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Article segon

El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 d’agost de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs i Mulet

Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 8 del Decret 93/2004, de dia
5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats oficinals, que queda
redactat de la manera següent:
4. L’adscripció a un dels nivells d’elaboració dels prevists a les lletres
b), c) i d) de l’article 3.1 té una vigència de dos anys, excepte dels supòsits de
l’apartat 1.a) i de l’apartat 3) que tenen una durada indefinida.
5. Una vegada transcorregut el termini d’un any, es pot sol·licitar el
canvi a un altre nivell, i s’ha d’acompanyar la documentació necessària
acreditativa del compliment dels requisits exigits per al nivell del qual es tracti.

—o—
Disposició addicional única
Num. 19522
Decret 101/2010, de 27 d’agost, pel qual es modifica el Decret
93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats
oficinals
El Decret 93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats oficinals, es dictà amb l’objectiu de garantir la qualitat en l’elaboració de
fórmules i preparats, i establia distints nivells d’elaboració en funció dels requisits tècnics i sanitaris que havien de reunir les oficines de farmàcia. D’aquesta
manera es donava compliment al període d’adaptació atorgat pel Decret
175/2001, de 23 de febrer, que, amb el caràcter de legislació bàsica, aprovà les
normes de correcta elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals i preparats oficinals i establí l’obligació que les oficines de farmàcia i els serveis de
farmàcia que elaborassin aquests tipus de medicaments adaptassin el desenvolupament de les seves activitats al seu contingut.
Posteriorment, la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional
dels medicaments i productes sanitaris, ha previst als seus articles 42 i 43 que
en aquells supòsits en què les oficines de farmàcia i els serveis de farmàcia no
disposin dels mitjans necessaris, excepcionalment, i sens perjudici de l’establert
en l’article 67.2, puguin encomanar a una altra entitat de les previstes a la Llei
la realització d’una o diverses fases de l’elaboració i/o el control de fórmules
magistrals i/o els preparats oficinals que responguin a una prescripció facultativa.
D’altra banda, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té atribuïda la
competència exclusiva en matèria d’ordenació farmacèutica en el marc del que
disposa el número 16, apartat 1, de l’article 149 de la Constitució, d’acord amb
la previsió continguda en l’article 31.48 de l’Estatut d’autonomia. En l’exercici
d’aquesta competència, es vol adaptar la legislació autonòmica a les previsions
contingudes en els articles 42 i 43 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, per tal
d’assolir un clar objectiu de foment d’una formulació de qualitat per part d’aquelles oficines de farmàcia especialitzades, sense deixar de banda les obligacions a les quals queden subjectes totes les farmàcies pel que fa a les fases de
dispensació, registre i d’informació als pacients.

Les oficines de farmàcia que no elaboren fórmules magistrals i preparats
oficinals queden exemptes del compliment de les obligacions que, per als distints nivells de formulació, es preveuen en el Decret 93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats oficinals, al Decret 64/2001, de 27
d’abril, pel qual s’estableixen els requisits tècnics sanitaris que han de reunir
les oficines de farmàcia, i a qualsevol altra norma que s’oposi al present
Decret, si bé han de complir amb les obligacions contingudes en aquesta normativa que els sigui d’aplicació.
Disposició transitòria única
Les oficines de farmàcia que es trobin en el supòsit previst en l’apartat 4
de l’article 3, dins els tres mesos següents a l’entrada en vigor d’aquest
Decret, han de dirigir la sol·licitud per escrit a la Direcció General de
Farmàcia, i acompanyar-la dels contractes d’elaboració de fórmules magistrals
i preparats oficinals subscrits amb altres farmàcies autoritzades.
Disposició final única
El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 d’agost de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Per això, a proposta del conseller de Salut i Consum, d’acord amb el
Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern, a la sessió de
27 d’agost de 2010,
DECRET
Article primer
S’afegeixen els apartats 3 i 4 a l’article 3 del Decret 93/2004, de dia 5
de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats oficinals, que queda redactat de la manera següent:
3. Excepcionalment, aquelles oficines de farmàcia que no han d’elaborar fórmules magistrals i preparats oficinals, han de contractar la seva elaboració i el seu control a altres oficines de farmàcia, prèviament autoritzades
per la Direcció General de Farmàcia.
4. En tot cas, les oficines de farmàcia que no han d’elaborar fórmules
magistrals i preparats oficinals han de comptar amb els registres exigits i
realitzar la fase d’etiquetatge i d’informació al pacient de les fórmules o dels
preparats que dispensin en els termes prevists en aquest Decret i a la legislació d’aplicació.

Num. 19524
Decret 102/2010, de 27 d’agost, de dissolució de la societat Fires
i Congressos de Balears, SA
En virtut del Decret 9/1993, d’11 de febrer, es va acordar la constitució de
la societat Fires i Congressos de Balears, SA, els Estatuts de la qual es varen
aprovar mitjançant escriptura pública de data 16 de març de 1993.
La societat té per objecte, segons el que estableix l’article 2 dels seus
Estatuts, la promoció econòmica, social i cultural de les Illes Balears, mitjançant
l’organització, l’execució i la contractació de fires, congressos, concursos,
exposicions, manifestacions i espectacles culturals.
L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és l’únic
soci d’aquesta entitat, la qual constitueix per tant una societat integrada dins el
sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma, segons el que estableix
l’article 1.3 del Text refós de la Llei de finances de la CAIB, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, en la redacció de la recent Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La Junta General és competent per decidir la dissolució de l’entitat, atès
l’article 40 dels Estatuts socials. D’acord amb aquesta previsió, el Consell de
Govern, constituït en Junta General el dia d’avui, 27 d’agost de 2010, ha aprovat, amb efectes des del dia 1 de setembre, la dissolució de l’entitat, com també
l’assumpció, per part de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears,
de tots els drets i deures i la subrogació en la totalitat dels actius i passius de

