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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
Núm. 14186
Decret 92/2000, de 23 de juny, pel qual es regula l’horari mínim
i els serveis d’urgència en les oficines de farmàcia de les Illes
Balears.
La Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes
Balears, determina que les oficines de farmàcia prestaran els seus serveis en
règim de llibertat i flexibilitat, però establiran, no obstant, per garantir l’atenció
farmacèutica a la població, romandre obertes al públic un mínim de 7 hores
diàries, de dilluns a divendres.
També, l’esmentada Llei 7/1998, preveu la possibilitat de reducció de
l’horari mínim, amb fonament en la concurrència de circumstàncies d’estacionalitat
o de baixa intensitat de la població, així com l’ampliació dels horaris mínims i
l’establiment de torns de serveis d’urgència per atendre fora de l’horari d’obertura
de les oficines de farmàcia, si bé han de garantir, en tot moment, una adequada
assistència farmacèutica a la població afectada.
L’article 12.2 de la Llei anteriorment esmentada remet a un desenvolupament
reglamentari d’aquesta per regular, entre d’altres, els casos en què pugui ser
exigible la presència de farmacèutics adjunts, amb ocasió que els horaris que es
realitzin siguin superiors als establerts com a mínims.
Per això, en el present Decret es desenvolupa el contingut de l’esmentada
Llei 7/1998 en els aspectes descrits, i estableix l’horari mínim d’atenció
farmacèutica en les oficines de farmàcia de les Illes Balears, així com els
procediments per reduir-lo o ampliar-lo.
A més a mes, es regulen els serveis d’urgència, diürn i nocturn, que
garanteixen en tot moment i en tot lloc l’atenció farmacèutica fora de l’horari
d’obertura, així com el procediment per a la seva aprovació per part de la
Conselleria de Sanitat i Consum, i la necessària i exigible informació dels horaris
d’obertura de cadascuna de les oficines de farmàcia, també els torns dels serveis
d’urgència, i la possibilitat, d’aquesta manera, que els usuaris coneguin
suficientment on poden rebre atenció farmacèutica.
Per tot això, a proposta de la consellera de Sanitat i Consum, d’acord amb
el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern, en la sessió
de dia 23 de juny de 2000,
DECRET
Article 1 Horari mínim d’atenció al públic
1.- A l’objecte de garantir a la població l’atenció farmacèutica, i en
compliment del que preveu l’article 15 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre,
d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, les oficines de farmàcia han de
romandre obertes al públic, amb caràcter general i com a mínim tots els dies
laborables, de dilluns a divendres, des de les 9:00 a les 13:00 hores, i des de les
17:00 a les 20:00 hores.
2.- No obstant l’anteriorment esmentat, la Conselleria de Sanitat i Consum
autoritzarà, a sol.licitud del titular, la modificació de l’horari d’obertura i
tancament establert a l’apartat anterior, a l’objecte d’aconseguir una millor
prestació farmacèutica a la població. En tot cas, l’oficina de farmàcia haurà de
romandre oberta al públic de forma continuada quatre hores en la franja horària,
compreses entre les 8:00 i les 14:00 hores, i tres hores en la franja entre les 15:00
i les 21:00 hores.
3.- Durant l’horari mínim d’atenció al públic establert en l’apartat primer,
o si pertoca, a l’autoritzat per la Conselleria de Sanitat i Consum, d’acord amb
el contingut de l’apartat segon, serà obligatòria la presència física del farmacèutic
titular, regent o substitut responsable de l’oficina de farmàcia.
Article 2 Reducció de l’horari mínim
1.- Així mateix, per raons d’estacionalitat o de baixa densitat de població,
la Conselleria de Sanitat i Consum pot autoritzar, atès el Col.legi Oficial de
Farmacèutics de Balears, una reducció a l’horari mínim establert a l’anterior
article.
2.- Les peticions de reducció de l’horari mínim les han de presentar els
titulars de les oficines de farmàcia a la Conselleria de Sanitat i Consum, i s’hi han
d’adjuntar, com a mínim, els següents documents:
a).-Certificació del corresponent ajuntament acreditativa del nombre
d’habitants que hi ha, segons el padró municipal, en la població o nucli que es
tracti en la data de la sol.licitud, així com dels habitatges de segona residència
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existents.
b).- Certificació acreditativa, expedida per l’òrgan corresponent de la
Conselleria de Turisme, de les places turístiques ocupades en la població o nucli
en la data de la sol.licitud.
3.- La Conselleria de Sanitat i Consum, amb caràcter previ a la decisió que
s’ha d’adoptar, ha de sol.licitar informe al respecte de l’ajuntament corresponent.
Article 3 Ampliació de l’horari mínim
1.- Les oficines de farmàcia poden ampliar l’horari mínim establert a
l’article 1 del present Decret i posar en coneixement de la Conselleria de Sanitat
i Consum aquesta circumstància, mitjançant escrit a l’efecte, en el qual haurà de
constar l’horari ampliat d’atenció al públic en l’esmentada oficina de farmàcia.
2.- L’ampliació de l’horari té efectes des del moment de la comunicació,
i n’estendrà la vigència, com a mínim, fins a final de l’any natural següent a la
data de la comunicació.
3.- Una vegada transcorregut el termini previst a l’apartat anterior sense
que hi hagi cap comunicació, s’entendrà prorrogat l’horari ampliat fins a final de
l’any natural següent.
Article 4 Dotació de farmacèutics en les oficines de farmàcia
1.- Les oficines de farmàcia hauran de comptar, com a mínim, amb una
dotació de farmacèutics en la següent proporció:
a).- farmàcies obertes fins a 8 hores diàries: 1 farmacèutic
b).- farmàcies obertes més de 8 hores i fins a 13 hores: 2 farmacèutics
c).- farmàcies obertes més de 13 hores i fins a 18 hores: 3 farmacèutics
d).- farmàcies obertes més de 18 hores: 4 farmacèutics
2.- Per al còmput del nombre d’hores establert a l’apartat anterior, no es
tendran en compte les hores d’obertura com a conseqüència dels serveis d’urgència.
En tot cas, la proporció de la dotació de farmacèutics de les oficines de farmàcia
a la qual es refereix l’apartat anterior no podrà superar les 45 hores en el còmput
setmanal per a cadascun dels farmacèutics.
3.- En la comunicació a què es refereix l’article 3.1 del present Decret
s’haurà de fer constar també:
a).- El nombre de farmacèutics que prestaran serveis a l’oficina de
farmàcia.
b).- El nom, llinatges i número de col.legiat de cadascun dels farmacèutics
que prestaran serveis a les oficines de farmàcia, així com la seva condició de
titular, regent, substitut o, si n’és el cas, de farmacèutic adjunt.
4.- Quan, per qualsevol causa, es modifiqui la relació de farmacèutics
prevista a l’apartat anterior, s’han de posar en coneixement de la Conselleria de
Sanitat i Consum les dades referents al nou farmacèutic.
Article 5 Serveis d’urgència
1.- A l’objecte de garantir a la població de les Illes Balears la continuïtat
de la prestació farmacèutica fora de l’horari mínim d’obertura de les oficines de
farmàcia, s’hi estableixen serveis d’urgència diürns i nocturs.
2.- En els serveis d’urgència s’han de dispensar, com a mínim, medicaments
amb recepta mèdica del moment i que tenguin caràcter d’urgent, així com aquells
altres medicaments, productes sanitaris o productes dietètics que requereixen
una actuació farmacèutica immediata a criteri del farmacèutic.
Article 6 Servei d’urgència diürn
Té la consideració de servei d’urgència diürn el que es presta a les oficines
de farmàcia, de manera ininterrompuda, des les 9:00 fins a les 22:00 hores, durant
tots els dies de l’any.
Article 7 Servei d’urgència nocturn
Es considera servei d’urgència nocturn el que es presta entre les 22:00 hores
fins a les 9:00 hores de l’endemà, també tots els dies de l’any.
Article 8 Procediment
1.- Estan obligades a prestar serveis d’urgència totes les oficines de
farmàcia de les Illes Balears, excepte que la Conselleria de Sanitat i Consum, atès
el Col.legi Oficial de Farmacèutics, resolgui excloure de l’esmentada obligació
oficines de farmàcia, per circumstàncies poblacionals, geogràfiques o de millora
de l’assistència sanitària a la població.
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2.- L’aprovació anual dels serveis d’urgència correspon a la Conselleria de
Sanitat i Consum, a proposta del Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears, la
qual ha de ser presentada abans de dia 15 d’octubre de l’any anterior a la seva
vigència.
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Els serveis d’urgència, torns de guàrdia i vacacions establerts per a l’any
2000, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria quarta de la Llei 7/1998,
de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Baleas, tendran
vigència fins al 31 de desembre de 2000.
Disposició transitòria segona

