d’un farmacèutic regent en la forma
prevista a l’article 9 d’aquesta llei.

2. En el supòsit que algun dels hereus sigui farmacèutic i compleixi amb
els altres requisits exigits legalment podrà continuar al front de l’oficina de
farmàcia, amb l’autorització prèvia, al respecte, de la Conselleria de Sanitat i
Consum.

3. En el supòsit que l’hereu fos el cònjuge o un fill del difunt que es trobàs
cursant estudis de farmàcia en un centre universitari oficial en el moment de
produir-se la mort, es podrà autoritzar el nomenament d’un farmacèutic regent per
un termini que no podrà ser superior en un any al nombre d’anys que li faltin per
finalitzar els estudis de llicenciatura en Farmàcia a comptar des de l’any de la
defunció. En el supòsit que transcorri el termini anteriorment descrit o es perdin
dos cursos consecutivament o tres de forma alternativa, s’haurà de procedir a la
seva transmissió o tancament, en un termini màxim de 9 mesos.

CAPÍTOL III
De les farmacioles farmacèutiques

Article 36
Es podrà autoritzar l’establiment de farmacioles en aquells nuclis de

població que no comptin amb una oficina de farmàcia, i seran adscrites
preferentment a l’oficina de farmàcia més propera o, per defecte, a una de la zona
farmacèutica, si bé cada oficina de farmàcia no podrà tenir més d’una farmaciola
adscrita.

Article 37
El farmacèutic titular, regent o substitut, de l’oficina de farmàcia a la qual

es trobi adscrita la farmaciola en serà el responsable del funcionament, així com

de les tasques de custòdia, conservació i dispensació dels medicaments i productes
sanitaris en la forma regulada en aquesta llei.

Article 38
La Conselleria de Sanitat i Consum podrà establir les existències mínimes

amb les quals han de comptar les farmacioles farmacèutiques.

Article 39
El procediment d’autorització d’una farmaciola farmacèutica es podrà

iniciar:
a) A petició del batle del municipi al qual pertany el nucli de població on

es pretén instal.lar.
b) A sol.licitud d’un farmacèutic titular d’una oficina de farmàcia de la

zona farmacèutica.

Article 40
La farmaciola farmacèutica s’haurà de situar en un local, degudament

condicionat, amb una superfície mínima de 30 metres quadrats, amb accés lliure,
directe i permanent a la via pública, i no s’hi podrà desenvolupar cap activitat
distinta de la pròpia de la farmaciola.

Article 41
Es procedirà al tancament de les farmacioles farmacèutiques quan es

procedeixi a l’obertura d’una oficina de farmàcia en el nucli de població en el qual
s’ubiquin, sempre que la situació d’aquesta es trobi a una distància inferior a mil
metres.

CAPÍTOL IV
De l’atenció farmacèutica en els centres d’atenció primària

Secció 1 Dels serveis de farmàcia d’atenció primària

Article 42
1. En els centres públics d’atenció primària, l’atenció farmacèutica es

podrà dur a terme mitjançant els serveis de farmàcia d’atenció primària.

2. Els serveis de farmàcia d’atenció primària han de garantir en tot
moment l’atenció farmacèutica en el centre o centres als quals ha de prestar
l’atenció esmentada. Per al seu funcionament serà requisit indispensable la
presència d’un farmacèutic.

Article 43
Les funcions que han de realitzar els serveis de farmàcia d’atenció

primària són les següents:

a) L’adquisició, custodia, conservació i dispensació dels medicaments,
així com l’elaboració de les fórmules magistrals i preparats oficinals, per a
l’aplicació dins aquestes institucions o per a aquells que exigeixin una particular
vigilància, supervisió i control de l’equip multidisciplinari d’atenció de salut,
segons el que preveu l’article 103 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril ,general de
Sanidad..

b) Planificació, coordinació i execució de programes i d’activitats dirigides
a fomentar l’ús racional del medicament.

c) Estudi i planificació d’ús de medicaments en atenció primària i en grups
de risc.

d) La participació en l’elaboració i execució dels programes de promoció
de la salut, de prevenció de la malaltia i d’educació sanitària de la població que ha
de desenvolupar el centre del qual es tracti.

e) Participar en els programes d’investigació i assaigs clínics.
f) Col.laborar amb el sistema de farmacovigilància en la detecció dels

efectes adversos dels medicaments.
g) Vetllar pel compliment de la legislació sobre estupefaents i psicòtrops.
h) Qualsevol altra que reglamentàriament se li encomani.

