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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

8111

Decret 30/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els procediments per a l’autorització i l’obertura de
noves oficines de farmàcia

La reforma de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, mitjançant el Decret llei 1/2014, de 14 de
novembre, ha suposat el que es pot anomenar un gir copernicà respecte del sistema fins aleshores vigent a les Illes en matèria d’autorització
d’oficines de farmàcia. La Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, ha estat el
resultat de la tramitació com a Projecte de llei del Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, que ha quedat derogat, i que obliga a introduir
puntualitzacions en aquest Decret, concretament pel que fa al procediment d’elaboració de la planta farmacèutica i el termini per elaborar el
catàleg farmacèutic, que ja no serà necessariament de quatre anys sinó que aquest termini ha passat a ser tan sols un màxim.
Així doncs, arran de la reforma esmentada, s’ha evolucionat d’un sistema en què la planificació farmacèutica era molt dificultosa, fins a un
sistema en què la idea de planificació, amb l’objecte de satisfer l’interès general en matèria d’atenció farmacèutica, esdevé la idea cabdal.
La qualificació com a servei públic i el reconeixement de l’interès general que està associat a la prestació farmacèutica a favor dels ciutadans
és una constant en el nostre sistema sanitari i en la seva configuració legal. En aquest sentit, l’article 84.6 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol,
de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, declara la condició de les oficines de farmàcia com a establiments sanitaris
privats d’interès públic.
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Aquest accent marcat de servei públic no pot fer més que comportar que, amb vista a l’organització del sistema d’oficines de farmàcia,
s’acudeixi al concepte de la planificació i no a una altra cosa. Per això, l’article 84.2 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, disposa que les
administracions sanitàries han de dur a terme l’ordenació de les oficines de farmàcia, i han de tenir en compte criteris com ara la planificació
general de les oficines de farmàcia a fi de garantir l’assistència farmacèutica adequada.
Ara bé, malgrat el que s’exposa, allò que és més cert és que la Llei 7/1998, de 12 de novembre, va consagrar un sistema d’autorització
d’oficines de farmàcia que, ben sovint i en la pràctica, deixava a la decisió i al simple interès d’un particular, professional de la farmàcia, la
iniciativa de provocar la declaració administrativa de reconeixement de la possibilitat d’instal·lar en una zona farmacèutica una nova oficina
de farmàcia.
Cal recordar aquí que aquesta autorització no era cap altra cosa, ja que el procediment no atorgava al promotor un dret envers la titularitat
d’aquesta nova oficina de farmàcia autoritzada, atès que l’adjudicació de la titularitat es produïa a posteriori després d’un procés de concurs
públic i obert d’adjudicació.
En conseqüència, una vegada presentada la sol·licitud d’autorització, l’Administració havia de comprovar si, de manera simplement
numèrica, concorrien els requisits d’augment de mòduls de població en una determinada zona farmacèutica —augment de població resident
censada més la suposada població flotant turística i de segona residència— i, havent comprovat aquests extrems i amb l’audiència prèvia a les
persones interessades, dictar, si esqueia, una resolució per la qual s’autoritzava una nova oficina de farmàcia dins la zona farmacèutica. A
partir d’aquest moment havia de començar un procés que, en primer lloc, havia de conduir a l’adjudicació de l’oficina de farmàcia, i després
designar el local i autoritzar-ne l’obertura.
S’ha de dir que aquest procediment d’autorització, o si més no la primera fase, s’havia de dur a terme sense poder fer cap anàlisi de la
viabilitat geogràfica de l’oficina de farmàcia, ateses les normes de separació per distàncies mínimes entre oficines. D’altra banda, cal insistir
que la relació que hi havia entre la sol·licitud d’inici d’un procediment d’autorització que formulava en qualsevol moment un particular i el
començament del procediment administratiu d’autorització de la nova oficina de farmàcia impossibilitava que d’alguna manera es pogués fer
una anàlisi de conjunt i sistemàtica pel que fa a la planta farmacèutica de les Illes Balears i a les necessitats autèntiques d’oficines de farmàcia
a les Illes.
Mostra d’aquesta situació és el fet que en els darrers anys, en cap cas, ni els plens dels ajuntaments potencialment interessats, ni el Col·legi
Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears ni la mateixa Administració sanitària —legitimats tots d’acord amb la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, per promoure autoritzacions de noves oficines de farmàcia— no ho varen fer, i que l’Administració farmacèutica es va haver de
limitar a gestionar les sol·licituds d’autorització de noves oficines de farmàcia.
Aquest sistema va començar a presentar mostres d’esgotament amb cada vegada més dificultats per ubicar, en determinats nuclis de població,
les oficines de farmàcia autoritzades, com també el nombre de farmàcies que han tancat les portes perquè són inviables o que han hagut de

