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Indarrean dagoen testu kontsolidatua

 31/2006 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimen-
tzeari buruzkoa. 

 Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 18.1 artikuluan ezartzen duenez, Euskal Autonomia 
Erkidegoari dagokio, bere mugapeko sanitatearen arloan, Estatuko oinarrizko legeria lege-bidez 
garatzea eta exekutatzea. Eskumen horri jarraiki eta Estatuak dagokion oinarrizko legeria eman 
ez bazuen ere, honakoak onartu ziren: lehenik, zerbitzu, zentro eta establezimendu sanitarioei 
buruzko azaroaren 2ko 206/1982 Dekretua eta, gerora, zerbitzu, zentro edo establezimendu sani-
tario asistentzialak baimentzeari buruzko irailaren 10eko 271/1985 Dekretua. Biak zentro, zerbitzu 
eta establezimendu sanitarioak irekitzeko, jardunean jartzeko eta aldatzeko baimenei buruzko 
urriaren 11ko 396/1994 Dekretuak indargabetu zituen eta dekretu hori, hainbat aldaketekin, inda-
rrean egon da orain arte. 

 Hala ere, arau-egoera asko aldatu da onartu zenetik. Lehenik, Euskadiko Antolamendu Sanita-
rioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea argitaratu zen, gai hau arautzeko hainbat manu eskaintzen 
dituena. Horietarik garrantzitsuena 29. artikulua da. Artikulu honen arabera, zuzenean Euskal Auto-
nomia Erkidegoaren menpe ez dauden eta haien lurralde-eremuan jarduten duten osasun-egiturak, 
haien titulartasuna zeinahi dela ere, osasun publikoaren tutoretza orokorra bermatzeko emandako 
antolamendu-arauei atxikiko zaizkie eta administrazio sanitarioaren baimen-printzipioaren arabera 
beteko dute haien jarduna, enpresa-askatasuna eta lanbide sanitarioak libreki betetzea eragotzi 
gabe. Ondoren 34.2 eta 35.4 artikuluak daude. 34.2 artikuluak, osasun kolektiboak hala eskatuta 
edo instalatzeko eta jardunean jartzeko eskakizunak ez betetzeagatik, kautelazko neurrien artean, 
behin-behineko etetea, jarduerak debekatzea eta zentroak, zerbitzuak edo establezimenduak 
ixtea barne hartzen du, eta, 35.4 artikuluaren arabera, aurretik baimenik edo osasun-erregistrorik 
ez duten establezimenduak, instalazioak edo zerbitzuak ixtea ez da zehapentzat joko; ezta, segur-
tasun eta osasun publikoa direla-eta exijitutako betekizunak konplitu arte edo akatsak konpondu 
arte, hauen jarduna etetea ere. 36. artikuluan aurreikusitako hainbat arau-hauste ere aipatu behar 
da, aurretiko administrazio sanitarioaren baimenaren menpe egon, baina baimen hori falta duten 
jarduerak burutzea edo garatzeari buruzkoak edo osasun-autoritateek formulatzen dituzten kaute-
lazko edo behin betiko neurriak edo eskakizun bereziak ez betetzeari buruzkoak. 

 Bigarrenik, Estatuak zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko 
oinarri orokorrak ezarri ditu, urriaren 10eko 1277/2003 Errege Dekretuaren bidez, honela, api-
rilaren 25eko Sanitateko 14/1986 Lege Orokorraren 29.1, 29.2 eta 40.9 artikuluetan eta Osasun 
Sistema Nazionalaren Kohesioari eta Kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen 26.2 
eta 27.3 artikuluan xedatutakoa betez. 

 Aipatu errege dekretuak zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko prozedu-
raren oinarri orokorrak arautzen ditu, sailkapen, izendapen eta defi nizio komun bat ezartzen du 
denentzat eta Osasun eta Kontsumo Ministerioaren menpeko Katalogoa eta Erregistro orokorra 
sortzen ditu. Eta hau guztia zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak publikoak edo pri-
batuak diren eta euren maila edo mota kontuan hartu gabe. Zerbitzu sanitario bat bere jarduera 
nagusia sanitarioa ez den beste erakunde baten barnean egon daitekeelako aukera bada-
goela azpimarratzea merezi du. Pentsa dezagun hirugarren adinekoen egoitzetan, espetxeetan, 
kirol-instalakuntzetan, bainuetxeetan, etab. Kasu horretan, jardunean jartzeko, zerbitzu sanita-
rioak baimen sanitarioa izan beharko du administrazio eskudunak aipatu erakundearen martxan 
ezartzea baimendu baino lehen. Halaber, zentro, zerbitzu eta establezimenduentzat bereizgarri 
ofi zial bat sortzea azpimarratzen du, publikoaren harreraguneko leku ikusgarri batean ezarri behar 
dutena, pertsona erabiltzaileek osasun-autoritatearen baimena badutela jakin dezaten. 
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 Aldaketa hauek zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen baimen eta erregistrorako 
beste dekretu araugile bat ematera daramate, 396/1994 Dekretua inspiratu zuten lerroak bazter 
utzi gabe. Honela, lerro kontinuista honen barnean, arau honen aplikazio-eremuan darraiten zen-
tro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen artean, honakoak aipa ditzakegu: ospitaleak; atentzio 
espezializatuko zentroak; osasun-zentroak; anbulantziak eta bestelako ekipo mugikorrak; organo, 
ehun, hezur, odol eta gorputzeko bestelako isurkinen bankuak eta horiek guztiak lortzeko eta ezar-
tzeko zentroak; laborategi klinikoak; kontsultategi asistentzialak; optikak; ortopediako kabineteak; 
Laneko Arriskuen Prebentzioko 31/1995 Legearen 31.3 artikuluan eta Prebentzioko Zerbitzuen 
Erregelamendua onartzen duen 39/1997 Errege Dekretuaren 37.3 artikuluan datozen jardun sani-
tarioak burutzen dituzten prebentzioko zerbitzuetako zentro edota unitateak; eta audioprotesien 
kabineteak. Era berean, eta begi bistako izaera sanitarioa izan arren, farmazia-atentzioko estable-
zimenduak eta zerbitzuak kanpo geratzen dira, baita farmazia-bulegoen analisi kliniko, optika eta 
ortopedia sekzioak ere, hauek beraien arautegiaren bidez eraentzen baitira. Hori dela eta, eremu 
honetako aldaketa bakarra 1277/2003 Errege Dekretutik dator zuzenean eta hortzetako protesien 
laborategiak eta bainuetxeak kanpo uztea da, 396/1994 Dekretuaren menpe zeudenak eta zen-
tro edo establezimendu sanitario izateari uzten diotenak, hauetan barne hartuta dauden zerbitzu 
sanitarioak izan ezik, noski. 