Secció 2ª Dels dipòsits de medicaments

Article 44
1. Els centres públics d’atenció primària que no comptin amb un servei de

farmàcia podran disposar d’un dipòsit de medicaments que haurà d’estar vinculat
a un servei de farmàcia d’atenció primària.

2. Els dipòsits de medicaments, a més de la vinculació prevista a l’apartat
anterior, hauran d’estar sota la responsabilitat professional d’un farmacèutic.

Secció 3ª Del procediment d’autorització dels serveis d’atenció primària i
dels dipòsits de medicaments
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Article 45
La competència per a la tramitació i resolució dels procediments

d’autorització de creació, obertura, modificacióo tancament de les instal.lacions
dels serveis de farmàcia d’atenció primària i dels dipòsits de medicaments
correspon a la Conselleria de Sanitat i Consum, prèvia sol(licitud de la institució
titular dels centres públics d’atenció primària.

Article 46
Mitjançant decret del Consell de Govern s’establiran les condicions dels

locals i els requisits tecnicosanitaris que han de reunir els serveis farmacèutics
d’atenció primària i els dipòsits de medicaments.

CAPÍTOL V
De l’atenció farmacèutica en els centres hospitalaris, penitenciaris i

sociosanitaris

Secció 1 Dels serveis de farmàcia en els centres hospitalaris

Article 47
L’atenció farmacèutica dels centres hospitalaris es durà a terme mitjançant

els serveis de farmàcia o, si pertoca, els dipòsits de medicaments d’aquests.

Article 48
1. Els centres hospitalaris que disposin de cent o més llits estaran obligats

a disposar d’un servei de farmàcia.

2. També, i amb caràcter excepcional, la Conselleria de Sanitat i Consum
establirà l’obligatorietat del servei de farmàcia en aquells centres hospitalaris de
menys de cent llits que per raó d’atenció mèdica o farmacèutica, impliquin una
especial qualificació en l’ús de medicaments.

Article 49
Els serveis de farmàcia dels centres hospitalaris desenvoluparan les

següents funcions:
a) Assumir la responsabilitat tècnica de l’adquisició, control de qualitat,

conservació, cobertura de les necessitats, custòdia i emmagatzemament de
medicaments, preparació de fórmules magistrals o preparats oficinals, dispensació
dels medicaments i productes sanitaris d’aplicació dins el centre i d’aquells altres
que exigeixin especial vigilància, supervisió i control per part de l’equip
multidisciplinari del centre.

b) Participació en el procés de selecció de medicaments necessaris per al
centre, sota els criteris de qualitat, seguretat i eficàcia d’aquests.

c) Establiment d’un sistema de distribució de medicaments en el centre
que garanteixi la seguretat, rapidesa i control del procés.

d) Desenvolupar programes de farmacovigilància intrahospitalària.
e) Custòdia i dispensació dels productes en fase d’investigació clínica.
f) Implantació d’un sistema d’informació sobre medicaments que

proporcioni dades objectives tant al personal sanitari com a la mateixa població
assistida en el centre.

g) Realització d’estudis d’utilització de medicaments.
h) Desenvolupament de programes de farmacocinètica clínica per establir

règims posològics individualitzats en aquells pacients i medicaments que així ho
aconsellin.

i) Formar part de les comissions de centres on puguin ser útils els
coneixements dels farmacèutics per a la selecciói avaluació científica dels
medicaments i productes sanitaris.

j) Dur a terme treballs d’investigació en l’àmbit del medicament i dels
productes sanitaris i participar en els assaigs clínics, així com tenir cura de la
custòdia i aplicació dels productes en fase d’investigació clínica.

k) Vetllar pel compliment de la legislació sobre estupefaents i psicòtrops.
l) Col.laborar amb els serveis de farmàcia a nivell d’atenció primària.
m) Participació en programes de garantia de qualitat assistencial de

l’hospital.
n) Col·laborar en la docència per a l’obtenció del títol de llicenciat en

farmàcia, d’acord amb el que preveuen les directives comunitàries i la normativa
estatal i de les universitats per les quals s’estableixen els corresponents plan
d’estudi en cadascuna d’aquestes, segons els convenis que a tal efecte es formalitzin.

o) Col·laborar, si pertoca, en els programes de formació FIR (farmacèutics
interns residents).

