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I. AURREKARIAK, LEA/AVC-REN ESKUMENA ETA TXOSTENAREN 

XEDEA 

1. Lehiaren Euskal Agintaritzak kontsulta bat jaso du hainbat asistentzia-arlotako 
farmaziako profesionalei aplikagarri zaizkien merezimendu-baremoaz, farmazia baten 
titulartasuna eskuratzeari dagokionez. 

LEA/AVC-ri kontsulta egin dion pertsonaren aburuz, baremo horrek ez ditu berdin 
baloratzen farmazialariek farmazia-bulegoetan pilatutako lanbide-esperientzia eta 
farmaziako beste lanbide-jardun batzuetan pilatutakoa. Dioenez, batzuen eta besteen 
arteko balorazio-desberdintasuna hain da handia, ezen beste alderdi batzuetan 
puntuazio gorena lortuta ere (argitalpenak, hizkuntzak, irakaskuntza, etab.), alde hori 
gaindiezina baita. Hala, ondorioztatzen du farmazia-bulego sortu berrien 
titulartasunerako izangai farmazia-bulego batean diharduten langileak soilik izan 
daitezkeela. 

2. Kontsultaren egileak adierazitako balorazio-desberdintasunak farmazia-bulego sortu 
berrien titulartasuna eskuratzea muga liezaiekeenez farmazia-bulego batean ez 
diharduten farmazialariei, agintaritzak txosten hau egin du 1/2012 Legeak, otsailaren 
2koak, Lehiaren Euskal Agintaritzarenak, 3.3 artikuluan ematen dizkion eskumenen 
indarrez, sektoreen gaineko txostenen bidez, eta benetako lehia zuzentzeko edo 
hobetzeko proposamenekin, merkatu-lehia sustatzeko. 

II. EAE-KO FARMAZIA-BULEGO SORTU BERRIEN 

TITULARTASUNA ESKURATZEKO ARAUDIA 

3. Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuak babesten dituen 
ondasunetatik eta interesetatik, osasuna eta bizitza dira nagusiak. Bestalde, Europar 
Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 35. artikuluak babes-maila handia 
bermatzen dio giza osasunari, aipatu helburuaren garrantzia berretsiz. 

 
4. Europar Batasuneko estatu kide bakoitzak erabaki behar du zer babes-maila 
bermatu nahi duten osasun publikoan, eta zer-nola lortu nahi duen. 

 

 
5. Espainiako Konstituzioaren 43. artikuluaren arabera, osasuna babesteko eskubidea 
botere publikoek babestu behar dute «prebentzio-neurrien eta beharrezkoak diren 
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zerbitzu eta prestazioen bidez». Prestazio eta zerbitzu horien barne daude 
farmaziakoak. 

 
6. Konstituzioaren 149.1.16 artikuluak Estatuari ematen dio eskumen esklusiboa 
atzerrirako osasunean, osasunaren oinarrietan eta koordinazio orokorrean eta 
sendagaiei buruzko legegintzan. Hala ere, 80/1984 KAEk, uztailaren 20koak, dioenaren 
arabera, EKren 149.1.16 artikuluan agindutako betekizunak eta eskumenak 
«gutxienekotzat hartu beharko lirateke beti, eta, ondorioz, horietatik gora, osasun-
arloan eskumena duen autonomia-erkidego orok, EAEk, kasu, lege-garapeneko 
neurriak ezarri ditzake, eta egoki deritzen beste batzuk gehitu diezazkie estatuak 
zehaztutako gutxieneko betekizun orokor horiei». 
 
7. Osasunari buruzko Lege Orokorrak (14/1986, apirilaren 25ekoak), 103. artikuluan 
xedatzen duenaren arabera, sendagaiak zaindu, gorde eta banatzeko ardura izango 
dute honako hauek: 

a) Lege-baimena duten farmazia-bulegoek. 
b) Osasun Sistema Nazionaleko ospitaleetako, osasun-zentroetako eta lehen mailako arretako 
egituretako farmazia-zerbitzuek, bai erakunde horien barruan aplikatzeko, bai osasunaren 
arretako diziplina anitzeko taldearen zaintza, ikuskapena eta kontrol berezia eskatzen duten 
sendagaietarako. 

Publikoarentzako zabalik dauden farmazia-bulegoei establezimendu sanitario deritze 
eta plangintza sanitarioaren mende daude, sendagaien eta farmazien lege bereziak 
ezarritakoari jarraikiz. 
Farmazialariak soilik izan daitezke publikoarentzako zabalik dauden farmazia-bulegoen 
jabe eta titular. 

8. Farmazia-bulegoen zerbitzuak arautzeko Legeak (16/1997, apirilaren 25ekoak) 1. 
artikuluan xedatzen du farmazia-bulegoak interes publikoko establezimendu 
sanitarioak direla, autonomia-erkidegoek ezartzen dituzten plangintza sanitarioaren 
mendekoak, eta haien farmazialari titularrak/jabeak, laguntzaileen laguntzaz, 
oinarrizko zerbitzu hauek eman beharko dizkie herritarrei: 

1.� Sendagaiak eta produktu sanitarioak erosi, zaindu, gorde eta banatzea. 
2.� Emandako mediku-errezetak zaindu, kontrolatu eta gordetzea. 
3.� Farmazia-arreta bermatzea, bere farmazia-zonan, farmazia-bulegorik ez dagoen 
herriguneei. 
4.� Formula magistralak eta prestakin ofizinalak prestatzea, ezarritako kasuetan eta prozedura 
eta kontrolen arabera. 
5.� Pazienteen tratamendu farmakologikoen informazioa eman eta jarraipena egitea. 
6.� Sendagaien erabilera indibidualaren kontrolean laguntzea, balizko kontrako erreakzioak 
hauteman, eta farmakozainketako ardura duten erakundeei jakinarazteko. 
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7.� Administrazioek farmazia-asistentziaren eta, oro har, arreta sanitarioaren kalitatea 
bermatzeko, osasuna zaindu eta babesteko, gaixotasunak prebenitzeko eta osasungintzan 
hezteko sustatutako programetan parte hartzea. 
8.� Administrazio sanitarioarekin elkarlanean aritzea gainerako profesional sanitarioei eta 
erabiltzaileei sendagaien eta produktu sanitarioen erabilera zentzudunari buruzko prestakuntza 
eta informazioa emateko. 
9.� Autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetako egitura asistentzialekin koordinatuta 
jardutea. 
10.� Irakaskuntzan laguntzea Farmaziako lizentziadunaren titulua lortzeko, Europar Batasuneko 
zuzentarauetan, estatuko araudian eta kasuan kasuko unibertsitateak bere ikasketa-planean 
ezartzen dituen arauetan ezarritakoaren arabera. 

