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SARRERA
1996ko otsailaren 10ean, Laneko Arriskuen Prebentziorako Legea (LAPL) sartu zen indarrean
espainiar Estatuan; era horretan, Europar Batasuneko 1989ko Zuzentaraua ekarri zen gure
legedira, berandu samar, eta hurrengo ureetan haren araudiak garatu ziren arian-arian. Araudi
horren alderdirik  esanguratsuena da lan eskubideak eta eskubide horiei lotutako enpresa-
betebeharrak ezarri dituela. 

Prebentzioa egiteak zera eskatzen du: lanaren eremuan Osasunari kalte egin diezaiokeen guz-
tia kontuan hartzea. Arriskuei aurrea hartzea eskatzen du, eta, horrekin batera, pertsonak kon-
taktuan ez jartzea haien lanetik ondorioztatzen diren arriskuekin.

Horixe da teoria, baina errealitate krudelak egoera askoz ere gogorrago bat erakusten digu.
Hala, LAPLa indarrean sartu denetik hamarkada bat baino gehiago igaro denean, horren ingu-
ruan egin diren azterlanek -gutxi izan dira, gainera- agerian uzten dute prebentzioa oso gutxi
txertatu dela enpresen barnean. Iraganean, Patronalak, haren Mutuek eta Prebentzio Zerbi-
tzuek esaten zuten ez zutela arauzko tresna nahikorik Legea aplikatzeko; orain, aldiz, zera esa-
ten dute: Legea garatuegi dagoela eta beharrezkoa dela araua sinplifikatzea. Bai lehen arrazo-
namenduak eta bai bigarrenak garbi adierazten dute zer jarrera duten, hots, gure eskubideak
betetzeko aukerei boikota egitea; halaber, agerian geratzen da ez dutela inolako borondaterik
gure osasuna babesteko.

Oraingo egoera ez da kasualitatearen ondorioa; aitzitik, hona hemen haren kausak:

- Legedi bigun bat, arau-hausteak modu orokorrean onartzen dituena. Patronalak ez du
prebentziorik egiten, batez ere bi arrazoirengatik: lehenengo arrazoia merkantilizazioa-
rekin du zerikusia: gizakia enpresako makina bat besterik ez da enpresarientzat, kapitala
metatzeko, eta, beraz, erabili egiten da, desgastatzen da edo apurtzen da, eta orduan
bota egiten da. Bigarren arrazoiak enpresarien boterearekin du zerikusia; izan ere,
enpresariek beren lan baldintzak ezarri nahi dizkiete langileei, eurek soilik erabakiz eta
langileen ekarpenak kontuan hartu gabe.

- Administrazio publikoen rola, hau da, patronalaren ideologiaren mende egotea eta
pasibotasun konplizez jokatzea, langileen sufrimenduaren eta heriotzaren aurrean ez-
ikusiarena eginez. Gainera, ez dute inolako lidergorik erakusten eta ez dute jokabide
eredugarririk haiek direnean obra edo zerbitzuen kontratatzaileak; aitzitik, bere egiten
dituzte edozein patronalek erabiltzen dituen irizpide kapitalista berdinak.

- Gaur egungo lan merkatua, hau da, prekarietatearen eta aldi baterako kontratazioaren
merkatua, zeren bertan, beti bezala, kolektibo baztertuak baitira egoera gehien paira-
tzen dutenak: gazteak, emakumeak, etorkinak, minusbaliatuak,...

Ezinezkoa da esku batez prebentzioa egitea eta beste eskuaz lan baldintzak nahitaez honda-
tzen dituzten politikak egitea, zeren horrek garrantzi handia baitu langileak beren Osasuna eta
bizia galtzera daramaten faktoreen artean. Beharrezkoa da aldaketa estruktural bat, geure
Osasunaren defentsan aurrera egiteko.
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LABen ustez, garbi dago beharrezkoa dela aldatzea, Osasuna izan dadin helburu bakarra,
negozio bihurtu beharrean. Aldaketa horretan, langileen parte-hartzea kontuan hartuko da
geure Osasuna defendatzeko neurri egokienak zein diren erabakitzerakoan. Azken batean,
benetako aldaketa bat behar da lan harremanen ereduan; langileek ezin jarrai dezakegu balia-
bide hutsa izaten, hau da, erabili eta zaramara botatzen den zerbait izaten; edo, beste kasu
batzuetan gertatzen den bezala, ezin onar daiteke langileei beren istripuen errua leporatzea. 

Beharrezkoa da legearen benetako aplikazioan aurrera egitea, eta horretarako hauxe da beha-
rrezkoa: 

AGERIKOTASUNA: Osasunaren kontrako kalteak agerian utzi behar ditugu gizartearen
aurrean, haren defentsan inplika dadin eta zeregin horretan eragile aktiboa izan dadin.

Langileen PARTE-HARTZE aktibo, kolektibo eta antolatua, zeren bestela nekez lortuko bai-
tugu Osasuna defendatzea. Prebentzio Ordezkariak indar ikaragarriko iturria dira energia
prebentiboaren alorrean. Prebentzioa egin nahi badugu, beraz, ez da aski behin eta berriz
errepikatzea horren kultura falta dela, edota prebentzio teknikariak eta medikuak falta
direla, edo lan ikuskarien pasibotasuna salatzea. Egin behar duguna da tresna egokiak
ematea prebentzio ordezkari moduan arituko direnei, behar duten babes eta autonomiaz
jardun dezaten.