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

Núm. 70
9 de maig de 2015
Sec. I. - Pàg. 23661

recórrer a programes d’ajuts públics per poder continuar l’activitat.
Així doncs, es va plantejar la necessitat de reformar el sistema d’ordenació farmacèutica de les Illes, reforma que va cristal·litzar per mitjà del
Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, a través del qual s’ha duit a terme aquest canvi.
Entre les possibles configuracions de l’ordenació farmacèutica, i com palesa l’actual Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica
l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, es va optar per un sistema de proximitat mediterrani de farmàcia, el qual, mitjançant un cert
grau d’intervenció administrativa, tenint en compte l’interès general, cerca garantir una atenció farmacèutica adequada, professional i
físicament pròxima a la totalitat de la població i en la totalitat del territori en què s’aplica aquest sistema, davant de sistemes propis de països
anglosaxons que fien l’atenció farmacèutica a un mercat lliure.
Aquesta reforma que ha duit a terme l’actual Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes
Balears, ha suposat, doncs, la desaparició del model d’autorització asistemàtic de la redacció anterior de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, i
la substitució per un model que preveu la realització d’ofici per part de l’Administració farmacèutica de cinc procediments successius —no
fases d’un mateix procediment— que, d’allò més general a allò més concret, van des de la divisió territorial de les Illes Balears en zones
farmacèutiques, fins al procediment d’autorització de l’obertura d’una oficina de farmàcia.
D’aquests cinc procediments, els dos primers —definició de les zones farmacèutiques, definició del catàleg—, a diferència del sistema
anterior, els inicia exclusivament d’ofici l’Administració, igual que el procediment de concurs d’adjudicació, que l’inicia d’ofici
l’Administració, i s’emmarquen tots dins una programació o temporalització quadriennal i han de garantir l’audiència als interessats.
Així doncs, en primer lloc, l’actual Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, regula
el procediment administratiu per a la definició de la planta farmacèutica —com a procés de zonificació en unitats físiques del territori de les
illes, en cadascuna de les quals es garanteix l’existència com a mínim d’una oficina de farmàcia— i un procediment administratiu posterior
per a la definició del catàleg d’oficines de farmàcia, en el qual es determina l’oferta total d’oficines de farmàcia (ja existents o vacants) que
correspon a cada zona o unitat territorial farmacèutica, així com la determinació més precisa, si escau, de la seva ubicació geogràfica.
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Aquests nous procediments, que en la pràctica suposen la desaparició del procediment anterior d’autorització, condueixen inexorablement a
la necessitat de donar una nova redacció a la secció 1a del capítol II del Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual s’aproven les zones
farmacèutiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, adaptada a la idea d’uns procediments administratius que inicia d’ofici
l’Administració, amb la finalitat de fer l’anàlisi de conjunt de les necessitats d’atenció farmacèutica a les Illes i de reflectir-ne el resultat.
D’altra banda, l’actual Llei 1/2015, de 19 de febrer, també ha introduït modificacions importants en la configuració del procediment de
concurs per a l’adjudicació d’oficines de farmàcia i encomana al desplegament reglamentari la configuració del barem de mèrits, la qual cosa
obliga de bell nou a reformar el Decret 25/1999, de 19 de març, concretament la secció 2a del capítol II i l’annex II del Decret. Així mateix,
si bé amb intensitat menor, és objecte de reforma la regulació reglamentària dels procediments de designació de local i d’autorització
d’obertura i posada en funcionament d’una oficina de farmàcia que completen el conjunt de procediments, que van des de la planificació
farmacèutica fins a l’oficina de farmàcia concreta oberta al públic.
Per tant, i atès que les modificacions que ha introduït l’actual Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica
de les Illes Balears, afecten pràcticament en la seva totalitat el Decret 25/1999, de 19 de març, s’ha elaborat un nou decret que recull el
desplegament reglamentari dels procediments per a l’autorització i l’obertura de noves oficines de farmàcia.
Per concloure, s’ha considerat que és pertinent també reformar el Decret 65/2001, de 27 d’abril, pel qual s’aprova el procediment
d’autorització de trasllats, transmissions, obres de modificació i amidament de distàncies d’oficines de farmàcia a les Illes Balears, reforma
puntualíssima que es recull en la disposició final primera, que es limita a regular amb la màxima precisió possible la manera de dur a terme
l’amidament de distàncies entre oficines de farmàcies, matèria íntimament lligada amb els processos d’adjudicació, designació i obertura
d’oficines de farmàcia i que ben sovint havia generat un important grau de litigiositat, a causa de determinades indefinicions o imprecisions
de la regulació fins ara existent, i que s’espera que es pugui veure superada amb la nova redacció que es fa de l’article 10 del Decret.
L’article 30.48 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix la competència
en matèria d’ordenació farmacèutica, en el marc del que disposa el número 16, apartat 1, de l’article 149 de la Constitució, a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
El Decret 5/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, crea la Conselleria de Salut. D’acord amb el Decret 6/2013, de 2 de maig, del
president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia, té
atribuïdes, entre d’altres, les competències en matèria d’ordenació farmacèutica.
Per tot això, amb l’audiència prèvia a les persones interessades i la instrucció del procediment administratiu corresponent, oït el Consell
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Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 8 de maig de 2015,

DECRET
Capítol I
Objecte
Article 1
Objecte
1.cada un dels quals constitueix un procediment separat amb la seva tramitació pròpia:
a) El procediment per a l’aprovació de la planta farmacèutica corresponent.
b) El procediment per a l’aprovació del catàleg d’oficines de farmàcia.
c) El procediment de concurs per a l’adjudicació d’oficines de farmàcia vacants.
d) El procediment d’autorització de la designació del local.
e) El procediment d’autorització de l’obertura i del funcionament de la farmàcia.
2.També és objecte d’aquest Decret l’aprovació del barem de mèrits que ha de regir els procediments de concurs i que consta en l’annex 1.