Halaber, 3. artikuluaren arabera, autonomia-erkidegoei dagokie farmazia-bulegoak 
irekitzea baimentzeko espedienteak izapidetu eta ebazteko ardura. 
Farmazia-bulego berrien baimenak publikotasun- eta gardentasun-printzipioei jarraikiz 
izapidetuko dira, autonomia-erkidego bakoitzak ezar dezakeen berariazko prozedura 
baino lehen. 

9. Era berean, uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, sendagaien eta 
produktu sanitarioen bermeen eta erabilera zentzuzkoaren Legearen testu bategina 
onartzekoak, 3. artikuluan xedatzen duenaren arabera, farmazia-bulegoak, 
ospitaleetako farmaziako zerbitzuak, osasun-zentroak eta gainerako osasun-arretako 
egiturak sendagaiak eta produktu sanitarioak hornitzera edo banatzera behartuta 
daude, ezarritako lege-baldintzetan eta arauzkoetan eskatzen bazaizkie. 

 
10. Euskal Autonomia Erkidegoan, farmazia-antolamendua Euskal Autonomi Elkarteko 
Ordenazio Farmazeutikorako Legeak (11/1994, ekainaren 17koak) arautzen du. 

Legeak, 2. artikuluan, farmazia-arreta interes publikoko zerbitzu bat dela zehazten du, 
hots, profesional sanitarioek farmazia-establezimendu eta -zerbitzuetan, farmazialari 
baten ardurapean, bete behar dituzten jarduketen multzoa, barne hartzen dituena 
asistentzia-esparrukoak bezala osasun publikokoak ere. 
Halaber, 3. artikuluaren arabera, hauek dira farmazia-establezimendu eta -zerbitzuak: 

a) Ematekoak:  
-Farmazia-bulegoak. 
-Botikinak. 
-Ospitaleetako eta zentro soziosanitarioetako farmazia-zerbitzuak. 
-Ospitaleetako eta zentro soziosanitarioetako botika-gordailuak. 
b) Banaketakoak: farmazia-produktuak banatzeko handizkako saltokiak. 

6. artikuluaren arabera, farmazialariak soilik izan ahalko dira publikoarentzako zabalik 
dauden farmazien titular eta jabe. Farmazialari batek farmazia bakar baten jabe eta 
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titular izan ahalko du. Titularkidearen izaera eskuratzeak jabekidearena eskuratzea 
dakar. 
34.2 artikuluaren arabera, farmazia-bulegoaren titulartasuna eskuratzeko, eskaera bat 
baino gehiago egin bada, baremo bat ezarriko da arau bidez, inguruabar eta 
merezimendu profesional eta akademikoak kontuan hartuko dituena. Prozedura horiek 
farmazia-zona bereko farmazia-bulegoen farmazialarien edo titularkideen alde 
bakarrik ebatzi ahal izango dira, baldin eta ez badago bestelako eskaerarik kasuan 
kasuko espedientean. 
Farmazia-bulego berri bat sortzeko espedienteetan bulego horren funtzionamendu-
baimenaren esleipendunek alegatzen dituzten merezimenduak ezingo dira kontuan 
hartu farmazia-bulegoak sortzeko hurrengo espedienteetan. 

11. Farmazia-bulegoak sortzea, lekualdatzea, ixtea eta jardunean jartzea arautzeko 
Dekretuak (338/1995, ekainaren 27koak) erantsita dakar farmazia-bulego sortu berrien 
titulartasuna eskuratzeko merezimenduen baremo bat. 

Indarrean den merezimenduen baremoagatik aldatzen da aipatu dekretua, hain zuzen, 
24/2004 Dekretuaren bidez, zeinak baremo hau ezartzen baitu: 

1.� Lanbide-jarduna 
- Farmazialari farmazia-bulego batean, azken 15 urteetan, 2 puntu urteko. 
- Farmazialari farmazia-zerbitzu batean edo botiken gordailu batean, lehen mailako arretako 
zentroetan, ospitaleetan eta zentro soziosanitarioetan.  
- Farmazialari administrazio sanitarioan, farmazia-enpresan edo farmazia-banaketan edo -
industrian, farmazia-arretarekin zerikusia duten jardueretan. Azken 15 urteetan, 1,5 puntu 
urteko. 
- Farmazialari aurrekoez bestelako esparruetan. Azken 15 urteetan, 0,75 puntu urteko. 

Halaber, balorazio-irizpide hauek ezartzen ditu: 

