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Matrícules d’honor
Les bonificacions corresponents a l’aplicació d’una o més matrícules
d’honor es duran a terme una vegada calculat l’import de la matrícula.
Article 11
Centres adscrits
Els centres adscrits o instituts universitaris adscrits han d’abonar a la
Universitat el 25 per cent dels preus establerts a l’annex II per cada un dels seus
alumnes, sense perjudici del que s’hagi acordat als corresponents convenis
d’adscripció.
Article 12
Convalidació i reconeixement d’estudis
1. Els alumnes que obtenguin la convalidació d’estudis fets en centres
nacionals no estatals o en centres estrangers o el reconeixement de crèdits de
lliure configuració en funció dels esmentats estudis, han d’abonar el 25 per cent
dels preus establerts a l’annex II pels mateixos conceptes assenyalats per als
centres adscrits a l’article anterior.
2. Per a la convalidació d’estudis fets en centres estatals no es cobraran
imports.
Article 13
Beques
D’acord amb el que s’estableix a l’article 3.1 del Reial decret 2298/1983,
de 28 de juliol, pel qual es regula el sistema de beques i altres ajudes a l’estudi
de caràcter personalitzat, no estan obligats a abonar el preu per serveis acadèmics els alumnes que rebin beca a càrrec dels pressuposts generals de l’Estat.
Els alumnes que, en formalitzar la matrícula, s’acullin a l’exempció de
preus per haver sol·licitat la concessió d’una beca i, posteriorment, no obtenguin
la condició de becari o als quals es revoqui la beca concedida, estan obligats a
abonar, dins els cinc dies següents a la publicació de les llistes de becaris o la
notificació personal de la denegació, el preu corresponent a la matrícula que
varen efectuar; el no pagament implicarà l’anul·lació automàtica de la matrícula en totes les matèries, assignatures o disciplines i l’obligació de pagar-la si l’alumne vol tornar a matricular-se en el futur de qualsevol estudi de la UIB.
Els imports dels preus per serveis acadèmics no satisfets pels alumnes
becaris seran compensats a la Universitat en la forma legalment establerta, fins
on arribin els crèdits autoritzats per a aquesta finalitat, sense perjudici de la
compensació inclosa en el pressupost general de la Universitat.
Article 14
Alumnes amb discapacitat
Els alumnes amb discapacitat es poden acollir al que s’estableix al conveni entre la Universitat de les Illes Balears i les conselleries d’Educació i Cultura
i de Presidència i Esports quant a exempcions i bonificacions dels preus públics
i al grau de discapacitat, d’acord amb els punts següents:
1. Estan exempts de pagar matrícula o tenen bonificacions els estudiants
de la Universitat de les Illes Balears que cursen estudis oficials conduents a l’obtenció de títols amb validesa a tot l’Estat i que tenguin un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
2. Els estudiants que acreditin el grau de minusvalidesa indicat al punt
anterior estan exempts de pagar el cost total de les primeres matrícules. El cost
de les segones matricules serà el corresponent al fixat per a la primera matricula de la mateixa assignatura i el cost de matrícules posteriors serà el corresponent a segones matrícules.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Grau d’experimentalitat 3: Arquitectura Tècnica; Enginyeria en
Informàtica; enginyeries tècniques en Informàtica de Gestió, en Informàtica de
Sistemes i Telecomunicacions (Telemàtica), Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria, i Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
Grau d’experimentalitat 4: llicenciatura de Física i de Psicologia; diplomatura de Treball Social.
Grau d’experimentalitat 5: llicenciatures de Matemàtiques, de Pedagogia,
de Psicopedagogia, de Filologia Anglesa i de Geografia; diplomatura
d’Educació Social; mestre de les especialitats de: Educació Infantil, Educació
Musical, Educació Primària, Llengua Estrangera, Educació Física i Educació
Especial.
Grau d’experimentalitat 6: llicenciatures d’Administració i Direcció
d’Empreses, d’Economia, de Filologia Catalana, de Filologia Hispànica, de
Dret, de Filosofia, d’Història, d’Història de l’Art, Comunicació Audiovisual i
Periodisme; diplomatures de Ciències Empresarials, de Relacions Laborals i de
Turisme.
ANNEX II
Tarifes per crèdit segons el grau d’experimentalitat dels ensenyaments de
l’annex I:
Grau
Primera
d’experimentalitat matrícula
Euros
1
13,83
2
13,41
3
12,93
4
11,40
5
10,34
6
8,86