 Dekretu honen bidez araututako baimen sanitarioak hiru dira: instalazioa, funtsezko aldaketak 
eta jardunean jartzea. Azken hau da garrantzitsuena, zentro, zerbitzu edo establezimendu sani-
tarioaren ateak publikoari irekitzea ahalbidetzen diona. Beste biak, hasi baino lehen, pertsona 
titularrari sortzeko edo aldaketak egiteko proiektua indarrean dagoen arautegiarekin bat datorrela 
bermatzeko dira. Merezi du azpimarratzea, aurreko arautegiarekin ez bezala, baimen hauek lor-
tzeko ez dela dagokion udaletxearen lizentzia edo baimena eskatuko, baina bistan dago honek ez 
duela esan nahi zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioek ez dutela baimen hori izan behar. 
Baimenaren menpe dauden funtsezko aldaketak zeintzuk diren ere zehazten da. 

 396/1994 Dekretuak xedatzen ez zuen bezala, baimen-eskabideak epean ebazten ez badira, 
ezetsi direla ulertu beharko da. 

 Arau honek dakarren beste berrikuntza bat da honakoak arautzea: baimenen iraungitzea eta 
ezestea; zentro, zerbitzu eta establezimendu klandestinoak ixtea; eta osasun, higiene edo segur-
tasun arrazoiengatiko betekizunak konplitu arte edo akatsak konpondu arte baimenduen jarduna 
etetea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearekin bat. 

 Bestalde, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioetako pertsona titularren betebeharrak 
ezartzen dira, hauen artean, Osasun Sailari itxieraren eta funtsezkoak ez diren aldaketen berri 
ematea aipa daitezke. 

 Dekretu hau indarrean sartzean, sanitarioak ez diren erakundeetan integratutako zerbitzu sani-
tarioek instalatzeko eta jardunean jartzeko baimenak lortu beharko dituzte, orain arte ez bezala. 
Bidezkoa da egoera berrira egokitzeko epe bat ematea, xedapen gehigarri bakarrean egiten den 
moduan. Horrelako zerbait gertatzen da audioprotesi establezimenduekin. Hala ere, establezi-
mendu hauek bildu beharreko betekizunak arautzen dituen inongo araurik ez dugula kontuan 
hartuz, oraingoz ezinezkoa da baimentzea. Haientzat beraz, arau hau indarrean sartzea atzeratu 
egiten da. 

 Adierazitako guztiarengatik, elkargo ofi zialei eta sektoreko gizarte erakunde nagusiei entzun 
ostean, eta Euskadiko Aholkularitza Batzorde Juridikoarekin bat, Osasun sailburuak halaxe propo-
satuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko otsailaren 21ean egindako bilkuran gaia eztabaidatu 
eta onartu ondoren, honako hau 
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 XEDATU DUT: 

 I. KAPITULUA 

 XEDAPEN OROKORRAK 

 1. artikulua.– Helburua. 

 Dekretu honen helburua da: 

 a) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen bai-
men sanitarioak arautzea, izan daitezen publikoak nola pribatuak. 

 b) Aipatu zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioetako pertsona titularren betebeharrak 
ezartzea. 

 2. artikulua.– Aplikazio-eremua. 

 1.– Dekretu honen ondorioetarako, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitariotzat hartzen 
dira zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko oinarri orokorrak ezartzen dituen 
urriaren 10eko 1277/2003 Errege Dekretuan defi nitu eta zerrendatutakoak. 

 Horien artekotzat hartuko dira, eta, beraz, baimen sanitarioei buruzko urriaren 10eko 1277/2003 
Errege Dekretuaren II. eranskineko C.2.90 epigrafearen menpe egongo dira (C.2.90: «Ospita-
lizaziorik gabeko osasun-laguntzako beste hornitzaile batzuk») zentro sanitarioetakoak eta 
erakunde ez-sanitarioetakoak ez diren eta ondoren defi nitzen eta zerrendatzen diren kanpozerbi-
tzu hauek: 

 a) Gaixotasunak pazienteen etxean diagnostikatzen edo tratatzen eta asistentzia gainbegira-
tzen duten zerbitzu medikoak, izan programatutakoak edo larrialdietakoak. 

 b) Hartzaileei zainketak etxean edo beren esparru propioan ematen dizkieten erizaintza zerbi-
tzuak, zain barneko tratamenduak, zaurien sendaketa, osasuna sustatzeko eta errehabilitazioko 
jarduerak edo gaixotasunen segimendurako eta kontrolerako edo gaixotasunen prebentziorako 
hezkuntza-jarduerak barnean har ditzaketenak. 

 c) Etxeko terapien zerbitzuak, hala nola arnas terapiak eta dialisia, ekipamenduaren egoki-
tzapen pertsonalizatua edo profesional sanitarioek esku hartzea eskatzen duten prozedurak eta 
teknikak egitea eskatzen dutenean. 

 d) Errehabilitazio- eta fi sioterapia-zerbitzuak, modalitate guztietakoak, gaixotasunak senda-
tzeko eta prebenitzeko, osasuna sustatzeko, disfuntzio psikofi sikoak dituzten edo osasunmaila 
egokian eduki nahi diren pertsonak suspertzeko, gaitzeko, errehabilitatzeko eta berregokitzeko 
ariketa terapeutiko espezializatuak egitea etxean gainbegiratzen dutenak. 

 e) Pazienteei etxeko asistentzia eman behar dieten psikologia sanitarioko zerbitzuak, hala nola 
mendetasunak dituzten pertsonekin esku hartzen dutenak edo familiatestuinguruan esku hartzen 
dutenak. 

 f) Logopediazerbitzuak, gaixotasun bat edo lesio bat dutenei, edo ebakuntza egin dietenei 
etxean arreta emanez komunikazio eta adierazpenfuntzioak eta arnasketa eta irensketafuntzioak 
hobetzen laguntzen dutenak. 
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 g) Zainketak etxean egitea ahalbidetzen duen podologiazerbitzuak, izan litezkeen patologiak 
sendatzekoak, nahiz oinen mantentze, prebentzio eta zainketazereginak egitekoak. 

