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comprèn cada una d’aquestes.
Palma, 19 de març de 1999
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
La consellera de Presidència
Maria Rosa Estarás Ferragut

CAPÍTOL II
Del procediment d’autorització de noves oficines de farmàcia
Secció 1 De l’autorització d’una nova oficina de farmàcia
Article 2
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CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
Núm. 6056
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 per a l’autorització de noves oficines de farmàcia.
L’entrada en vigor de la Llei 7/98, d’ordenació farmacèutica de les Illes
Balears, suposa l’existència d’un marc legal en aquesta matèria, i estableix els
principis generals d’ordenació i planificació de l’atenció farmacèutica en la nostra
Comunitat, si bé la pròpia Llei remet a un posterior desenvolupament reglamentari
en alguns àmbits i sectors, mitjançants decrets aprovats pel Consell de Govern.
En primer lloc, és necessari procedir a desenvolupar els aspectes que es
refereixen a la planificació farmacèutica, així com el procediment administratiu
per a l’obertura de noves oficines de farmàcia, i el barem de mèrits que s’han de
tenir en compte en els concursos per a la seva autorització.
Per això, i seguint els criteris de planificació farmacèutica que es contenen
a la Llei 7 /98, s’aproven les zones farmacèutiques, que es configuren com a
demarcacions territorials, delimitades com a marc de referència de les zones
bàsiques de salut previstes en l’ordenació sanitària de les Illes Balears.
En aquest sentit, s’aprova en el present Decret la zonificació farmacèutica
de les Illes Balers, i es creen 21 zones farmacèutiques a Mallorca, 3 a Menorca i
4 a Eivissa-Formentera, i se segueixen els criteris establerts en la vigent ordenació
sanitària de les Illes Balears, si bé s’agrupen en la mateixa zona farmacèutica les
zones bàsiques de salut existents en un mateix municipi, a l’objecte de facilitar la
millor atenció farmacèutica als ciutadans, amb especial incidència en els casos de
servei d’urgència.
Per altra part, la Llei d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, estableix,
així mateix, que el procediment d’autorització de noves oficines de farmàcia es
tramitarà d’acord amb els principis de publicitat, concurrència, transparència i
mèrits, mitjançant un concurs convocat a l’efecte, en el qual s’hauran de tenir en
compte els mèrits que figuren en el barem que ha de ser aprovat per Decret del
Consell de Govern, així com els criteris bàsics de valoració d’aquests.
També, la Llei remet la regulació del procediment per a l’obertura d’una
nova oficina de farmàcia al desenvolupament reglamentari d’aquesta, que ha
d’estar subjecte als principis que es recullen en la pròpia Llei a l’efecte.
En conseqüència, també s’aprova en aquest Decret el procediment per a
l’autorització d’una nova oficina de farmàcia, i recull d’una forma sistemàtica
totes les fases a desenvolupar des de la iniciació de l’expedient fins a la culminació
amb l’obertura de la nova oficina de farmàcia. Tot el procediment està presidit,
com no podia ser d’una altra manera, amb subjecció als principis de publicitat,
concurrència i transparència, i tots els interessats en la nova obertura hi podran
intervenir.
Pel que fa referència al barem de mèrits que s’aprova, s’avaluen tots els
serveis professionals que en relació amb l’atenció farmacèutica hagi pogut prestar
el sol.licitant, així com l’expedient acadèmic i la formació postgraduada i docent
que amb posterioritat a l’obtenció de la llicenciatura de farmàcia hagi acreditat, de
manera que possibiliti l’accés a les noves oficines de farmàcies, en igualtat
d’oportunitats a tots els farmacèutics interessats, ja que així pot ser considerada
tota l’experiència acadèmica i professional de cadascun d’aquests, en considerarse complementària ambdues per a una millor prestació de l’atenció farmacèutica.
Per això, a proposta del conseller de Sanitat i Consum de Balears, d’acord
amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió
de dia 19 de març de 1999,

DECRET
CAPÍTOL I
De la zonificació farmacèutica
Article 1
D’acord amb el que preveu l’article 18 de la Llei 7/1998, d’ordenació
farmacèutica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’aprova la zonificació
farmacèutica del territori de les Illes Balears, i s’estableixen les zones farmacèutiques
que figuren a l’Annex I del present Decret, amb indicació dels municipis que