Segona
matrícula
Euros
19,79
19,58
18,89
16,62
15,09
13,26

Tercera
matrícula
Euros
29,87
29,66
27,70
25,18
22,88
19,61

Quarta
matrícula
Euros
39,95
39,74
36,50
33,74
30,67
25,97

Programa
doctorat
Euros
44,47
43,85
41,86
35,57
31,26
25,63

ANNEX III
Altres preus:
1. Avaluació i proves
1.1 Proves d’aptitud per a l’accés a la Universitat: 62,19 euros.
1.2 Exàmens de grau als diferents estudis i per a projectes de fi de carrera: 114,34
euros.
1.3 Proves de conjunt per a l’homologació de títols estrangers d’educació
superior: 114,34 euros.
1.4 Examen per a tesi doctoral: 114,34 euros.
1.5 Certificat d’aptitud pedagògica (inclou tots els cursos): 530,40 euros.
2. Títols i Secretaria
2.1. Expedició de títols acadèmics:
2.1.1 De doctor: 179,07 euros.
2.1.2 De llicenciat, arquitecte o enginyer: 120,23 euros.
2.1.3 De diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic: 58,71 euros.
2.1.4 Expedició i impressió de duplicats de títols universitaris oficials o de
postgrau: 27,58 euros.
2.2 Secretaria:
2.2.1 Obertura d’expedient acadèmic per al començament d’estudis en un
centre, certificats acadèmics i trasllats d’expedient acadèmic: 21,80 euros.
2.2.2 Confrontació de documents: 8,54 euros.
2.2.3 Expedició de targetes d’identitat: 4,68 euros.»

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Palma, 24 de juny de 2005
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
ANNEX I
Grau d’experimentalitat dels ensenyaments de l’article segon, apartat 1:
Grau d’experimentalitat 1: diplomatura d’Infermeria, de Fisioteràpia i
doctorat de Medicina.
Grau d’experimentalitat 2: llicenciatura de Biologia, de Bioquímica i de
Química.