Capítol II
Dels procediments per a l’autorització i l’obertura de noves oficines de farmàcia
Secció 1a
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De la planta i el catàleg d’oficines de farmàcia
Article 2
Planta farmacèutica
1. El procediment per a l’aprovació de la planta farmacèutica, l’inicia d’ofici el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia. En aquest
procediment s’ha de donar audiència al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, als municipis afectats a través dels seus
ajuntaments respectius, i al Servei de Salut de les Illes Balears, que poden presentar al·legacions en el termini de deu dies.
2. Una vegada oïdes les entitats esmentades en el paràgraf precedent, el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia ha de proposar al
conseller de Salut la nova zonificació o divisió farmacèutica o la modificació de l’existent, en la qual han de prevaler les raons organitzatives
o les noves necessitats que sorgeixin en la pràctica.
3. La resolució s’ha de dictar i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de las Illes Balears en un termini de sis mesos. La falta de resolució dins
el termini produirà la caducitat del procediment, d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les al·legacions que es presentin en el procediment s’han de valorar en la
resolució que hi posi fi i que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 3
Catàleg d’oficines de farmàcia
1. El procediment per a l’aprovació del catàleg farmacèutic, l’ha d’iniciar d’ofici el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia com a
màxim cada quatre anys. La iniciació s’ha de produir dins dels tres mesos següents a la data en què es compleixen aquests quatre anys. La
resolució d’inici, que ha de contenir la proposta de catàleg, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i s’ha de donar
audiència al Col·legi Oficial de Farmacèutics, als municipis afectats per la creació o supressió d’oficines en el seu terme municipal a través
de les associacions que els representen i als titulars de les oficines de farmàcia situades en els mateixos termes municipals, als quals s’ha de
donar un termini de deu dies per formular al·legacions. Les al·legacions que es presentin en el procediment s’han de valorar en la resolució
que hi posi fi i que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Durant aquest termini màxim de quatre anys la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia ha d’obtenir totes les dades necessàries
sobre població, habitatges i places d’allotjament turístic que li subministrin els organismes oficials competents en cada cas. La resolució
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d’inici amb la proposta de catàleg ha de contenir les darreres dades oficials disponibles.
3. La resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia per la qual s’aprovi el catàleg s’ha de dictar i s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears en un termini de sis mesos, i no s’han de fer notificacions individuals. La falta de resolució dins el termini
produirà la caducitat del procediment amb els efectes que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
4. El catàleg ha d’indicar totes les farmàcies autoritzades i ha d’indicar les obertes al públic i les de nova creació, i en el cas d’aquestes
darreres ha d’indicar la zona o la unitat territorial en la qual s’han d’ubicar. També ha d’indicar la totalitat de les farmacioles farmacèutiques
autoritzades. Les oficines de farmàcia que no hagin estat objecte de procediment de concurs o que estiguin vacants per qualsevol altra causa
es poden revisar amb l’aprovació dels catàlegs successius.
5. Una vegada es dicti la resolució d’aprovació del catàleg farmacèutic, no s’admetran noves sol·licituds de trasllat d’oficina de farmàcia en
el municipi o unitat territorial en què s’hagi ubicat una de les oficines de farmàcia incloses en el catàleg fins que s’hagi autoritzat el local que
hagi designat el nou adjudicatari. No obstant això, una vegada convocat el concurs, es poden autoritzar els trasllats que puguin afectar la
ubicació de les noves oficines de farmàcia no incloses en el concurs. Finalment, la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia pot
autoritzar el trasllat sol·licitat en el cas que, una vegada estudiat el procediment, no es vegi afectada la ubicació de la nova oficina de
farmàcia.
Secció 2a
Del procediment de concurs per a l’adjudicació de les oficines de farmàcia del Catàleg
Article 4
Convocatòria
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1. El procediment per a l’adjudicació de noves oficines de farmàcia, l’ha d’iniciar d’ofici el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia
mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. La resolució per la qual s’acorda la convocatòria del concurs de mèrits s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i s’hi han
de fer constar el nombre de farmàcies, la zona farmacèutica o unitat territorial de què es tracta i, si s’escau, el lloc o nucli de població que
hagi designat la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia en què s’ha d’ubicar l’oficina de farmàcia, i s’ha de concedir un termini de
vint dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació, perquè els farmacèutics interessats puguin presentar la sol·licitud i al·legar els
mèrits i les circumstàncies que considerin oportuns. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) L’acreditació de la condició de farmacèutic del sol·licitant. A aquest efecte ha de presentar una còpia compulsada del títol de
llicenciat o graduat en farmàcia o el certificat acreditatiu d’haver-lo sol·licitat i d’haver abonat els drets d’expedició. En aquest darrer
cas, s’ha de presentar el certificat acadèmic de la llicenciatura o graduació. Si el títol s’ha obtingut en un altre estat, ha d’estar en
possessió de la titulació de farmàcia reconeguda o homologada a Espanya.
b) La documentació que acredita la identitat de la persona sol·licitant, llevat que atorgui el consentiment exprés per a la verificació de
les dades personals d’acord amb el que disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels
procediments administratius.
c) El justificant d’haver pagat la taxa.
d) La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen dins dels inclosos en el barem de mèrits que figura en l’annex 1 d’aquest
Decret. S’han de tenir en compte els mèrits obtinguts fins a la data de la publicació de la convocatòria. S’han de presentar els
originals o les còpies compulsades.
e) Si el sol·licitant ha estat titular o cotitular d’una oficina de farmàcia, ha de presentar la documentació acreditativa de l’autorització
de la farmàcia i de la data d’obertura, les dades de la titularitat o cotitularitat, com ara la comunitat autònoma en la qual s’ubica, la
província, el municipi, l’adreça i els percentatges de cotitularitat, així com el document en el qual es compromet a renunciar a
aquesta oficina si resulta adjudicatari en el concurs. En el cas que hagi transmès l’oficina de farmàcia o l’hagi tancada, ha d’acreditar
la transmissió o el tancament i les dates.
f) El certificat de la vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb l’especificació dels períodes cotitzats en
el grup 1 (llicenciats o graduats) o en el règim de treballadors per compte propi o autònoms, el nom de l’ocupador, les dates d’alta i
de baixa i el percentatge de la jornada de treball; en el cas que pertanyi a sistemes de previsió social diferents (MUFACE, ISFAS,
MUGEJU, etc.), els certificats acreditatius dels serveis que s’han de valorar.
g) El contracte laboral que especifiqui el període i la tasca desenvolupada o el nomenament o document acreditatiu equivalent com a
regent, substitut o adjunt.
h) En els casos de titulars o cotitulars d’oficines de farmàcia o directors tècnics d’entitats de distribució de medicaments d’ús humà o
de laboratoris farmacèutics, s’ha de presentar un certificat de l’organisme públic competent acreditatiu de l’experiència professional
en aquesta condició.
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i) En el cas de l’experiència professional en l’àmbit de l’Administració pública com a funcionari de carrera, interí o contractat
laboral, ha de presentar el certificat de l’organisme públic oficial en què constin la denominació del lloc, la titulació necessària per
ocupar-lo, les funcions, l’òrgan o la unitat en què s’integra i la durada de l’acompliment.