 h) Arrisku obstetriko txikiko emakumeei erditzeko arreta etxean emateko zerbitzua. 

 i) Teleasistentzia sanitarioko zerbitzuak, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabi-
liz kontsultarako, diagnostikorako eta monitorizaziorako ematen direnak. 

 j) Higiezinik edo instalazio fi nkorik ez edukitzeagatik eta zentro sanitario edo erakunde ezsani-
tario batekoak ez izateagatik, baimen sanitarioen erregimenaren oinarri orokorrek ezartzen duten 
sailkapen formalean identifi katu ezin diren asistentzia sanitarioko zerbitzuak, edozein tokitan ema-
ten direla ere. Baimen sanitarioen erregimen horren barnean sartzeko, osasunarloan eskuduna 
den saileko titularrak agindu bat eman beharko du, arrazoituta. 

 2.– Dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo eta euren araubide espezifi koak eraendurik gera-
tzen dira: 

 a) Medikamentuak edo produktu sanitarioak banatu, inportatu edo ekoizten diharduten establezi-
menduak, hortz-protesien laborategiak eta albaitaritzako medikamentuak banatu eta ematearekin, 
pentsu-sendagarriak ekoitzi eta banatzearekin eta albaitari-erabilpeneko autotxertoa ekoizteare-
kin lotutako establezimenduak. 

 b) Babes erradiologikoko zerbitzuak eta unitate teknikoak. 

 c) Farmazia-atentzioko establezimenduak eta zerbitzuak, baita farmazia-bulegoen analisi klini-
koko, optikako eta ortopediako sekzioak ere. 

 3.– Laneko Arriskuen Prebentzioko 31/1995 Legearen 31.3 artikuluan eta Prebentzioko Zer-
bitzuen Erregelamendua onartzen duen 39/1997 Errege Dekretuaren 37.3 artikuluan datozen 
jardun sanitarioak burutzen dituzten prebentzio-zerbitzuetako zentro edo unitateak dekretu honen 
pean daude, aurrezaintzako-zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera 
sanitarioak arautzen dituen uztailaren 27ko 306/1999 Dekretuan xedatutakoarekin edo hau ordez-
katzen duten arauekin bateragarri den guztian. 

 3. artikulua.– Baimen sanitario motak. 

 Dekretu honen bidez araututako baimen sanitarioak honakoak dira: 

 a) Instalatzeko baimen sanitarioa. 

 b) Funtsezko aldaketak egiteko baimen sanitarioa. 

 c) Jardunean jartzeko baimen sanitarioa. 

 4. artikulua.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzea. 

 1.– Dekretu honen aplikazioeremuaren barnean dauden zentro, zerbitzu eta establezimendu 
sanitario guztiek –beren jarduera nagusia sanitarioa ez den erakundeen barnean dauden zerbi-
tzuak barne– instalatzeko eta jardunean jartzeko baimen sanitarioak lortu behar dituzte. 

 Dekretu honen 2.1 artikuluko bigarren paragrafoan defi nitu eta aipatutako kanpozerbitzu guztiek 
instalatzeko eta jardunean jartzeko baimen horiek batera lor ditzakete, egintza bakarrean. Kasu 
horietan, 17.1 artikuluak aipatzen duen ikuskapenizapidea zerbitzuko asistentziaarduradunarekin 
aurrez aurre egindako elkarrizketa baten bitartez egin daiteke. 
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 2.– Funtsezko aldaketak egiteko baimen sanitarioa ere eskuratu behar dute, horretarako aurrei-
kusitako baldintzak biltzen direnean. 

 3.– Aurreko bi idatz-zatietan xedatutakotik salbuetsita daude aurretik beste autonomia-erkidego 
batek baimendutako asistentzia sanitarioko zentro mugikorrak, betiere haien titularrek aurretik 
Osasun Sailari haien jardueren hasieraren berri eman eta aipatu erkidegoak emandako baimena 
aurkezten badiote. 

 4.– Dekretu honetan araututako baimen sanitarioak lortzeak ez ditu zentro, zerbitzu eta esta-
blezimendu sanitarioak publikoari irekitzeko, bere jarduerak garatzeko edo bere aparatuen edo 
ekipoen funtzionamendurako behar diren gainontzeko baimenak lortu behar izatetik salbuesten. 

 5. artikulua.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen Erregistroa. 

 Administrazio sanitarioak baimendutako zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak zentro, 
zerbitzu eta establezimendu sanitarioen Erregistroan inskribatzen ditu. 

 6. artikulua.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen kontrola eta ikuskapena. 

 1.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioek Osasun Sailaren kontrola jasan behar dute, 
Estatuko Osasun Sistemaren Kohesioa eta Kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen 
6. artikuluan aurreikusitako moduan. 

 2.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen ikuskapena Euskadiko Osasun Anto-
lamenduari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 33. artikuluan xedatutakoaren arabera 
burutuko da. 

 7. artikulua.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioetako pertsona titularren betebeharrak. 

 Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioetako pertsona titularrek honako betebeharrak 
izango dituzte: 

 a) Hauetan baimendutako eskaintza asistentzialaren babespean dagoen atentzio sanitarioa 
ematen dela bermatzea, jardunbide profesional zuzenaren eta uneoroko zientziaren ezagutzen 
arabera. 

 b) Hauetan baimendutako eskaintza asistentzialak babestu gabeko atentzio sanitariorik ez dela 
ematen dela bermatzea. 

 c) Ematen den asistentzia sanitarioa behar bezalako tituluak edo prestakuntza duten pertsonek 
soilik ematen dutela bermatzea. 

 d) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitario mota bakoitzarentzat indarrean dauden arauek 
ezartzen dituzten baldintzak eta betebehar teknikoak mantentzea. 

 e) Kanpoko errotulazioan zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioa Eusko Jaurlaritzaren 
Osasun Sailak baimendutakoa dela aipatzea. 

 f) Publikoaren harreragunean eta era ikusgarrian jardunean jartzeko baimenari dagokion ezau-
garria ipintzea. 

 g) Langile guztien identifi kazio zuzena bermatzea, beren izen eta lanbide-kategoria beren jan-
tziaren leku ikusgarri batean erakutsiz. 

 h) Osasun Sailari hauen funtsezkoak ez diren aldaketen eta itxieraren berri ematea. 

 i) Osasun Sailari eskatutako argibide guztiak helaraztea bere eskumena betetzeko. 
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 II. KAPITULUA 

 INSTALATZEKO ETA FUNTSEZKO ALDAKETAK EGITEKO BAIMENAK 

 8. artikulua.– Instalatzeko baimena. 

 Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitario bat sortu nahi duen edozein pertsonak, izan fi si-
koa edo juridikoa, instalatzeko baimena lortu behar du aurretik. 

 9. artikulua.– Agiriak. 

 1.– Instalatzeko baimen-eskabidearekin batera honako agiri hauek helarazi behar dira: 

 a) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titularra pertsona fi sikoa bada, Nortasun 
Agiria, pasaportea edo bere nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein agiri. 

 b) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titularra Osakidetza-Euskal Osasun Zerbi-
tzua ez den beste pertsona juridiko bat bada, Identifi kazio Fiskaleko Zenbakia, bere eratze-agiria, 
estatutuak, bere izenean jarduten duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzen duen agiria eta Nor-
tasun Agiria, pasaportea edo bere nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein agiri. 

 c) Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioaren deskripzio-memoria; bertan honakoa 
zehaztuko dira: bere kokalekua, ezaugarriak, instalazioak, barne-antolaketa eta eskaintza asis-
tentziala eta jarduerak. 

 d) Lokalaren plano-multzoa eta xehetasun-planoa; bertan honakoak zehaztuko dira: sarrerak, 
espazioen banaketa eta azalerak. 

 e) Hala behar bada, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioaren arauek eskatzen dituz-
ten agiriak. 

 f) Dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. 

 2.– Beren jarduera nagusia sanitarioa ez den erakundeen barnean dauden zerbitzuei dago-
kienez, gainera, deskripzio-memorian jarduera nagusia zein den eta zerbitzu sanitarioarekin zer 
zerikusi duten adierazi beharko da, eta zerbitzu sanitarioak erakundearen instalazioen barnean 
duen kokapena ezagutzea ahalbidetu behar dute planoek. 

 10. artikulua.– Iraungitzea. 

 Instalatzeko baimena iraungitzen da: 

 a) Jakinarazpena egiten denetik urtebetera, bere sorrerak obra berri bat edo jada badagoen 
higiezin baten banaketaren edo egituraren aldaketarik ez dakarren zentro, zerbitzu edo establezi-
mendu sanitarioen funtzionamendurik eskatu ez bada. 

 b) Jakinarazpena egiten denetik bi urtera, gainontzeko kasuetan obrak hasi ez edo gelditu 
badira. 

 11. artikulua.– Funtsezko aldaketak egiteko baimena. 

 1.– Jardunean jartzeko baimena duen zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitario baten fun-
tsezko aldaketatzat honakoak hartuko dira: 

 a) Higiezinaren banaketa edo egitura aldatzea. 
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 b) Erradioterapiako edo medikuntza nuklearreko unitate asistentzialak aldatzea. 

 c) Eskaintza asistentziala aldatzea. 

 d) Pertsona titularra aldatzea. 

 2.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitario batean funtsezko aldaketak burutzeko, aurre-
tik, aldaketa egiteko dagokion baimena lortu behar da. 

 12. artikulua.– Erradioterapiako edo medikuntza nuklearreko unitate asistentzialen edo higiezi-
naren egitura edo banaketa aldatzea. 

 1.– Erradioterapiako edo medikuntza nuklearreko unitate asistentzialen edo higiezinaren egi-
tura edo banaketa aldatzeko eskabidearekin batera honako agiri hauek helarazi behar dira: 

 a) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titularra Osakidetza-Euskal Osasun Zer-
bitzua ez den beste pertsona juridiko bat bada, eta bere izenean jarduten duena Osasun Sailaren 
artxiboetan ageri den ez den pertsona fi siko bat bada, bere ordezkaritza egiaztatzen duen agiria 
eta Nortasun Agiria, pasaportea edo bere nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein agiri. 

 b) Proposatutako aldaketa justifi katzen duen memoria, bertan aurreikusitako exekuzio-epea, 
zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioaren asistentzia-kalitatea eta funtzionamendu egokia 
edo, holakorik ezean, behin-behineko itxiera bermatzeko hartuko diren neurriak zehaztuko dira. 

 c) Lokalaren plano-multzoa eta xehetasun-planoa; bertan sarrerak, espazioen banaketa eta 
azalerak zehaztuko dira. 

 d) Hala behar bada, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioaren arauek eskatzen dituz-
ten agiriak. 

 e) Dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. 

 2.– Jakinarazpena egin eta urtebetera obrak hasi ez badira, erradioterapiako edo medikun-
tza nuklearreko higiezinaren edo unitate asistentzialen egitura edo banaketa aldatzeko baimena 
iraungiko da. 

 13. artikulua.– Eskaintza asistentziala aldatzea. 

 Eskaintza asistentziala aldatzeko eskabidearekin batera honako agiri hauek helarazi behar dira: 

 a) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titularra Osakidetza-Euskal Osasun Zer-
bitzua ez den beste pertsona juridiko bat bada, eta bere izenean jarduten duena Osasun Sailaren 
artxiboetan ageri den ez den pertsona fi siko bat bada, bere ordezkaritza egiaztatzen duen agiria 
eta Nortasun Agiria, pasaportea edo bere nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein agiri. 

 b) Eskaintza asistentzial berriaren deskripzio-memoria. 

 c) Hala behar bada, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioaren arauek eskatzen dituzten 
agiriak. 

 d) Dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. 
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 14. artikulua.– Pertsona titularra aldatzea. 