Secció 2 Dels dipòsits de medicaments dels centres hospitalaris

Article 50
1. Els centres hospitalaris que no estiguin obligats a disposar d’un servei

de farmàcia, hauran de comptar, com a mínim, amb un dipòsit de medicaments,
que estarà vinculat a un servei de farmàcia en el cas dels hospitals del sector públic,

i a una oficina de farmàcia establerta en la mateixa zona farmacèutica o a un servei
de farmàcia en el supòsit que es tracti d’un hospital del sector privat.

2. En el moment que disposin d’un servei de farmàcia quedarà sense
efecte l’autorització per al dipòsit de medicaments.

Article 51
A més de la vinculació establerta a l’article anterior, els dipòsits de

medicaments estaran sota la responsabilitat d’un farmacèutic, que tendrà les
següents funcions:

a) Garantir-ne la conservació, custòdia i dispensació per a la seva aplicació
dins el centre i dels que exigeixin especial vigilància, supervisió i control per part
de l’equip multidisciplinari d’atenció a la salut.

b) Establir un sistema d’eficàcia i assegurança de distribució dels
medicaments en el centre.

c) Assessorar i informar el personal del centre i els propis pacients en
matèria de medicaments, així com realitzar estudis sistematitzats d’utilització dels
medicaments.

d) Col.laborar en l’establiment d’un sistema de vigilància i control de l’ús
individualitzat dels medicaments en el centre, amb l’objecte de detectar els
possibles efectes adversos i notificar-los al sistema de farmacovigilància.

e) Formar part de les comissions del centre relacionades amb els
medicaments.

f) Responsabilitzar-se conjuntament amb el titular de l’oficina de farmàcia
al qual es trobi vinculat el dipòsit o, si n’és el cas, amb el responsable del servei
de farmàcia, de l’existència i del moviment de medicaments, amb l’objecte
d’assegurar que quedin cobertes les necessitats del centre.

g) Vetllar pel compliment de la legislació d’estupefaents i psicòtrops.

Secció 3ª Dels dipòsits de medicaments dels centres sociosanitaris i
penitenciaris.

Article 52
1. La Conselleria de Sanitat i Consum podrà autoritzar l’existència d’un

servei farmacèutic als centres sociosanitaris i penitenciaris. Aquest servei tindrà
per objecte poder adquirir, custodiar, conservar i dispensar medicaments i productes
sanitaris únicament a residents o interns del corresponent centre, i haurà d’estar
sota la responsabilitat professional d’un farmacèutic.

2. Quan els centres sociosanitaris i penitenciaris no comptin amb un servei
farmacèutic podran sol.licitar autorització per a un dipòsit de medicaments a la
Conselleria de Sanitat i Consum. La resolució que autoritzi els dipòsits esmentats,
haurà de fer constar la dotació de medicaments i productes sanitaris tenint en
compte la població i les patologies més freqüents.

3. Els dipòsits regulats a l’apartat anterior estaran vinculats necessàriament
a una oficina de farmàcia ubicada en la mateixa zona farmacèutica. El titular de
l’oficina de farmàcia en serà el responsable del funcionament i no podrà estar
vinculat més d’un dipòsit a la mateixa oficina de farmàcia.

Secció 4ª Procediment d’autorització i funcionament

Article 53
La competència per a l’autorització de serveis de farmàcia i dipòsits de

medicaments, als quals es refereixen els articles anteriors, correspondrà a la
Conselleria de Sanitat i Consum.

Article 54
A proposta de l’esmentada conselleria, el Consell de Govern regularà

mitjançant decret les condicions dels locals i els requisits tecnicosanitaris que han
de reunir els serveis de farmàcia i els dipòsits de medicaments contemplats en
aquest capítol V.

