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1. EXERCICIS
1.1. Torn lliure
1.1.1 Primer exercici
De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a respondre per escrit un qüestionari tipus test de 60
preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, referides al temari
de matèries comunes del cos.
Es qualificarà de 0 a 10 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,166 punts;
les preguntes no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si figuren amb més d’una
resposta, no es valoraran. Quant a les preguntes amb resposta errònia, es penalitzaran amb un terç
del valor assignat a la resposta correcta. El test que hauran de respondre les persones aspirants es
designarà per sorteig públic entre un mínim de cinc alternatives diferents.
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 90 minuts i per superar-lo serà necessari obtenir
la puntuació mínima de 5 punts.
La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada i garantint l’anonimat.
En cas que el Tribunal acordi l’anul·lació d’alguna o algunes de les preguntes, per haver detectat
d’ofici algun error manifest durant la realització de l’exercici o perquè aquest es detecti com a
conseqüència de les al·legacions que posteriorment es presentin, s’ajustarà el valor de cada
pregunta per tal que la puntuació màxima sigui de 10 punts.
1.1.2 Segon exercici
De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a desenvolupar per escrit tres temes, designats per
sorteig públic, d’entre el temari de matèries específiques corresponents al cos, l’escala o
l’especialitat de què es tracti. L’exercici s’efectuarà el mateix dia en dues sessions. A la primera
sessió, d’una durada de quatre hores, se sortejaran i desenvoluparan dos temes. A la segona sessió
d’una durada de dues hores, se sortejarà i desenvoluparà un tema. En el sorteig de la segona sessió
s’han d’excloure els temes que hagin sortit en el sorteig de la primera sessió.

Entre l’acabament de la primera sessió i el començament de la segona ha de transcórrer una hora.
Es valoraran els coneixements exposats sobre els temes que corresponguin, així com la claredat i
l’ordre d’idees i la qualitat de l’expressió escrita.
La qualificació de l’exercici es farà de la manera següent: cada tema es qualificarà de 0 a 10 punts,
la qualificació final de l’exercici serà la mitjana obtinguda en els tres temes. Per superar aquesta
prova serà necessari obtenir la nota mínima en cada tema de 3 punts i que la nota mitjana dels tres
temes sigui igual a 5 punts o superior.
1.1.3 Tercer exercici
De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre per escrit dos casos pràctics designats per
sorteig públic entre un mínim de deu alternatives diferents, referit al temari de matèries comunes i
específiques i a les funcions del cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.
El temps per resoldre aquest exercici serà de quatre hores.
Les persones aspirants podran fer ús dels textos de normativa legal que creguin oportuns i que hi
duguin. El Tribunal podrà retirar a les persones opositores els esmentats textos quan consideri que
no reuneixen les característiques de textos de normativa legal.
Es valorarà la capacitat de raciocini, la sistemàtica i claredat d’idees, i la correcta interpretació de la
normativa aplicable als casos plantejats.
La qualificació de l’exercici es farà de la manera següent: cada cas pràctic es qualificarà de 0 a 10
punts, la qualificació final de l’exercici serà la mitjana obtinguda en els dos casos pràctics. Per
superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts i que la
nota mitjana dels dos casos sigui igual a 5 punts o superior.

1.2 Torn de promoció interna (vertical, horitzontal i creuada)
1.2.1 Primer exercici
De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a desenvolupar per escrit tres temes, designats per
sorteig públic, d’entre el temari de matèries específiques corresponents al cos, l’escala o
l’especialitat de què es tracti. L’exercici s’efectuarà el mateix dia en dues sessions. A la primera
sessió, d’una durada de quatre hores, se sortejaran quatre temes i les persones opositores n’hauran
de triar i desenvolupar dos temes. A la segona sessió, d’una durada de dues hores, se sortejarà dos
temes i les persones aspirants n’hauran de triar i desenvolupar un tema. En el sorteig de la segona
sessió s’han d’excloure els temes que hagin sortit en el sorteig de la primera sessió.
Entre l’acabament de la primera sessió i el començament de la segona ha de transcórrer una hora.
Es valoraran els coneixements exposats sobre els temes que corresponguin, així com la claredat i
l’ordre d’idees i la qualitat de l’expressió escrita.
La qualificació de l’exercici es farà de la manera següent: cada tema es qualificarà de 0 a 15 punts,
la qualificació final de l’exercici serà la mitjana obtinguda en els tres temes. Per superar aquesta
prova serà necessari obtenir la nota mínima en cada tema de 4,5 punts i que la nota mitjana dels
tres temes sigui igual a 7,5 punts o superior.
1.2.2 Segon exercici
De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre per escrit dos casos pràctics d’entre quatre
designats per sorteig públic entre un mínim de deu alternatives diferents, referit al temari de
matèries comunes i específiques i a les funcions del cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.
El temps per resoldre aquest exercici serà de quatre hores.