 Pertsona titularra aldatzeko eskabidearekin batera honako agiri hauek helarazi behar dira: 

 a) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren lehengo titularra Osakidetza-Euskal 
Osasun Zerbitzua ez den beste pertsona juridiko bat bada, eta bere izenean jarduten duena 
Osasun Sailaren artxiboetan ageri den ez den pertsona fi siko bat bada, bere ordezkaritza egiaz-
tatzen duen agiria eta Nortasun Agiria, pasaportea edo bere nortasuna egiaztatzeko balio duen 
beste edozein agiri. 

 b) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titular berria pertsona fi sikoa bada, Norta-
sun Agiria, pasaportea edo bere nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein agiri. 

 c) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titular berria Osakidetza-Euskal Osa-
sun Zerbitzua ez den beste pertsona juridiko bat bada, Identifi kazio Fiskaleko Zenbakia, bere 
eratze-agiria, estatutuak, bere izenean jarduten duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzen duen 
agiria eta Nortasun Agiria, pasaportea edo bere nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edo-
zein agiri. 

 d) Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioaren titularra aldatu izana egiaztatzen duten 
agiriak. 

 e) Dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. 

 III. KAPITULUA 

 JARDUNEAN JARTZEKO BAIMENA 

 15. artikulua.– Ezaugarriak. 

 1.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioek jardunean jartzeko baimena izan beharko 
dute haien jarduna garatu ahal izateko. 

 2.– Jardunean jartzeko baimena lortu behar da: 

 a) Instalatzeko baimena duten zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitario berrien jarduna 
hasi baino lehen. 

 b) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioen funtsezko aldaketak egin eta gero eta dagoz-
kien jardunak hasi baino lehen. 

 3.– Bi zerbitzu edo gehiagoz osatuta dauden zentroek jardunean jartzeko baimen bakarra 
izango dute eta bertan baimendutako zerbitzu guztien zerrenda agertuko da. 

 4.– Jardunean jartzeko baimena nahitaezko baldintza da hauetarako: 

 a) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretatik dirulaguntzak lortzeko. 

 b) Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen Erregistroan inskribatuta egoteko. 

 c) Berariazko arauetan araututako jarduera sanitarioak burutzeko beharrezko baimen gehiga-
rriak eskatzeko. 

 d) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren egiaztagiria eskatzeko. 

 e) Publizitate sanitarioa egiteko baimena eskatzeko. 
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 f) Osasun Sailarekin kontzertuak edo konbenioak ezartzeko. 

 16. artikulua.– Agiriak. 

 1.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitario berriak jardunean jartzeko baimen-eskabidea-
rekin batera ondoko agiriak aurkeztuko dira: 

 a) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titularra Osakidetza-Euskal Osasun Zer-
bitzua ez den beste pertsona juridiko bat bada, eta bere izenean jarduten duena Osasun Sailaren 
artxiboetan ageri den ez den pertsona fi siko bat bada, bere ordezkaritza egiaztatzen duen agiria 
eta Nortasun Agiria, pasaportea edo bere nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein agiri. 

 b) Pertsonal sanitarioaren zerrenda, bakoitzaren tituluen, elkargoko kide izatearen eta, hala 
behar bada, dedikazio-araubidearen frogagiriekin. 

 c) Zentro, zerbitzu edo establezimenduaren arauek hala eskatzen badute, jarduera asistentzia-
laren zuzendari teknikoaren edo arduradunaren izendapena, eta titulazioa, elkargoko kidetasuna, 
hala behar bada, eta izendatutako pertsonaren idatzizko onarpena. 

 d) Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak dituen aparatuei, ekipoei eta erremintei 
buruzko memoria. 

 e) Hala behar bada, Industria Sailak edo beste erakunde batzuek emaniko erradioterapiako, 
medikuntza nuklearreko edo antzeko ezaugarriak dituzten bestelako aparatuen edo ekipoen 
baimenak. 

 d) Hala behar bada, zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren arauek eskatzen dituz-
ten agiriak. 

 2.– Funtsezko aldaketak burutu dituzten zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioak jar-
dunean jartzeko eskabidearekin batera ordezkaritza egiaztatzen duen agiria eta Nortasun Agiria, 
pasaportea edo zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titularraren izenean jarduten 
duen pertsonaren nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein agiri, hau Osakidetza-Euskal 
Osasun Zerbitzua ez den beste pertsona juridiko bat bada eta bere ordezkaria Osasun Saileko 
artxiboetan ageri ez den pertsona fi siko bat bada. 

 17. artikulua.– Egiaztapen-akta eta ebazpena. 

 1.– Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitario berri bat jardunean jartzeko eskabidea ebatzi 
baino lehen, ikuskapen-bisita bidez, indarrean dauden arauek aurreikusitako baldintzak betetzen 
dituela eta jardunean jartzeko dagokion baimenera doitzen dela egiaztatu behar da. 

 2.– Higiezinaren edo erradioterapiako edo medikuntza nuklearreko unitate asistentzialen egi-
turan edo banaketan aldaketak egin dituzten zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioak 
jardunean jartzeko baimenak ebaztea ere ikuskapenaren menpe dago. 

 3.– Eskaintza asistentziala edo titularra aldatu duten zentro, zerbitzu edo establezimendu sanita-
rioak jardunean jartzeko baimenak ebazteak ez du ikuskapenik behar, bere berariazko arautegiak 
edo Osasun Sailaren kontrol-planek eskatzen dituztenetan izan ezik. 

 4.– Ikuskapenaren ondorioa aktan jaso behar da. 

 5.– Ondorioa aldekoa bada, zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioa jardunean jartzea 
baimenduko da eta bere titularrari 7.f) artikuluan aipatutako bereizgarria emango zaio. 
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 6.– Ondorioa aurkakoa bada, zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titularrari hila-
beteko epea emango zaio atzemandako hutsak zuzentzeko, eta ebazteko eta jardunean jartzeko 
ebazpenaren jakinarazpen epea eten egingo da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.5.a) artikuluan xeda-
tutakoarekin bat. 

 7.– Hutsak zuzenduta, zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioa jardunean jartzea bai-
menduko da eta bere titularrari 7.f) artikuluan aipatutako bereizgarria emango zaio. Zuzendu 
ezean, ez da baimenik emango. 

 18. artikulua.– Jardunean jartzeko baimenaren baliozkotasun-epea eta berriztatzea. 

 1.– Jardunean jartzeko baimenak bost urteko balioa du, zentro, zerbitzu eta establezimendu 
sanitarioen arautegiak epe laburragoa ezartzen ez badu bederen. 

