
I. ERANSKINA 

xx/2023 FORU AGINDUA, XXaren xx(e)koa, Osasuneko kontseilariak ekainaren 22an emandako 

498E/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu haren bidez, finantzaketa publikoari lotuta 

dauden eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileek agintzen dituzten tratamendu 

medikoei atxikitzen laguntzeko diren laguntzak arautzen dira. 

 

Osasuneko kontseilariaren ekainaren 22ko 498E/2017 Foru Aginduaren bidez, finantzaketa publikoari lotuta 

dauden eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileek agintzen dituzten tratamendu medikoei 

atxikitzen laguntzeko diren laguntzak arautzen dira (2017ko 127. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, uztailaren 

3koa). Esan bezala, foru agindu horren bidez, finantzaketa publikoari lotuta dauden eta bai Osasunbidea-

Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileek, bai eskualdeetako gainerako osasun zerbitzuetakoek, gaixorik 

dauden eta premia larrian dauden pertsonei agintzen dizkieten tratamendu medikoei atxikitzen laguntzeko 

diren laguntzak arautzen dira. Foru agindu horrek arautzen duen laguntza araubidearen helburua da 

tratamenduaren jarraipena erraztea eta, horrela, kolektibo jakin batzuetan gerta daitezkeen 

desberdintasunak murriztea, gerta liteke eta kolektibo horiek preskripzio medikoen jarraipen optimoa ez 

egitea edo preskripzio horiek bertan behera uztea, beren muga ekonomikoen edo gizarte-bazterketako 

egoeren ondorioz.  

Hala, urteroko laguntza deialdiak egin dira haren aplikazio eremuaren barruan. Foru agindu horren 2.1 

artikuluak honako hauek jotzen ditu laguntzen onuraduntzat: a) Gizarte Segurantzako aseguratu aktiboak 

edo pentsiodunak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren adierazpenean, likidazio-oinarri 

orokorraren eta aurrezkiaren oinarriaren laukian, hain zuzen, jasotako 18.000 eurotik beherako errenta 

dutenak eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak eman eta bermatzen duen banakako osasun-

txartelaren titularrak direnak. Halaber, aseguratuaren onuradunei ere laguntzak berdin jasotzea egokituko 

zaie. b) Osasun Sistema Nazionalaren aseguratuak edo onuradunak izan gabe, Nafarroan bizi diren pertsonei 

Nafarroako osasun-sistema publikoan doako osasun laguntza jasotzeko eskubidea aitortzen dien otsailaren 

25eko 8/2013 Foru Legearen aplikazio eremu subjektiboan dauden eta urteko 18.000 eurotik beherako 

errenta dutela adierazten duten pertsonak.  

Onuradun horiei dagokienez, Konstituzio Auzitegiak 2018ko otsailaren 22an emandako eta 2018ko 

martxoaren 23ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako 17/2018 Epaiaren arabera, Nafarroan bizi diren 

pertsonei Nafarroako osasun-sistema publikoan doako osasun laguntza jasotzeko eskubidea aitortzen dien 

otsailaren 25eko 8/2013 Foru Legearen konstituzio-kontrakotasuna eta deuseztasuna deklaratu zen. 

Bestalde, Osasun Sistema Nazionalerako sarbide unibertsalari buruzko uztailaren 27ko 7/2018 Errege Lege 

Dekretuak honako hauek aldatu ditu: Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzko 

maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen 3., 3.bis eta 3.ter artikuluak; eta Medikamentuen eta osasun produktuen 

bermeei eta haien erabilera arrazionalari buruzko Legearen testu bateginaren 102.5.e) artikulua (testu 

bategin hori uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen). Egindako 

aldaketaren arabera, osasunaren babeserako eta osasun-laguntzarako eskubidearen titularrak dira: (i) 

batetik, Espainiako nazionalitatea duten pertsona guztiak eta Espainiako lurraldean bizilekua duten 

atzerritarrak; (ii) eta, bestetik, Espainian egoiliar gisa erregistratuta edo baimenduta ez dauden atzerritarrak, 

Espainiako nazionalitatea duten pertsonen baldintza berberetan osasun-babeserako eta osasun-

laguntzarako eskubidea dutenak, 3.1 artikuluan ezartzen den bezala. 