LAPLa eta haren araudiak ezartzerakoan, funtsezkoa izango da antolakuntza-neurriek izango
duten rol katalizatzailea, prebentzio ordezkarien lanarekin batera. Horregatik, hauxe egin
behar dugu:

- Enpresetako zuzendaritzei adierazi Osasuna ez dela negoziatzen, haien enpresa-gestioa-
ren barnean.

- Laneko osasuna indartu gure estrategia sindikalean.
- Prebentzio Ordezkariak prestatzea, bai enpresaren aurrean mintzakide izateko eta bai

prebentzio zerbitzuen pertsonal tekniko moduan. 
- Partxeak jartzeko eta inprobisatzeko joerak ahaztea.
- Prebentzioaren plangintza bultzatzea, arriskuen ebaluaketa bateratuaren inguruan...

Hori guztia erronka handia da LABentzat. Arau horren benetako aplikazioaren alde jardun
behar dugu, haren aplikazio formaletik haratago, gure Osasun maila hobetzeko xedez. 

Azken batean, gidaliburu honek erreferentziazko materiala izan nahi du gure eguneroko esku-
hartze sindikalean, Osasuna enpresetan defendatzeko orduan.
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1.- ZER DA LANEKO OSASUNA
Osasunerako Mundu Erakundeak zentzurik zabalenean eta sozialenean definitu du Osasuna;
hala, beraren arabera, “OSASUNA ONGIZATE FISIKO, MENTAL ETA SOZIAL OSOKO EGOE-
RA DA, HAU DA, EZ KALTERIK EDO GAIXOTASUNIK EZ IZATEA SOILIK”.

Hortaz, Laneko Osasuna ikuspegi kolektibotik planteatzen da, eta ez da osasuna edo bizia lan-
postuetan ez galtzera soilik bideratzen. Xede bakarra ez da istripurik ez izatea, baizik eta
oreka eta ongizate fisiko, mental eta soziala bilatzea. Horrenbestez, alderdi hauek hartzen ditu
barne: fisikoak, higienikoak, ergonomikoak eta psikosozialak.

Lan baldintzak hobetzea ez da arriskuak prebenitzea soilik, baizik eta baita baldintza eroso
edo atseginetan lan egitea ere, gure garapen integrala oztopa dezakeen kalte fisiko, mental
edo sozialik gabe.

Helburu hori, utopikotzat hartu baliteke ere, ezin bazter dezakegun eskubide bat da.

2.- ZER DA LANEKO ARRISKUEN
PREBENTZIOA?
Laneko arriskuak prebenitzea hauxe da: LANAK OSASUNARI EKAR DIEZAZKIOKEEN KAL-
TEAK SAIHESTEA. LAPLaren arabera, enpresa da plantillaren osasuna babestu behar duena
(14. artikulua eta OITren 155. hitzarmenaren 16. artikulua).

TEKNIKA PREBENTIBOEK frogatuta dute beren eraginkortasuna, ondo aplikatuz gero. Hona
hemen teknika horiek:

- SEGURTASUNA: pertsonen osotasun fisikoa arriskuan jartzen duten eta laneko istripuak
sortzen dituzten baldintza materialak aztertzen ditu.

- HIGIENE INDUSTRIALA: gaixotasunak sor ditzaketen egoerak aztertzen ditu, egoera
horien kausa laneko ingurunean kutsagarri kimikoak, fisikoak edo biologikoak egotea
denean.

- ERGONOMIA: bere xedea lanpostua pertsonaren ezaugarrietara egokitzea da, ez alde-
rantzizkoa egitea, zeren pertsonak desberdinak baikara. Lanpostuak gure ezaugarrien
arabera egokituta diseinatu behar dira.

- PSIKO-SOZIOLOGIA: prozesu psikologikoen bitartez lan baldintzek -batez ere haien
antolaketak- pertsonen osasunean duten eragina aztertzen du.

- Osasunaren zaintza, LANEKO OSASUNA: arrisku-faktoreek pertsonen osasunean zer-
nolako eragina duten aztertzen du, eta alarma jotzen du segurtasunak, higieneak, ergo-
nomiak eta psiko-soziologiak ondo prebenitu ez dituzten egoeretan.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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Prebentzioa enpresaren eremuan gauzatzeko ezinbestekoa da alor horiek guztiak koordina-
tzea, zeren prebentzioaren lehenengo printzipioa  integrala eta integratua izatea baita (LAPLa-
ren 14. artikulua).

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA GIDATU BEHAR DUTEN OINARRIZKO PRINTZIPIOAK
hauexek dira (LAPLaren 15. artikulua):

- Arriskuak saihestea.
- Ezin saihestu daitezkeen arriskuak ebaluatzea.
- Arriskuei beren sorburuan (sortzen diren tokian) aurre egitea.
- Lana pertsonen ezaugarrietara egokitzea.
- Eboluzio teknikoa kontuan hartzea.
- Elementu arriskutsuen ordez arrisku gutxi edo arriskurik ez duten elementuak jartzea.
- Prebentzioaren plangintza egitea. 
- Babes kolektiboa babes indibidualaren gainetik lehenesten duten neurriak.
- Langileei eman beharreko jarraibideak ematea.