1.� Bateragarri diren lanbide-jardunak egiaztatu behar direnean, aldi berean egindakoetarik 
bat bakarra hartuko da kontuan, hain zuzen ere, puntuaziorik altuena ematen duena; 
salbuespen izango da lanbide-jardunak lanaldi partzialekoak izan badira. 
2.� Lanaldi partzialeko jarduna portzentajearen arabera baloratuko da, alegia, lanaldi osoko 
jarduna balitz zenbat, proportzio horretan horrenbeste. 
3.� Lanbide-jarduna egiaztatzeko, lan-bizitzaren txostena aurkeztu beharko da; eta, behar 
izanez gero, dagokion agintaritzaren ziurtagiria ere bai. 
4.� Lanbide-jardunean izandako esperientzia hilabeteka zenbatuko da. 
5.� Farmazia bateko titular edo titularkide modura lanbide-jardunean izandako merezimenduak 
ez dira kontuan hartuko, baldin eta, farmazia-bulego baten titulartasuna eskuratzeko deialdia 
EHAAn argitaratzen den egun horretarako, eskatzailea beste farmazia-bulego baten titular edo 
titularkide bada dagoeneko, edo, deialdia argitaratu aurreko hamabi hilabeteetan titular edo 
titularkide izanik, tarte horretan doako titulu bidez farmazia eskuz aldatu badu. 
Aurreko paragrafoan ezarritakoa ez da aplikatuko, baldin eta, deialdiko farmazia-bulegoaren 
titulartasuna eskuratzeko eskabidearekin batera, idatziz aurkeztuta, une horretan 
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titulartasunean duen beste farmazia-bulego hori ixteko konpromisoa hartzen badu, edo, hala 
dagokionean, titularkide modura duen farmaziako gainerako titularkideek ere farmazia ixteko 
konpromisoa aurkezten badute. Esan gabe doa konpromiso hori dagokion kasuan bete behar 
duela eskatzaileak, alegia, deialdiko farmazia-bulegoa eskatzaile horri esleitzen zaionean, 
orduan bakarrik. 
6.� Farmazia-bulego bateko titular edo titularkide modura lanbide-jardunean izandako 
merezimenduak ehuneko 50ean hartuko dira kontuan, baldin eta, farmazia berriaren 
titulartasuna eskuratu nahi duen eskatzailea, deialdia argitaratu aurreko hamabi hilabeteetan, 
beste farmazia-bulego baten titular edo titularkide izan bada, eta, horrela izanik, kostu bidezko 
titulu bidez, aipatutako denbora-tarte horretan farmazia eskuz aldatu badio 1994ko ekainaren 
17ko 11/1994 Legearen 17.3 artikuluan zehaztutako pertsonetakoren bati. 
Baremoa aplikatuta emaitzetan berdinketarik gertatzen bada, honako lehentasun-ordena hau 
erabiliko da: 
–Farmazialaria, lanbide-jardunari dagokion a) letran puntuaziorik handiena lortu duena. 
–Farmazialaria, lanbide-jardunari dagokion b) letran puntuaziorik handiena lortu duena. 
–Farmazialaria, lanbide-jardunari dagokion c) letran puntuaziorik handiena lortu duena. 
8.� Irakaskuntzan izandako esperientzia-jardunak edo graduondoko prestakuntza-jardunak 
atzerrian egindakoak direnean, orduan, Balorazio Batzordeak egingo du merezimendu horien 
konputua, baremo honek ezarritako irizpideak analogiaz aplikatuta. 
9.� Farmazia-bulego berri baten titulartasuna eskuratzeko deialdia EHAAn argitaratzen den 
eguna baino lehenago lortutako edo alegatutako merezimenduak, eta merezimendu horiek 
bakarrik, baloratu ahal izango dira. 

12. Gainera, hauek ere baloratzen dira: irakaskuntza-jarduna, farmazia-arretari loturiko 
argitalpenak, azken 10 urteetan, graduondoko prestakuntza, titulazioak farmazia-
arretako gaietan, euskara eta Europar Batasuneko hizkuntzak. 

III. FARMAZIA SORTU BERRIEN TITULARTASUNA ESKURATZEKO 

LANBIDE-ESPERIENTZIA BALORATZEA 

13. Espainian indarrean den farmazia-antolamenduaren bereizgarri da izaera arautua 
eta esku-hartze teknika ahaltsuak edukitzea. Halaxe da 1941eko urtarrilaren 24ko 
Dekretuaz eta Osasun Nazionalaren Oinarrien 1944ko azaroaren 25eko Legeaz 
geroztik; horien bidez, farmazia-bulego berriak kokatzeko askatasunetik plangintzara 
aldatu zen eredua. 

 
14. Lehiaren Defentsarako Auzitegiak La competencia en España: balance y nuevas 
propuestas txostenean (1995)1 zioenaren arabera, esku-hartze horrek mugak sortzen 
ditu farmazia-merkaturako sarbidean. 

                                                      
1 La Competencia en España: balance y nuevas propuestas (1995). Lehiaren Defentsarako Auzitegia. 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1185743_7. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1185743_7
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« (….) Batetik, kokatzeko askatasuna mugatzen da. Zehatz-mehatz araututa dagoen esparrua 
da izan, estatura mugatua, eta bulego berriak irekitzeko murrizketak ezartzen direna, 
esaterako, bi farmazia-bulegoren arteko gutxieneko distantziarena eta eragin-eremuko biztanle 
kopuruarena.  
Bestetik, Auzitegiak ebatzi zuen lehia mugatzen zuten elementuak egon bazeudela. Adibidez, 
farmazia-bulego baten jabetza eta titulartasuna eskuratzea mugatua egotea, farmazia-titulu 
profesional batekin bakarrik eskuratu baitateke, merezimenduen baremo batean oinarrituta». 

15. EAEko Lehiaren Defentsarako Zerbitzua zenak honakoa zioen Lehia, arautzea eta 
farmazia-bulegoak EAEn txostenean (2007)2: 

«(….)Sektore bat antolatzeko premia larria izanagatik, enpresa-askatasunaren printzipioa eta 
subjektu pribatuen parte-hartzea errespetatu behar dira. Beraz, legegileak jardun profesional 
librean kokatu izan du beti farmazia-jarduera, eta, ondorioz, jarduera horren antolamendu-
oinarria lurralde-administrazio publikoan bezala elkargo profesionaletan ere datza (korporazio-
administrazioa). Horrenbestez, araubide juridikoak bereizgarri hauek ditu: autonomia eta 
independentzia funtzionala administrazioarekiko, antolamendu-autonomia eta bezero 
hautaketa askearen printzipioa, eta profesionalen arteko lehia (….)». 

16. Farmazia-bulegoen merkatuak sarrera-muga funtsezko bat dauka, alegia, 
farmaziako lizentzia edo graduaren jabe izan beharrarena. Farmazialariak soilik izan 
daitezke publikoarentzako zabalik dauden farmazia-bulegoen jabe eta titular. Muga 
horien oinarrian interes orokorreko arrazoiak daude, esaterako, osasun publikoaren 
babesa. 

 
17. Ez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2005eko irailaren 7ko 2005/36/EE 
Zuzentarauak, kualifikazio profesionalei buruzkoak, ez ezein oinarrizko askatasunen 
aplikazio-egintzak ez dute ezartzen farmazia-esparruko jardueretarako sarrera-araurik, 
estatu kideetan farmazia berriak irekitzeko baldintzarik ezartzen duenik. 
 

18. Farmazia-bulego berriak eskuratzeari sarrera-arauak ezartzeko eskumena dute 
Europar Batasuneko estatu kideek, betiere Europar Batasuneko zuzenbideari jarraikiz, 
eta, batik bat, oinarrizko askatasunei buruzko tratatuko xedapenei; izan ere, xedapen 
horiek direla medio, estatu kideek debekatuta dute asistentzia sanitarioaren arloan 
aipatu askatasunak egikaritzeari arrazoirik gabe mugak jartzea edo mugoi indarrean 
eustea (Epaiak: Hartlauer, 29. atala; 2009ko maiatzaren 19koa, Batzordea/Italia, C-
531/06, Bild. I-4103 or., 35. atala, eta Apothekerkammer des Saarlandes eta beste 
batzuk, C-171/07 eta C-172/07, Bild. I-4171 or., 18. atala, Blanco-Chao, C-570/07 eta C-
571/07 gai bateratuak). 
 