 2.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioetako pertsona titularrek jardunean jartzeko 
baimenaren berriztapena bere baliozkotasuna amaitu baino hiru hilabete lehenago eskatu behar 
dute; horretarako Osasun Sailak ematen duen eredua erabiliko dute eta honakoak erantsiko 
dituzte: 

 a) Pertsonal sanitarioaren zerrenda eguneratua, sartu berri den pertsonalaren tituluen, elkar-
goko kidetasunaren eta, hala behar bada, dedikazio-araubidearen frogagiriekin. 

 b) Jardunean jartzeko baimena eman zeneko baldintzak ez direla aldatu adierazten duen aitor-
pen izenpetua. 

 c) Funtsezkoak ez diren aldaketak gertatu badira eta, 22. artikuluan aurreikusten den gisan, 
hauen berri eman ez bada, aldaketa horien esplikazio-memoria. 

 d) Dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. 

 3.– Jardunean jartzeko baimenaren berriztapena ebatzi baino lehen, 17. artikuluan aurreikusi-
tako egiaztapena egin behar da, bere berariazko arautegiak edo Osasun Sailaren kontrol-planek 
hala eskatzen duten zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioetan. 

 IV. KAPITULUA 

 BAIMEN GUZTIETARAKO XEDAPEN ERKIDEAK 

 19. artikulua.– Eskabideak aurkeztea. 

 1.– Dekretu honetan araututako baimen-eskabideak Osasun Sailak onartutako eredura doitu 
eta dagozkien agiriekin batera helarazi behar dira. 

 2.– Eskabideak zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioa kokatzen den lurralde histo-
rikoan aurkeztu behar dira, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako lekuetan. 

 3.– Bere sorrerak obra berri bat edo jada badagoen higiezin baten banaketaren edo egituraren 
aldaketarik ez dakarren zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioen instalazioa eta jardunean 
jartzea batera eska daitezke. Kasu horretan, eskabide biei dagozkien agiriak erantsi behar dira. 
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 4.– Jardunean dagoen zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitario baten funtsezko aldaketa 
motei dagozkien baimenak batera eska daitezke, betiere funtsezko aldaketa horiek batera buru-
tuko badira. Kasu horretan, horiei guztiei dagozkien agiriak erantsi behar dira. 

 5.– Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitario baten eskaintza asistentziala edo titularraren 
aldaketa eta aldaketa horiei dagokien jardunean jartzeko baimena batera eska daitezke. Kasu 
horretan, eskabide biei dagozkien agiriak erantsi behar dira. 

 19.bis artikulua.– Baimen sanitario guztien izapidetze elektronikorako arauak. 

 1.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioei baimena emateko administrazioizapidean 
interesa duten pertsona fi siko edo juridikoek prozedura horien izapideak bitarteko elektronikoen 
bidez eskatu, kontsultatu eta egin ditzakete, nahi izanez gero. 

 2.– Prozedura horiei dagokien berariazko prozeduraaraudia bazter utzi gabe –otsailaren 21eko 
31/2006 Dekretuak eta hori aldatzen, ordezten edo garatzen duten xedapenek zehazten dute 
araudi hori–, izapidetze elektronikoari buruzko alderdiak Administrazio Elektronikoari buruzko 
otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra-
ren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari 
buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuak arautuko dira, betiere dekretu horiek aldatzen, ordez-
ten edo garatzen dituen bestelako xedapenak edo ebazpenak bazter utzi gabe. 

 3.– Eskabideak eta izapideei dagozkien ereduak aurrez aurre edo modu elektronikoan izapi-
detzeko moduari buruzko zehaztapenak Osasun eta Kontsumo Sailaren egoitza elektronikoan 
egongo dira. Nolanahi ere, kontuan hartuko da eskaera egiteko izapiderako eta dokumentazioa 
aurkezteko kanaletako bat –aurrez aurrekoa edo elektronikoa– erabiltzeak ez duela sortzen pro-
zedurako gainerako izapideetarako kanal berbera erabiltzeko betebeharra, edozein unetan alda 
baitaiteke. 

 20. artikulua.– Ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea. 

 1.– Ebazteko eta dekretu honek araututako baimen-eskabideei buruzko ebazpena jakinaraz-
teko gehienezko epea hiru hilabetekoa izango da. 

 2.– Epe horretan ez bada ebazpenaren berri ematen, eskabidea ezetsia izan dela ulertuko da. 

 21. artikulua.– Errekurtsoak. 

 Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen baimenen gaian eskumena duen organoak 
emandako ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio goragoko orga-
noari, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legean aurreikusitako modu eta epeetan. 

 V. KAPITULUA 

 FUNTSEZKOAK EZ DIREN ALDAKETEN ETA ITXIEREN JAKINARAZPENAK 

 22. artikulua.– Funtsezkoak ez diren aldaketen jakinarazpena. 

 1.– Funtzionatzeko baimena duen zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitario baten funtsezko 
ez diren aldaketatzat honakoak hartuko dira: 

 a) Zentroaren, zerbitzuaren eta establezimenduaren arauek hala eskatzen badute, zuzendari 
teknikoa edo jarduera asistentzialaren arduraduna aldatzea. 
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 b) Pertsonal sanitarioa edo bere dedikazio-araubidea aldatzea. 

 c) Erradiodiagnostikoko unitate asistentziala aldatzea. 

 d) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren jarduna, osoki edo partzialki, aldi bate-
rako etetea. 

 2.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitario baten ez-funtsezko aldaketen berri Osasun 
Lurralde Zuzendaritzari eman behar zaio, aldaketa hauek gertatzen direnetik aurrera hilabeteko 
epean, eta 16. artikuluaren 1. idatz-zatiko b), c), d) edo e) hizkietan aurreikusitako agiriak erantsiko 
zaizkio, edo jardueraren aldi baterako etetea justifi katzen duen memoria, dagokion bezala. 

 23. artikulua.– Itxiera jakinaraztea. 

 1.– Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titularrak Osasun Saileko Lurralde 
Ordezkaritzari behin betiko itxieraren berri eman beharko dio, hau gertatu baino gutxienez hiru 
hilabete lehengo. 

 2.– Jakinarazpenarekin batera honako agiri hauek helarazi behar dira: 

 a) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren titularra Osakidetza-Euskal Osasun Zer-
bitzua ez den beste pertsona juridiko bat bada, eta bere izenean jarduten duena Osasun Sailaren 
artxiboetan ageri den ez den pertsona fi siko bat bada, bere ordezkaritza egiaztatzen duen agiria 
eta Nortasun Agiria, pasaportea edo bere nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein agiri. 

 b) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioa jardunean egon den bitartean sortutako doku-
mentazio klinikoaren mantentze-prozeduraren deskripzio-memoria, indarrean dagoen araudian 
aurreikusitakoarekin bat. 