Article 55
Els serveis de farmàcia, serveis farmacèutics i dipòsits de medicaments,

únicament podran dispensar medicaments per a l’aplicació en el propi centre on
es trobin situats.

Article 56
El farmacèutic que desenvolupàs part de la seva activitat a un centre

hospitalari i/o penitenciari haurà d’esser especialista en farmàcia hospitalària.

Article 57
L’organització i el règim de funcionament dels serveis de farmàcia i

serveis farmacèutics dels centres hospitalaris, penitenciaris i sociosanitaris hauran
d’assegurar la disponibilitat dels medicaments, a l’objecte dels quals s’haurà de
disposar de la presència, com a mínim,  d’un farmacèutic durant tot el dia, a més
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del personal sanitari, tècnic i administratiu necessari per al seu bon funcionament.

CAPÍTOL VI
Dels magatzems de distribució de medicaments

Article 58
La distribució de medicaments i productes sanitaris en els establiments i

serveis d’atenció farmacèutica es podrà dur a terme a través dels magatzems de
distribució farmacèutica, i es configurarà la mediació d’aquests com a lliure i
voluntària.

Article 59
1. L’obertura, el trasllat, la modificació de les instal(lacions, el canvi de

titularitat i el tancament de magatzems de medicaments necessitaran autorització
prèvia de la Conselleria de Sanitat i Consum.

2. L’autorització d’un magatzem de distribució no inclou l’autorització
per a la fabricació de medicaments, ni per a la dispensació directa al públic.

Article 60
Cadascun dels magatzems de distribució de medicaments haurà de disposar

d’un director tècnic, que en serà el responsable, i que haurà de ser llicenciat en
Farmàcia.

Article 61
Les funcions del director tècnic dels magatzems farmacèutics són les

següents:

a) Custodiar tota la documentació tècnica relativa a l’autorització del
magatzem, així com dels protocols d’anàlisis que es realitzin a l’establiment.

b) Vigilar i controlar els procediments propis del magatzem i analitzar la
qualitat i puresa dels productes que s’adquireixin a granel.

c) Comprovar el compliment de les normes de garantia de qualitat
aplicables a la recepció, envasat, etiquetat i distribució al detall dels productes que
s’adquireixin a granel.

d) Garantir l’aplicació i el compliment de les normes legals aplicables en
cada moment sobre la bona pràctica de la distribució i verificar i assegurar el
manteniment d’un pla d’emergència que garanteixi l’efectiva aplicació de qualsevol
retirada del mercat de productes.

e) Garantir la legitimitat d’origen dels medicaments, substàncies medicinals
i d’altres productes farmacèutics que se subministrin a través del magatzem.

f) Supervisar el compliment de la legislació especial sobre estupefaents i
psicòtrops.

Article 62
1. Les instal.lacions dels magatzems de distribució reuniran les condicions

necessàries perquè en tot moment quedi garantida la correcta conservació i
distribució dels medicaments, substàncies i productes sanitaris distribuïts a través
d’aquests.

2. Sense perjudici dels requisits que, amb caràcter mínim es puguin
establir en la legislació bàsica de l’Estat, per decret del Consell de Govern
s’establiran els requisits tècnics i materials que han de reunir els magatzems de
distribució de medicaments.

Article 63
1. La Conselleria de Sanitat i Consum elaborarà una llista de productes

sanitaris de què, han de disposar com a mínim, en tot moment els magatzems de
distribució, amb la finalitat de garantir el principi de continuïtat en la prestació
farmacèutica.

2. Els magatzems de distribució estan obligats a complir els serveis
d’urgència que s’estableixin per part de la conselleria esmentada, a l’objecte
d’atendre les necessitats que puguin sorgir.

CAPÍTOL VII
Dels establiments de distribució i dispensació dels medicaments d’ús

veterinari

Article 64
1. La distribució de medicaments d’ús veterinari es durà a terme a través

de magatzems de distribució, els quals hauran de reunir els requisits tecnicosanitaris
establerts en la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicamento, així com en
les disposicions que la desenvolupen, i hauran de tenir un director tècnic, llicenciat
en Farmàcia.