Els aspirants podran fer ús dels textos de normativa legal que creguin oportuns i que hi duguin. El
Tribunal podrà retirar a les persones opositores els esmentats textos quan consideri que no
reuneixen les característiques de textos de normativa legal.
Es valorarà la capacitat de raciocini, la sistemàtica i claredat d’idees, i la correcta interpretació de la
normativa aplicable als casos plantejats.
La qualificació de l’exercici es farà de la manera següent: cada cas pràctic es qualificarà de 0 a 15
punts, la qualificació final de l’exercici serà la mitjana obtinguda en els dos casos pràctics. Per
superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima en cada cas pràctic de 4,5 punts i que
la nota mitjana dels dos casos pràctics sigui igual a 7,5 punts o superior.

2. TEMARIS DE MATÈRIES COMUNES
2.1. Cos facultatiu superior
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals i els
valors superiors. Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la
Constitució. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. La Corona. Funcions constitucionals del rei. Successió i regència. Les Corts Generals:
composició, atribucions i funcionament. El Poder Judicial. L’organització judicial espanyola. Altres
òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.
Tema 3. El Govern i l’Administració. Relacions del Govern amb les Corts Generals. L’Administració
general de l’Estat: regulació i composició.
Tema 4. L’Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. Funcions i competències de l’Estat i
de les comunitats autònomes. Distribució de competències entre l’Estat i les comunitats
autònomes.
Tema 5. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió i el
Tribunal de Justícia. Les fons del dret comunitari. Els fons estructurals i els seus objectius prioritaris.
Tema 6. Les llibertats comunitàries. Les polítiques comunes de la Unió Europea: especial referència
a la política regional comunitària. El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El Fons
Social Europeu (FSE). El Fons de Cohesió (FC). El Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER) i El Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).
Tema 7. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears: antecedents històrics i culturals. L’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l’Estatut d’autonomia.
Tema 8. Institucions bàsiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les
Illes Balears: composició, atribucions i funcionament. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de
Comptes. El Consell Consultiu.
Tema 9. El president o la presidenta de les Illes Balears. El Govern de les Illes Balears. L’estructura
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les lles Balears: les conselleries, les direccions
generals i les secretaries generals.
Tema 10. L’Administració institucional. L’Administració corporativa. Especial referència als
col·legis professionals. La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Tema 11. Les fonts del dret administratiu (I). Concepte de dret administratiu. Jerarquia de fonts. La
Constitució. La llei. Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts d’autonomia i les lleis de
les comunitats autònomes.
Tema 12. Les fonts del dret administratiu (II). El reglament: concepte i classes. La potestat
reglamentària: fonament, titulars i límits. Procediment d’elaboració de reglaments.

Tema 13. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis d’actuació i funcionament. Els òrgans
de les administracions públiques: especial referència als òrgans col·legiats. L’atribució de
competències als òrgans administratius: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de
signatura i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis.
Tema 14. L’acte administratiu: característiques generals. Requisits, validesa i eficàcia,
inderogabilitat singular, classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes administratius:
recursos.
Tema 15. El procediment administratiu: concepte, naturalesa i principis generals. Fases del
procediment: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Execució.
Tema 16. La potestat sancionadora de les administracions públiques: principis i procediment. La
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment.
Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
Tema 17. Els contractes del sector públic. Concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i
procediment. El compliment dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i denúncia dels
contractes. Especialitats dels diversos tipus de contractes. L’encàrrec de gestió sotmesa a la
legislació de contractació.
Tema 18. Les subvencions públiques: concepte i naturalesa. Legislació bàsica nacional i
autonòmica aplicable.
Tema 19. L’activitat administrativa de servei públic. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió
directa. Modalitats de gestió indirecta. La concessió.
Tema 20. Règim jurídic del personal al servei de les administracions públiques: règim estatutari i
laboral. L’Estatut bàsic de l’empleat públic. Competències de les comunitats autònomes. La Llei de
la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura i contingut.
Tema 21. El règim jurídic del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Classes de personal. Accés. Procediments per a la provisió de llocs de treball. Carrera i promoció
professional. Drets i deures. Situacions administratives.
Tema 22. Ètica pública. Règim d’incompatibilitats. El codi ètic dels empleats públics de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Règim disciplinari.
Tema 23. El pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: contingut i estructura.
Criteris de classificació dels crèdits pressupostaris. El cicle pressupostari. Les modificacions
pressupostàries. El procediment general d’execució de la despesa pública: fases, òrgans competents
i documents comptables. El control intern i extern de la gestió econòmica de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Tema 24. La direcció pública. El personal directiu professional. Tipus de direcció. Direcció
d’equips. La motivació. La gestió de conflictes. La planificació de la gestió pública.
Tema 25. La transparència administrativa: legislació bàsica i autonòmica.
Tema 26. L’administració electrònica: principis. Els serveis públics electrònics i el dret de la
ciutadania a accedir-hi. Els serveis de col·laboració interadministrativa. La interoperabilitat.
Tema 27. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d’igualtat, no-discriminació i
violència de gènere. El Pla d’Igualtat del personal de Serveis Generals de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Tema 28. La Llei de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de
treball.
Tema 29. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de
caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades. Tipologia de fitxers.
Creació i inscripcions de fitxers públics. Infraccions i sancions. Els plans d’auditoria i control.