1. De conformitat amb allò que estableix la Llei 7/1998, d’ordenació
farmacèutica de les Illes Balears, 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.
2. El procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia es regirà
pel que disposa la Llei 7/1998, per l’establert en aquest Decret i per les normes
generals reguladores del procediment administratiu comú.
Article 3
Correspon al director general de Sanitat la competència per ordenar la
iniciació, tramitació i resolució dels expedients d’autorització d’una nova oficina
de farmàcia.
Article 4
El procediment d’autorització d’una nova 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 interessats.
c) A petició del Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears.
d) A sol.licitud d’un o més farmacèutics.
Article 5
1. Quan el procediment no s’iniciï d’ofici, els sol.licitants hauran de
presentar sol.licitud per escrit, en el qual s’indiqui la zona farmacèutica, o nucli de
població al qual es refereix l’article 22 de la Llei 7/1998, si pertoca, per a la qual
se sol.licita la nova oficina de farmàcia, i s’hi haurà d’acompanyar la següent
documentació:
a) Certificacions expedides pels secretaris de cada un dels ajuntaments
integrants en la zona farmacèutica o nucli de població acreditatives del nombre
d’habitants, segons el padró municipal i/o de les segones residències en el supòsit
que s’hagi de computar aquesta circumstància.
b) Certificació expedida per la Conselleria de Turisme acreditativa de les
places turístiques de la zona farmacèutica o nucli de població que es tracti, en el
supòsit de tenir en compte aquesta circumstància per establir el còmput d’habitants.
c) Quan es tracti d’autorització d’una farmàcia a tenor del que preveu
l’article 22 de la Llei 7/1998, certificació expedida per l’ajuntament corresponent
acreditativa que el nucli de població reuneix les condicions i circumstàncies
establertes a l’esmentat article 22.
d) Còpia, si pertoca, del títol de llicenciat en Farmàcia o certificació de
l’acord adoptat per l’ajuntament sol.licitant o de la Junta de Govern del Col.legi
Oficial de Farmacèutics de Balears.
e) Justificant de l’abonament de la taxa prevista a la Llei 4/1994, de 29 de
novembre.
2. Tota la documentació assenyalada en el paràgraf anterior s’haurà de
referir al moment de presentació de la sol.licitud.
Article 6
Quan la sol.licitud no reuneixi els requisits exigits en la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o els exigits en l’article anterior, s’apercebrà el
sol.licitantperquè en el termini de 10 dies esmeni les deficiències observades o
aporti els documents no annexats, amb els efectes que per a l’incompliment del
requeriment es preveuen en la Llei 30/1992.
Article 7
Quan l’expedient d’autorització d’una nova oficina de farmàcia s’iniciï
d’ofici per la Conselleria de Sanitat i Consum, aquesta adoptarà les mesures
oportunes conduents a la incorporació a l’expedient de la documentació
corresponent.
Article 8
Una vegada adoptat l’acord d’iniciació de l’expedient pel director general
de Sanitat, es notificarà al sol.licitant i, així mateix, haurà de ser publicat en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, perquè tots aquells
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farmacèutics que es considerin interessats puguin presentar les al.legacions que
estimin oportunes, en el termini de 15 dies des de la publicació.
Article 9
1. Finalitzat el termini d’al.legacions, el director general de Sanitat, mitjançant
Resolució a l’efecte i tenit en compte el compliment dels requisits establerts a la
Llei 7/1998, acordarà autoritzar o denegar la nova oficina de farmàcia en la zona
o nucli de població, que serà notificada als que constin com interessats a
l’expedient, i haurà de ser també publicada en el BOCAIB.
2. En el supòsit que per a l’autorització de la nova oficina de farmàcia
s’haguessin computat places turístiques i/o vivendes de segona residència, el
director general de Sanitat delimitarà el lloc on s’hagi d’ubicar la nova farmàcia,
i s’haurà d’establir la farmàcia dins la zona acotada, amb una distància de 250
metres respecte dels límits assenyalats per a l’esmentada zona.
3. Quan es tracti d’una oficina de farmàcia que s’hagi d’ubicar en un nucli
de població dels regulats en l’article 22 de la Llei 7/1998, el director general de
Sanitat, atès el Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears, podrà delimitar el nucli
de població on s’hagi d’ubicar la nova farmàcia.
Secció 2 Del concurs per concedir les oficines de farmàcia
Article 10
1. Aprovada l’obertura d’una nova oficina de farmàcia en base al procediment
previst en la Secció 1 d’aquest Decret, la Direcció General de Sanitat, mitjançant
Resolució a l’efecte procedirà a la convocatòria d’un concurs de mèrits per a la
seva concessió.
2. La Resolució per la qual s’acorda la convocatòria del Concurs de mèrits
s’haurà de publicar en el BOCAIB, i s’hi farà constar el nombre de farmàcies, la
zona farmacèutica que es tracti i, si pertoca, el lloc o nucli de població designat per
la Conselleria de Sanitat i Consum, on s’hagi d’ubicar l’oficina de farmàcia, i es
concedirà un termini d’un mes, comptador des de l’endemà al de la publicació,
perquè els farmacèutics interessats puguin presentar sol.licitud al respecte i
al.legar els mèrits i les circumstàncies que es considerin oportunes. A tot això
s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
a) Acreditació de la condició de farmacèutic del sol.licitant.
b) Documentació acreditativa, expedida pels òrgans competents en cada
cas, dels mèrits que s’al.leguin en el concurs inclosos en el Barem de mèrits a
considerar, que figura com Annex II del present Decret. En el cas dels certificats
que es refereixin a qualsevol tipus de concurs d’especialització o perfeccionament
haurà de constar, perquè en puguin ser valorats, la durada en hores de cadascun
d’aquests, l’assistència i la superació de les proves exigibles en cada cas, amb
aprofitament, mitjançant la superació de les proves que en cada cas s’exigeixin.
Així mateix, s’haurà de fer constar l’entitat organitzadora, el caràcter públic o
privat d’aquesta i, si n’és el cas, si el curs ha estat declarat d’interès sanitari en