2. El Consell de Govern regularà mitjançant decret el procediment
d’autorització, les condicions dels locals i qualsevol altre requisit.

Article 65
1. Els medicaments veterinaris només seran dispensats per les oficines de

farmàcia, per entitats o agrupacionsramaderes i per establiments detallistes que
estiguin legalment autoritzats.

2. Només les oficines de farmàcia podran dispensar fórmules magistrals
o preparats oficinals amb destinació a una explotació ramadera o als animals que
figuren en la prescripció.

3. Les entitats o agrupacions ramaderes i els establiments detallistes
autoritzats per a la dispensació de medicaments d’ús veterinari hauran de comptar
amb un farmacèutic responsable i reunir els requisits i condicions exigits per la
legislació que en sigui d’aplicació.

Article 66
El Consell de Govern podrà autoritzar, per decret, farmacioles de

medicaments d’ús veterinari per raons de llunyania i urgència.

TÍTOL III
RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS

Article 67
Sense perjudici de les incompatibilitats vigents amb caràcter general,

l’exercici professional del farmacèutic en els establiments i serveis contemplats en
aquesta llei és incompatible amb el següent:

a) Qualsevol classe d’interès econòmic en els laboratoris farmacèutics.
b) L’exercici clínic de la medicina, l’odontologia, la veterinària i qualsevol

altra activitat que impedeixi la presència física del farmacèutic en l’horari
d’atenció al públic en la forma prevista en aquesta llei.

c) La prestació de l’exercici professional en més d’una oficina de farmàcia
o en més d’un establiment i/o servei dels regulats en aquesta llei, i en els que hi
figuri com a responsable.

TÍTOL IV
Règim sancionador

CAPÍTOL I
De les infraccions

Article 68
Les infraccions dels preceptes d’aquesta llei i de la normativa que la

desenvolupi, seran objecte de les sancions administratives corresponents, sense
perjudici de les responsabilitats civils o penals que hi puguin concórrer.

Article 69
Les infraccions es qualifiquen de lleus, greus i molts greus, atenent els

criteris següents:

- Risc per a la salut.
- Quantia del benefici obtingut il(lícitament.
- Grau d’ intencionalitat.
- Grau d’incidència en la societat de l’alteració produïda i reincidència en

la comissió d’infraccions.

Article 70
Són infraccions lleus les següents:
a) La irregularitat en l’aportació a la administració sanitària de la informació

que, d’acord amb la normativa vigent, sigui obligatòria facilitar.
b) L’incompliment dels horaris d’atenció al públic establerts en la forma

prevista en aquesta llei.
c) Realitzar publicitat de fórmules magistrals o dels preparats oficinals.
d) L’incompliment del deure de col.laborar amb l’administració sanitària

en les tasques d’informació en l’avaluació i control dels medicaments.
e) Les irregularitats comeses pels professionals farmacèutics en

l’observança de la normativa vigent que es produeixin per simple negligència,
quan l’alteració i el risc sanitari causat sigui d’escassa entitat i no tengui
transcendència directa per a la població.

f) L’incompliment de les prohibicions contingudes a l’article 4 d’aquesta
llei, quan el risc sanitari causat sigui d’escassa entitat i no tengui transcendència
directa per a la salut de la població.

g) No disposar de les existències mínimes de medicaments i productes
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sanitaris establerta de forma reglamentària, així com en els casos d’emergència o
catàstrofe en què sigui obligatori.

h) Dificultar l’actuació de la inspecció sanitària.
i) L’incompliment dels requisits, obligacions o prohibicions establerts en

aquesta llei i disposicions que la desenvolupin que, en raó dels criteris contemplats
en la mateixa, mereixin la qualificació de lleus o no procedeixi la seva qualificació
com a greu o molt greu.

j) Qualsevol altra que tengui la qualificació d’infracció lleu en la norma-
tiva especial aplicable en cada cas.