Num. 11906
Decret 71/2005, de 24 de juny, pel qual es crea la xarxa d’alertes
de les Illes Balears sobre riscs per a la salut derivats de medicaments o altres productes farmacèutis.
La Constitució espanyola reconeix en els seus articles 43 i 51 el dret a la
protecció de la salut i atorga competències als poders públics per organitzar i
tutelar la salut pública mitjançant mesures preventives i a través de les prestacions i els serveis necessaris.
Per la seva part, la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atorga a l’article 11.14 la competència de desenvolupament legislatiu i l’execució a la comunitat autònoma de
les Illes Balears en matèria d’ordenació farmacèutica, sense perjudici del que
disposa l’article 149.1.16.a de la Constitució, i l’article 12.12 li atorga funció
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executiva en matèria de productes farmacèutics.
L’article 14.8 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament,
estableix que l’Administració, amb la finalitat de garantir-ne la qualitat, eficàcia
i seguretat ha de realitzar controls periòdics de qualitat de les especialitats farmacèutiques existents en el mercat, de les matèries primeres i dels productes
intermedis, així com del material envasat i de les condicions de conservació,
transport i venda. A l’article 56 d’aquesta Llei es concreta que el Ministeri de
Sanitat i Consum i les comunitats autònomes amb competència d’execució en
matèria de legislació de productes farmacèutics poden establir programes de
control de qualitat dels medicaments per comprovar l’observança de les condicions d’autorització i de les altres que en siguin d’aplicació. A més, estableix
l’obligatorietat de col·laboració en aquests programes de les autoritats, professionals sanitaris, fabricants i distribuïdors, els quals han de comunicar a les
autoritats sanitàries les anomalies de les quals en tenguin coneixement.
Per últim, l’article 106 de l’esmentada Llei estableix la possibilitat d’adopció de mesures cautelars quan hi hagi o se sospiti raonablement l’existència
d’un risc imminent i greu per a la salut, com la posada en quarantena, retirada
del mercat, prohibició d’utilització d’especialitats farmacèutiques, medicaments
prefabricats, fórmules magistrals i preparats oficinals, així com la suspensió
d’activitats, publicitat i la clausura provisional d’establiments, centres i serveis.
L’Administració sanitària que adopti la mesura cautelar ha d’informar, de manera immediata, a l’Administració de l’Estat i, a més, ha de donar coneixement
d’aquesta mesura, a través dels mitjans idonis i amb la rapidesa adequada al cas,
als serveis sanitaris, entitats responsables o públic en general, segons procedeixi.
Quant a la legislació pròpia de les Illes Balears, s’ha d’esmentar la Llei
5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, que a l’article 51 estableix que
l’Administració sanitària pot adoptar les mesures adequades d’intervenció provisional davant de situacions de risc per a la salut col·lectiva.
Resulta necessària, per tant, la posada en funcionament d’una xarxa d’alerta per prevenir i actuar en el cas que es detectin defectes o alteracions relacionades amb la qualitat i/o seguretat dels medicaments (inclosos medicaments
de plantes medicinals), tant d’ús humà com d’ús veterinari, productes sanitaris,
productes cosmètics, així com en el cas de detecció de comercialització de
medicaments no autoritzats, de manera que es garanteixi una adequada coordinació de tots els integrants de la xarxa, així com una ràpida difusió de la informació que permeti una protecció adequada de la salut pública amb la celeritat i
eficàcia necessària.
Per tot això, a proposta de la titular de la Conselleria de Salut i Consum
d’acord el Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerat el
Consell de Govern a la sessió de dia 24 de juny de 2005.
DECRET
Article 1
Objecte
El present Decret té com a objectiu la creació de la Xarxa d’alertes de les
Illes Balears sobre riscs per a la salut derivats de medicaments o altres productes farmacèutics per prevenir i actuar en el cas que es detectin defectes o alteracions de qualitat i/o seguretat de medicaments, cosmètics, productes sanitaris,
preparats alimentaris per a règims dietètics i/o especials, o la detecció de la
posada en el mercat de medicaments no autoritzats, l’alerta dels quals hagi estat
acordada per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.
Article 2
Definicions
Als efectes d’aquest Decret s’entén per:
1. Alerta: Procediment d’urgència que realitzen les autoritats sanitàries a
l’objecte de protegir la salut pública quan es detecta un possible defecte o alteració de la qualitat i/o seguretat d’un medicament, ja sigui d’ús humà o d’ús
veterinari, producte sanitari, producte cosmètic, aliments especials, dietètics o
plantes medicinals, o quan es detecta la posada en el mercat de medicaments no
autoritzats. Aquestes alertes poden ser de qualitat, de seguretat o de comercialització il·legal, i correspon a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes
Sanitaris la qualificació de l’alerta.
2. Medicament: D’acord amb la Llei 25/1990, de 20 desembre, del medicament, tota substància medicinal i les seves associacions o combinacions destinades a la seva utilització en les persones o en els animals que es presenta dotada de propietats per prevenir, diagnosticar, tractar, alleugerir o curar malalties o
dolences, o per afectar funcions corporals o l’estat mental. També es consideren
medicaments les substàncies medicinals o les seves combinacions que puguin
ser administrades a persones o animals amb qualsevol d’aquests fins, encara que
s’ofereixen sense explícita referència a això. A efectes d’aquest Decret s’entenen incloses en aquesta definició les plantes medicinals.
3. Productes cosmètics: D’acord amb el Reial decret 1599/1997, de 17
d’octubre, sobre productes cosmètics, tota substància o preparat destinat a ser
posat en contacte amb les diverses parts superficials del cos humà (epidermis,
sistema pilós i capil·lar, ungles, llavis i òrgans genitals externs) o amb les dents
i les mucoses bucals, amb la finalitat exclusiva o principal de netejar-los perfu-