3. TEMARIS DE MATÈRIES ESPECÍFIQUES
Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia
Tema 1. La salut i la malaltia, conceptes. Educació sanitària, conceptes, mètodes i nivells
d’aplicació. Abast i finalitats de la salut pública.
Tema 2. Promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Abast i objectius. Nocions de planificació
sanitària. Identificació de problemes de salut. Estimació de recursos i necessitats.
Tema 3. Objectius i finalitats de l’epidemiologia. El mètode epidemiològic i les fases descriptiva,
analítica i experimental. La causalitat en epidemiologia.
Tema 4. Aplicacions de l’estadística als problemes de salut. Tabulació i representació de dades.
Mesures principals de concentració i dispersió. Comparació de paràmetres. Correlació i regressió.
Tema 5. Epidemiologia general de les malalties transmissibles. Reservori i font d’infecció. Els
mecanismes de transmissió. La xarxa de causes.
Tema 6. Infecció i malaltia. Conceptes i el seu valor epidemiològic. Epidèmia, brot epidèmic,
endemoepidèmia i pandèmia.
Tema 7. Profilaxi general de les malalties transmissibles. Aïllament. Declaració de malalties.
Desinfecció, desinsectació i desratització.
Tema 8. Immunitzacions preventives recomanades. El calendari de vacunacions infantils.
Vacunacions en grups de risc.
Tema 9. Zoonosis transmissibles, alimentàries i no alimentàries. Concepte i classificació.
Hidatidosis, brucel·losi, leishmaniosi i ràbia.
Tema 10. Malalties transmissibles preferentment per l’aigua i els aliments. Febre tifoide i altres
salmonel·losis.
Tema 11. Toxiinfeccions alimentàries. Estudi de brots. Factors que afavoreixen l’aparició de
toxiinfeccions alimentàries. Mecanismes de prevenció i control.
Tema 12. Requisits higienicosanitaris que han de complir els operadors d’empresa alimentària.
Formació dels manipuladors. Plans de formació. Marc legal.
Tema 13. Malalties transmeses preferentment per via respiratòria: grip, meningitis cerebroespinal
epidèmica, tuberculosi.
Tema 14. Malalties de transmissió sexual. Concepte general i classificació. Sífilis, gonocòccia i sida.
Tema 15. Aigua de consum humà. Criteris sanitaris de qualitat. Programa de vigilància de l’aigua.
Legislació.
Tema 16. Sistemes de potabilització de l’aigua. Substàncies pel tractament de l’aigua de consum
humà.
Tema 17. Control higiènic i sanitari de les piscines. Legislació.
Tema 18. Control higiènic i sanitari de les aigües de bany i arenes.
Tema 19. Sanitat ambiental. Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, Codi tècnic de
l’edificació. Reglamentació i mesures de control sobre la contaminació atmosfèrica.
Tema 20. Sistemes de depuració d’aigües residuals. Estacions depuradores i fosses sèptiques.
Condicions dels abocaments. Criteris sanitaris per a la reutilització. Legislació.
Tema 21. Legionel·losi: estudi microbiològic. Prevenció i control en instal·lacions de risc. Legislació.
Tema 22. Productes químics: Substàncies i mescles perilloses. Legislació