                                                      
2 Informe jurídico-económico y de competencia: Competencia, regulación y oficinas de farmacia en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. Lehiaren Defentsarako Zerbitzua. Vitoria-Gasteiz 2007.� 
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19. Gurera etorrita, Farmazia-bulegoen zerbitzuak arautzeko Legearen (16/1997, 
apirilaren 25ekoaren) 3. artikuluak ezartzen duenaren arabera, autonomia-erkidegoei 
dagokie farmazia-bulegoak irekitzeko baimen-espedienteak izapidetu eta ebaztea3. 

Euskal Autonomia Erkidegoan, 24/2004 Dekretuak (Farmazia-bulegoak sortzea, 
lekualdatzea, ixtea eta jardunean jartzea arautzeko 338/1995 Dekretua aldatzen 
duenak) farmazia-bulego sortu berrien titulartasuna eskuratzeko balorazio-irizpideak 
eta merezimenduen baremoa ezartzen ditu. Horietan, lanbide-jarduna (gehienez, 30 
puntu), irakaskuntza-jarduna (gehienez, 3 puntu), argitalpenak (gehienez, 3 puntu), 
graduondoko prestakuntza (gehienez, 13 puntu), euskara (gehienez, 5 puntu) eta 
Europar Batasuneko hizkuntza (gehienez, 2 puntu) baloratzen dira. Zehazki, alderdi 
horiek honela baloratzen dira: 

 

                                                      
3 Ikus: 173/1992 Dekretua, abuztuaren 4koa, Kataluniako Generalitatearena, bulego berriak 
baimentzeko baremoarena; 198/2003 Dekretua, urriaren 3koa, Valentziako Generalitatearena, farmazia-
bulego berriak baimentzeko prozeduretan aplikatu beharreko hautaketa-irizpidea ezartzekoa; 77/2001 
Agindua, otsailaren 16koa, Murtziakoa, farmazia-bulegoak irekitzeko prozeduretan aplikatu beharreko 
merezimenduen balorazio-baremoa ezartzekoa; 11/2005 Agindua, abenduaren 3koa, Gaztela-Leongoa, 
farmazia-bulego berriak irekitzeko prozeduretan aplikatu beharreko hautaketa-irizpideak ezartzekoa; 
15/2007 Dekretua, martxoaren 30ekoa, Errioxakoa, farmazia-bulego berrien baimen-prozedura 
arautzekoa; 108/2007 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, Kanarietakoa, farmazia-bulegoak baimendu, ezarri 
eta irekitzeko prozedurak arautzekoa; 7/2003 Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Kantabriakoa, farmazia-
plangintza onartzekoa eta farmazia-bulegoak baimendu, eskualdatu, lekualdatu, aldatu eta ixteko 
betekizun teknikosanitarioak, araubide juridikoa eta prozedura ezartzekoa; 72/2001 Dekretua, 
uztailaren 19koa, Asturiasko Printzerrikoa, farmazia-bulegoak eta botikinak arautzekoa; 197/2001 Foru 
Dekretua, uztailaren 16koa, Nafarroakoa, Farmazia Laguntzari buruzko 12/2000 Foru Legea garatzeko 
arauena, farmazia-bulegoei dagokienez. 
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2. IRAKASKUNTZAKO JARDUNA (gehienez, 3 puntu) 

- Irakasle-tutore Farmazia lizentziako ikasleen tutore-
praktiketan, zentro baimenduetan, azken 10 urteetan. 
 

Gehienez, 1 puntu 
(0,1 puntu ikasleko eta eskolaldi 
osoko) 

- Irakasle-tutore Ospitaleko Farmazia, Farmazia Industrial 
eta Galeniko edo Sendagaien eta Drogen Analisi eta 
Kontroleko ikasleen BAFEan, azken 10 urteetan. 

 
Gehienez, 1 puntu 

(0,2 puntu ikasleko eta 
ikasturteko) 

- Irakasle katedradun edo unibertsitate-irakasle titular 
osasun-zientzien arloetan, farmazia-produktuekin 
zerikusia duten gaietan, azken 10 urteetan. 

Gehienez, 3 puntu 
(0,3 puntu Farmazia fakultateko 
ikasturteko eta 0,15 puntu beste 
fakultate batzuetako ikasturteko) 

- Irakasle etengabeko prestakuntzako ikastaroetan, 
farmazia-arretarekin zerikusia duten gaietan, azken 10 
urteetan. 

Gehienez, 2 puntu 
(0,05 puntu emandako eskola-

orduko) 
3. FARMAZIA-ARRETAKO ARGITALPENAK (gehienez, 3 puntu) 
 

- Azken 10 urteetan egin eta argitaratutako liburuak. 
 

Gehienez, 3 puntu 
(0,5 puntu) 

- Azken 10 urteetan ISSN kodeko aldizkarietan 
argitaratutako artikuluak. 

Gehienez, 3 puntu 
(0,2 puntu) 

- Azken 10 urteetan ISSN koderik gabeko aldizkarietan 
argitaratutako artikuluak. 

Gehienez, 3 puntu 
(0,1 puntu) 

- Bilera edo biltzar zientifikoetarako hitzaldi, poster edo 
ahozko komunikazioak, azken 10 urteetan. 

Gehienez, 3 puntu 
(0,1 puntu) 

4. GRADUONDOKO PRESTAKUNTZA (gehienez, 13 puntu): 

 
 

- Unibertsitatekoa 
 

Gehienez, 3 puntu 
(Farmaziako lizentzia-gradua, 

0,25 puntu; ikasketa aurreratuen 
diploma, 0,50 puntu; Farmaziako 

doktore-gradua, 1 puntu; 

1. LANBIDE-JARDUNA (gehienez, 30 puntu) 
 

- Farmazialari farmazia-bulego batean. 
Gehienez, 30 puntu 

(2 puntu urteko, gehienez, 15 
urte) 

 
- Farmazialari farmazia-zerbitzu batean edo botiken 

gordailu batean, lehen mailako arretako zentroetan, 
ospitaleetan eta zentro soziosanitarioetan. 

- Farmazialari administrazio sanitarioan, farmazia-enpresan 
edo farmazia-banaketan edo -industrian, farmazia-
arretarekin zerikusia duten jardueretan.  