Era berean, adierazi behar da, Estatuko 2021erako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 

11/2020 Legearen arabera, 2021eko urtarrilaren 1ean indarrean jarri zela sendagaiak ordaintzetik salbuetsita 



dauden kolektiboen gehikuntza, eta horien artean sartzen direla urteko errenta txikiak jasotzen dituzten 

pentsiodunak.  

Azkenik, Osasun Sistema Nazionalaren errezeta elektroniko elkarreragingarriaren zerbitzua ezartzeko 

prozesua 2022an amaitzearekin batera, gaur egun edozein farmaziak eman dezake beste autonomia erkidego 

batean agindutako medikazioa, bitarteko elektronikoen bidez. 

Beraz, egokitu egin behar da Osasuneko kontseilariaren ekainaren 22ko 498E/2017 Foru Agindua, zeinaren 

bidez arautzen baitira finantzaketa publikoari lotuta dauden eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko 

langileek agintzen dituzten tratamendu medikoei atxikitzen laguntzeko diren laguntzak, onuradunen 

definizioa zehazteko, eta sendagaiak hartzeko aukera aldaketa horietara egokitzeko. 

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 

41. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz, 

 

AGINTZEN DUT: 

Artikulu bakarra.- Aldatzea 498E/2017 Foru Agindua, ekainaren 22koa, Osasuneko kontseilariak emana. 

Horren bidez, finantzaketa publikoari lotuta dauden eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko 

langileek agintzen dituzten tratamendu medikoei atxikitzen laguntzeko diren laguntzak arautzen dira.  

Osasuneko kontseilariaren ekainaren 22ko 498E/2017 Foru Aginduaren bidez, finantzaketa publikoari lotuta 

dauden eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileek agintzen dituzten tratamendu medikoei 

atxikitzen laguntzeko diren laguntzak arautzen dira. Honela aldatuko da:  

 

Bat. 1. artikuluko 1. apartatua honela idatzita geldituko da: 

“1. Arau honen xedea da Osasun Sistema Nazionaleko eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun 

Zerbitzuko medikuek agindutako tratamendu medikoei atxikitzen laguntzeko diren laguntzak 

arautzea, gaixorik dauden eta premia larrian dauden eta ohiko bizilekua Nafarroako Foru 

Komunitatean duten pertsonei dagokienez. 

 

Bi. 2. artikulua honela idatzita geldituko da: 

“2. artikulua. Onuradunak. 

Nafarroako Foru Komunitatean bizi diren eta honako egoera hauetan dauden pertsonak 

izaten ahalko dira laguntza hauen onuradun: 

a) Gizarte Segurantzako asegurudun aktiboak edo antzeko egoeran daudenak, haien 

errenta urtean 18.000 eurotik beherakoa bada (Nafarroako Foru Ogasunak 

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari emandako datua, farmazia-

prestaziorako ekarpenaren ehunekoa zehazte aldera Gizarte Segurantzari 

informazioa emateko erabiltzen dituen irizpide berberekin), Osasunbidea-

Nafarroako Osasun Zerbitzuak emandako norbanakoaren osasun txartelaren 

titularrak badira; 

 



b) a) letran aipatzen diren pertsonen onuradun direnak, Osasun Sistema Nazionalerako 

sarbide unibertsalari buruzko uztailaren 27ko 7/2018 Errege Lege Dekretuaren 

xedapen gehigarri bakarraren arabera; 

 

c) Urtean 18.000 eurotik beherako errentak dituztenak, baldin eta, titular edo 

onuradun gisa, Nafarroako Gobernuko erakunde eskudunak osasun-laguntzarako eta 

farmazia-prestaziorako eskubidea aitortu badie funts publikoen kargura, eta 

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak emandako norbanakoaren osasun 

txartelaren titularrak badira. Era berean, laguntza hauek jasotzeko ezinbesteko 

baldintzak izanen dira honako hauek: 

 

1.. Europar Batasuneko zuzenbidearen, aldebiko hitzarmenen eta gainerako araudi 

aplikagarriaren araberako osasun laguntzako titulurik ez izatea. 

2.. Beren jatorrizko herrialdetik estaldurarako eskubidea esportatu ezin izatea. 