Tema 23. Biocides: classificació. Importància sanitària. Empreses de servei biocides. Legislació.
Tema 24. Lleixius, detergents i netejadors. Control sanitari. Legislació.
Tema 25. Gestió de residus sanitaris. Legislació.
Tema 26. Lluita contra el tabac. Espais sense fum.
Tema 27. Legislació alimentària. Tipus de disposicions nacionals i comunitàries. Competències de
les Illes Balears en matèria de seguretat alimentària.
Tema 28. Condicions generals sanitàries dels materials en contacte amb els aliments. Aparells,
utensilis i envasos.
Tema 29. Aigües de beguda envasades. Begudes alcohòliques i refrescants. Control sanitari. Marc
legal.
Tema 30. Olis, greixos vegetals i derivats. Tecnologia de fabricació. Control sanitari. Marc legal.
Tema 31. Sucres i derivats. Altres edulcorants. Torrons, massapans, caramels. Aliments
estimulants. Tecnologia de fabricació. Marc legal.
Tema 32. Fruites, verdures i derivats. Conserves vegetals. Confitures i melmelades de fruita. Sucs de
fruita i vegetals. Orxates. Fongs comestibles i tòxics. Control sanitari. Tecnologia de fabricació.
Marc legal.
Tema 33. Condiments i espècies. Conservació i alteracions que experimenten. Control sanitari.
Marc legal.
Tema 34. Normes i sistemes de qualitat i control dels establiments alimentaris i aliments produïts o
comercialitzats en el mercat intracomunitari amb repercussions en seguretat alimentària. Pla
Nacional de Control de la Cadena Alimentària 2016-2020.
Tema 35. Autocontrols. Anàlisi de perills i punts de control crítics. Principis bàsics. Directrius sobre
la flexibilitat en els sistemes d’autocontrol. Prerequisits, guies de bones pràctiques. Marc legal.
Tema 36. Aliments per grups especials i aliments enriquits. Complements alimentaris. Control
sanitari. Marc legal.
Tema 37. Organismes modificats genèticament (OGM) i nous aliments. Autorització. Etiquetat.
Marc legal.
Tema 38. Emmagatzematge, conservació i transport d’aliments. Diferent tipus, condicions que han
de complir. Marc legal.
Tema 39. Menjar preparat. Control oficial, inscripció en registres sanitaris, perills microbiològics
dels menjars preparats. Marc legal.
Tema 40. Xarxa d’alerta alimentària.
Tema 41. Fabricació i conservació d’aliments. Ingredients i coadjuvants tecnològics. Tipus i
funcions. Marc legal.
Tema 42. Traçabilitat dels productes alimentaris. Control oficial. Marc legal.
Tema 43. Contaminants en aliments. Tipus. Marc legal. Residus de plaguicides en aliments.
Tema 44. Control de perills químics en productes alimentaris. Objectius, control oficial. Marc legal.
Tema 45. Control de perills microbiològics en productes alimentaris. Objectius, control oficial.
Marc legal.
Tema 46. Fabricació i conservació d’aliments mitjançant tractament tèrmic, modificació del pH,
modificació de l’activitat de l’aigua, atmosferes controlades. Mètodes, tecnologia i control analític.
Control dels perills més rellevants.