 
Gehienez 22,5 puntu 

(1,5 puntu urteko, gehienez, 15 
urte) 

- Farmazialari aurrekoez bestelako esparruetan. Gehienez, 11,25 puntu 
(0,75 puntu urteko, gehienez, 15 

urte) 
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masterra, 1 puntua; espezialista 
edo antzekoa, 0,25 puntu) 

- Unibertsitateaz kanpokoa  Gehienez, 10 puntu 
(Ospitaleko Farmazia, Farmazia 
Industrial eta Galeniko edo 
Sendagaien eta Drogen Analisi 
eta Kontroleko farmazialari 
espezialistaren titulua, 4 puntu; 
beste modalitate batzuetako 
farmazialari espezialistaren 
titulua, 1 puntu; farmazia-
arretarekin zerikusia duten 
gaietako prestakuntza, azken 10 
urteetan, gehienez, 5 puntu, 
ikastaroaren iraupenaren eta 
kreditu kopuruaren arabera) 

5. EUSKARA (gehienez, 5 puntu) 

- EGA ziurtagiria  Gehienez 5 puntu 
(5 puntu) 

- Oinarrizko zikloa, Hizkuntza Eskola Ofizialekoa, edo 
baliokidea 

Gehienez, 2,5 puntu 
(2,5 puntu) 

6. EUROPAR BATASUNEKO HIZKUNTZAK (gehienez, 2 puntu): 

- Ingeles, frantses edo alemaneko titulua, Hizkuntza Eskola 
Ofizialekoa, edo baliokidea 

Gehienez, 2 puntu 
(1 puntu) 

- Ingeles, frantses edo alemaneko oinarrizko zikloaren 
egiaztapena, Hizkuntza Eskola Ofizialekoa, edo baliokidea 

Gehienez, 1 puntu 
(0,5 puntu) 

 
GUZTIRA: 56 PUNTU 

Farmazia bateko titular edo titularkide modura lanbide-jardunean izandako 
merezimenduak ez dira kontuan hartzen, baldin eta, farmazia-bulego baten 
titulartasuna eskuratzeko deialdia EHAAn argitaratzen den egun horretarako, 
eskatzailea beste farmazia-bulego baten titular edo titularkide bada dagoeneko, edo, 
deialdia argitaratu aurreko hamabi hilabeteetan titular edo titularkide izanik, tarte 
horretan doako titulu bidez farmazia eskuz aldatu badu. 

20. Ez Farmazia-bulegoak sortzea, lekualdatzea, ixtea eta jardunean jartzea arautzeko 
Dekretuak (338/1995, ekainaren 27koak), ez hura aldatzen duen Farmazia-bulegoak 
sortzeko, lekuz aldatzeko, ixteko eta jardunean aritzeko prozedurak arautzeari buruzko 
24/2004 Dekretuak ez dute arrazoitzen desberdin baloratzea farmazialarien lanbide-
esperientzia farmazia-bulegoetan lan egin den ala farmazia-jarduerak egiten diren 
beste esparru batzuetan lan egin den arabera. 

 
21. Bestalde, 17/2009 Legeak, azaroaren 23koak, zerbitzu-jardueretan askatasunez 
sartzeari eta aritzeari buruzkoak (Aterki Legeak) ezartzen ditu zerbitzu-emaileen 
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kokatzeko askatasuna eta zerbitzu emateko askatasuna egikaritzeko behar diren 
xedapen orokorrak, hala nola zerbitzu-merkatuen funtzionamenduan murrizketa 
funsgabeak edo neurrigabeak sartzea ekiditekoak. 
 

22.  Aterki Legea aplikatzen zaie ordain ekonomiko baten truke egiten diren zerbitzuei, 
Espainian eskaini edo ematen badira, Espainian edo zeinahi estatu kidetan kokatutako 
emaileen eskutik. 

Alabaina, farmazia-zerbitzuak aipatu Aterki Legearen aplikazio-esparrutik kanpo daude. 
Horrenbestez, indarrean den baremoan jasota dauden lanbide-esperientziako 
merezimenduak ezin daitezke aztertu aipatu legeak zerbitzu-jardueretan askatasunez 
sartzeari eta aritzeari buruz ezarritako betekizunei erreparatuz, alegia, 9.2 artikuluan 
ezarritako hauei: 

a) Baztertzaileak ez izatea. 
b) Interes orokorreko arrazoi sendo bategatik izatea. 
c) Aipatu interes orokorreko arrazoi sendoarekiko proportzionala izatea. 
d) Argiak eta zalantzagabeak izatea. 
e) Objektiboak izatea. 
 f) Aurretiaz publikoak izatea. 
g) Gardenak eta eskuragarriak izatea. 

23. Aurrekoa gorabehera, aipatu sektoreko araudia bateragarria izan behar da Europar 
Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) 49. artikuluarekin; 
Europar Batasunean libreki kokatzeko askatasuna. 
 

24. Osasun publikoaren babesagatik justifikatu daiteke Tratatuak bermatzen dituen 
oinarrizko askatasunak mugatzea, tartean, kokatzeko askatasuna, EBFTren 49. 
artikulua (ikus Hartlauer epaia, 46. atala, eta Apothekerkammer des Saarlandes eta 
beste batzuk epaia, 27. atala). 

Zehazki, kokatzeko askatasunari jarritako mugak justifikatuta egon daitezke 
biztanleriari sendagai-hornidura seguru eta kalitatezkoa bermatzeagatik 
(Batzordea/Italia epaia, 52. atala, eta Apothekerkammer des Saarlandes eta beste 
batzuk epaia, 28. atala). 

25. Nazionalitate-arrazoiak kontuan hartu gabe aplikatu daitezkeen kokatzeko 
askatasunaren murrizketak justifikatu daitezke interes orokorreko arrazoi 
sendoengatik, betiere helburua lortzea bermatzeko egokiak badira eta horretarako 
behar denaz harago ez badoaz (epaiak: Hartlauer, 44. atala; Apothekerkammer des 
Saarlandes eta beste batzuk, 25. atala; eta Blanco Chao, 61. eta 63. atalak, C-570/07 
eta C-571/07 gai bateratuak). 



 
 

 
13 

 
26. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko (EBJA) Areto Nagusiak aztertu ditu farmazia 
berrien titulartasuna eskuratzeko behar diren merezimendu profesionalak, Asturiasko 
Printzerriko Justizia Auzitegi Nagusiak Europar Batasuneko Justizia Auzitegiari 
kontsultatutako arazo prejudizialaren kariaz (Asturiasko Printzerriko farmazia-
bulegoen titulartasuna eskuratzea arautzeari buruzko 72/2001 Dekretuaren aurka 
aurkeztutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa). (C-570/07 gaia). 
 