j) En el cas de l’experiència professional prestada per compte propi s’ha de presentar el contracte de serveis en què s’especifica el
servei concret que es presta i la durada.
k) Per acreditar l’experiència fora de l’Estat espanyol s’ha d’aportar el certificat oficial degudament legalitzat o postil·lat que sigui
equivalent al que disposen els apartats anteriors.
l) Per a l’acreditació de mèrits dels quals tengui constància documental l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, cal atenir-se al que disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, i la persona interessada ha d’identificar, si s’escau, el registre i
l’expedient en què es troba el document.
m) En el supòsit que s’al·leguin mèrits professionals o experiència docent en l’àmbit de l’Administració pública que s’hagin adquirit
durant el mateix període de temps, s’ha d’adjuntar el document que acrediti la compatibilitat dels dos llocs de feina . En cas que no
s’aporti aquest document, es requerirà el concursant perquè el presenti, i una vegada transcorregut el termini atorgat sense que l’hagi
presentat, no es computaran cap de les dues activitats desenvolupades.
n) En el supòsit que es desenvolupin simultàniament dues activitats que, segons la legislació farmacèutica puguin ser incompatibles,
s’ha de presentar un informe de l’organisme competent que n’indiqui la compatibilitat. En cas que no s’aporti aquest document, es
requerirà el concursant perquè el presenti, i una vegada transcorregut el termini atorgat sense que l’hagi presentat, no es computaran
cap de les dues activitats desenvolupades.
3. Quan es presenti una sol·licitud conjunta, cada un dels participants ha de presentar la documentació que indica l’apartat anterior.
4. La falsedat en les dades que es facin constar en la sol·licitud o en la documentació annexa determina l’exclusió immediata de la persona
sol·licitant, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.
5. Per interpretar el barem s’han de tenir en compte els criteris que estableixen els articles 4, 5 i l’annex 2 d’aquest Decret. No obstant això, la
resolució de convocatòria del concurs pot afegir els criteris interpretatius que es considerin necessaris per a l’aplicació i valoració dels mèrits
que estableix el barem de mèrits que recull l’annex 1 d’aquest Decret. Tot això sense perjudici del que pugui decidir la comissió de valoració
en tot allò que no estigui previst.
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6. Les sol·licituds s’han de presentar en els registres corresponents, d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 5
Criteris de valoració dels mèrits
En la valoració dels mèrits per a l’adjudicació d’oficines de farmàcia s’han de tenir en compte els criteris següents:
a) Tots els documents presentats en un altre idioma han d’adjuntar la traducció al castellà o català acreditada mitjançant una
traducció jurada.
b) Tots els documents expedits a l’estranger s’han de presentar, si escau, degudament legalitzats o postil·lats.
c) Els certificats que facin referència a cursos d’especialització o perfeccionament han de fer constar, per poder-los valorar, la durada
en hores i/o crèdits i l’assistència o l’aprofitament, mitjançant la superació de les proves que en cada cas siguin exigibles. Així
mateix, han de fer constar l’entitat organitzadora, el caràcter públic o privat, i si el curs ha estat declarat d’interès sanitari en relació
amb el Sistema Nacional de Salut.
d) Si en els certificats figuren els crèdits i les hores, es valoren per crèdits.
e) En el supòsit que s’al·leguin mèrits professionals o experiència docent que s’hagin adquirit durant el mateix període de temps,
només es té en compte la puntuació més alta entre les que es desenvolupen simultàniament. No obstant això, si es treballa en
diferents llocs a temps parcial i en horari diferent, es computen els dos exercicis sempre que no superin la jornada a temps complet,
d’acord amb les dades que figurin en la vida laboral o el document equivalent.
f) L’exercici professional es computa per mesos complets. No obstant això, en els casos de contractes de treball a temps parcial, el
període s’ha de computar tenint en compte el percentatge de temps treballat sobre la jornada laboral completa que consti en la vida
laboral o el document equivalent.
g) El coneixement de la llengua catalana s’ha d’acreditar mitjançant certificats expedits o homologats per l’organisme corresponent
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; o mitjançant els títols, diplomes i certificats declarats equivalents
d’acord amb la normativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears que hi sigui aplicable.
h) Es valoren els certificats acreditatius del coneixement de qualsevol altra llengua expedits per les escoles oficials d’idiomes,
universitats, l’EBAP o altres escoles de les administracions públiques. En cada convocatòria s’han de determinar els certificats o
títols acreditatius del coneixement d’idiomes que s’han de valorar.
i) Quan es presenti una sol·licitud conjunta, s’ha de determinar el percentatge de cada un dels sol·licitants en la cotitularitat, i els
mèrits s’han de valorar en proporció amb els percentatges esmentats.
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j) El possible empat entre els sol·licitants s’ha de resoldre per l’ordre de preferència següent:
i. El farmacèutic que no hagi estat titular d’una oficina de farmàcia.
ii. El farmacèutic que no hagi estat titular d’una oficina de farmàcia en el moment de la convocatòria i tampoc no ho hagi
estat en els deu darrers anys anteriors a la convocatòria.
iii. El farmacèutic que hagi obtingut el major nombre de punts en l’apartat de mèrits acadèmics.
Article 6
Esmena de deficiències
1. En el supòsit que alguna sol·licitud no compleixi els requisits que exigeix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o aquest Decret, s’ha de concedir un termini de deu dies perquè la persona
interessada esmeni les deficiències observades o aporti els documents preceptius, amb els efectes que per a l’incompliment del requeriment
preveu l’article 71 de la Llei esmentada. En el mateix termini, els qui hagin detectat errors poden sol·licitar-ne la rectificació.
2. Aquest requeriment, així com totes les altres notificacions que s’hagin de fer als participants en el concurs, s’ha de fer mitjançant la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. A més, d’acord amb l’article 59.6 b de la Llei 30/1992, en cada convocatòria es podran
indicar taulers d’anuncis o altres mitjans de comunicació on es faran les publicacions, com ara pàgines web.
3. No es poden presentar documents acreditatius de mèrits no al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds. Es poden esmenar els
defectes d’acreditació dels mèrits al·legats adjuntant la documentació complementària corresponent, durant el termini esmentat de deu dies,
encara que l’Administració no hagi formulat cap requeriment.
Article 7
Comissió de valoració
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1. Per instruir el procediment i valorar els mèrits que han al·legat els sol·licitants s’ha de constituir una comissió de valoració, que es
configura com un òrgan col·legiat que s’adscriu a la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia, i que ha d’estar integrada pels
membres següents:
a) President: el cap de servei d’Ordenació Farmacèutica de la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia.
b) Vocals:
— Un representant del Departament de l’Àrea Juridicoadministrativa de la Conselleria de Salut, designat per la secretària
general.
— Dos tècnics de la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia, designats pel director general.
— Un representant del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, designat pel director general de Gestió
Econòmica i Farmàcia a proposta de la corporació esmentada.
c) El secretari de la Comissió, que tindrà veu i vot, l’ha de designar el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia d’entre els
vocals.
2. Els membres de la comissió de valoració s’han d’abstenir de formar-ne part i poden ser recusats si hi concorren els motius d’abstenció i
recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992. En aquest cas, la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia ha de
nomenar un nou membre.
3. Per a la constitució vàlida de la comissió de valoració als efectes de la realització de les sessions, les deliberacions i l’adopció d’acords es