relació amb l’atenció farmacèutica.
c) Justificant de l’abonament de la taxa, si pertoca.
d) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
e) En el supòsit que el sol.licitant fos i hagués estat, amb anterioritat, titular
o cotitular d’una altra oficina de farmàcia, haurà de fer constar el fet, i
s’acompanyarà, també, la corresponent certificació del Col.legi Oficial de
Farmacèutics.
f) Si en la convocatòria s’ofertassin diferents oficines de farmàcia, s’haurà
de fer constar l’ordre de preferència en el cas que resultassin adjudicataris.
3. D’acord amb l’establert a l’article 24 de la Llei 7/1998, d’ordenació
farmacèutica de les Illes Balears, no podran participar en el Concurs de mèrits
aquells farmacèutics que tenguin més de 65 anys en el moment de presentar la
corresponent petició. Així mateix, tampoc no podran participar els farmacèutics
que hagin transmès la titularitat o cotitularitat d’una oficina de farmàcia en el
territori de la Unió Europea en els 3 anys anteriors, comptadors des del moment
de la presentació de la sol.licitud.
Article 11
En el supòsit que el sol.licitant sigui titular o cotitular d’una altra oficina de
farmàcia en el moment de la presentació de la sol.licitud, s’haurà d’acompanyar,
a més, una còpia de les autoritzacions referents a aquesta, i no podrà, en aquest cas,
transmetre l’oficina de farmàcia de la qual n’és titular o cotitular, des de la data de
presentació de la sol.licitud fins que es resolgui amb caràcter definitiu el Concurs
de mèrits, excepte que es presenti escrit de renúncia al concurs, amb caràcter previ
a la transmissió.
Article 12
En el supòsit que alguna sol.licitud no reunís els requisits exigits a la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
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procediment administratiu comú, es concedirà un termini de 10 dies perquè
l’interessat esmeni les deficiències observades o aporti els documents no adjuntats,
amb els efectes que per a l’incompliment del requeriment es preveuen a l’esmentada
Llei.
Article 13
Finalitzat el termini anterior, la Direcció General de Sanitat valorarà els
mèrits al.legats per cada un dels sol.licitants, d’acord amb els criteris de valoració
establerts a l’article 15 del present Decret, i es publicaran en el BOCAIB les llistes
provisionals dels admesos en el concurs, amb les puntuacions obtingudes, i es
concedirà un termini de quinze dies perquè els interessats puguin presentar les
reclamacions o al.legacions que considerin oportunes a l’esmentada llista provisional.
Article 14
1. Una vegada transcorregut el termini establert a l’article anterior, la
Direcció General de Sanitat dictarà Resolució, que es publicarà en el BOCAIB, per
la qual cosa s’aprova la relació definitiva del concurs, amb indicació dels
adjudicataris de les oficines de farmàcia convocades, si n’és el cas, el lloc delimitat
per a la ubicació de la nova oficina de farmàcia, així com l’ordre de prioritat per
als supòsits de renúncia o decaïment dels adjudicataris a l’oficina de farmàcia
concedida.
2. Contra la Resolució de la Direcció General de Sanitat es podrà interposar
recurs d’alçada davant el conseller de Sanitat i Consum en els termes i terminis
establerts a la Llei del procediment administratiu comú.
Article 15
La valoració dels mèrits acreditats pels sol.licitants s’ajustarà als següents
criteris de valoració:
1. Els mèrits professionals i els mèrits enquadrats a l’apartat d’experiència
docent del Barem que figura a l’Annex II del present Decret i que s’hagin
considerat i valorat per a l’obtenció d’una oficina de farmàcia, no es podran
computar ni valorar per a l’obtenció d’una altra oficina de farmàcia distinta
d’aquella.
2. En el supòsit que s’al.leguin mèrits professionals i/o d’experiència docent
que es refereixin al mateix període de temps, només es tendrà en compte el de
puntuació més alta entre els que es desenvolupin simultàniament.
3. L’exercici professional es computarà per mesos complets.
4. Quan la sol.licitud s’efectuï conjuntament per dos o més farmacèutics que
optin a la mateixa oficina de farmàcia, tots els mèrits al.legats es valoraran en
proporció al percentatge de participació de cadascun d’aquests en la cotitularitat.
5. L’exercici professional prestat com a farmacèutic regent, substitut o
adjunt s’haurà d’acreditar mitjançant el corresponentnomenament, i s’hi adjuntarà,
en tot cas, la certificació de cotització del període del qual es tracti, expedida per
l’òrgan competent de la Seguretat Social.
6. El coneixement oral i escrit de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, s’acreditarà mitjançant les certificacions previstes en la Resolució del
director general de Cultura, de dia 17 de setembre de 1991 (BOCAIB de dia 5
d’octubre de 1991), per la qual es publica la configuració de les proves per als
certificats de la Junta Avaluadora de Català.
7. El possible empat en la valoració de mèrits es resoldrà en el següent ordre
de preferència:
a) El farmacèutic que no hagi estat titular d’una oficina de farmàcia.
b) El farmacèutic que no sigui titular d’una oficina de farmàcia en el moment
de la convocatòria del concurs, o no ho hagi estat en el termini dels 10 anys
anteriors a la data de la convocatòria.
c) El farmacèutic que hagi obtingut el major nombre de punts a l’apartat de
mèrits acadèmics.
d) El farmacèutic que hagi instat la iniciació de l’expedient d’autorització
de l’oficina de farmàcia sobre la qual es produeixi l’empat.
e) En defecte de les anteriors, el farmacèutic de major edat.
Secció 3 De l’autorització del local per a una nova oficina de farmàcia
Article 16
1. El farmacèutic, que resulti adjudicatari d’una nova oficina de farmàcia,
segons la Resolució a la qual es refereix l’article 14, haurà d’acreditar, en un
termini de 15 dies, comptadors des de la data de publicació de l’esmentada
Resolució en el BOCAIB, haver constituït una garantia en metàl.lic de cinc-centes
mil pessetes, mitjançant el corresponent depòsit o presentació d’un aval bancari
solidari, davant la Tresoreria General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
2. La falta de constitució de la garantia en la forma i termini establerta en