27. Aipatu epaiak, besteak beste, Asturiasko Printzerriko dekretuak farmazialariei 
lanbide-esperientzia dela eta ematen dien tratu desberdina aztertu du. Zehazki, 
Asturiasko Printzerrian lanbide-jarduna egin izanagatik merezimenduak % 20 
handitzeagatik (eranskineko 6. puntua) eta berdinketetarako lehentasun-ordenagatik 
(eranskineko 7. puntuaren c letra). 

Horien gainean, EBJAren Areto Nagusiak adierazi du 2005/36 Zuzentarauaren 45. 
artikuluaren 2. apartatuaren e) eta g) letrek farmaziako unibertsitate-prestakuntzako 
titulu baten titularrak gaitzen dituela publikoarentzako zabalik dauden farmaziatan 
sendagaiak prestatu, kontrolatu, gorde eta banatzeko, bai eta sendagaiei buruzko 
informazioa eta aholkua emateko ere. 
 
Horrenbestez, Aretoaren iritzian, ez dago arrazoirik tratu desberdin hori emateko, eta 
EBFTren 49. artikuluaren aurka doala deritzo, 85/432 Zuzentarauaren 1. artikuluaren 1. 
eta 2. apartatuei eta 2005/36 Zuzentarauaren 45. artikuluaren 2. apartatuko e) eta g) 
letrei dagokienez. Aretoaren iritzian, gainerako autonomia-erkidegoetan diharduten 
farmazialariak ez ezik, Europar Batasuneko gainerako farmazialariak ere baztertzen 
dira, eta Europar Batasuneko arauek ez dute ematen tarterik halako bazterketak egin 
ahal izateko. 

28. Jurisprudentzia-doktrina hori dela eta, Asturiasko Justizia Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzien Salaren 1264/2010 epaia (ECLI:ES: TSJAS: 2010:5103) eta 
Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien Salaren 928/2019 epaia (ECLI:ES:TS: 
2019:928) nabarmendu behar dira. 

 
29. Otsailaren 3ko 24/2004 Dekretuan (farmazia-bulegoak eskualdatzeko prozedura 
ezartzen duen dekretua aldatzekoan) jasotako lanbide-jardunaren merezimenduen 
baremoari dagokionez, aipatu behar da ez diola balorazio handiagoa ematen lanbide-
esperientziari lurralde-eremu jakin batean lan egin izanagatik, eta, beraz, ez duela 
desberdintasunik eragiten estatuko beste autonomia-erkidego batzuetan edo Europar 
Batasuneko beste herrialde batzuetan diharduten farmazialariekiko. 
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Alabaina, modu nabarmen desberdinean baloratzen du lanbide-esperientzia 
farmazialari-lanak egin diren esparruaren arabera, arestian esandako moduan. 
Ez baztertzeko printzipioa dela kausa, debekatuta dago nazionalitateagatik zuzenean 
edo zeharka inor baztertzea ez ezik, gainerako bazterketa oro ere, beste desberdintze-
irizpide batzuk aplikatuta emaitza horixe bera bada. (EBJAren epaia: Blanco Pérez eta 
Chao Gómez, C-570/07 eta C-571/07 gai bateratuak). 

30. Farmaziako unibertsitate-titulua dutenek bakarrik eskaini dezakete farmazia-
zerbitzua. Titulu horrek publikoarentzako zabalik dauden farmaziatan sendagaiak 
prestatu, kontrolatu, gorde eta banatzeko gaikuntza ematen du, bai eta sendagaiei 
buruzko informazioa eta aholkua emateko ere. 

581/2017 Errege Dekretuak ekainaren 9koak Espainiako ordenamendu juridikoan 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko azaroaren 20ko 2013/55/EB 
Zuzentaraua txertatzen duenak (zuzentarau horrek 2005/36/EE Zuzentaraua –lanbide-
kualifikazioak aitortzeari buruzkoa– eta 1024/2012 Erregelamendua (EB) –Barne 
Merkatuaren Informazio Sistemaren bidez (IMI Erregelamendua) administrazioko 
lankidetza emateari buruzkoa– aldatzen ditu) 59. artikuluan ezarritakoaren arabera, 
farmazialari-prestakuntza egiaztatuarekin bermatuta egon behar da eskatzailea 
ezagutza eta gaitasun hauen jabe dela: 

a) Ezagutza egokia sendagaien eta horien fabrikazioan erabilitako substantzien gainean. 
b) Ezagutza egokia farmazia-teknologian eta sendagaien saiakuntza fisiko, kimiko, biologiko eta 
mikrobiologikoetan. 
 
c) Ezagutza egokia metabolismoan eta sendagaien efektuetan, hala nola substantzia toxikoen 
eraginetan eta sendagaien erabileran. 
d) Ezagutza egokia sendagaien datu zientifikoen ebaluazioan, ezagutza horren arabera 
informazio egokia eman ahal izateko. 
e) Ezagutza egokia farmazia-jarduneko lege-betekizunetan eta bestelako betekizunetan. 

Gainera, 60. artikuluaren arabera, farmazialari-lanbideak jarduera hauek hartzen ditu 
barnean: 

a) Sendagaien forma farmazeutikoa prestatzea. 
b) Sendagaiak fabrikatu eta kontrolatzea. 
c) Sendagaiak kontrolatzea sendagaiak kontrolatzeko laborategi batean. 
d) Sendagaiak handizka gorde, kontserbatu eta banatzea. 
e) Sendagai seguru, eraginkor eta behar den kalitatekoak hornitu, prestatu, kontrolatu, gorde, 
banatu eta ematea publikoarentzako zabalik dauden farmaziatan. 
f) Sendagai seguru, eraginkor eta behar den kalitatekoak hornitu, prestatu, kontrolatu, gorde 
eta ematea ospitaleetan. 
g) Sendagaien eta horien erabilera egokiari buruzko informazioa eta aholkuak ematea. 
h) Agintaritza eskudunari farmazia-produktuen edozein kontrako erreakzio jakinaraztea. 
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i) Sendagaiak bere kasa hartzen dituzten pazienteei laguntza pertsonalizatua ematea. 
j) Tokiko nahiz estatuko osasun publikoko kanpainetan parte hartzea. 