Laneko arriskuen prebentzioa modu egokian praktikara eramateko erabili behar dugun oina-
rrizko dokumentazioa hauxe da:

- Prebentzio plana
- Arriskuen ebaluaketa
- Jarduera prebentiboaren plangintza

2.1. PREBENTZIO PLANA

Prebentzio Plana tresna bat da, jarduera prebentiboa enpresaren kudeaketa sistema orokorre-
an integratzera zuzendua (PZAren 1.1. artikulua). Horretarako, zenbait arlo koordinatu behar
dira lanaren antolakuntzarekin; halaber, beharrezkoa da langileen parte-hartzea.

Plan hori enpresako zuzendaritzak onartu behar du, enpresaren estrukturak bere egin behar
du eta langile guztiek ezagutu behar dute (PZAren 2.1. artikulua). Lan eta Osasun Agintaritza-
ren esku egongo da, eta baita langileen kolektiboaren ordezkarien esku ere. (PZAren 2.2. arti-
kulua). Hauxe eduki beharko du, gutxienez:

- Enpresaren IDENTIFIKAZIO DATUAK (Jarduera, lantokiak, langileak).
- Enpresaren ANTOLAKUNTZA-ESTRUKTURA (aginte mailak eta haien arteko komunika-

zioa, laneko arriskuen Prebentzioari lotuta).
- EKOIZPENAREN ANTOLAKETA (prozesuak, praktikak eta prozedurak, eta horrek guztiak

Laneko Arriskuen Prebentzioarekin duen lotura).
- PREBENTZIOAREN ANTOLAKUNTZA.
- Laneko Arriskuen Prebentzioaren eremuko POLITIKA ETA HELBURUAK, eta horretarako

ESKURA DAUDEN BALIABIDEAK. 
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Gainera, Plana elementu erabilgarria da jakiteko zein diren enpresak dituen baliabide ekono-
mikoak, materialak eta giza baliabideak, laneko arriskuen prebentzioa gauzatzeari dagokio-
nez. Alde horretatik, galdera xume batzuk egin behar dira, hala nola: nork egiten du zer? Nola
egin behar da? Zer baliabiderekin?

2.2. ARRISKUEN EBALUAKETA

Prebentzioa benetan modu eraginkorrean gauzatzen bada, arrisku asko beren sorburuan
bertan ezabatu ahal izango dira, dela lan baldintza jakin batzuk zuzentzen direlako, dela era-
bakiak hartzeko prozesuan arriskurik gabeko alternatibak hautatu direlako (LAPLaren 15.1.a.
artikulua).

Hala eta guztiz ere, badira ezin ezaba ditzakegun beste arrisku batzuk. Bada, horien kasuan
aztertuko duzu zer egin ote daitekeen arrisku horiek kontrolatzeko eta langileen osasunari kal-
terik egin ez diotela segurtatzeko. Hori da, azken batean, arriskuak ebaluatzea (LAPLaren
15.1.b. artikulua eta Prebentzio Zerbitzuen Araudiaren -PZA- 5.1. artikulua).

Batzuetan, ez dugu ezta denborarik alferrik galduko ere arriskua neurtzen, zeren arriskua
egotea nahikoa baita, berez, arrisku hori behin betiko desagerrarazten saiatzeko. Adibidez,
gai kantzerigenoekin edo kalte konkretuekin. 

Beraz, lanpostu guztiak ebaluatu behar izango ditugu, eta baita instalazioak, materialak, ekipo-
ak eta lanaren antolaketa ere. Halaber, ea arriskurik ote dagoen eta ea pertsonek babes bere-
zirik behar duten -beren lana gauzatzeko- aztertuko dugu.

Hona hemen arriskuak ebaluatzeko FORMAK:

Hasierako ebaluaketa (PZAren 4.1. artikulua).
Lanpostuz aldatzean egin beharrekoa (PZAren 4.2. art).
Aldizkako ebaluaketa, arauak hala eskatzen duenean (PZAren 6.1. art).
Kalteen aurrean (sortuz gero) egin beharrekoa (PZAren 6.1. art).
Parteen arteko akordioagatik egiten dena (PZAren 6.2. art).

Ez dagoenez METODO bakarra arriskuen ebaluaketa egiteko, enpresaren ezaugarrietara
ondoen egokitzen dena aukeratu beharko dugu, honako irizpide hauek kontuan hartuta:
enpresaren tamaina, arrisku motak, eskura dauden baliabideak...