requereix, en tot cas, la presència del president i del secretari i que hi siguin presents, com a mínim, la meitat dels vocals.
4. La comissió de valoració pot sol·licitar a la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia la designació d’assessors perquè, en qualitat
d’experts, puguin actuar amb veu però sense vot en suport de la comissió.
5. El funcionament de la comissió de valoració s’ha d’ajustar al que estableixen els articles 22 i següents del capítol II del títol II de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 17 i
següents del capítol V del títol II de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Article 8
Llista provisional i definitiva d’admesos i d’exclosos
1. Una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds i d’esmena, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la llista
provisional d’admesos i d’exclosos, amb la indicació de la causa de l’exclusió, i s’ha de concedir un termini de quinze dies perquè els
sol·licitants puguin presentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a aquesta llista provisional.
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2. Una vegada acabat el termini de reclamacions a la llista provisional d’admesos i d’exclosos, i una vegada que la comissió de valoració hagi
examinat les reclamacions o al·legacions presentades, ha d’elevar al director general de Gestió Econòmica i Farmàcia la proposta de
resolució que inclogui la llista definitiva d’admesos i d’exclosos perquè dicti la resolució corresponent, que s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Article 9
Llista provisional i definitiva de mèrits
1. Una vegada que la comissió de valoració hagi valorat els mèrits que hagin al·legat els sol·licitants, s’ha d’elevar al director general de
Gestió Econòmica i Farmàcia la llista provisional de valoració dels mèrits, amb les puntuacions que hagin obtingut els sol·licitants admesos
en el concurs, ordenades de major a menor, la qual s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i s’ha de concedir un termini de
quinze dies perquè els interessats puguin presentar les reclamacions o les al·legacions que considerin oportunes a aquesta llista provisional.
2. Una vegada acabat el termini de reclamacions a la llista provisional de valoració de mèrits, i després que la comissió de valoració hagi
examinat les reclamacions presentades, s’ha d’elevar al director general de Gestió Econòmica i Farmàcia la proposta definitiva de valoració
de mèrits, el qual ha de dictar la resolució corresponent, que s’ha de publicar en el BOIB, amb l’aprovació de la relació ordenada de major a
menor dels participants en el concurs en funció de la llista definitiva de valoració de mèrits reconeguts . Contra la resolució del director
general de Gestió Econòmica i Farmàcia els interessats poden interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut, en els termes i els
terminis que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Article 10
Adjudicació de les farmàcies
1. Una vegada dictada la resolució per la qual s’aprova la relació ordenada de participants en el concurs en funció de la llista definitiva de
valoració de mèrits reconeguts, mitjançant una resolució del director general competent en el procediment s’ha de convocar els participants a
l’acte públic a què fa referència l’article 24 de la Llei 7/1998. A aquest acte públic poden assistir els participants per ells mateixos o
mitjançant la representació acreditada degudament. Una vegada verificat l’acte, el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia ha de
dictar una resolució per la qual s’aproven les adjudicacions de farmàcies. Aquesta resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
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2. En aquest mateix acte i una vegada el participant en el concurs hagi formalitzat la seva elecció, s’ha de formalitzar, si s’escau, la renúncia a
la qual fa referència l’article 22.8 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre.
Secció 3a
De l’autorització del local per a una nova oficina de farmàcia
Article 11
Constitució de la garantia
1. El farmacèutic que resulti adjudicatari de l’oficina de farmàcia ha d’acreditar davant del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia,
en un termini de quinze dies comptadors des de la data de publicació en el BOIB de la resolució d’adjudicació definitiva del concurs, que ha
constituït una garantia en metàl·lic de tres mil euros (3.000 €) mitjançant el dipòsit corresponent o la presentació d’un aval bancari per aquest
import davant la Tresoreria General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. La no–constitució de la garantia en la forma i en el termini que estableix l’apartat anterior s’entendrà com una renúncia a l’adjudicació
atorgada. En aquest supòsit, l’oficina de farmàcia quedarà fora del concurs, d’acord amb el que disposa l’article 24 de la Llei 7/1998, amb les
conseqüències que preveu.
3. Si una vegada constituïda la garantia no es du a terme l’obertura de l’oficina de farmàcia corresponent per qualsevol causa imputable a
l’adjudicatari, en la resolució que en cada cas es dicti sobre això s’ha de fer constar, també, la pèrdua de la garantia constituïda. En aquest
supòsit, l’oficina de farmàcia quedarà fora del concurs, d’acord amb el que disposa l’article 24 de la Llei 7/1998, amb les conseqüències que
preveu.
Article 12
Designació del local
1. En el termini de tres mesos, comptadors des de la data de constitució de la fiança, l’adjudicatari de la nova oficina de farmàcia haurà
designar el local en el qual s’ha d’ubicar, i a aquest efecte ha de presentar un escrit a la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia, al
qual s’ha d’adjuntar la documentació següent:
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a) La justificació documental de la disponibilitat jurídica del local.
b) El croquis de l’emplaçament i la situació, així com les distàncies respecte de les oficines de farmàcia, hospitals, centres de cirurgia
ambulatòria, centres de salut, unitats bàsiques de salut i punts d’atenció continuada del sector públic que estiguin en funcionament,
en projecte o en fase de construcció.
c) El certificat expedit per un tècnic competent acreditatiu de l’estat de construcció del local proposat, la superfície útil del local, la
planta de distribució i les característiques dels accessos des de la via pública.
2. Transcorregut el termini que indica l’apartat anterior sense que el farmacèutic adjudicatari hagi designat el local on s’ha d’instal·lar la nova
oficina de farmàcia, la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia ha de requerir el farmacèutic perquè designi el local en el termini
màxim d’un mes, així com perquè aporti la documentació necessària, i si no atén el requeriment, s’entendrà que renuncia a l’adjudicació
concedida. En aquest supòsit l’oficina de farmàcia quedarà fora del concurs, tal com disposa l’article 24 de la Llei 7/1998, amb les
conseqüències que preveu.
Article 13
Autorització de la instal·lació de la nova oficina de farmàcia
1. Els serveis oficials d’inspecció de la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia han de comprovar l’adequació del local proposat,
segons les característiques que consten en el certificat que preveu l’article 12.1 c i, una vegada feta, s’ha de concedir un termini de quinze
dies perquè els titulars de les oficines de farmàcia obertes la ubicació de les quals confronti amb el lloc on s’ha d’ubicar la nova farmàcia,
presentin les al·legacions que considerin oportunes.
2. Una vegada transcorregut el termini anterior, el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia ha de dictar la resolució que autoritza o
denega la instal·lació de la nova oficina de farmàcia en el local proposat, la qual s’ha de notificar també a tots els titulars d’oficines de
farmàcia als quals es refereix l’apartat anterior.
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3. En el supòsit que es denegui la instal·lació de l’oficina de farmàcia en el local proposat, l’adjudicatari disposa d’un termini de quinze dies
per designar un nou local, i ha d’adjuntar la documentació que estableix l’article 12.1. La no–designació del local en el termini esmentat
s’entendrà com una renúncia a l’adjudicació de l’oficina de farmàcia. En aquest supòsit, l’oficina de farmàcia quedarà fora del concurs,