4150

BOCAIB

Núm. 40

l’apartat anterior s’entendrà com a renúncia a l’autorització atorgada, en el supòsit
de la qual l’autorització de la nova oficina de farmàcia es concedirà a favor del
sol.licitant que figuri a continuació en l’ordre de prioritat a què es refereix l’article
14 d’aquest Decret, el qual, a la vegada, haurà de constituir la garantia anteriorment
esmentada en el termini de 15 dies des que li sigui notificada l’autorització de
l’oficina de farmàcia.
3. En el supòsit que no es dugués a terme l’obertura de la nova oficina de
farmàcia per qualsevol causa imputable a l’adjudicatari d’aquesta, en la Resolució
que en cada cas es dicti al respecte, s’haurà de fer constar, també, la pèrdua de la
garantia constituïda.
Article 17
L’adjudicatari de la nova oficina de farmàcia haurà de procedir, en el termini
de tres mesos, comptadors des de la data de constitució de la fiança, a la designació
del local en el qual s’hi hagi d’ubicar, a l’efecte de la qual cosa presentarà escrit
al respecte davant la Conselleria de Sanitat i Consum, al qual s’haurà d’adjuntar
la següent documentació:
a) Justificació documental de la disponibilitat jurídica del local.
b) Croquis de l’emplaçament i situació, així com les distàncies respecte de
les oficines de farmàcia, hospitals, centres de cirurgia ambulatòria i centres de
salut del sector públic, que estiguin en funcionament o en fase de construcció.
c) Certificació expedida per un tècnic competent, amb el corresponent visat
del Col.legi Oficial, acreditativa de l’estat de construcció del local proposat,
superfície útil del local, planta de distribució i característiques dels accessos des
de la via pública.
Article 18
Transcorregut el termini assenyalat a l’article anterior sense que per part del
farmacèutic adjudicatari s’hagués designat el local on s’ha d’ubicar la nova
oficina de farmàcia, la Direcció General de Sanitat requerirà el farmacèutic perquè
procedeixi a designar el local en el termini màxim d’un mes, així com perquè
aporti la documentació necessària, i si aquest no atengués el requeriment, s’entendrà
que renuncia a l’autorització atorgada, i es concedirà una nova autorització per a
la nova oficina de farmàcia que es tracti a favor del sol.licitant que figuri a
continuació, segons l’ordre de prioritat establert a l’article 14 del present Decret.
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de la Direcció General de Sanitat realitzarà visita d’inspecció, i haurà de fer constar
a l’acta aixecada a l’efecte que el titular de l’oficina de farmàcia ha acreditat la
concurrència dels següents requisits:
a) La justificació documental de la col.legiació del titular.
b) L’adequació de les instal.lacions del local, així com la concordança amb
la certificació aportada amb l’escrit de designació del local.
c) La comprovació de les condicions i requisits tècnic sanitaris que siguin
exigibles, d’acord amb la normativa vigent al respecte, així com amb les normes
de desenvolupament de la Llei 7/1998, d’ordenació farmacèutica en la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
d) Els mitjans personals i materials del que disposa l’oficina de farmàcia.
e) En el supòsit que el titular de la nova oficina de farmàcia hagués estat
titular o cotitular d’una altra oficina de farmàcia en el moment de la presentació
de la sol.licitud per al Concurs de mèrits, còpia de la Resolució de l’organisme
competent en cada cas per la qual s’acorda el tancament de l’esmentada oficina de
farmàcia.
Article 22
1. Realitzada la visita d’inspecció a la qual es refereix l’article anterior, la
Direcció General de Sanitat procedirà a dictar Resolució per la que 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’haurà de realitzar en el termini
màxim de 15 dies des de la notificació d’aquesta, i se n’aixecarà acta pels serveis
oficials de farmàcia de la Direcció General de Sanitat.
2. Verificada l’obertura de l’oficina de farmàcia, el titular podrà sol.licitar
la devolució de la garantia constituïda d’acord amb el que preveu l’article 16
d’aquest Decret.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 19 de març de 1999.
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

