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1. HITZAURREA 

 

Urtero eta farmazia-eskualdeen eta osasun-eskualdeen araberako biztanleria-

banaketari buruzko egoki diren kalkuluak egin ondoren, Osasun Sailak urteko 

lehen seihilekoan erabaki behar du Euskadiko Autonomia Erkidegoan (EAE) 

farmazia-bulego berriak irekitzea egokia den ala ez.  

 

Farmazia-bulego bat edo batzuk irekitzea egoki bada, titulartasunaren 

esleipena helburu horretarako sortutako Balorazio Batzorde batek aztertzen 

duen merezimendu-lehiaketa baten bidez egiten da. 

 

2. OINARRI ARAUEMAILEA 

 

1. 16/1997 Legea, Farmazia Bulegoetako Zerbitzua arautzen duena,  

2. 11/1994 Legea, ekainaren 17koa, Euskal Autonomi Elkarteko Ordenazio 

Farmazeutikorako dena,  

3. 338/1995 Dekretua, ekainaren 27ko farmazia-bulegoak sortzeko, 

lekualdatzeko, ixteko eta jardunean aritzeko prozedurak arautzen 

dituena. 24/2004 Dekretuak, otsailaren 3koak, aldatua. 

 

3. EGOITZA ELEKTRONIKOKO INPRIMAKIA BETETZEA  

 

Farmazia-bulegoak sortzeko lehiaketan parte hartzeko eskaera modu 

elektronikoan izapidetzeko, beharrezkoa da identifikazio elektronikoko 

bitarteko bat edukitzea. Hautagaiek Euskadiko Autonomia Erkidegoko 

administrazio publikoak onartutako edozein ziurtagiri elektroniko erabili ahal 

izango dute. Onartutako ziurtagiri elektronikoak esteka honen bidez 

kontsultatu ahal izango dira:  

 

https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-

bitartekoak/web01-sede/eu/ 
 

Eskaera-inprimakia inprimakiaren goiko aldean adierazitako urratsak jarraituz 

osatu behar da. Ezin izango da urrats batetik hurrengora joan aurrekoa osatu 

ez bada: 
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«GORDE ESKAERA» mezua goiko eskuineko izkinan agertzen den pantailetan, 

kargatutako datuak gorde ahal izango dituzu, beste une batean jarraitzeko.  

 

Izapideak egiteko gehieneko epea mugatua da. Horregatik, komenigarria 

da aldez aurretik formatu digitalean prestatutako dokumentazio guztia 

edukitzea, kronologikoki ordenatuta eta otsailaren 3ko 24/2004 Dekretuak, 

farmazia-bulegoak sortzeko, lekualdatzeko, ixteko eta funtzionatzeko 

prozedurak arautzen dituen Dekretuaren aldaketarenak, jasotako 

merezimenduen eskalaren arabera. 

 

Bi farmazialarik eskaera bakar baten bidez lehiaketan parte hartzea 

aukeratzen badute, adierazi behar da eskaera egin eta elektronikoki 

sinatzen duen farmazialaria azalduko dela farmazialari eskatzaile gisa, 

eta bestea, interesa duen bigarren farmazialari gisa. Lehen eskatzaileak 

jasoko ditu jakinarazpenak eta inprimakian beharrezkoak diren izapide guztiak 

egingo ditu, bien izenean. Zentzu horretan, adierazi behar da interesa duen 

bigarren eskatzailearen datuak hasierako identifikazio-pantailan grabatuko 

direla («eskaera batean interesdun bat baino gehiago agertzen direnean, erator litezkeen ekintzak, 

lehenengo interesdunarekin egingo dira»; 39/2015 Legea, 7. artikulua, “Hainbat interesdun egotea”). 

 

Datu orokorrak sartu ondoren, bigarren pausoa eskaera-inprimakia betetzea 

da, aipatutako 24/2004 Dekretuaren araberako merezimenduak alegatuz. 

 

Hirugarren urratsean erantsi beharreko dokumentuak bigarren urratsean 

aipatutako merezimenduen araberakoak izango dira. Dokumentuok digitalizatu 

beharko dira, hasieran azaldutako eran. Eskaera bi farmazialarik elkarrekin 

egindakoa bada, lehenengo eskatzaileak bigarren eskatzailearen ordezkaria 

dela egiaztatzen duen agiria digitalki erantsi beharko du (biek sinatutako 

idatzia eta bien NANen kopia eskaneatuekin), eta merezimenduak aurkeztu, 

digitalizatuta. 
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Amaitzeko, eskaeraren osteko prozedurak egoitza elektronikoan egingo dira, 

euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/ helbidean. 

 