 3.– Biztanleriaren osasunaren defentsak hala eskatzen duenean, zentro, zerbitzu eta estable-
zimendu sanitarioen baimenen gaian organo eskudunak, aurreikusitako epea baino lehen ixteko 
eta, salbuespen gisa, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioaren aldi baterako jarduna, 
eten dezake. 

 VI. KAPITULUA 

 ZEHATZEKO ARAUBIDEA 

 24. artikulua.– Arau-hausteak eta zehapenak. 

 1.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko gaian arau-hausteak eta 
zehapenak Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 35.etik 
39. artikulura eta apirilaren 25eko Sanitate Orokorreko 14/1986 Legearen 32.tik 37. artikulura 
bitartean aurreikusitakoak dira. 

 2.– Zehatzeko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zehatzeko ahala-
ren otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoa da. 
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 VII. KAPITULUA 

 BAIMENAK AMAITZEA, GABETZEA, BALIOGABETZEA ETA ETETEA 

 25. artikulua.– Baimenak amaitzea. 

 1.– Instalatzeko eta jardunean jartzeko baimenak zentro, zerbitzu edo establezimendu sanita-
rioaren titularra nortasun juridikoa hil edo iraungitzeagatik amaituko dira. 

 2.– Baliogabetzeagatik eta zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioa behin betiko ixteaga-
tik ere amaituko dira, eta kasuen arabera, iraungitzeagatik eta baliozkotasun epea amaitzeagatik, 
dekretu honetan ezarritakoarekin bat. 

 26. artikulua.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitario klandestinoak. 

 1.– Instalatzeko eta jardunean jartzeko baimenik ez duten zentro, zerbitzu eta establezimendu 
sanitarioak klandestinotzat joko dira. 

 2.– Dagozkien zehapenak eta bil daitezkeen erantzukizun zibil eta penalak ezartzea oztopatu 
gabe, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko gaian eskumena duen orga-
noak zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitario klandestinoak ixteko ahalmena du, aurretik 
bere titularrei entzuteko baldintza bakarrarekin. 

 27. artikulua.– Baimenak baliogabetzea. 

 1.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen baimenen gaian eskumena duen organoak 
dekretu honek araututako baimenak baliogabetzeko eskumena ere badu, berau emateko oinarri 
gisa balio izan zuten funtsezko baldintzak aldatu direla egiaztatzen bada. 

 2.– Baliogabetzeko prozedura Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen VI. tituluan ezarritakoaren arabera gara-
tzen da. Baliogabetze-ebazpenak zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren itxiera dakar 
berekin. 

 3.– Prozedura izapidetzen den bitartean zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren jar-
duna etetea erabaki daiteke hala aholkatzen duten osasun-, higiene- edo segurtasun-arrazoiak 
daudenean. 

 28. artikulua.– Jarduna etetea. 

 1.– Betiere berau egilesteko oinarri gisa balio izan zuten funtsezko baldintzak aldatu ez badira, 
zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen baimenen gaian eskumena duen organoak zentro, 
zerbitzu eta establezimendu sanitario baten jarduna aldi baterako eten dezake, osasun-, higiene- edo 
segurtasun-arrazoiengatik eta aurretik bere titularrari entzuteko baldintza bakarrarekin. 

 2.– Aldi baterako etetea bertan behera geratuko da berau eragin zuten arrazoiak desagertu 
bezain laster. 

 XEDAPEN GEHIGARRIAK 

 Lehenengoa.– Emandako baimenen baliozkotasuna eta eraginkortasuna aurreko arautegiaren 
arabera. 

 Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioei emandako baimenek urriaren 11ko 
396/1994 Dekretuaren eta berau garatzen duten arauen arabera, beraien baliozkotasuna eta era-
ginkortasuna gordetzen dute, arau horietan aurreikusitakoarekin bat. 
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 1995eko martxoaren 30eko Aginduaren bidez araututako zentro, zerbitzu eta establezimendu 
sanitarioen Erregistroan egindako inskripzioek ere beraien baliozkotasuna eta eraginkortasuna 
gordetzen dute. 

 Bigarrena.– Beren jarduera nagusia sanitarioa ez den erakundeen barnean dauden zerbitzu 
sanitarioen onespen-epea. 

 Beren jarduera nagusia sanitarioa ez den erakundeen barnean dauden eta dekretu hau inda-
rrean sartzean jardunean dauden zerbitzuetako pertsona titularrek bi urteko epea izango dute 
instalatzeko eta jardunean jartzeko baimenak eskatzeko. Baimen biak batera eskatuko dira, 
19.3 artikuluan aurreikusitakoarekin bat. 

 Hirugarren Xedapen Gehigarria. Etxean ematen diren kanpozerbitzuak edo zentro sanitarioeta-
koak ez direnak baimen sanitarioen erregimenera egokitzeko arauak. 

 1.– Dekretu honen 2.1 artikuluko bigarren paragrafoan defi nitu eta adierazitako kanpozerbitzuak 
–instalatzeko eta jardunean jartzeko eta, hala badagokio, funtsezko aldaketak egiteko baimenak 
lortu behar dituztenak– baimen sanitarioen erregimenari lotzeak berekin dakar dekretu honetako 
arau guztiei lotzea, betiere higiezinei edo instalazio fi nkoei buruzko alderdiak salbuetsita, ez baitute 
halakorik. Kasuan kasuko jarduerarekin bat datorren titulazioa edo prestakuntza duten profesional 
sanitarioek egin behar dute beti asistentziajarduera, eta kasu guztietan asistentziaren arduradun 
bat egongo da. 

