
 

 

 

 

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA FORU DEKRETU HAU 

ALDATZEKO PROIEKTUA PRESTATZEKO: 129/2003 FORU DEKRETUA, 

MAIATZAREN 26KOA, JENDEA HARTZEKO ORDUTEGIA, ZAINTZAKO 

ZERBITZUA ETA OPORRALDIA EZARTZEN DITUENA FARMAZIA 

BULEGOETARAKO  

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 

1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluak arautzen du herritarren parte hartzea 

lege eta erregelamendu maila duten arauak prestatzeko prozeduran. Honela 

dio, berariaz: 

“1. Lege baten edo erregelamendu baten proiektua edo aurreproiektua prestatu 

baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren 

web atariaren bitartez, eta bertan jasoko da zer iritzi duten datorren arauaren 

eraginpean gerta litezkeen subjektu eta ordezkaritza handiena duten 

erakundeek puntu hauei buruz:  

a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den 

c) Arauak zer helburu dituen 

d) Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak)” 

Aurrekoa betetzeko, dokumentu hau egiten da, Gardentasunaren eta Gobernu 

Irekiaren Atarian argitara dadin eta, hala, aldez aurreko kontsulta publikoa egin 

dadin foru dekretu hau aldatzeko proiektua prestatzearren: 129/2003 Foru 

Dekretua, maiatzaren 26koa, jendea hartzeko ordutegia, zaintzako zerbitzua 

eta oporraldia ezartzen dituena, farmazia bulegoetarako  

 

Arauarekin konpondu nahi diren arazoak 



2003an, Foru Dekretu baten bidez ezarri ziren jendea hartzeko 

ordutegia, zaintzako zerbitzua eta oporraldiak farmazia bulegoetarako 

(129/2003 Foru Dekretua, maiatzaren 26koa).      

Orduz geroztik, aldaketa aunitz gertatu dira zenbait arlotan: batetik, 

jendearentzako zabalik dauden farmazia gehiago daude eskuragarri eta 

irisgarri, gaur egun ordutegi luzatuko farmazia ugari baitago; bestetik, aldatu 

egin dira biztanleen ohiturak, farmazietako urgentziazko sendagaien eskaria 

eta, orobat, Osasun Departamentuaren administrazio-prozedurak; izan ere, 

automatizatu egin dira, eta, beraz, malgutasun handiagoz jakinaraz daitezke 

ordutegiak, aldi baterako itxierak eta guardia aldatzeko eskaerak.  

Errealitate berri hori dela eta, gaur egun zaharkiturik daude maiatzaren 

26ko 129/2003 Foru Dekretuan bildutako irizpideetako batzuk.  

Gaur egun, Nafarroako Foru Komunitatean farmazia ugari dago 

jendearentzako zabalik, eta haietako batzuek 24 orduko ordutegi luzatua dute, 

urteko egun guztietan, edo 12 ordukoa, astelehenetik ostiralera edo 

astelehenetik larunbatera. Egoera berri horren ondorioz, guardia-zerbitzuan 

dauden farmazien kopurua txikiagoa izan daiteke hiriguneetako farmazia-

eskualdeetan, badaudelako egun osoan eta urteko egun guztietan irekiak 

dauden farmaziak, baita 12 orduko ordutegi luzatua dutenak ere, eguneko 

guardia-txandak egin ditzaketenak.  

Aurreko dekretuan ezarritako guardia-zerbitzuen plangintza eta 

antolaketa ezartzeko, erreferentziatzat hartu ziren osasun eskualde 

oinarrizkoak, kasu jakin batzuetan bateratzen ahal zirenak. Gaur egun, 

beharrezkoa da farmazia-eskualdeetan oinarrituriko plangintza berri bat 

ezartzea, beste autonomia-erkidego batzuetako farmazia-arreta jarraituaren 

arauketan bezala eta farmazien funtzionamenduaren beste alderdi batzuk 

arautzen dituzten estatuko araudi batzuetan bezala. Farmazia-eskualdeak 

mugatzeko, osasun eskualde oinarrizkoak hartuko dira erreferentziatzat. 

Arauan egitekoa den aldaketan, farmazia-eskualdearen definizioa sartu nahi da, 

eta eranskinean jaso Nafarroako Foru Komunitateko farmazia-eskualdeak.  



Bestalde, guardia-zerbitzua emateko isokrona batzuk daude guardia-

ordutegi osoan farmazialaria bertan egon beharrik ez duen herrietan, 

farmazialariak guardia lokalizatua egin dezakeelako, eta isokrona horiek ez 

datoz bat oinarrizko osasun-laguntzako larrialdietarako finkatuak dauden 

isokronekin; hortaz, beharrezkotzat jotzen da haiek aldatzea bat egin dezaten.    