Tema 47. El sistema d’anàlisi de riscs i el control dels punts crítics en la preparació i la conservació
d’aliments en la indústria alimentària d’origen no animal.
Tema 48. Investigació general de tòxics i antídots. Intoxicació per aliments, begudes i productes
alimentaris. La investigació i l’anàlisi.
Tema 49. Intoxicació per medicaments i altres substàncies químiques, la investigació i l’anàlisi.
Intoxicació accidental.
Tema 50. Autoritzacions i registres d’empreses alimentaries i aliments. Registre d’establiments
minoristes a les Illes Balears. Marc legal nacional i autonòmic.
Tema 51. Normativa sobre etiquetatge dels aliments, presentació i publicitat dels productes
alimentaris. Etiquetatge nutricional.
Tema 52. Control d’al·lèrgens i substàncies que provoquen intoleràncies i al·lèrgies presents en els
aliments. Identificació dels diferents al·lèrgens en productes envasats i no envasats. Marc legal.
Tema 53. La Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició: principis, control
oficial i coordinació administrativa. Instruments. Avaluació dels riscs. Laboratoris. Alimentació
saludable i prevenció de l’obesitat. Publicitat dels aliments.
Tema 54. L’acte d’inspecció. Metodologia. Actes d’inspecció: requisits essencials. La presa de
mostres: requisits legals i tècnics. Recollida i tramesa de mostres al laboratori. Anàlisi
contradictòria i diriment. Mesures cautelars davant incompliments de normativa en establiments
sanitaris.
Tema 55. Mètodes cromatogràfics. Fonaments, tècniques i aplicacions per a l’anàlisi d’aigües i
aliments.
Tema 56. Acreditació de laboratoris d’assaig i calibració conforme a la norma UNE EN ISO/IEC
17025. Exigències normatives. Requisits.
Tema 57. Validació i control de qualitat d’assaigs microbiològics d’aigües i aliments. Precisió i
recuperació. Incertesa.
Tema 58. Validació i control de qualitat d’assaigs químics d’aigües i aliments. Precisió i
recuperació. Incertesa.
Tema 59 Equips de laboratori: definició, tipus, calibració i verificació. Material de referència.
Mitjans de cultiu.
Tema 60. Presa de mostres, transport, requisits de preparació de mostres per a l’anàlisi
microbiològica i química d’aigües i aliments. Legislació d’aplicació.
Tema 61. Anàlisi microbiològica d’aigües. Bacteris, virus, paràsits. Normativa aplicable.
Tema 62. Anàlisi microbiològica d’aliments. Bacteris, toxines, virus, paràsits. Normativa aplicable.
Tema 63. Anàlisi química d’aigües. Normativa aplicable.
Tema 64. Anàlisi de contaminants químics en aliments. Normativa aplicable.
Tema 65. Pla Nacional d’Investigació de Residus (PNIR). Mètodes d’anàlisi de residus de
medicaments i els seus metabòlits. Decisió 2002/657/CE.
Tema 66. Anàlisi nutricional d’aliments.
Tema 67. Mètodes espectromètrics per a l’anàlisi d’aigües i aliments. Fonaments i aplicació.
Tema 68. Mètodes de biologia molecular i immunoassaig per a l’anàlisi d’aigües i aliments.
Fonaments i aplicació.
Tema 69. Prevenció de riscs laborals en els laboratoris.

Tema 70. El Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris.
Tema 71. La Llei d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears.
Tema 72. Distribució de competències entre l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de medicaments i productes sanitaris. Agència Europea del Medicament. Agència
Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.
Tema 73. Laboratoris farmacèutics. El Reial decret 824/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els
laboratoris farmacèutics, els fabricants de principis actius d’ús farmacèutics, el comerç exterior de
medicaments i els medicaments en recerca. Les normes de fabricació correcta de medicaments de la
Unió Europea.
Tema 74. Distribució de medicaments d’ús humà. El Reial decret 782/2013, d’11 d’octubre, sobre
distribució de medicaments d’us humà. Les bones pràctiques de distribució de medicaments de la
Unió Europea.
Tema 75. Distribució i dispensació de medicaments d’ús veterinari. Normativa aplicable.
Tema 76. Oficines de farmàcia. Farmacioles farmacèutiques. Criteris de planificació, autoritzacions
i requisits tecnicosanitaris. Legislació.
Tema 77. Serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments dels centres hospitalaris, els centres
sociosanitaris i els centres penitenciaris. Autoritzacions, requisits i funcions. Legislació.
Tema 78. Serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments en centres de cirurgia ambulatòria. Mútues
d’accidents de treball, malalties professionals de la seguretat social i centres d’interrupció de
l’embaràs.
Tema 79. L’atenció farmacèutica als diferents nivells assistencials. Ús racional del medicament.
Tema 80. Recepta mèdica i ordres de dispensació. Legislació.
Tema 81. Estupefaents i psicòtrops. Requisits especials de prescripció i dispensació d’estupefaents
d’ús humà i veterinari. Legislació.
Tema 82. Reaccions adverses a medicaments. Sistema Espanyol de Farmacovigilància. Centre de
Farmacovigilància de les Illes Balears. Legislació.
Tema 83. Productes sanitaris. Legislació. Competències de les administracions públiques.
Tema 84. Productes cosmètics. Legislació. Competències de les administracions públiques.
Tema 85. Alertes farmacèutiques. 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
farmacèutics.
Tema 86. Assaigs clínics amb medicaments. Legislació aplicable. Les normes de bona pràctica
clínica de la Unió Europea.
Tema 87. Formulació magistral. Legislació. Bones pràctiques d’elaboració de fórmules magistrals i
preparats oficinals.
Tema 88. Preparació de medicaments als serveis de farmàcia hospitalària. Acreditació. Guia de
preparació de medicaments a serveis de farmàcia hospitalària.
Tema 89. Autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. Generalitats. El Registro de
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris. Acreditació de centres sanitaris.
Tema 90. Autorització d’activitats relacionades amb òrgans, cèl·lules i teixits humans per a ús en
humans. Requisits de qualitat i seguretat. Requisits dels centres de reproducció humana assistida.