d’acord amb el que disposa l’article 24 de la Llei 7/1998, amb les conseqüències que preveu.
4. Quan la persona interessada hagi designat un nou local, s’ha de complir el que estableixen els apartats anteriors, si bé, per al supòsit que
aquest nou local tampoc no s’autoritzi, s’ha de considerar, així mateix, com una renúncia del farmacèutic adjudicatari a l’oficina de farmàcia.
En aquest cas, l’oficina de farmàcia quedarà fora del concurs, d’acord amb el que disposa l’article 24 de la Llei 7/1998, amb les
conseqüències que preveu.
Secció 4a
De l’autorització d’obertura i posada en funcionament de les oficines de farmàcia
Article 14
Autorització d’obertura i posada en funcionament
1. Una vegada notificada l’autorització per a la instal·lació de l’oficina de farmàcia, el farmacèutic disposa de sis mesos per sol·licitar-ne
l’autorització d’obertura i posada en funcionament.
2. En haver acabat el termini a què fa referència l’apartat anterior, sense que l’interessat hagi sol·licitat l’obertura de l’oficina de farmàcia, se
l’ha d’advertir de la caducitat, en la forma i amb els efectes que preveu l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. En el supòsit que es produeixi la caducitat a què fa referència l’apartat anterior, l’oficina de farmàcia quedarà fora del concurs, d’acord
amb el que disposa l’article 24 de la Llei 7/1998, amb les conseqüències que preveu.
Article 15
Comprovació requisits
Abans de l’obertura de la nova de farmàcia, els serveis oficials farmacèutics de la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia hi han
de fer una visita d’inspecció, i en l’acta estesa a aquest efecte s’ha de fer constar que el titular de l’oficina de farmàcia ha acreditat la
concurrència dels requisits següents:
a) La justificació documental de la col·legiació del titular.
b) L’adequació de les instal·lacions del local, així com la concordança amb el certificat aportat amb l’escrit de designació del local.
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c) La comprovació de les condicions i els requisits tècnic sanitaris que siguin exigibles, d’acord amb la normativa vigent, així com
amb les normes de desplegament de la Llei 7/1998 d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears.
d) Els mitjans personals i materials de què disposa l’oficina de farmàcia.
e) Sense perjudici del que disposa l’article 24.8 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, en el supòsit que el titular de la nova oficina de
farmàcia sigui titular o cotitular d’una altra oficina de farmàcia en el moment de la participació en el concurs i sol·licitud
d’autorització de l’obertura i posada en funcionament de l’oficina de farmàcia, ha de presentar una còpia de la resolució de
l’organisme competent en cada cas per la qual s’acorda el tancament de l’oficina de farmàcia esmentada. Si l’òrgan competent és el
director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, aquesta resolució s’ha d’incorporar d’ofici en l’expedient.
En el cas de cotitularitat, s’ha de presentar el document de renúncia a la quota de la titularitat que li correspon o la còpia compulsada d’aquest
document presentat davant l’Administració que sigui competent. Si l’oficina de farmàcia està situada a les Illes Balears, el director general de
Gestió Econòmica i Farmàcia, d’ofici, ha de dictar la resolució en la qual atribueix les quotes renunciades a la resta de cotitulars de la
farmàcia.
Article 16
Resolució
1. Una vegada feta la visita d’inspecció a la qual es refereix l’article anterior, el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia ha de dictar
la resolució per la qual s’autoritza o denega l’obertura de l’oficina de farmàcia. En el supòsit que es concedeixi l’autorització, l’obertura de
l’oficina de farmàcia s’ha de dur a terme en el termini màxim de quinze dies des de la notificació, i els serveis oficials de farmàcia de la
Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia n’han d’estendre l’acta.
2. Una vegada verificada l’obertura de l’oficina de farmàcia, el titular pot sol·licitar la devolució de la garantia constituïda d’acord amb el que
preveu l’article 11 d’aquest Decret.
Disposició addicional única
Denominacions
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Totes les denominacions d’òrgans, càrrecs i col·lectius de persones que en aquest Decret apareixen en gènere masculí s’han d’entendre
referides al gènere masculí o al femení segons el sexe del titular de què es tracta.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Es deroga el Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el
procediment d’autorització de noves oficines de farmàcia.
Disposició final primera
Modificació del Decret 65/2001, de 27 d’abril, pel qual s’aprova el procediment d’autorització de trasllats, transmissions, obres de
modificació i amidament de distàncies d’oficines de farmàcia a les Illes Balears
1. Es modifica l’article 10 que queda redactat de la manera següent:
Article 10
Pràctica de l’amidament
Per fer l’amidament s’han de tenir en compte els criteris següents:
a) Punt inicial de l’amidament:
1. A les oficines de farmàcia, el punt de partida és el punt central de la façana en la qual s’ubica la porta d’accés al públic
de l’oficina de farmàcia. Si hi ha més d’una façana que té porta d’accés al públic, ha de ser el centre de la façana més
propera a l’oficina de farmàcia o el centre sanitari respecte del qual es fa l’amidament.
2. En els centres de salut, unitats bàsiques de salut, punts d’atenció continuada, centres de cirurgia ambulatòria i hospitals
de titularitat pública i en funcionament, en projecte o en fase de construcció, fins al centre de l’obertura de la porta d’accés
al recinte exterior de l’edifici. En el cas que hi hagi més d’una porta d’accés, des del centre de l’obertura de la més pròxima
a l’oficina de farmàcia. En el cas que no hi hagi un recinte exterior, l’amidament s’inicia des del centre de l’obertura de la
porta o les portes d’accés d’usuaris a l’edifici, i queden descartades les portes d’emergències, de serveis o d’accés de
vehicles.
b) Itinerari: s’ha d’iniciar en el punt de partida respectiu, i s’ha de continuar des d’aquest punt, en perpendicular, fins a l’eix
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central de la via pública a què té sortida i ha de continuar des d’aquest eix fins a l’eix de la via pública següent o de les vies, si
s’escau, fins que coincideixi amb la intersecció de la perpendicular corresponent al punt final de l’amidament.
c) Places, parcs o espais oberts: malgrat el que preveu el punt anterior, en el cas de places, parcs o espais oberts, l’amidament s’ha
de fer pel camí viari més curt des del punt de vista dels vianants, per l’eix de la vorera o dels passos destinats als vianants. Si no hi
ha ni voreres ni passos, s’ha d’amidar pel camí més curt que el vianant pugui seguir per terrenys d’ús públic autoritzat. Si per
creuar una plaça, un parc o un espai obert, les ordenances municipals permeten fer-ho pel centre, l’amidament s’ha de fer en línia
recta i, en cas contrari, pels itineraris prevists a l’efecte.
d) Punt final de l’amidament: en el cas dels centres de salut, unitats bàsiques de salut, punts d’atenció continuada, centres de
cirurgia ambulatòria i hospitals de titularitat pública, en projecte o en fase de construcció, acaba en el centre de l’obertura de la
porta d’accés al recinte exterior de l’edifici. En el cas que hi hagi més d’una porta d’accés, acaba en el centre de l’obertura de la
més pròxima a l’oficina de farmàcia. En el cas que no hi hagi un recinte exterior, l’amidament acaba en el centre de l’obertura de la
porta o de les portes d’accés d’usuaris a l’edifici, i queden descartades les portes d’emergències, de serveis o d’accés de vehicles.
En el cas d’altres oficines de farmàcia, l’amidament acaba en el punt mitjà de la façana en què hi ha la porta d’accés al públic. Si hi
ha més d’una façana que té porta d’accés al públic, s’ha de prendre com a punt final de l’amidament el punt mitjà de la façana que
sigui més propera.
2. Totes les referències que el Decret 65/2001, de 27 d’abril, fa a la Conselleria de Sanitat i Consum, al director general de Sanitat, i a la
Direcció General de Sanitat se substitueixen per les de Conselleria de Salut, director general de Gestió Econòmica i Farmàcia i Direcció
General de Gestió Econòmica i Farmàcia, respectivament.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Palma, 8 de maig de 2015
El president
José Ramón Bauzá Díaz