Article 71
Es qualifiquen com a infraccions greus:

a) El funcionament dels diferents serveis farmacèutics i de les oficines de
farmàcia sense la presència i actuació professional del farmacèutic responsable.

b) El funcionament dels magatzems de distribució de medicaments sense
que hi hagi un director responsable nomenat i en activitat, així com l’incompliment
per part d’aquest de les funcions inherents al seu càrrec.

c) No disposar de serveis de farmàcia o dipòsits de medicaments en els
centres hospitalaris que resultin obligatsa tenir-los.

d) L’incompliment de les funcions que, d’acord amb el contingut d’aquesta
llei, tenen encomanades els titulars dels diferents centres i establiments afectats
per aquesta norma.

e) La no disposició dels recursos humans i de les condicions i els requisits
tècnics exigibles, d’acord amb el que es preveu en aquesta llei, així com en les
normes de desenvolupament.

f) La negativa injustificada a dispensar medicaments o productes sanitaris
o dispensar-los sense observar el que preveuen les normes que en siguin d’aplicació
en cada cas.

g) Adquirir, conservar i dispensar els medicaments sense observar les
condicions exigides.

h) L’elaboració de fórmules magistrals o de preparats oficinals en els
establiments no autoritzats per això i/o amb incompliment dels procediments i
controls de qualitat legalment establerts.

i) La informació, promoció i publicitat de medicaments sense observar els
requisits exigits en la normativa que en resulti d’aplicació.

j) Incomplir els serveis d’urgència.
k) No complir els deures de farmacovigilància.
l) Qualsevol actuació que limiti la llibertat de l’usuari a la lliure elecció

d’oficina de farmàcia.
m) Vulnerar el dret dels pacients i usuaris a la confidencialitat i intimitat

en la dispensació de medicaments o productes sanitaris.
n) L’incompliment dels preceptes d’aquesta llei relatius a les

incompatibilitats.
o) L’incompliment dels requeriments formulats per l’autoritat sanitària

quan es produeixin per primera vegada.
p) Impedir l’actuació dels serveis de control i inspecció oficials.
q) Dispensar medicaments en establiments distints dels autoritzats.
r) Qualsevol altra que tengui la qualificació d’infracció greu en la norma-

tiva especial aplicable en cada cas.
s) La modificació per part del titular de l’autorització de qualsevol de les

condicions en base a les quals es va atorgar.
t) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els darrers tres

mesos.
u) L’incompliment dels requisits, obligacions o prohibicions establertes

en aquesta llei i en les disposicions que la desenvolupen que, en raó dels criteris
que s’hi contemplen, mereixin la qualificació de greu o no se’n procedeixi a la
qualificació com a molt greu.

Article 72
Es qualificaran com a infraccions molt greus:
a) La dispensació o distribució de productes que es presentin com a

medicaments sense estar legalment reconeguts.
b) L’incompliment reiterat dels requeriments que formulin l’autoritat

sanitària o els seus agents.
c) Obstrucció a la tasca dels serveis de control i inspecció oficials.
d) Qualsevol altra actuació que es trobi qualificada d’infracció molt greu

en la normativa especial aplicable en cada cas.
e) La reincidència en la comissió d’infraccions greus en els darrers cinc

anys.
f) L’incompliment dels requisits, obligacions o prohibicions establerts en

aquesta llei i en les disposicions que la desenvolupen que, en raó dels criteris
contemplats en aquesta, mereixin la qualificació de molt greu.

CAPÍTOL II
De les sancions

Article 73
1. Les infraccions tipificades en el capítol anterior seran sancionades amb

les següents quanties:
a) Les lleus fins a 500.000 pessetes.
b) Les greus des de 500.001 fins a 2.500.000 pessetes.
c) Les molt greus des de 2.500.001 fins a 100.000.000 pessetes, que podrà

superar aquesta quantitat fins a cinc vegades el valor dels productes o serveis
objecte de la infracció.

2. Les infraccions qualificades com a molt greus podran, a més, ser
sancionades amb el tancament de l’establiment o servei del qual es tracti per un
termini màxim de cinc anys.

Article 74
No tendran caràcter de sanció la clausura i el tancament d’establiments o

serveis regulats en aquesta llei que no comptin amb les autoritzacions prèvies o
registres sanitaris preceptius, o la suspensió del seu funcionament fins que no
s’esmenin els defectes o es compleixin els requisits exigits per raons de sanitat,
higiene o seguretat.