Alde horretatik, eta aldez aurretik, enpresak ordezkaritza sindikala kontsultatu beharko du
arriskuen ebaluaketa egiteko erabiliko den formaz.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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2.3. JARDUERA PREBENTIBOAREN PLANGINTZA

Laneko arriskuen ebaluaketa eginda dagoenean, arrisku horiek zer hurrenkeratan ezabatuko
ditugun erabakiko da (lehenespena), enpresako Segurtasun eta Osasun Batzordearekin (SOB)
negoziatzen diren irizpideen arabera. Sarritan hori ez da gertatzen eta ontzat ematen da enpre-
saren irizpide bakarra, edo Prebentzio Zerbitzuko pertsonal teknikoarena; era horretan, baztertu
egiten da irizpide horiek negoziatzeko Batzordeak duen ahalmena (LAPLaren 39. artikulua).

Prebentzio Zerbitzuen Araudiaren 8. artikuluak dioenez, lehenespena egiterakoan honako hau
hartuko da kontuan:

- arriskuen neurria: dosiak eta intentsitatea.
- hedapena: haren eraginpean dauden pertsonen kopurua.

Gainera, irizpide hauek ere hartuko dira kontuan:
- Legezkoak: araudiren batek dioenarekin bat etorriz (adibidez: zaratari buruzko 286/2006

Errege Dekretua).
- Teknikoak: metodo konkretu baten arabera arriskutzat hartzen dena ebaluatzea (adibi-

dez: RULA metodoa, mugimendu errepikakorrentzat).

KONTUAN HARTUKO DUGU PLANTILARI BURUZ JASOTAKO INFORMAZIO GUZTIA

INFORMAZIOA 
BILTZEN DUGU ,  gai
hauen inguruan:
- Lanaren antolaketa,

ezaugarriak eta 
konplexutasuna.

- Lehengaiak.
- Laneko ekipoak.

Elementu 
arriskutsuak zein
diren ZEHAZTEN

DUGU ARRISKUA 
BALORATZEN DUGU:
- Eskura dagoen 

jakintza teknikoaren
arabera.

- Langileen adostasuna-
rekin.

KONKLUSIOA
Arriskua saiheste-
ko, kontrolatzeko
eta murrizteko
beharraz.

Langileen osasun ego-
erari buruzko INFOR-
MAZIOA BILTZEN DU-
GU, honen bitartez:
- Osasunaren zaintzari

buruzko datuak.
- Gertatutako kalteei

buruzko datuak.

Elementuekin
kontaktua duten

pertsonak
IDENTIFIKATZEN

ditugu. 

1.

2.

3.
4.

Hona hemen EBALUAKETAREN FASEAK:



- Osasunaren eremukoak, kalteak kontuan hartuz (adibidez: langileen gaitzak eta moles-
tiak, edo egindako azterketa medikoak).

Arriskuak lehenetsi ondoren, Jarduera Prebentiboaren Plangintzara pasatuko gara, hau da, ara-
zoen konponbideak ahalik eta ondoen aplikatzeko forma bilatuko dugu SOBaren barnean
(LAPLaren 39.1. artikulua). Plangintza egokia izan dadin, beharrezkoa izango da gai hauen
inguruan hartutako erabakiak idatziz jasotzea:

- Arriskuak ezabatzeko lortu behar diren HELBURUAK.
- Helburu horietara iristeko KONPONBIDERIK egokienak.
- Konponbide horiek praxira eramateko gauzatu behar diren EKINTZAK eta eraginkorta-

suna gerora kontrolatzeko neurriak; izan ere, arriskuak irauten badu, aplikatutako neu-
rriak ez dira egokiak edo nahikoak, eta, beraz, beste batzuk ere aplikatu beharko ditugu.

- Lan hori egiteko EPEAK.
- Lan hori gauzatzera bideratutako giza baliabideak eta beharrezkoak diren

MATERIALAK.

Plangintzak bai osasuna zaintzeko jarduerak eta bai langileak prestatzeko eta informatzeko jar-
duerak uztartuko ditu, eta baita emergentzia planak ere (PZAren 9.2. artikulua). Ez da aski
dokumentuak erredaktatzea; aitzitik, beharrezkoa da etengabe jardutea, hau da, jarduera pre-
bentiboa gauzatzea, kontrolatzea eta berriz hastea.

Beraz, PLANGINTZAREN FASEAK (eta ebaluaketarenak, zeren zirkuitu itxia baitira) hauexek
dira:

9
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Arriskuak detektatzea
eta ezabatzea

Ezin ezaba 
daitezkeen arriskuen

ebaluaketa

Arriskuak
lehenestea

Gauzatutako ekintzen
eraginkortasuna

kontrolatzea

Planifikatutako
jarduera

prebentiboak
gauzatzea

Prebentzioaren
plangintza
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3.- BEREHALAKO ARRISKU LARRIA
LAPLak honela definitzen du berehalako arrisku larria: “probabilitate arrazionalaren ikuspegitik
begiratuta, etorkizun hurbilean gerta litekeen eta langileen osasunari kalte larria eragin liezaioke-
en arriskua. Langileen osasunari kalte larriak eragin diezazkieketen agenteekiko kontaktuaren
kasuan, esan daiteke berehalako arrisku larria existitzen dela baldin eta probabilitate arrazionala
badago agente horiekiko kontaktua izateko etorkizun hurbilean eta osasunaren kontrako kalte
larriak ondorioztatu ahal badira, kalte horiek berehala ez azaleratu arren”.  