Article 9 Organització dels serveis d’urgència
1.- Durant el servei d’urgència que s’estableix en el present Decret, han de
romandre obertes al públic, com a mínim, les oficines de farmàcia en la següent
proporció:
A).- Palma, excepte els nuclis de població de Can Pastilla i platja de Palma.
a).- servei diürn: cinc oficines de farmàcia
b).- servei nocturn: tres oficines de farmàcia
B).- Nuclis de població de Can Pastilla, platja de Palma i s’Arenal de
Llucmajor:
a).- servei diürn: una oficina de farmàcia
b).- servei nocturn: una oficina de farmàcia

No obstant el que preveu l’article 9 d’aquesta norma, i ateses les
circumstàncies geogràfiques i poblacionals que concorren en els municipis que
s’integren en les zones farmacèutiques d’Artà, Muro i Son Servera, amb l’objecte
de mantenir la qualitat de la prestació farmacèutica que es presta en l’actualitat,
els serveis d’urgència en les esmentades zones, i per un període de tres anys des
de l’entrada en vigor del present Decret restarà establert de la següent manera:
Zona farmacèutica d’Artà: com a mínim
a).- servei diürn
- una oficina de farmàcia en el municipi d’Artà
- una oficina de farmàcia en el municipi de Capdepera.
b).- servei nocturn:
- una oficina de farmàcia en el municipi d’Artà
- una oficina de farmàcia en el municipi de Capdepera.