Article 75
Les quanties de les sancions previstes en aquesta llei podran ser revisades

i actualitzades per decret del Consell de Govern.

Article 76
Reglamentàriament es determinaran els òrgans competents per imposar

les sancions establertes en aquest títol.

Article 77
Les infraccions a què es refereix aquesta llei, qualificades com a lleus,

prescriuran a l’any, les qualificades com a greus als dos anys i les molt greus als
cinc anys. El termini de la prescripció començarà a comptar des del dia en què
s’hagués comès la infracció i s’interromprà des del moment en què el procediment
es dirigeixi contra el presumpte infractor.

Article 78
En defecte de normativa específica aplicable, el procediment per a la

incoació i tramitació dels expedients administratius sancionadors serà l’establert
pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment
que s’ha de seguir en l’exercici de la potestat sancionadora en la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears ,o norma que el substitueixi, així com la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común.

Disposició addicional primera
Per acord del Consell de Govern, el conseller de Sanitat i Consum podrà

delegar totalment o parcialment en el Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes
Balears la competència de tramitació dels expedients d’autorització de noves
oficines de farmàcia, trasllat, modificació i transmissió d’aquestes, l’establiment
dels horaris d’atenció al públic i torns d’urgència, així com el nomenament de
farmacèutics regents, substituts o adjunts.

Disposició addicional segona
Amb l’objecte d’instrumentar la col.laboració entre l’administració

sanitària i les oficines de farmàcia, es podran subscriure convenis de cooperació
amb el Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.

Disposició addicional tercera
Als funcionaris pertanyents a l’extingit cos de farmacèutics titulars,

integrats en l’escala sanitària del cos facultatiu superior de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, pel que fa referència a les incompatibilitats se’ls aplicarà el
mateix règim general que correspon als funcionaris de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Disposició addicional quarta.
Ateses les seves especials circumstàncies, la Conselleria de Sanitat i

Consum podrà iniciar, d’ofici, el procediment per atorgar l’autorització d’una
oficina de farmàcia al Campus de la Universitat de les Illes Balears i als aeroports
de Menorca i Eivissa, sense subjecció als mòduls d’habitants i a les distàncies
mínimes fixats en aquesta llei.

Disposició transitòria primera
1. Els expedients d’autorització d’una nova oficina de farmàcia iniciats

amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei, i en els quals no hagués recaigut
cap resolució administrativa ferma, es tramitaran d’acord amb l’establert en
aquesta, a l’objecte de la qual la Conselleria de Sanitat i Consum adoptarà, d’ofici,
la resolució corresponent sobre la procedència d’obertura de noves oficines de
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farmàcia en les zones farmacèutiques corresponents, i convocarà a tal efecte, si
pertoca, un concurs de mèrits.

2. També els expedients iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, referents a qualsevol altra autorització en relació amb les oficines
de farmàcia i la resta d’establiments i serveis que s’hi regulen, en els quals no
s’hagués dictat cap resolució ferma en via administrativa, s’ajustaran al que es
preveu en aquesta.llei.

Disposició transitòria segona
1. Les farmàcies autoritzades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta

llei, atorgades en base al que estableix l’article 5. b) del Decret de 31 de maig de
1957, i l’article 3.1.b) del Decret 909/1978, no es podran traslladar fora del nucli
en el qual se n’autoritzà l’obertura.

2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, quan una de les farmàcies
a les quals es refereix es vegi afectada en el nombre d’habitants en base al qual es
concedí l’autorització com a conseqüència de la instal.lació d’una oficina de
farmàcia autoritzada segons el que preveu la present llei, podrà sol.licitar trasllat
dins el mateix nucli, sempre que respecti la distància de 500 metres amb qualsevol
altra farmàcia, amb excepció de l’oficina de nova instal.lació en el nucli, amb la
qual, únicament, haurà de respectar la distància de 250 metres. En el cas que la
població que s’hagi d’atendre descendeixi per davall del nombre en base al qual
se n’autoritzà l’obertura, en podrà sol.licitar, amb l’acreditació prèvia per l’interessat
d’aquesta circumstància, el seu trasllat dins la corresponent zona farmacèutica.