Article 19
1. Els serveis oficials farmacèutics de la Conselleria de Sanitat i Consum
procediran a comprovar l’adequació del local proposat, segons les característiques
que consten en la certificació prevista a l’article 17, c) i, una vegada realitzada, es
concedirà un termini de 15 dies perquè els titulars de les oficines de farmàcia
obertes la ubicació de les quals sigui confrontant amb el lloc on s’hagi d’ubicar la
nova farmàcia, presentin les al.legacions que considerin oportunes.
2. Finalitzat el termini anterior, la Direcció General de Sanitat procedirà a
dictar la Resolució autoritzant o denegant la instal.lació de la nova oficina de
farmàcia en el local proposat, la qual serà notificada també a tots els titulars
d’oficines de farmàcia als que es refereix l’apartat anterior.
3. En el supòsit que es denegàs la instal.lació de l’oficina de farmàcia en el
local proposat, l’adjudicatari disposarà del termini de 15 dies per designar un nou
local, i adjuntarà la documentació que s’estableix a l’article 17, i es considerarà la
no designació del local a l’esmentat termini com a renúncia a l’adjudicació de
l’oficina de farmàcia, i s’atorgarà una nova autorització a favor del sol.licitant que
correspongui segons l’ordre establert a l’article 14 de la present norma.
4. Designat un nou local per l’interessat, es procedirà a donar compliment
a l’establert en els apartats anteriors, si bé, i per al supòsit que aquest nou local
tampoc no s’autoritzi, es considerarà, també, com a renúncia del farmacèutic
adjudicatari a l’oficina de farmàcia, i s’atorgarà autorització a favor del sol.licitant
que li correspongui segons l’ordre de prioritat.

El conseller de Sanitat i Consum
Francesc J. Fiol Amengual

ANNEX I
ZONES FARMACÈUTIQUES DE LES ILLES BALEARS

1. Notificada l’autorització per a la instal.lació de l’oficina de farmàcia, el
farmacèutic disposarà de sis mesos per sol.licitarne l’autorització d’obertura i posada en funcionament.
2. Finalitzat el termini a què es refereix l’article anterior, sense que per part
de l’interessat s’hagi sol.licitat l’obertura de l’oficina de farmàcia, se li advertirà
de caducitat, en la forma i amb els efectes prevists al respecte en 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 produís la caducitat a la qual es refereix l’apartat
anterior, s’atorgarà una nova autorització a favor del farmacèutic que correspongui
segons l’ordre de prioritat establert a l’article 14.