C).- La resta de zones farmacèutiques:
Zona farmacèutica de Muro: com a mínim
a).- servei diürn: una oficina de farmàcia
b).- servei nocturn: una oficina de farmàcia
2.- En els supòsits en què hi hagi oficines de farmàcia amb horari ampliat,
aquestes es poden considerar a efectes de determinar el nombre mínim d’oficines
de farmàcies dels serveis d’urgència establert a l’apartat anterior, sempre que
l’horari ampliat de les esmentades oficines de farmàcia sigui, com a mínim, igual
al del servei d’urgència corresponent.
3.- Els serveis d’urgència s’organitzen per zones farmacèutiques. No
obstant, la Conselleria de Sanitat i Consum estableix serveis d’urgència per
municipis i nuclis de població confrontants o agrupa zones farmacèutiques i/o
municipis, localitats o nuclis de població confrontants per garantir i millorar
l’atenció farmacèutica que s’ha de prestar a la població, previ informe al respecte
dels ajuntaments respectius.
4.- En el supòsit que els serveis d’urgència s’organitzin en la forma prevista
a l’apartat 3 del present article, s’ha de procurar que les oficines de farmàcia que
han de romandre obertes durant els serveis d’urgència siguin les de les poblacions
en les quals es trobin els Punts d’Atenció Continuada.
Article 10 Vacacions
1.- La Conselleria de Sanitat i Consum, a proposta del Col.legi Oficial de
Farmacèutics de Balears, ha d’aprovar els torns de vacacions de les oficines de
farmàcia de les Illes Balears.
2.- Els titulars d’oficines de farmàcia que opten pel tancament temporal
d’aquesta per vacacions, per un període no superior a un mes, bé de forma
fraccionada o continuada, han de posar aquest fet en coneixement del Col.legi
Oficial de Farmacèutics de Balears, amb anterioritat a l’1 de desembre de l’any
anterior.
3.- En els municipis o nuclis de població que disposen de més d’una oficina
de farmàcia han de romandre obertes simultàniament durant els torns de
vacacions, com a mínim, el cinquanta per cent d’aquestes.
4.- Quan els torns de serveis d’urgència estiguin organitzats per agrupació
de zones, municipis, poblacions o nuclis de població confrontants, els torns de
vacacions s’hauran d’organitzar, també de la mateixa manera.
Article 11 Publicitat dels horaris
1.- Les oficines de farmàcia hauran d’exposar, en un lloc visible i de manera
permanent, l’horari d’atenció al públic.
2.- De la mateixa manera, s’hauran d’exposar els torns del servei d’urgència
en la zona, municipi, població o nucli de població corresponent, amb identificació
de la localització de totes les oficines de farmàcia en servei d’urgència.
Article 12 Competència
Correspon al director general de Sanitat la competència per a l’aprovació
d’horaris, servei d’urgència i vacacions de les oficines de farmàcia establerts en
aquest Decret.

a).- servei diürn:
- una oficina de farmàcia en el municipi de Muro
- una oficina de farmàcia en el municipi de Santa Margalida
b).- servei nocturn
- una oficina de farmàcia en el municipi de Muro
- una oficina de farmàcia en el municipi de Santa Margalida
Zona farmacèutica de Son Servera: com a mínim
a).- servei diürn:
- una oficina de farmàcia en el municipi de Son Servera
- una oficina de farmàcia en el municipi de Sant Llorenç des Cardasssar
b).- servei nocturn
- una oficina de farmàcia en el municipi de Son Servera
- una oficina de farmàcia en el municipi de Sant Llorenç des Cardasssar
Disposició final
El present Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de juny de 2000.
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Sanitat i Consum
Aina M. Salom Soler
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 14062
Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es modifica
l’autorització del centre de formació professional específica “ADEMA-ESCUELA DENTAL MALLORCA», de Palma.
Vist l’expedient instruït a instàncies del Sr. Diego González Carrasco i Sr.
Gabriel González Molinero, titulars del centre docent privat denominat “ADEMA-ESCUELA DENTAL MALLORCA”, domiciliat al carrer de Joaquim M.
Bover, núm. 3, de Palma, en relació amb la modificació de l’autorització del
centre per ampliació d’ensenyances.
El conseller

Disposició transitòria primera
RESOL