3.. Ordaintzera beharturik dagoen hirugarrenik ez izatea. 

 

d) MUFACE, MUGEJU eta ISFASeko mutualistek, baldin eta a) letran jasotako errenta 

baldintzak betetzen badituzte eta osasun zerbitzuak Osasunbidea-Nafarroako 

Osasun Zerbitzuaren bidez ematea aukeratu badute, deialdi horretan ezartzen diren 

muga eta betekizunekin”. 

 

Hiru. 3. artikulua honela idatzita geldituko da: 

“3. artikulua. Laguntzen zenbatekoa. 

Finantzaketa publikoari lotuta dauden eta Osasun Sistema Nazionaleko eta Osasunbidea-

Nafarroako Osasun Zerbitzuko medikuek agintzen dituzten sendagaiak eta osasun 

produktuak ordaintzeko laguntzek honako zenbateko hauek izanen dituzte: 

1. Urtean 6.000 euro edo gutxiagoko errentak dituzten onuradunentzat, hilero benetan 

ordaindutako zenbatekoari 2,60 euro kentzetik ateratzen dena. 

2. 6.000 eurotik gorako errentak dituzten onuradunentzat, hilero benetan 

ordaindutako zenbatekoari 8,23 euro kentzetik ateratzen dena”. 

 

Lau. 4. artikuluko 1. apartatua honela idatzita geldituko da: 

“1. Foru agindu honetan araututako laguntzen deialdia onestea Osasunbidea-Nafarroako 

Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileari egokituko zaio, Osasunbidea-Nafarroako Osasun 

Zerbitzuaren egitura organikoa ezarri duen irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuan 

xedatutakoaren arabera. Dirulaguntza horiek emateko prozedurak antolatu eta instruitzea 

Farmazia eta Prestazioen Zuzendariordetzari egokituko zaio. 

 

 

Bost. 5. artikuluko 1. apartatua honela idatzita geldituko da: 



“1. Aseguratuek aurkeztu beharko dituzte eskaerak, 2. artikuluko a) eta b) letretan aipatzen 

diren onuradunei dagokienez, eta osasun laguntzarako eskubidearen titularrek, berriz, 

artikulu horretako c) letran aipatzen diren pertsonen kasuan”. 

 

Sei. 5. artikuluko 3. apartatua honela idatzita geldituko da: 

“3. Eskaera aurkezteak badakar berekin eskatzaileak baimena ematea Farmazia eta 

Prestazioen Zuzendariordetzari, horrek dagokion erakundearen aurrean automatikoki 

egiazta dezan onuraduna dela egiaztatzeko baldintzak betetzen dituen eta pertsona horrek 

farmazia eta osasun produktuetan zer gastu egin duen”. 

 

Zazpi. 7. artikuluko 4. apartatua honela idatzita geldituko da: 

“4. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak emandako dirulaguntzak jakinaraziko ditu, 

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 15. artikuluan, Gardentasunari, 

informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru 

Legearen 22. eta 26. artikuluetan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 

Orokorraren 18. artikuluan xedatutakoarekin bat. Emandako dirulaguntzen argitalpenak ez 

du inola ere izanen onuradunen datu pertsonalik”. 

 

Zortzi. 14. artikulua honela idatzita geldituko da: 

“14. artikulua. Datuen babesa. 

Foru agindu honetan xedatutakoaren babesean ematen diren datuak ondorio horretarako 

sortzen den berariazko fitxategi automatizatura gehituko dira. Fitxategiko datuak ez zaizkie 

lagako hirugarren pertsonei edo erakundeei, eta horren erabilera Osasunbidea-Nafarroako 

Osasun Zerbitzuak laguntzak kudeatzeko gauzatu behar duen erabilerara bakarrik mugatuko 

da. Eskatzaileek datu horiek ikusi, zuzendu, ezabatu eta haien aurka jotzeko eskubidea 

erabiltzen ahalko dute, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari 

buruzko 3/2018 Lege Organikoarekin bat”. 

 

Bederatzi. Lehen xedapen gehigarria, bigarren xedapen gehigarria eta hirugarren xedapen gehigarria 

indargabetuta gelditzen dira. 

 

“Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea. 

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra”. 

Iruñean,         (e)ko                       aren      (e)(a)n  