Gure enpresan Berehalako Arrisku Larri bat badagoela uste badugu, egin beharreko URRA-
TSAK hauexek dira:

- Gure gaineko arduradun hurbilenari horren berri jakinaraztea.

- Neurri zuzentzaileak hartu ote diren egiaztatzea. Hori egin ez bada, neurri hauetako bat
hartuko dugu:

Lanpostua berehala uztea eta lanean berriz ez hastea arriskua kontrolatuta egon
arte.
Arriskuaren berri jakinaraztea SOBari edo beraren kideren bati, eta baita Enpresa
Batzordeari eta Prebentzio Ordezkariari ere.
Gertatutakoa Lan Ikuskaritzari jakinaraztea, dela zuzenean dela ordezkaritza sindi-
kalaren bitartez; 20 orduko epean, Lan Ikuskaritzak erabaki beharko du ea lana gel-
ditzeko erabakia berresten duen edo baliogabetzen duen.

ENPRESA BATZORDEAREN GEHIENGOAK PLANTILLAREN LANA GELDIARAZTEA ERABA-
KI AHAL IZANGO DU. Akordioa berehala jakinaraziko zaie enpresari eta Lan Ikuskaritzari, eta
azken horrek akordioa berretsi edo baliogabetuko du 24 orduko epean.

Ezinezkoa denean Batzordea behar den urgentziaz biltzea, akordioa Prebentzio Ordezkarien
gehiengoz har daiteke.

Langileek eta haien ordezkariek ezin paira dezakete inolako kalterik neurri horiek hartzea-
gatik.
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4. OSASUNAREN ZAINTZA  
Osasunaren zaintzaren HELBURU NAGUSIAK hauexek dira:

- Lan baldintzak kontrolatzea eta hobetzea.
- Norbait gaixotzen ari dela garaiz konturatzea eta ahalik eta arinen esku hartzea.
- Aztertzea ea pertsona talde jakin baten gaixotasunek lanarekin zerikusia ote duten.
- Egiaztatzea ea neurri prebentiboek benetan eragozten duten langileen osasunaren kon-

trako kalteak gertatzea.

Hortaz, osasunaren zaintza lan baldintzak kontrolatzera eta hobetzera zuzendutako programa
zabalago baten zati izan behar da, ez errutinazko azterketa mediko hutsak.

Egin beharreko jarduerak lanpostuetan dauden arriskuen araberakoak izango dira (LAPLaren
22.1. artikulua eta PZAaren 37. artikulua), eta, beraz, funtsezkoa da arriskuen osoko ebaluaketa-
tik abiatzea, plantillarentzat molestia gutxien sortzen dituzten probak aukeratuta. Proba horiek
protokolo medikoei jarraituz egin behar dira, historia kliniko-laborala barne hartuz; gainera,
pertsona interesatuaren intimitatea, duintasuna eta konfidentzialtasuna gorde behar dira, eta
emaitzak jakinarazi behar zaizkio (PZAren 37. artikulua eta LAPLaren 22. artikulua).

AZTERKETA MEDIKOAK borondatezko izaera du, hau da, gure baimena eman behar dugu,
salbuespen hauekin (LAPLaren 22. artikulua): 

- Azterketa medikoa egitea ezinbestekoa denean lan baldintzek langileen osasunean
duten eragina ebaluatzeko.

- Aztertu behar denean ea gure osasun egoerak arriskua sortu ote dezakeen gure osasu-
narentzat, enpresako pertsonen osasunarentzat edo enpresarekin zerikusia duten beste
pertsona batzuen osasunarentzat.

- Arrisku berezien babesari buruzko eta arrisku bereziko jarduerei buruzko legezko
xedapen batean hala ezartzen denean.

Noiz egin behar dira probak?

- Arriskuen ebaluaketa egiten denean (PZAren 4.1. eta 5.1. artikuluak).
- Pertsona berri bat enpresan sartzen denean (PZAren 37.3.b.1. artikulua).
- Pertsona bati beraren osasunarentzako arrisku berriak dakartzan zeregin berri bat asig-

natzen zaionean (PZAren 37.3.b.1. artikulua).
- Osasun arazoengatik lanetik kanpo denbora luzez egon ondoren (PZAaren 37.3.b.2. arti-

kulua).
- Aldian behin, arauek edo protokolo espezifikoek hala ezartzen dutenean (PZAren

37.3.b.3. eta 37.3.c. artikuluak).

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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5.- ENPRESA-JARDUEREN
KOORDINAZIOA
(31/1995 Legearen 24. artikulua garatzen duen 171/2004 ED)

Kontratatutako edo azpikontratatutako enpresetako pertsonalak enpresa nagusiko pertsonala-
ren eskubide berdinak dituela bermatu behar dugu, beraren osasuna modu eraginkorrean
babestuta egon dadin.

Horri dagokionez, badira hiru kontzeptu nagusi:

- Lantokia: horrela deitzen zaio edozein esparruri, eraikita edo eraiki gabe, baldin eta langi-
leek bertara sartu behar badute edo bertan egon behar badute beren lanaren eraginez.