Disposició transitòria tercera
Els copropietaris d’oficines de farmàcia hauran de procedir a posar en

coneixement de la Conselleria de Sanitat i Consum el percentatge de copropietat,
així com la seva identitat en el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei.

Disposició transitòria quarta
Fins que no es procedeixi al desenvolupament de la reglamentació en

relació a les condicions de l’horari mínim, d’urgència, ampliació d’horaris i torns
de vacances, si pertoca, es continuarà aplicant el Decret 14/1997, de 23 de gener,
pel qual es delega en el Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
l’establiment d’horaris mínims, torns de guàrdies i vacances en les oficines de
farmàcia.

Disposició final primera
S’autoritza el Consell de Govern per dictar totes les disposicions que

siguin necessàries per al desenvolupament i aplicació d’aquesta llei.

Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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

Palma,a dotze de novembre de mil nou-cents noranta-vuit

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El Conseller de Sanitat i Consum
       Francesc Fiol Amengual

— o —-

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR

Núm. 22480
Anunci de la comissió tècnica de valoració del concurs específic de
trasllats per a la provisió de dues places d’interventor delegat a la
Conselleria d’Economia i Hisenda.

Amb aquest anunci es dóna compliment a la base vuitena punt 6 de la
Convocatòria i es fa pública la proposta definitiva d’adjudicació de les places
objecte de la convocatòria.

Primer: Sra. Matilde Rosselló Mena .35’350 punts.
Segon: Sr. Bartolomé Matas Martorell . 31’066 punts.

Marratxí, 16 de novembre de 1998

El Secretari  de la Comissió
Bernat Ramis Ripoll

— o —-

Núm. 22180
Anunci pel qual es convoca la provisió d’una plaça del Cos Ajudant
Facultatiu de la CAIB a la Conselleria de Agricultura,Comerç i
Industria (NºEXPEDIENT 61), amb caràcter de funcionari interí,
d’acord amb el que preveu el Decret 44/1998, de 3 d’abril.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

LLOC DE TREBALL: AJUDANT DE LABORATORI
COS/ESCALA: AJUDANT FACULTATIU DE LA CAIB
GRUP: C
CONSELLERIA: AGRICULTURA,COMERÇ I INDUSTRIA
LOCALITAT: ANDRATX
TITULACIÓ: TÍTOL DE BACHILLER, FORMACIÓ

PROFESIONAL DE SEGON GRAU O
EQUIVALENT.

REQUISITS ESPECÍFICS: ———————————

El termini de presentació de sol.licituds és de 15 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la CAIB.

Les sol.licituds i les bases de la convocatòria es trobaran a disposició de
les persones interessades a la Conselleria de la Funció Pública i Interior.

A LA SOL.LICITUD S’HAURÀ DE FER CONSTAR EL Nº
D’EXPEDIENT.

Marratxí,05 de noviembre de 1.998

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
Sgt.:Diego Llabrés Florit

— o —-

Núm. 22182
Anunci pel qual es convoca la provisió d’una plaça del Cos
Superior de la CAIB a la Conselleria de Agricultura, Comerç i
Industria (NºEXPEDIENT 99), amb caràcter de funcionari interí,
d’acord amb el que preveu el Decret 44/1998, de 3 d’abril.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

LLOC DE TREBALL: INSPECTOR DE FRAUS
COS/ESCALA: SUPERIOR DE LA CAIB
GRUP: A
CONSELLERIA: AGRICULTURA,COMERÇ I INDUSTRIA
LOCALITAT: PALMA
TITULACIÓ: TÍTOL DE DOCTOR, LLICENCIAT,

ENGINYER, ARQUITECTE O
EQUIVALENT.

REQUISITS
ESPECÍFICS: ———————————

El termini de presentació de sol.licituds és de 15 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la CAIB.

Les sol.licituds i les bases de la convocatòria es trobaran a disposició de
les persones interessades a la Conselleria de la Funció Pública i Interior.

A LA SOL.LICITUD S’HAURÀ DE FER CONSTAR EL Nº
D’EXPEDIENT.

Marratxí,05 de noviembre de 1.998

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
Sgt.:Diego Llabrés Florit

— o —-

Núm. 22187
Anunci pel qual es convoca la provisió d’una plaça del Cos