 2.– Aurrekoaz gain, zerbitzu horien baimen sanitarioen erregimenean honako eskakizun espe-
zifi ko hauek biltzen dira: 

 a) Denek eduki behar dute emandako zerbitzuaren jarduerari dagozkion arriskuak estaltzen 
dituen erantzukizun zibileko aseguru-poliza bat. 

 b) Baimen sanitario guztiak indarrean dagoen legediak ezarria duen tasaerregimenari lotutako-
tzat hartuko dira. 

 c) Zerbitzu medikoen eskakizun materialak: 

 Administraziomaterial logistikoa: historia kliniko normalizatua eta komunikazioekipoa. Material 
diagnostikoa eta material terapeutikoa. 

 d) Erizaintzazerbitzuen eskakizun materiala: 

 Administraziomaterial logistikoa: erizaintzako eskuhartzeen administrazio erregistroaren euska-
rria, indarrean dagoen araudiarekin bat datorrena, eta komunikazioekipoa. Jardueraren arabera 
beharrezko irizten zaion material terapeutikoa eta teknika diagnostiko eta terapeutikoek egiteko 
materiala, baita larrialdietarako arretamateriala ere, jardueraren arabera. 

 e) Beste eskakizun material batzuk: oxigenoterapiarako, dialisi peritonealerako eta hemodialisi-
rako etxeko terapiako zerbitzuak emateko, dagokion material fi nko eta suntsikorra behar da. 

 f) Gainerako eskakizun materialak jardueraren espezifi kotasunaren eta, hala badagokio, dau-
den arau teknikoen mende daude. 

 Laugarren Xedapen Gehigarria. Baimen sanitarioen erregimenera egokitzeko beste arau batzuk, 
baliabide integrazioaren kasuei dagokienez. 

 Asistentziatekniken bilakaera edo erakundeen eraginkortasuneskakizunek baliabideak integra-
tzea dakarten kasuetan, eta, horren ondorioz, zentro sanitarioari eta horren asistentziaeskaintzari 
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urriaren 10eko 1277/2003 Errege Dekretuko tipologietako sailkapen bakarra ematea zaila bada, 
honako arau hauek bete beharko dira: 

 a) Zerbitzu sanitarioetako erakunde integratu guztiek beren titularrak diren pertsona fi siko edo 
juridikoak, publiko zein pribatuak, argi identifi katuta dituztela bermatuko da, eta, multijabetzako 
kasu guztietan, bakoitzaren partaidetzamaila zehaztu eta, hala badagokio, egiaztatuko da. 

 b) Baliabide integratuen bolumena delaeta zentro sanitarioaren tipologia zehatz bat ezin denean 
identifi katu, zerbitzu guztietan egiten diren jarduera sanitario guztiei dagozkien arauak betetzeko 
eskatuko da beti. 

 c) Administrazio sanitarioak baimeneskabide bat izapidetuko du zentro sanitario integratu 
bakoitzerako, zentroak dituen higiezinak eta instalazio fi nko independenteak eta bere asisten-
tziaeskaintza osatzen duten asistentziaunitateak edo zerbitzuak aipatuta. Erakunde sanitario 
berari dagozkion espedienteak metatu egingo dira, horien gaineko ebazpena emateko. Horri 
dagokionez, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen baimenen arloan eskumena duen 
zuzendaritzak ebatzi behar ditu. 

 XEDAPEN IRAGANKORRAK 

 Lehenengoa.– Dekretu hau indarrean sartu aurretik aurkeztutako baimen-eskabideak. 

 Dekretu hau indarrean sartu aurretik zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioek aurkeztu-
tako baimen-eskabideak aplikatzeko zen aurreko arautegiaren arabera izapidetuko dira. 

 Bigarrena.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen betebeharrak. 

 Drogamendekoen osasun-laguntzarako zentroen, ospitaleen, optiken, laborategi klinikoen eta 
ortopedien lokalari, instalazioei, ekipoei, erremintei, pertsonalari eta agiri espezifi koei buruzko 
betekizunak dekretu honen bigarren xedapen indargabetzailean aipatu arauetara doituko dira, 
hauek ordezkatzen dituzten beste batzuk ematen ez diren artean. 

 XEDAPEN INDARGABETZAILEAK 

 Lehenengoa.– 1.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak irekitzeko, jardunean jar-
tzeko eta aldatzeko baimenei buruzko urriaren 11ko 396/1994 Dekretua indargabetua gelditzen da. 

 2.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak irekitzeko, jardunean jartzeko eta aldatzeko 
baimenen indarraldi epea ezartzeko Osasun sailburuaren 1994ko abenduaren 5eko Agindua 
indargabetua gelditzen da. 

 Bigarrena.– Dekretu honen aurka baitoaz, ondoren zerrendatzen diren arauak indargabeturik 
gelditzen dira: 

 1.– Toxikomanien arloan diagnosian eta/edo terapian jarduten duten zentroak sortzeko, erai-
kitzeko, aldatzeko, lekualdatzeko eta ixteko administrazio-baimena eskatzeko eta egilesteko 
arautegia ezartzen duen Osasun eta Kontsumo Sailaren 1988ko maiatzaren 30eko Agindua. 

 2.– Toxikomanoak tratatzeko zentroen jardunerako betekizunak aldatzen dituen Osasun sailbu-
ruaren 1992ko azaroaren 9ko Agindua. 

 3.– Euskal Autonomia Erkidegoko ospitaleak sortzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak 
egiteko baimenak arautzen dituen Osasun sailburuaren 1996ko otsailaren 29ko Agindua. 
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 4.– Optikak sortzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak egiteko baimenak arautzen dituen 
Osasun sailburuaren 1997ko abenduaren 26ko Agindua. 

 5.– Laborategi klinikoak sortzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak egiteko baimenak 
arautzen dituen Osasun sailburuaren 1998ko urtarrilaren 14ko Agindua. 

 6.– Ortopediako kabineteak eta ortopediak sortzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak 
egiteko baimenak arautzen dituen Osasun sailburuaren 1998ko martxoaren 17ko Agindua. 

 AZKEN XEDAPENAK 

 Lehenengoa.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen Erregistroa doitzea. 

 Osasun Saileko pertsona titularra gaitzen da 1995eko martxoaren 30eko Aginduak araututako 
zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioen Erregistroa urriaren 10eko 1277/2003 Errege 
Dekretuan xedatutakoaren arabera doitzeko. 

 Bigarrena.– Indarrean sartzea. 

 1.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean 
jarriko da indarrean, audioprotesi-establezimenduentzat izan ezik. 

 2.– Audioprotesi-establezimenduentzat, dekretu hau establezimendu hauek bete beharreko bal-
dintzen arauak hala egiten duenean sartuko da indarrean. 

 Vitoria-Gasteizen, 2006ko otsailaren 21ean. 

 Lehendakaria, 
 JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU. 

 Osasun sailburua, 
 GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR. 