- Enpresa titularra: lantokia eskura jartzeko eta gestionatzeko ahalmena duena da.
- Enpresa nagusia: bere jarduera propioari dagozkion obrak edo zerbitzuak beste enpre-

sa batzuekin kontratatzen edo azpikontratatzen dituen enpresa da, obra edo zerbitzu
horiek enpresa nagusiaren lantokian gauzatzen direla kontuan hartuta.

5.1. SOR DAITEZKEEN KASUAK

Hona hemen sor daitezkeen hiru kasu:

• Lantokian ari diren enpresen artean, ezein ere ez da lantokiaren titularra:

- Enpresa horiek guztiek beren jarduerak koordinatu beharko dituzte eta elkar infor-
matu beren jarduerek sor ditzaketen arriskuen inguruan. Enpresa batzuk lantoki
berean aritzen badira, bertan ari diren enpresa guztietako langileek egoera horreta-
tik ondorioztatzen diren arriskuei buruzko informazioa jaso behar dute lanean hasi
aurretik.

• Lantokian ari diren enpresetako bat lantokiaren titularra da. Lehen aipatutako betebe-
harrez gain, honako hau ere egin beharko du:

- Gainerako enpresariak informatu lantokiak berez dituen arriskuez, haien aurrean
hartutako neurriez eta emergentzia neurriez; hori guztia bai lanak hasi baino lehen
eta bai arriskuak aldatzen direnean.

- Bere jarraibide prebentiboak eman lantokian ari diren enpresetako langileei, emer-
gentziazko egoeretan aplikatu behar dituzten neurrien berri emateaz batera, hau da,
bai enpresa horietako enpresariak eta bai haien langileak informatu.

- Larritzat edo oso larritzat jotzen diren arriskuei buruz idatziz informatu.
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• Enpresa nagusi batek obra edo zerbitzuren bat kontratatzen edo azpikontratatzen du
beste enpresa batzuekin. Horrelakoetan, lehen aipatutako betebeharrez gain honako
hau ere egin beharko du enpresa horrek:

- Prebentzioari buruzko araudia betetzen ote den ikuskatzea.
- Kontratek edo azpikontratek arriskuen ebaluaketa eta jarduera prebentiboaren plan-

gintza eginda dutela dioen idatzizko egiaztagiria exijitzea.
- Lantokian ari diren enpresek koordinazio tresnak ondo antolatu ote dituzten egiazta-

tzea, hau da, betebeharrak betetzen direla dioen dokumentuaz gain, ea jarduera pre-
bentiboa benetan gauzatzen ote duten egiaztatzea. 

Lantokian aritzen diren enpresek beharrezkotzat jotzen dituzten koordinazio-bideak ezarriko
dituzte; alde horretatik, lehentasunezkoa izango da jarduera prebentiboen koordinazioaz
arduratzen den pertsona bat edo batzuk izendatzea, baldintza hauetako bi edo gehiago
betetzen direnean:

- Lantoki horretan arriskutsutzat jotzen diren jarduerak edo prozesuak egiten baldin badira.
- Zailtasun berezirik baldin badago arrisku larriak edo oso larriak sor ditzaketen jarduerak

kontrolatzeko.
- Saihestezina baldin bada elkarrekin bateragarriak ez diren jarduerak lantokia berean

egitea.
- Koordinazioa oso konplexua baldin bada, lantokian langile asko edo enpresa asko aritzen

direlako.

5.2. LANTOKIAREN TITULARRA DEN ENPRESAREN PREBENTZIO
ORDEZKARIEN ESKUBIDEAK:

- INFORMAZIOA jasotzea obrak edo zerbitzuak gauzatzeko KONTRATUAK SINATZEN
DIRENEAN.

- LANTOKIKO ANTOLAKUNTZARI BURUZ KONTSULTATUAK IZATEA, beste enpresa ba-
tzuk bertan aritzen direnean. 

- HAU EGITEKO AHALMENA IZATEA:
- Ikuskaritzari laguntzea, enpresa-jardueren koordinazioari lotutako araudia betetzen

ote den egiaztatzera zuzendutako bisita eta ikuskapenetan. 
- Lantokia bisitatzea, nahi duten alorretan sartzeko eta Prebentzio Ordezkariekin, gai-

nerako enpresetako pertsonalaren ordezkariekin  edo -horren ezean- langileekin
komunikatzeko eskubidea izanik.

- Jarduera prebentiboen koordinaziora zuzendutako neurriak eskatzea beren enpresari.
- Neurri prebentiboak har ditzatela eskatzea enpresa-jardueren koordinazioaz ardura-

tzen diren pertsonei.

Lantokian aritzen diren enpresetako SOBek, Prebentzio Ordezkari moduan dihardutenek eta
SOBik ez duten enpresariek bilera bateratuak egitea adostu ahal izango dute, edo koordinatuta
jardutera zuzendutako beste neurri batzuk.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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6.- ARRISKU JAKIN BATZUEN AURREAN
BEREZIKI SENTIKORRAK DIREN
LANGILEEN BABESA 
Enpresak modu espezifikoan bermatuko du beren ezaugarri pertsonalengatik edo egoera
biologikoagatik -minusbaliotasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala errekonozituta dutenak
barne sartuta- bereziki sentiberak diren langileen babesa, lanagatik sortzen diren arriskuen
aurrean. 