Gainera, jarduera farmazeutiko bereziko landa-eremu jakin batzuetan 

badaude farmazia batzuk, biztanle gutxi duten herrietan, herritarrei funtsezko 

farmazia-zerbitzua ematen dietenak eta guardia ugari egin behar dutenak, bai 

egunez eta bai gauez, eta baliteke haientzako neurri bereziak hartu behar 

izatea beren iraupena bermatzeko.   

Azkenik, 129/2003 Foru Dekretuaren 15. artikuluak oporraldiak eta 

bestelako etenaldiak arautzen ditu, bai eta ezartzen ere zein diren irizpidea eta 

prozedura oporretarako aldi baterako itxialdiak jakinarazi eta baimentzeko, 

baina ez du aldi baterako itxiera arautzen beste arrazoi batzuk daudenean.  

Jendea hartzeko ordutegia, zaintzako zerbitzua eta oporraldia farmazia 

bulegoetarako ezartzen dituen maiatzaren 26ko 129/2003 Dekretua aldatzearen 

asmoa da herritarrei farmazia-arreta jarraitua eta egokia bermatzea, arauketa-

irizpideak osatuz eta oraingo errealitatera eta eskarira egokituz. 

  

B) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den 

Farmazia Laguntzari buruzko azaroaren 16ko 12/2000 Foru Legearen II. 

kapituluko 22. artikulua. Jendearentzako orduak eta informazioa. Honako hau 

xedatzen du: 

1. Farmaziak libre eta malgu arituko dira lan-orduei dagokienez, baina 

bete behar dituzte, halere, ordutegi ofizialak eta guardien, oporren, larrialdien 

eta zerbitzuak dauzkan nolakotasunak ezartzen dituen beste inguruabarren 

gaineko arauak, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak 

erregelamendu bidez finkatzen dituen baldintzen arabera, populazioari farmazia 

laguntza etengabea bermatzeko moduan.  



2. Farmaziek beren jarduerak aldi baterako eten ahalko dituzte opor 

garaian, baldin eta farmazia laguntzako beharrak errespetatzen badira. 

Osasun Departamentuari dagokio oporrak nahi dituzten farmazialarien 

artean oporretarako txandak antolatzea.  

Maiatzaren 26ko 129/2003 Foru Dekretuak arautzen du jendea hartzeko 

ordutegia, zaintzako zerbitzua eta oporraldia farmazia bulegoetarako, dekretu 

horrek erregelamendu bidez garatzen baitu Farmazia Laguntzari buruzko 

12/2000 Foru Legearen 22. artikuluan ezarritakoa.   

Osasun Departamentuak araudian xedatutakoaren arabera antolatzen 

ditu farmazia-bulegoen guardiako txandak, baita kontrolatzen ere 

jendearentzako ordutegiak eta oporrengatiko aldi baterako itxierak.    

 Denbora luzea igaro da maiatzaren 26ko 129/2003 Foru Dekretua 

argitaratu zenetik, eta, beraz, beharrezkoa da farmazia-bulegoen guardia-

zerbitzua, jendaurreko ordutegiak eta aldi baterako itxierak arautzeko irizpideak 

eguneratu eta osatzea, 129/2003 Foru Dekretuaren artikulu batzuk aldatuz 

horretarako.  

   

C) Arauak zer helburu dituen 

Nafarroako Foru Komunitateko farmazia-bulegoen jendaurreko 

ordutegia, guardia-zerbitzua eta aldi baterako itxierak arautzeko irizpideak 

eguneratu eta osatzea foru dekretu hau aldatuz: 129/2003 Foru Dekretua, 

maiatzaren 26koa, jendea hartzeko ordutegia, zaintzako zerbitzua eta 

oporraldia ezartzen dituena, farmazia bulegoetarako. 

 

D) Aukeran dauden arau bidezko beste konponbide batzuk 

Beste aukera arautzaile bat izan liteke beste foru dekretu bat egitea 

farmazia-bulegoen jendaurreko ordutegia, guardia-zerbitzua eta oporraldiak 

ezartzeko, eta maiatzaren 26ko 129/2003 Foru Dekretua indargabetzea. 



Halere, gure ustez, konpondu nahi diren arazoak konpontze aldera, prozedura 

arautzaile sinpleagoa da gai horri buruzko egungo araua aldatzea.     

 

 

 

 

 

 