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mar-los modificar-ne l’aspecte i/o corregir les olors corporals i/o protegir-los o
mantenir-los en bon estat.
4. Productes sanitaris: D’acord amb el Reial decret 414/1996, d’1 de
març, qualsevol instrument, dispositiu, equip, material o un altre article, utilitzat sol o en combinació, inclosos els programes informàtics que intervenguin en
el seu bon funcionament, destinat pel fabricant a ser utilitzat en ésser humans
amb finalitats de:
- Diagnòstic, prevenció, control o alleugeriment d’una malaltia.
- Diagnòstic, control, tractament, alleugeriment o compensació d’una
lesió o d’una deficiència.
- Investigació, substitució o modificació de l’anatomia o d’un procés
fisiològic.
- Regulació de la concepció.
- I que no exerceixi l’acció principal que es desitgi obtenir a l’interior o
en la superfície del cos humà per mitjans farmacològics, immunològics ni metabòlics, a la funció dels quals pugui contribuir aquests mitjans.
5. Comercialització de medicaments no autoritzats a Espanya: Aquells
productes que es troben en el mercat i que per la seva composició o per presentar-se dotats de propietats terapèutiques o preventives, tenen la consideració
legal de medicament sense haver estat autoritzats com a tals per les autoritats
sanitàries competents.
6. Preparats alimentaris per a règims dietètics i/o especials: D’acord amb
el que preveu el Reial decret 2685/1976, de 16 d’octubre, els productes alimentaris destinats a una alimentació especial són aquells que, per la seva composició peculiar o pel particular procés de la seva fabricació es distingeixen clarament dels productes alimentaris de consum corrent, són apropiats per a l’objectiu nutritiu destacat i es comercialitzen indicant que responen a aquest objectiu.
7. Immobilització cautelar: Mesura de precaució per la qual es paralitza
temporalment la distribució, venda, subministrament i dispensació d’un producte.
8. Retirada del mercat: L’exclusió dels canals de distribució, venda, subministrament i dispensació per motiu de protecció de la salut pública. En el cas
dels medicaments pot anar acompanyat o no de permís de devolució al laboratori fabricant, d’acord amb l’establert a l’article 6 del Reial decret 726/1982, de
17 de març, pel qual es regula la caducitat i les devolucions de les especialitats
farmacèutiques als laboratoris farmacèutics.
Article 3
Integrants de la Xarxa d’alerta i funcions
1. La Xarxa d’alertes de les Illes Balears ha d’estar integrada per:
- La Direcció General competent en matèria de farmàcia.
- Els centres hospitalaris públics o privats.
- Els centres de salut públics d’atenció primària.
- Els centres sociosanitaris i penitenciaris.
- Les oficines de farmàcia.
- Els magatzems de distribució de medicaments autoritzats per a ús humà.
- Els establiments de fabricació, distribució, venda, manipulació, utilització o administració de medicaments d’ús veterinari.
- Els establiments de fabricació, distribució, venda, manipulació, utilització o administració de productes sanitaris.
- Tots els centres i establiments sanitaris de les Illes Balears.
- Els col·legis oficials de farmacèutics, metges, odontòlegs, infermeria i
altres que puguin estar relacionats amb la matèria objecte d’aquest Decret.
- Els establiments de fabricació, distribució, venda, manipulació, utilització o administració de productes cosmètics.
- Els establiments de fabricació, distribució, venda, manipulació, utilització o administració de preparats alimentaris per a règims dietètics i/o especials.
2. La Xarxa d’alertes de les Illes Balears ha de realitzar les funcions
següents:
a) La detecció de situacions potencials de risc relacionades amb la qualitat i/o seguretat dels medicaments i altres productes a què es refereix l’article 1
d’aquest Decret.
b) Adoptar les mesures cautelars en casos de risc imminent per a la salut
pública.
c) Executar, en coordinació amb els òrgans competents del Ministeri de
Sanitat i Consum, les mesures cautelars que aquests hagin acordat.
d) La posada en coneixement dels integrants de la Xarxa i d’altres sectors
relacionats, de les situacions de risc o de qualsevol mesura o informació relacionada amb l’alerta.
e) Establir els mecanismes per dur a terme les mesures cautelars adoptades i comprovar-ne l’efectivitat.
Article 4
Competències i responsabilitats
1. L’òrgan responsable de coordinar les actuacions i/o adoptar les mesu-
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res cautelars i comunicar les alertes és la direcció general competent en matèria
de farmàcia de la Conselleria competent en matèria de sanitat.
2. La direcció general competent en matèria de farmàcia ha d’actuar coordinadament amb els òrgans competents del Ministeri de Sanitat i Consum a l’objecte d’acordar l’adopció de les mesures cautelars que siguin necessàries, sense
perjudici que per raons de risc imminent per a la salut es pugui acordar l’adopció de mesures cautelars oportunes en l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
3. En els centres de salut públics d’atenció primària, centres hospitalaris
públics o privats i centres sociosanitaris i penitenciaris, són els responsables del
compliment de les mesures adoptades en el seu corresponent àmbit d’actuació,
els responsables dels serveis de farmàcia o dels dipòsits de medicaments, a més
dels directors o gerents dels esmentats centres.
4. En els serveis i establiments sanitaris en els quals s’elaborin, distribueixin, dispensin, utilitzin o venguin medicaments, ja siguin d’ús humà o veterinari, la responsabilitat del compliment de les mesures adoptades correspon al
seu titular, al gerent o al director tècnic d’aquest.
5. En els centres on es fabriquin, manipulin, distribueixin, venguin, utilitzin o administrin productes sanitaris o productes cosmètics, preparats alimentaris per a règims dietètics i/o especials, així com els altres establiments integrants
de la Xarxa, la responsabilitat del compliment de les mesures adoptades correspon al titular o gerent de l’establiment.
6. En els col·legis oficials els responsables de la comunicació de l’alerta
als col·legiats són els presidents d’aquests.
Article 5
Obligacions
1. Els responsables del compliment de les mesures en els centres d’elaboració, fabricació, utilització, distribució, venda i dispensació dels productes a