Hala, minusbaliatuez gain, alergiak eta gaixotasun kronikoak -aldi baterako edo modu iraunko-
rrean- dituzten pertsonak ere bereziki sentiberatzat hartuko ditugu.

Minusbaliotasunak dituzten pertsonen kasuan, bereziki aztertuko dira haien lan baldintzak, lana
baldintza horietara behar den bezala egokitu ahal izateko, gutxieneko babes mailari eutsiz.

Ezaugarri horiek kontuan hartuko dira arriskuen ebaluaketan, eta haien arabera beharrezko-
tzat jotzen diren babes neurriak hartuko dira, lanpostua aldatzeko, egokitzeko edo lanpostuz
aldatzeko erabakia barne sartuta. Halaber, pertsonal minusbaliatuak ez du lan egingo bere
burua edo gainerako langileak arriskuan jar ditzaketen lanpostuetan. 
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7.- AMATASUNAREN ETA
EDOSKITZAROAREN BABESA
“Arriskuen ebaluaketaren atal bat (...) izango da determinatzea haurdun dauden edo berriki
erditu diren emakume langileek zer-nolako kontaktua duten beren osasunean edo fetuaren osa-
sunean eragin negatiboa izan dezaketen agente, prozedura edo lan baldintzekin, eta baita kon-
taktu horren gradua eta iraupena ere determinatzea, arrisku espezifikoa sor dezaketen jarduera
guztietan. Ebaluaketaren emaitzek erakusten badute badela arriskuren bat segurtasunarentzat
eta osasunarentzat, edota haurdunaldian edo edoskitzaroan eragin negatiboren bat sortu daite-
keela, enpresak beharrezkotzat jotzen diren neurriak1 hartuko ditu arrisku horrekiko kontaktua
(esposizioa) saihesteko, ukitutako langilearen lan baldintzak edo lanaldia egoki-tzearen bitartez2.

Gainera, ordezkaritza sindikala kontsultatu ondoren, horrelako kasuei dagokienez ARRISKU-
RIK EZ DUTEN LANPOSTUEN zerrenda determinatuko du enpresak.

LANPOSTUZ EDO EGINKIZUNEZ ALDATZEAN, mugikortasun funtzionaleko kasuetan aplika-
tzen diren arau eta irizpideen arabera jokatuko da. Ez badago lanpostu edo eginkizun batera-
garririk, langilea bere taldeari edo kategoriari ez dagokion lanpostu batera aldatu ahal izango
du enpresak, baina bere jatorrizko lanpostuaren ordainsariak gordeko ditu.

Aldaketa hori teknikoki ezinezkoa baldin bada, edo arrazoi justifikatuengatik ezin eska badai-
teke modu arrazionalean, lan KONTRATUA BERTAN BEHERA utziko litzateke; garai horretan,
haurdun dagoen langileak jaso ahal izango du egoera horretarako aurreikusita dagoen presta-
zio ekonomikoa, hots, oinarri arautzailearen %75.

Eskaria INSSren Probintziako Zuzendaritzan egingo da, kontratua bertan behera uzteko doku-
mentuarekin batera. Gertakizun arruntei dagokien aldi baterako ezintasuna (IT) babesten
duena Mutua izenez gero, berak egindako txosten medikoa ere aurkeztu beharko da, eta baita
haurdunaldia arriskupean dagoela frogatzen duen egiaztagiria ere.

Arriskua badagoela egiaztatzeko xedez INSSren edo Mutuaren (IT berak babesten badu) Zer-
bitzu Medikoetan aurkeztu behar den dokumentazioak agiri hauek hartzen ditu barne:

- Langileaz arduratzen den Osasun Zerbitzu Publikoaren txosten medikoa.
- Enpresaren txostena; bertan, lan kategoria eta jarduera definitzen dira, alde batetik, eta

bestetik berresten da langilearen lanpostua ez dagoela sartuta haurdun dauden langile-
entzat arriskurik ez duten lanpostuen zerrendan -Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbi-
tzuak egindako zerrenda horretan, hain zuzen ere-.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua

1 Beharrezkoa izanez gero, neurri horiek barne hartuko dute langileak gaueko edo txandakako lanetik kentzea, bai
haurdunaldian eta bai edoskitzaroan. 
2 Lan baldintzen edo lanaldiaren egokitzapena ezinezkoa denean edo  nahikoa ez denean haurdun dagoen langi-
lea, haren fetua edo edoskitzaroa babesteko, eta Osasunbidearen edo Osakidetzaren aldetik emakume horretaz
arduratzen den pertsonal medikoak hala egiaztatzen duenean, emakume horrek bestelako lanpostu edo eginkizun
bat bete beharko du, bere egoerarekin bateragarria dena, egoera horrek dirauen bitartean. 
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8.- ENPRESARIEN BETEBEHARRAK
Berriro azpimarratu behar dugu enpresa dela langileen laneko osasunaren benetako ardura-
duna. Berak du ahalmena lan jarduera antolatzeko eta zuzentzeko, eta, beraz, arriskuak paira-
tzeko baldintzak mugatzeko. Dena dela, PLANTILLAREN OSASUNA BERMATZEA da LAPLak
ahalmen horri jartzen dion muga.