Farmaziako tituludunak aipatu jarduerak egiteko gaituta badaude, Lehiaren Euskal 
Kontseilu honen iritzian, ez dago justifikatuta lanbide-jarduna farmazialari-lanak egin 
diren esparruaren arabera modu nabarmen desberdinean baloratzea merezimenduen 
baremoan, eta ez da egokia helburua lortzeko, ezta harekiko proportzionala ere. 
Gainera, farmaziako tituludun batzuk baztertzen ditu, eta horrek EBFTren 49. 
artikuluan xedatzen den kokatzeko askatasunaren oinarrizko eskubidea urratzen du. 

31. Neurria proportzionala izan behar da, eta osasun publikoaren babeserako 
ezinbesteko araudia hartu behar du barnean, eskubideak murrizten dituen eta 
hartzaileei betebehar gutxiago ezartzen dizkien bestelako neurririk ez dagoela 
egiaztatu ondoren. Hau da, helburua lortzeko beharrezkoa eta egokia izan behar da eta 
lortzeko behar denaz harago ez doana. 

Hizpide dugun kasuan, garrantzi handia ematen zaio lanbide-jardunari, guztizko 
puntuen % 56, eta, gainera, puntuazio handiagoa eta, ondorioz, lehia-abantaila ematen 
zaie farmazia-bulegoetan lan egindako farmazialariei farmazia-jardunarekin zerikusia 
duten beste esparru publiko edo pribatu batzuetan lan egindako farmazialarien 
kaltetan. 
Ondorioz, neurria ez da proportzionala, farmazia-bulegoez bestelako esparruetan 
diharduten farmazialarien lanbide-esperientzia gutxiesten duelako, nahiz eta horiek 
farmazia-bulegoetako farmazialarien lanbide-kualifikazio berdina eduki eta lanbide-
jardunean osasun publikoa besteek hainbeste zaindu ahal izan. Horregatik beragatik da 
diskriminatzailea. 

32. Auzitegi Gorenak aztertu du jada farmazia-bulego berrietarako sarbidean 
farmaziako tituludunen lanbide-esperientzia baloratzeko tratu desberdinaren afera. 
Horretarako, auzigaia eta EKren 14. artikuluan xedatzen den berdintasun-printzipioa 
erkatu ditu. Hala, Administrazioarekiko Auzien Salak, 2007ko abenduaren 27ko 
epaian4, aztergai dugunaren kasu berdina aztertu du jada, eta ondorioztatu du 
Andaluziako administrazio sanitarioak farmazia-bulegoak eskuratzeari dagokionez 
farmaziako tituludunen lanbide-esperientzia desberdin baloratzea EKren 14. 
artikuluaren aurka doala. Eta hirugarren zuzenbideko oinarrian honakoa dio: 

«(...) farmazia-bulego baten funtsezko zereginak dira sendagaiak eta produktu sanitarioak 
eskuratu, zaindu, kontserbatu eta banatzea, formula magistralak eta prestakin ofizinalak 
prestatzea eta pazienteei tratamendu farmakologikoaren informazioa ematea eta 
tratamenduaren jarraipena egitea (16/1997 Legearen 1. art.). Sendagaiak zaindu, kontserbatu 

                                                      
4 8936/2007 AGE - ECLI:ES:TS:2007:8936. 
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eta banatzeko zereginak legez esleituta dituzte farmazia-bulegoek bezala ospitaleetako 
farmazia-zerbitzuek, osasun-zentroetakoek eta Osasun Sistema Nazionaleko lehen mailako 
arretako egituretakoek ere, erakundeon barnean aplikatzeko edo bereziki zaindu, kontrolatu eta 
ikuskatu behar diren sendagaietarako (14/1986 Legearen 103. art.). 
Farmazia-bulegoen zeregin funtsezko horiek bat datoz lehen mailako arretan sendagaiak modu 
arrazoizkoan erabiltzea bermatzeko araututa dauden funtzio orokorrekin (25/1990 Legearen 
87. art.). Eta zeregin horiek beraiek dituzte esleituta ospitale-farmaziako zerbitzuek edo 
unitateek (25/1990 Legearen 91. art.). 
4.- Aurrekoarekin agerian geratzen da zeregin horien alderdi oso funtsezko batzuk berdinak 
direla farmazialariak farmazia-bulego batean lan egin ala sendagaiekin zerikusia duen beste 
lanbide modalitate batean jardun. 
5.- Administrazioak ez du zehaztu farmazia-bulegoetan lan egiten duten farmazialarien lanbide-
jarduneko zer alderdi zehatz hartu duen kontuan (horiena bakarrik izateagatik edo irismen 
desberdina izateagatik) farmazia-bulegoak esleitzeko lehiaketetan haiei balorazio handiagoa 
emateko sendagaiekin zerikusia duen beste lanbide modalitate batean dihardutenei baino. 
Ez du argitu farmazia-bulego baten funtzionamendu hobea lekarkeen zein helburu zehatzekin 
ematen duen balorazio hobe hori (...)». 

33. Era berean, Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien Salak aztertu zuen jada 
2001eko ekainaren 19ko epaian5 farmaziako tituludunen lanbide-esperientziari 
balorazio desberdina ematearen afera, eta honakoa zioen hamalaugarren zuzenbideko 
oinarrian: 

«Berdintasunaren ikuspegitik ere ezin daiteke Konstituzioz kanpokotzat hartu berdin baloratzea 
farmazia-bulegoetan zerbitzu ematearen merezimendua eta farmaziako lizentzia eskatzen den 
beste jarduera batzuetan ematearena; izan ere, zerbitzu horiek mota horretako tituludunen 
gaitasun profesionalarekin emanak dira, eta legez onartutako merezimendu-irizpide baten 
arabera baloratu daitezkeenak, eta ez da beharrezkoa EKren 14. artikuluak batzuk lehenestea 
besteen aldean, eta, orobat, ez dira onartu behar errekurtsogilearen irizpide partikularrak, 
batzuek besteek baino prestakuntza handiagoa dutela eta». 

34. Hau da, farmazia-bulego berriak eskuratzean lanbide-esperientzia desberdin 
baloratzea ezartzen da 24/2004 Dekretuan, baina hori ez da zuzenbidearen 
araberakoa, EBFTren 49. artikulua eta EKren 14. artikulua urratzen dituelako. Merkatu-
lehiarako eskubidearen ikuspegitik, aipatu arauak justifikatuta ez dauden mugak 
jartzen dizkie farmazia-bulegoetan lan egin ez duten farmazialariei farmazia-bulego 
berriak eskuratzeko garaian. 