què es refereix aquest Decret, estan obligats a requeriment de l’autoritat sanitària competent a:
- Subministrar tota la informació que es necessiti sobre instal·lacions, productes i serveis, i permetre la comprovació directa per part dels inspectors.
- Exhibir la documentació necessària per comprovar el compliment de la
normativa aplicable.
- Facilitar que es practiqui l’oportuna presa de mostres dels productes als
quals es refereix el present Decret.
- Mantenir els productes intervenguts a requeriment de l’autoritat, sota la
custòdia del responsable de l’establiment on s’ha intervengut.
- Complir les mesures cautelars adoptades per la direcció general competent en matèria de farmàcia relacionades amb l’alerta, segons les instruccions
que es reben de les autoritats sanitàries, i notificar-les d’acord amb el que preveu el present Decret.
- Realitzar les comunicacions a què es refereix l’article 6 d’aquest Decret.
- I, en general, complir les instruccions i ordres rebudes de l’autoritat sanitària en relació amb l’alerta.
2. Correspon a la direcció general competent en matèria de farmàcia realitzar les actuacions oportunes per verificar l’adopció de les mesures necessàries
com a conseqüència de les alertes relacionades amb els medicaments, tant d’ús
humà com veterinari, comercialització de medicaments no autoritzats, productes cosmètics, productes sanitaris, preparats alimentaris per a règims dietètics i/o
especials, i comprovar que en els centres, establiments i serveis regulats per
aquest Decret no es trobin envasos de lots afectats en el cas que s’hagi acordat
la retirada del mercat.
3. Així mateix, en el cas que els productes quedin dipositats en l’establiment, centre o servei on siguin immobilitzats cautelosament, han de quedar a
disposició de l’Administració sanitària fins que s’adoptin les mesures oportunes.
Article 6
Procediment de detecció i comunicació d’alertes
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públics o privats i dels centres sociosanitaris i penitenciaris, així com els directors o gerents, que han d’establir les mesures que garanteixen la màxima difusió en el seu àmbit.
b) Els magatzems autoritzats per a la distribució de medicaments, que a la
vegada ho han de comunicar, en un termini no superior a vint-i-quatre hores, a
les oficines de farmàcia, serveis de farmàcia i altres magatzems autoritzats als
quals distribueixen.
c) Els centres de distribució i venda de medicaments d’ús veterinari que
han de fer extensiva la comunicació als establiments als quals hagin distribuït el
producte en un termini no superior a vint-i-quatre hores.
d) Els magatzems distribuïdors de productes sanitaris que han de fer
extensiva la comunicació als establiments als quals hagin distribuït el producte
en un termini no superior a vint-i-quatre hores.
e) Els fabricants i els responsables de la posada en el mercat de productes
cosmètics que han de fer extensiva la comunicació als establiments als quals
hagin distribuït el producte en un termini no superior a vint-i-quatre hores.
f) Els magatzems distribuïdors de preparats alimentaris per a règims dietètics i/o especials, que a la vegada ho han de fer extensiu als establiments als
quals hagin distribuït el producte en un termini no superior a vint-i-quatre hores.
g) Els presidents dels col·legis professionals de farmacèutics, metges,
odontòlegs, infermeria i d’altres que puguin estar relacionats amb la matèria
objecte d’aquest Decret. En aquests casos, els presidents, com a responsables,
han d’assumir únicament les obligacions a què es refereix l’apartat 6 d’aquest
article.
4. Els responsables del compliment de les mesures adoptades en els centres, serveis i establiments afectats han de remetre, en un termini que no ha de
ser superior a 24 hores, un informe relatiu a les accions realitzades en relació
amb l’alerta, pel qual ha d’utilitzar el document de resposta normalitzat que
figura a l’annex I, sempre que així s’acordi per part de la direcció general competent en matèria de farmàcia en comunicar l’alerta. Per la seva part, les oficines de farmàcia que rebin la comunicació de l’alerta en virtut del que disposa la
lletra b) de l’apartat 3 d’aquest article, han de comunicar les accions realitzades
en relació amb l’alerta mitjançant el document de resposta normalitzat que figura a l’annex II, en el mateix termini i sempre que així ho acordi la direcció general competent en matèria de farmàcia en comunicar l’alerta.
5. En els supòsits recollits a les lletres b), c), d), e) i f) de l’apartat 3 d’aquest article, els responsables de realitzar les corresponents comunicacions
tenen l’obligació de conservar els justificants de la comunicació, els quals han
d’estar a disposició dels serveis d’inspecció de la direcció general competent en
matèria de farmàcia. Així mateix, en els supòsits reflectits a les lletres c), d), e)
i f), han de notificar a la direcció general competent en matèria de farmàcia en
un termini màxim de quaranta-vuit hores, la relació dels establiments als quals
han efectuat la comunicació, mitjançant el document que figura a l’annex III
d’aquest Decret, sempre que així ho acordi la direcció general competent en
matèria de farmàcia en comunicar l’alerta.
6. En el cas dels col·legis professionals, l’única obligació que els correspon com a integrants de la Xarxa és la de la comunicació de l’alerta als seus
col·legiats, a més de, segons les circumstàncies concurrents en cada cas, complir totes les instruccions i ordres que rebin de la direcció general competent en
matèria de farmàcia relacionades amb l’alerta.
7. La direcció general competent en matèria de farmàcia ha de determinar
la procedència de realitzar la corresponent visita d’inspecció a l’objecte de comprovar l’efectivitat de les mesures adoptades.
8. A efectes informatius i si resulten afectats per l’alerta, aquesta es pot
comunicar als òrgans següents:
- El director general del Servei de Salut de les Illes Balears.
- Tots els organismes, serveis, direccions generals o centres insulars que
consideri la direcció general competent en matèria de farmàcia que hagin de
tenir coneixement de l’alerta.
Article 7
Infraccions i sancions