MALLORCA
Alcúdia: comprèn el municipi d’Alcúdia.
Andratx: comprèn el municipi d’Andratx.
Artà:
comprèn els municipis d’Artà i Capdepera.
Binissalem: comprèn els municipis d’Alaró, Binissalem, Consell i Sencelles.
Calvià:
comprèn el municipi de Calvià.
Campos: comprèn els municipis de Campos i Ses Salines.
Esporles: comprèn els municipis de Banyalbufar, Estellencs, Esporles i
Valldemossa.
Felanitx: comprèn el municipi de Felanitx.
Inca:
comprèn els municipis d’Escorca, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall i
Selva.
Llucmajor: comprèn els municipis d’Algaida i Llucmajor.
Manacor: comprèn el municipi de Manacor.
Marratxí: comprèn els municipis de Bunyola, Marratxí, Santa Eugènia i Santa
Maria.
Muro:
comprèn els municipis de Muro i Santa Margalida.
Palma:
comprèn els municipis de Palma i Puigpunyent.
Pollença: comprèn el municipi de Pollença.
Sa Pobla: comprèn els municipis de Sa Pobla, Búger i Campanet.
Santanyí: comprèn el municipi de Santanyí.
Sineu:
comprèn els municipis de Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria
de la Salut i Sineu.
Sóller:
comprèn els municipis de Deià, Sóller i Fornalutx.
Son Servera: comprèn els municipis de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar.
Vilafranca: comprèn els municipis d’Ariany, Montuïri, Petra, Sant Joan, Porreres
i Vilafranca de Bonany.

Article 21
Previ a l’obertura de la nova de farmàcia, els serveis oficials farmacèutics

MENORCA
Alaior:
comprèn els municipis d’Alaior, Ferreries, Es Mercadal i Es Migjorn.

Article 20
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Ciutadella: comprèn el municipi de Ciutadella.
Maó:
comprèn els municipis d’Es Castell, Maó i Sant Lluís.
EIVISSA-FORMENTERA
Eivissa: comprèn el municipi d’Eivissa.
Formentera: comprèn el municipi de Formentera.
Sant Antoni: comprèn els municipis de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep.
Santa Eulària: comprèn els municipis de Sant Joan i Santa Eulària.
ANNEX II
BAREM DE MÈRITS PER A L’ACCÉS A LA TITULARITAT
D’UNA OFICINA DE FARMÀCIA
A- MÈRITS PROFESSIONALS
1. La puntuació màxima d’aquest apartat no podrà superar els 25 punts.
Mèrits
Exercici com a farmacèutic
titular, regent, substitut o
adjunt en una oficina de
farmàcia oberta al públic.

Puntuació
- 0,1 per cada mes complet
dexercici en els 10 darrers anys
des de la data de la convocatòria

Quan lexercici com a farmacèutic
titular, regent, subtitut o adjunt
shafi realitzat en una oficina de
farmàcia ubicada en un municipi
amb un nombre dhabitants
inferior a 1.500 segons el padró
municipal vigent.

-0,05 per cada mes complet dexercici
en els anys anteriors als darrers 10 anys
Sincrementarà en un 30% la
puntuació obtinguda.

Màxim
20 punts
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Per títol de farmacèutic
especialista
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-2,5 punts pel títol de farmàcia
4 punts
hospitalària
-1 punt pel títol despecialista en altres àmbits.

C.- ALTRES MÈRITS
1. La puntuació màxima d’aquest apartat no podrà superar 20 punts.
1.1. Formació postgraduada.
Mèrit
Pel curs de diplomat en
Sanitat.

Puntació
-0,75 punts

Màxim
0,75 punts

Per cursos despecialització i
perfeccionament relacionats
amb latenció farmacèutica,
organitzats per lAdministració
sanitària, per la Universitat, per
la Corporació farmacèutica, per
institucions o societats científiques i per altres institucions
declarades dinterès sanitari

-Per cada curs de:
- 12 fins a 25 hores: 0,10 punts
- fins a 50 hores: 0,20 punts
- fins a 100 hores: 0,40 punts
- fins a 200 hores: 0,50 punts
- fins a 300 hores: 0,75 punts
- fins a 400 hores: 1,25 punts
- per cada 100 hores més: 0,30 punts

4 punts

Mèrits
Exercici com a farmacèutic
docent en facultats de Farmàcia
en matèria relacionades amb
latenció farmacèutica.

Puntuació
-0,3 punts per cada curs
complet

Màxim
6 punts

Per direcció de pràctiques
tutelades.

-0,05 punts per mes

3 punts

Per la participació com a professor en matèries relacionades
amb latenció farmacèutica en
cursos organitzats per lAdministració sanitària, per la Universitat,
per la Corporació farmacèutica,
per institucions o societats
científiques i per altres institucions
declarades dinterès sanitari

- Per cada curs de:
- 12 hores fins a 25: 0,15 punts
- fins a 50 hores: 0,25 punts
- fins a 100 hores: 0,50 punts
- fins a 200 hores: 0,60 punts.
- fins a 300 hores: 0,90 punts
- per cada 100 hores més:
0,30 punts.