 
35. Beraz, 24/2004 Dekretuaren eranskina aldatu egin beharko litzateke, farmazia-
bulego berriak eskuratzean farmaziako tituludunen lanbide-esperientzia baloratzeko 
erabilitako puntuen baremoari dagokionez. Justifikatuta ez dauden desberdintasunak 

                                                      
5 5248/2001 AGE - ECLI:ES:TS:2001:5248. 
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ezabatu behar lirateke tituludun horien lanbide-esperientziaren balorazioan, arestian 
esandako moduan. 
 

36. Administrazioa EKren 9.1 eta 9.3 ex artikuluetako legezkotasun-printzipioaren 
mende dago, eta batik bat lehiaren defentsarako araudiaren eta merkatu-lehia 
sustatzekoaren mende. Hala bada, farmazia-bulego sortu berriak eskuratzeari jarritako 
muga agerikoa denez, administrazio publiko eskudunak oztopo hori kendu eta lehia-
baldintza berdinak aplikatu beharko lizkieke farmazialariei farmazia-bulego sortu 
berrien titulartasuna eskuratzeari dagokionez. 

37. Ildo horretan, 40/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Sektore Publikoaren Araubide 
Juridikoarenak, 4. artikuluan xedatzen duenaren arabera, administrazio publikoek, 
eskubide indibidualak edo kolektiboak egikaritzea mugatzen duten neurriak ezartzen 
badituzte edo jarduera bat egiteko betekizunak eskatzen badituzte, 
proportzionaltasun-printzipioa aplikatu beharko dute, eta neurri mugatzaile arinena 
hautatu, interes publikoa babesteko beharrezkoa dela arrazoitu, eta helburuetarako 
egokia dela justifikatu, betiere tratu-desberdintasun baztertzaileak saihestuz. 

 
38. Horretarako, Lanbide-arauketa berriak onartu aurreko proportzionaltasun-testari 
buruzko 2018/958 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 
2018ko ekainaren 28koa, Espainiako ordenamendu juridikoan txertatzen duen 
ekainaren 29ko 472/2021 Errege Dekretuaren 4. artikuluan xedatuaren arabera, 
arauketaren eskumena duten agintariek proportzionaltasunaren ebaluazioa egingo 
dute lege- edo arau-xedapen berriak ezarri edo daudenak aldatu aurretik, lanbide 
arautuetan sartzea edo aritzea mugatzen badute. 

Ebaluazioa modu objektibo eta independentean egingo da, eta beharrezkoa izango da 
azalpenak ematea araua egiteko espedientean printzipiook egoki bete direla 
bermatzeko jarraitutako prozeduraz. Arauak ukituen artean interes-gatazkarik ote 
dagoen adieraziko da, eta, halakorik balego, zer-nola baloratu den eta zer konponbide 
eman zaion. 
Lanbide arautu batean sartzeko edo aritzeko eskatutako betekizun jakin bat 
justifikatuta dagoela eta proportzionala dela ebatziko bada, kontuan hartu beharko 
dira datu kualitatiboak eta, ahal bada eta egoki bada, kuantitatiboak ere bai. 
Arauketaren eskumena duten agintariek proportzionaltasun-printzipioaren jarraipena 
egin beharko dute lege- edo arau-xedapen berriak edo horien aldaketak onartu 
ondoren, lanbide arautuetan sartzea edo aritzea mugatzen badute, behar bezala 
kontuan hartuta xedapenok onartu ondotik gertatutako aldaketa oro. Lehen 
apartatuan aipatzen diren araugintza-espedienteetan zehatzago adieraziko da 
proportzionaltasun-printzipioaren jarraipena egiteko modua. 
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IV. ONDORIOAK 

39. Farmaziako tituludunak soilik izan daitezke farmazia-bulego baten titular, eta horrek 
merkatuan sartzea mugatzen du, baina muga hori interes publikoagatik justifikatuta 
dago, alegia, osasun-babesagatik. 

40. Alabaina, ez dago justifikatuta, eta ez da egokia, ez osasun publikoaren 
babesarekiko proportzionala, 24/2004 Dekretuak desberdin baloratzea lanbide-
esperientzia farmazia-bulego berrien titulartasuna eskuratzeko, farmazia-bulego 
batean lan egin duten farmazialarienari puntuazio handiagoa emanez lehen mailako 
arretako zentro, ospitale eta zentro soziosanitarioetako farmazia-zerbitzuetan edo 
sendagaien gordailuetan, edota administrazio-sanitarioan, farmazia-enpresan, 
banaketan, farmazia-industrian edo sendagaiekin zerikusia duten beste arlo batzuetan 
lan egin dutenen esperientziari baino. 

 
41. Administrazioa EKren 9.1 eta 103. ex artikuluetako legezkotasun-printzipioaren 
mende dago, eta batik bat lehiaren defentsarako araudiaren eta merkatu-lehia 
sustatzekoaren mende. Beraz, aipatu mugak kendu behar ditu eta farmazia-bulego 
sortu berriak eskuratzea egokitu kokatzeko askatasunaren oinarrizko eskubidera 
(EBFTren 49. art.) eta berdintasun-printzipiora (EKren 14. art.). 
 

42. Arauketaren eskumena duten agintariek proportzionaltasun-printzipioaren 
jarraipena egin beharko dute lege- edo arau-xedapen berrietan edo horien 
aldaketetan, lanbide arautuetan sartzea edo aritzea mugatzen badute. 

V. GOMENDIOAK 

43. Proportzionaltasun-printzipioaren jarraipena egitea lege- edo arau-xedapen berrien 
edo horien aldaketen gainean, lanbide arautuetan sartzea edo aritzea mugatzen 
badute. 

 
44. Zehazki, farmazia-bulego sortu berrien titulartasuna eskuratzeko 24/2004 
Dekretuan ezartzen diren balorazio-irizpideei eta merezimenduen baremoari 
dagokienez, balorazio desberdinik ez egitea farmaziako tituludunen lanbide-
esperientziaz, haiek sendagaiekin zerikusia duen lanbide-jarduna gauzatu duten 
lanbide-esparrua edozein dela ere. 
 

45. Halaber, izaera berdineko mugak kentzea bere eskumeneko arau-tresnetatik, 
farmazia-bulegoen titulartasuna eskuratzea eragozten badute, bulegook sortu berriak 
izan zein ez. 
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