1. Tots els professionals sanitaris amb exercici professional a les Illes
Balears que detectin situacions de risc relacionades amb els productes esmentats a l’article 1 d’aquest Decret, estan obligats a notificar amb la màxima urgència possible aquestes situacions a la direcció general competent en matèria de
farmàcia que ha de determinar les actuacions a seguir i, si n’és el cas, l’adopció
de mesures cautelars a adoptar.
2. La direcció general competent en matèria de farmàcia ha de comunicar
aquesta situació a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris,
organisme encarregat de qualificar la situació com alerta i de determinar les
mesures cautelars a adoptar.
3. Després de la notificació rebuda de l’Agència Espanyola de
Medicaments i Productes Sanitaris, la direcció general competent en matèria de
farmàcia procedirà a comunicar l’alerta als integrants de la Xarxa que estiguin
afectats per aquesta. La comunicació s’ha de dirigir, segons els casos, a:

1. L’incompliment del que disposa el present Decret es considera infracció, d’acord amb el que preveuen els articles 32 a 37 de la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de sanitat, els articles 54 i següents de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, els articles 68 a 78 de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears i els articles 107 a 112
de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament.
2. Així mateix, les infraccions han de ser sancionades, respectivament,
d’acord amb l’articulat de les lleis abans esmentades.
3. La competència per iniciar el procediment sancionador, així com per
imposar les sancions, correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de farmàcia.