5 punts

Puntuació
-0,2 punts si és autor
-0,1 punts si és col.laborador

Màxim
3 punts

-0,1 per trball o aportació

2 punts

1.2. Experiència docent

2 punts

Exercici com a farmacèutic en
Serveis de Farmàcia Hospitalària
o Serveis dAtenció Primària.

-0,08 per mes complet dexercici

15 punts

Exercici com a farmacèutic en
lAdministració Pública, com a
propietari, titular, interí o
contractat.

-0,07 per mes complet dexercici

10 punts

Exercici com a farmacèutic en
distribució de medicaments, en
centres penitenciaris o
sociosanitaris.

-0,06 per mes complet dexercici

7 punts

Exercici com a farmacèutic en
qualsevol altra activitat.

-0,025 per mes complet dexercici

5 punts

B. MÈRITS ACADÈMICS
1. La puntuació màxima d’aquest apartat no podrà superar els 15 punts.
Mèrit
Per expedient acadèmic
de la suma dels punts que resulten
dassignar 6 punts a cada matrícula
dhonor, 5 punts a cada excel.lent i
4 punts a cada notable, pel nombre
total dassignatures.

Puntuació
El coeficient resultant de la divisió

Màxim
6 punts

Per grau de llicenciat
en Farmàcia

-0,5 punts si és amb nota daprovat
-0,75 si és notable
-0,90 si és excel.lent.
-1 punt en cas dobtenir premi
extraordinari

Per grau de doctorat

-1 punt pel doctorat amb
3 punts
qualificació daprovat
-1,5 punts si la qualificació és de notable.
- 2 punts si la qualificació és dexcel.lent.
-2,5 punts si la qualificació
obtinguda és dexcel.lent cum laude
-0,5 més en els casos que el doctorat
es refereixi a matèries relacionades
amb latenció farmacèutica.

1.3. Publicacions
Mèrit
Per llibres publicats o per treballs
científics relacionats amb latenció
farmacèutica, publicats a revistes
especialitzades.
Per articles publicats i aportacions
a reunions científiques

1.4. Per integració professional en la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
1 punt

Mèrits
Per coneixement oral i escrit
de la llengua catalana

Puntuació
-0,25 punts per coneixements
orals, nivell A
-0,50 punts per coneixements
elementals, nivell B
-1,00 punt per coneixements
mitjans, nivell C
-1,25 punts per coneixements
superiors, nivell D
-1,50 punts per coneixements
de llenguatge administratiu

Aquells farmacèutics els mèrits
i experiència professional
al.legats dels quals shaguessin

Sels incrementarà en un 10% la
puntuació obtinguda per experiència professional i daltres

Màxim
1,50 punts
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mèrits adquirits a Balears.

30-03-1999

Article 3
Seran funcions de la Comissió les següents:

— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 6057
Decret 26/1999, de 19 de març, pel qual es regulen la composició
i les funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears.
La Llei 4/1985, de 3 de maig, d’ordenació de l’artesania, determina el marc
normatiu pel qual ha de regir-se aquest sector, atenent les característiques
específiques que presenta aquest a l’àmbit de la comunitat de les Illes Balears.
En compliment de la disposició final primera de la Llei esmentada, pel
Decret 68/1985, d’1 d’agost, es regularen la composició i les funcions de la
Comissió d’Artesania de les Illes Balears. L’evolució del sector i la remodelació
de l’Administració autonòmica aconsellen introduir-hi una sèrie de modificacions
i millores per adequar-lo a les circumstàncies actuals, la qual cosa es tradueix en
l’aprovació d’un nou Decret que substitueixi l’actual en vigor.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria,
d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en
la sessió de dia 26 de febrer de 1999,
DECRET
Article 1
Aquest Decret té per objecte la regulació de la Comissió d’Artesania de les
Illes Balears, adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria.
Article 2
1.-La Comissió d’Artesania de les Illes Balears estarà composta pels
membres següents:
President: el conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria.
Vicepresident: el director general de Comerç, qui suplirà el president quan
aquest no pugui assistir a les sessions de la Comissió.
Vocals:
Un representant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.
Un representant de la Conselleria de Treball i Formació.
Un representant de la Conselleria de Turisme.
Un representant de la Direcció General d’Agricultura.
Un representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.
Un representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca.
Dues persones de reconeguda solvència professional i científica dins l’àrea
de l’artesania, nomenades pel president de la Comissió o els seus respectius
suplents.
Cinc representants qualificats del sector artesà, que tenguin la condició de
mestre artesà, nomenats pel president de la Comissió a proposta de les agrupacions
artesanals.
El gerent de l’Institut Balear de Desenvolupament Industrial.
El gerent del Consorci per a la Dinamització Econòmica en el Medi Rural,
zona 5b.
El gerent del Consorci per al Desenvolupament Econòmic del Raiguer
(CDER).
El cap de servei de Comerç.
Secretari: el cap de la Secció d’Artesania o en lloc seu un tècnic de la
Direcció general de Comerç qui actuarà amb veu però sense vot.
2.-A efectes consultius podran ser convocats a les sessions de la Comissió
membres de la Ponència Tècnica d’Artesania a què fa referència l’article 4.
3.-.Els vocals representants qualificats del sector artesà seran nomenats per
un termini de quatre anys i es renovaran, alternativament, cada dos anys, tres i dos
membres, respectivament, escollits, la primera vegada, per sorteig, tres dels cinc
vocals i sense que sigui possible la seva reelecció fins que hagi transcorregut com
a mínim un període de dos anys.
Els vocals seran elegits mitjançant votació del col·lectiu de mestres artesans
per majoria simple i serà elegible qualsevol mestre artesà que es presenti a
l’elecció, avalat per una agrupació artesanal. La convocatòria d’eleccions de
vocals es farà cada dos anys mitjançant Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç
i Indústria.