El conseller de Salut
Martí Sansaloni Oliver

ANNEX 1

Barem de mèrits
A.Mèrits professionals (puntuació màxima 60 punts)
A. Mèrits professionals

Puntuació per
mes complet

Màxim

A.1 Exercici com a farmacèutic titular, regent, substitut o adjunt d’una oficina de farmàcia oberta al públic

0,28

60

A.2 Exercici com a farmacèutic responsable en serveis de farmàcia hospitalaris, sociosanitaris o penitenciaris

0,24

52

A.3 Exercici com a farmacèutic en l’Administració pública sanitària en llocs relacionats amb el medicament i les oficines de farmàcia

0,24

50

0,21

44

0,18

40

0,15

30

A.4 Exercici com a director tècnic farmacèutic en laboratoris de fabricació de medicaments o en entitats de distribució de medicaments
d’ús humà
A.5 Exercici com a farmacèutic en l’Administració pública sanitària en llocs no relacionats amb el medicament o com a farmacèutic en
centres d’informació del medicament (col·legi oficial de farmacèutics)
A.6. Exercici professional com a farmacèutic en qualsevol altra activitat per a la qual sigui necessària la titulació de farmacèutic
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B. Mèrits acadèmics (puntuació màxima 15 punts)
B. Mèrits acadèmics
B.1. Per grau de doctorat