a) Els responsables dels serveis de farmàcia o dels dipòsits de medicaments dels centres de salut públics d’atenció primària, dels centres hospitalaris

Els centres, serveis i establiments integrats en la Xarxa d’alerta de la nostra comunitat autònoma, mentre que no es disposi d’un sistema integrat (mitjans

Disposició transitòria
Mitjans per realitzar les comunicacions
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informàtics amb firma digital i validats), han de disposar d’un fax operatiu permanentment per a la recepció de les alertes, i han de notificar a la direcció general competent en matèria de farmàcia el número d’aquest, així com les possibles
modificacions o incidències que hi hagi.
Disposició final primera
Entrada en vigor

02-07-2005

En aquesta data, els productes esmentats es retiren del canal de distribució i/o subministrament.
Firmat per _________________________________________
En qualitat de _______________________________________
Direcció General de Farmàcia. Conselleria de Salut i Consum

El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició final segona
S’autoritza el titular de la conselleria competent en matèria de sanitat per
dictar totes les disposicions que siguin necessàries en ordre a l’aplicació i desenvolupament del present Decret.
Palma, 24 de juny de 2005

La consellera de Salut i Consum
Aina M. Castillo i Ferrer
ANNEX I
ALERTES / NOTIFICACIONS FARMACÈUTIQUES
DOCUMENT DE RESPOSTA
Nom establiment _________________________________________
Núm. alerta/Referència _____________________________
Data _______________________
REVISADES LES EXISTÈNCIES
_No es disposa del/s producte/s
Sí, es disposa del/s producte/s
LOT NÚM.
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Nom establiment _____________________________________
Núm. alerta/ Referència _________________________________
Data ____________________________

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

PRODUCTE
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

ANNEX III
ALERTES / NOTIFICACIONS FARMACÈUTIQUES
ESTABLIMENTS QUE HAN ESTAT NOTIFICATS

NÚM. UNITATS
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

En aquesta data, els productes esmentats es retiren del canal de distribució i/o
subministrament.

L’alerta ha estat comunicada en el termini de 24 hores als establiments següents:
1. NOM __________________________________ TELÈFON ________
DIRECCIÓ _________________________________________________
2. NOM __________________________________ TELÈFON ________
DIRECCIÓ _________________________________________________
3. NOM __________________________________ TELÈFON ________
DIRECCIÓ _________________________________________________
4. NOM __________________________________ TELÈFON ________
DIRECCIÓ _________________________________________________
5. NOM __________________________________ TELÈFON ________
DIRECCIÓ _________________________________________________
6. NOM __________________________________ TELÈFON ________
DIRECCIÓ _________________________________________________
7. NOM __________________________________ TELÈFON ________
DIRECCIÓ _________________________________________________
8. NOM __________________________________ TELÈFON ________
DIRECCIÓ _________________________________________________
9. NOM __________________________________ TELÈFON ________
DIRECCIÓ _________________________________________________
10. NOM __________________________________ TELÈFON _______
DIRECCIÓ _________________________________________________
11. NOM __________________________________ TELÈFON _______
DIRECCIÓ _________________________________________________
12. NOM __________________________________ TELÈFON _______
DIRECCIÓ _________________________________________________
13. NOM __________________________________ TELÈFON _______
DIRECCIÓ _________________________________________________
14. NOM __________________________________ TELÈFON _______
DIRECCIÓ _________________________________________________
15. NOM __________________________________ TELÈFON _______
DIRECCIÓ _________________________________________________

Firmat per _______________________________________

Firmat per ____________________________________________
En qualitat de _______________________________________

En qualitat de ____________________________________

Direcció General de Farmàcia. Conselleria de Salut i Consum.

Direcció General de Farmàcia. Conselleria de Salut i Consum
ANNEX II
ALERTES / NOTIFICACIONS FARMACÈUTIQUES
DOCUMENT DE RESPOSTA PER A LES OFICINES DE FARMÀCIA
Farmàcia de _________________________________ PM- ______ -F

Data _________________
REVISADES LES EXISTÈNCIES
_ No es disposa del/s producte/s
_ Sí, es disposa del/s producte/s
LOT NÚM.
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE TURISME
Num. 11664
Correcció d’errors advertits en l’annex de l’Acord del Consell de
Govern de dia 20 de maig de 2005.

Núm. alerta/referència __________________

PRODUCTE
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

—o—

NÚM. UNITATS
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Després d’haver detectat errors en la versió catalana de l’edicte núm. 9527
del BOIB núm. 83, de 31 de maig de 2005, pel qual es publica l’Acord del
Consell de Govern de dia 20 de maig de 2005, de creació del Consorci entre la
Conselleria de Turisme i l’Ajuntament de Son Servera, de conformitat amb el
que estableix la Resolució del conseller de Turisme de 10 de març de 2004, de
convocatòria d’ajuts urgents als municipis de les Illes Balears per pal·liar l’estacionalitat turística, cal fer-hi les correccions següents:
Allà on diu:
‘[...] Consorci Pla D-Son Servera […]’
Hi ha de dir:
‘[...] Consorci Pla D-Cala Millor […]’