1.-Informar de la concessió de les cartes de Mestre Artesà.
2.-Regular les condicions necessàries per a l’obtenció de la Carta de Mestre
Artesà, una vegada establertes aquestes reglamentàriament per la Conselleria
d’Agricultura, Comerç i Indústria.
3.-Proposar a la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria les normes
necessàries per poder acreditar la qualitat i l’origen dels productes artesans,
perquè aquesta Conselleria en procedeixi a l’elaboració definitiva.
4.-Proposar a la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria l’expedició
de certificacions de qualitat homologada i d’origen dels productes artesanals.
5.-Elaborar i actualitzar el repertori d’oficis artesans a què fa referència
l’article 2 de la Llei d’ordenació de l’artesania.
6.-Elevar les propostes que consideri necessàries per al foment i el
desenvolupament de l’artesania.
7.-Emetre els informes que se li sol·licitin sobre aquelles qüestions
relacionades amb l’àmbit de la seva activitat.
8.-En general totes aquelles que li siguin atribuïdes reglamentàriament.
Article 4
La Comissió, per al desenvolupament de les seves funcions, comptarà amb
el concurs d’una Ponència Tècnica d’Artesania.
1.-La Ponència Tècnica estarà composta pels membres següents:
President: el director general de Comerç o el cap de servei de Comerç qui
el suplirà en cas d’absència.
Vocals: quatre mestres artesans.
Secretari: el cap de la Secció d’Artesania o en lloc seu un tècnic de la
Direcció General de Comerç.
2.-Seran funcions de la Ponència Tècnica d’Artesania:
a)Estudiar i proposar a la Comissió la documentació de sol·licitud de carta
de mestre.
b)Preparar i elaborar propostes a la Comissió en relació amb els temes que
s’han de tractar en les reunions d’aquesta.
c)Qualsevol altra funció o desenvolupament d’objectius que li sigui
encomanada per la Comissió en l’àmbit de l’activitat artesana.
3.-Els vocals de la Ponència Tècnica seran nomenats pel president de la
Comissió entre els membres d’una terna proposada per la Comissió per cada
vocalia vacant entre mestres artesans de reconegut prestigi; els vocals elegits
hauran de ser de diferents oficis. Cada dos anys es renovarà la meitat dels vocals
que componen la Ponència Tècnica i no podran romandre més de quatre anys
seguits com a tals vocals.
4.-Les propostes elaborades per la Ponència Tècnica d’Artesania seran
elevades a la Comissió a través del president d’aquella.
5.-Reglamentàriament es fixaran les indemnitzacions, per assistència a les
sessions, de quatre vocals mestres artesans de la Ponència Tècnica.
Article 5
Com a suport administratiu i tècnic de la Comissió funcionarà l’òrgan
competent en artesania de la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria.
Article 6
Les convocatòries, el règim de constitució, l’adopció d’acords i en general
el funcionament de la Comissió d’Artesania i de la Ponència Tècnica s’adequaran
al règim establert per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, per als òrgans col·legiats.
Disposició transitòria
En l’entrada en vigor d’aquest Decret es disposarà d’un termini de tres
mesos per convocar eleccions i constituir la Comissió d’Artesania de les Illes
Balears. L’actual Comissió d’Artesania continuarà funcionant fins a la constitució
de la nova Comissió i en aquest moment es considerarà dissolta.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Decret 68/1985, d’1 d’agost, pel qual es regulen la
composició i les funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears.
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest
Decret.