B.1.1 Per doctorat

Puntuació

Màxim

3
3,5

B.1.2 Qualificació d’excel·lent cum laude
B.2. Per diploma d’estudis avançats o suficiència investigadora

0,5
1,5

B.3. Per curs de doctorat

1,5

0,1 per crèdit
B.4.1. Relacionat amb l’atenció farmacèutica

2 punts/màster

B.4. Per realització de màster oficial

4
B.4.2. No relacionat amb l’atenció farmacèutica, però relacionat amb
matèria sanitària

0,5 punts/màster

B.5.1. Relacionat amb l’atenció farmacèutica:
B.5.1.1 Presencial
B.5.1.2. En línia

1
0,5

B.5. Per màster no oficial

2
B.5.2. No relacionat amb l’atenció farmacèutica, però relacionat amb
matèria sanitària:

B.6. Per títol de farmacèutic especialista

B.5.2.1 Presencial

0,5

B.5.2.2. En línia

0,25

B.6.1 Farmàcia hospitalària

3

B.6.2. Resta d’especialitats

2,5

B.7. Altres graus o llicenciatures

Per cada títol

2

B.8. Altres diplomatures

Per cada títol

1

B.9. Diploma universitari en atenció farmacèutica, curs
d’expert o especialista universitari relacionats amb l’atenció Per cada títol
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farmacèutica
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C. Altres mèrits (puntuació màxima 25 punts)
C. Altres mèrits

Puntuació

Màxim

C.1. Per cursos d’especialització, perfeccionament i formació continuada relacionats amb l’atenció farmacèutica acreditats per la
CFCSNS
C.1.1. Rebuts amb aprofitament

0,06 punts/crèdit

C.1.2. Rebuts amb assistència

0,02 punts/crèdit

C2. Per cursos d’especialització, perfeccionament i formació continuada relacionats amb l’atenció farmacèutica no acreditats per la
CFCSNS, però organitzats per l’Administració sanitària, per la universitat, per la corporació farmacèutica i per institucions o societats
científiques (a partir de 10 h o 1 crèdit)

C.2.1. Rebuts amb aprofitament

0,03 punts/crèdit

C.2.2. Rebuts amb assistència

0,01 punts/crèdit

17

Els cursos prevists a l’apartat C1 i C2 valorats d’acord amb els crèdits ECTS tenen una puntuació incrementada en un 50 % punt/crèdit
C3. Cursos impartits
C.3.1. Cursos d’especialització, perfeccionament i formació continuada relacionats amb l’atenció farmacèutica acreditats per la
CFCSNS

0,05 punts/hora

C.3.2. Cursos d’especialització, perfeccionament i formació continuada relacionats amb l’atenció farmacèutica no acreditats per la
CFCSNS, però organitzats per l’Administració sanitària, per la universitat, per la corporació farmacèutica i per institucions o societats

0,03 punts/hora
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científiques

C.4. Comunicacions, pòsters i ponències en congressos i jornades relacionats amb l’atenció farmacèutica i/o temes d’interès sanitari
1,5
C.4.1. Per ponència

0,20 punts

C.4.2.Per comunicació o pòster

0,10 punts

C.5. Publicació com a autor o coautor de llibres amb ISBN relacionats amb l’atenció farmacèutica

0,5 punts/llibre
2

C.6. Publicacions científiques d’articles en revistes especialitzades o capítols de llibres en relació amb l’atenció farmacèutica

0,2 punts/article

C.7. Per direcció o participació en projectes d’investigació en temes relacionats amb l’atenció farmacèutica

C.7.1. Com a director

0,3 punts

C.7.2. Com a participant

0,1 punts

2

C.8. Per coneixement de llengües
C.8.1. Per coneixement de la llengua catalana
C.8.1.1. Pel nivell B1

0,5 punts

C.8.1.2. Pel nivell B2

1,5punt

C.8.1.3. Pel nivell C1 o superior

2 punts
0,5 punts/idioma a
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C. Altres mèrits

Puntuació

C.8.2. Per coneixement d’altres idiomes estrangers amb certificats oficials reconeguts

Màxim

partir del nivell B1

ANNEX 2
Criteris genèrics d’interpretació del barem
1. Cada un dels conceptes que es valoren s’ha de considerar independent dels altres, amb la qual cosa una vegada superat el màxim establert
no es poden computar en altres apartats.
2. (B.1) S’ha d’aportar el programa de doctorat, que ha d’estar relacionat amb l’àmbit sanitari.
3. (B.3) Els cursos d’un programa de doctorat d’àmbit sanitari no es compten en el cas que s’hagi puntuat en els apartats B.1 o B.2, llevat que
es tracti d’un programa de doctorat diferent, el qual s’ha d’aportar.
4. La docència impartida (apartat C.3.) es té en compte sempre que tengui una durada mínima de 45 minuts.
5. (C.4, C.5,C.6 i C.7) Unpòster
6.Les ponències o jornades han de tenir una durada mínima de 45 minuts.
7. (C.8.1) Únicament es puntua el nivell més alt dels que s’han acreditat.
8. Els mèritsB (mèrits acadèmics) i Cllevat que s’exigeixi expressament la relació amb l’atenció farmacèutica. En el cas dels apartats B.7 i
B.8, únicament es valoren les diplomatures, llicenciatures o graus de les branques de ciències o ciències de la salut relacionades de manera
directa amb els estudis de farmàcia.
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9. No es computen els cursos rebuts o l’ensenyament impartit que no especifiquin la durada en hores o en crèdits. Es considera que 10 hores
d’ensenyament rebut o impartit constitueixen un crèdit.
10. El concepte d’atenció farmacèutica a què fa referència el barem és el que estableix el document de consens editat pel ministeri competent
en matèria de salut en el moment de la convocatòria del concurs.
11. Tots els mèrits puntuables s’han de computar en l’apartat respectiu. No obstant això, en cas que estigui limitada la puntuació màxima que
es pot obtenir, es computa aquesta.
12. Es valoren únicament les publicacions en revistes científiques. S’entén que una revista de caràcter divulgatiu no es pot considerar
científica.

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