Laneko arriskuei aurrea hartzeko betebehar orokor hori bi bidetatik zehazten da Legean, alegia:

- Enpresako prebentzioa praxira eramaterakoan errespetatu behar diren PRINTZIPIO
PREBENTIBO BATZUK EZARRIZ, hau da, prebentzioa nola egin behar den zehaztuz.

- Arriskuak ezabatzea eta ezin saihestu daitezkeenak ebaluatzea eta murriztea (15.1.
artikulua).

- Babes kolektiboa babes indibidualaren gainetik lehenestea (15.1. artikulua).
- Lana pertsonaren ezaugarrietara egokitzea (15.1. artikulua).
- Eboluzio teknikoa kontuan hartzea (14. eta 15. artikuluak).

- Enpresak gauzatu eta praxira eraman behar dituen GUTXIENEKO JARDUERAK ezarriz:
- Prebentzioa gestioan txertatzea, arriskuen kontrolerako beharrezkoak diren neurriak

planifikatuz (16. artikulua).
- Ezin ezaba daitezkeen arriskuak ebaluatzea (16. artikulua). 
- Lan egiteko ekipo seguruak eta babes pertsonaleko tresna egokiak eskuratzea (17.

artikulua).
- Plantilla informatzea eta prestatzea (18. eta 19. artikuluak).
- Gerta litezkeen emergentziazko egoerak kontuan hartzea eta beharrezkoak diren

neurriak hartzea, oinarrizko sorospenari, suteen kontrako borrokari eta plantillaren
ebakuazioari dagokienez (20. artikulua).

- Berehalako arrisku larria dakarten egoerei aurre egiteko neurriak hartzea (21. artiku-
lua).

- Langileen kolektiboaren osasuna zaintzea (22. artikulua).
- Dokumentazio guztia gordetzea (23. artikulua).
- Enpresa-jarduerak koordinatzea, lantoki berean enpresa batzuk elkartzen direnean

(24. artikulua).
- Arrisku konkretuen aurrean bereziki sentiberak diren pertsonen osasuna segurta-

tzea, eta baita adingabeena eta haurdun dauden edo bularra emateko garaian dau-
den emakumeena ere (25.-27. artikuluak).

- Kontratuagatik diskriminaziorik ez pairatzea (29. artikulua).
- Jarduera prebentiboak garatzeko beharrezkoak diren baliabideak eskuratzea (30.-33.

artikuluak).

Neurri horiek baliagarriak izan behar dira enpresak arriskuak ezaba ditzan, lantokiek, maki-
nek, lanabesek, materialek eta lanaren antolaketak langileen osasunari kalterik egiten ez dio-
tela segurtatuz (LAPLaren 15.1.a. artikulua).
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Alde horretatik, enpresa hornitzaileek eta inportatzaileek beren produktuen eta makinen
segurtasuna bermatu behar dute, eta haien erabilera azaltzen duten jarraibideak eskaini
behar dituzte (LAPLaren 41. artikulua). Enpresak ez badu eskubide hori erabiltzen, bera ere
erantzulea izango da gerta litezkeen kalteen aurrean.

Enpresak arriskuen prebentzioa integratu behar du enpresaren gestioan, prebentzio hori
eraginkorra izan dadin. Adibidez, makineria berri bat erosterakoan, kontuan hartu behar
dena ez da haren kostua eta errendimendua soilik, baizik eta baita emititzen duten zarata
maila, bibrazioak, eta abar. Politika hori enpresaren prebentzio planean islatu behar da
(LAPLaren 16.1. artikulua).

Horretarako, enpresak prebentzioa antolatuko du, beharrezkoak diren giza baliabideekin,
baliabide teknikoekin eta antolakuntzaren eremuko baliabideekin, laneko osasunaren alorrean
dituen ardurak bete ditzan eta jarduera prebentiboak diseinatu eta gauzatu ditzan (LAPLaren
14.4, 30., 31. eta 32. artikuluak eta PZAren 10. artikulua).

EZIN EZABA DAITEZKEEN ARRISKUAK EBALUATU BEHARKO DIRA, edo, bestela esanda,
definitu eta lokalizatu beharko dira eta haien garrantzia neurtu, segurtasun handiagoz kontro-
latzeko edo murrizteko xedez (LAPLaren 16.2. artikulua eta PZAren 3. artikulua).

ARRISKUAK EBALUATU ONDOREN, jarduera prebentiboaren PLANGINTZA EGINGO DA.
Normalean, plangintza hori urtebeterako egiten da eta baliabide ekonomikoak esleitzen zaiz-
kio. Idatziz egin behar da, haren kontrola eta jarraipena eraginkorrak izan daitezen (LAPLaren
16.2. eta 23.1. artikuluak eta PZAren 8., 9.1. 9.3. artikuluak).

PLANGINTZAREN KONTROLAK ETA JARRAIPENAK adieraziko digute ea plangintza hori
egokia ote den; bestela, aldatu egin beharko da. Osasunaren kontrako kalteren bat gertatzen
bada edo enpresako lan baldintzak edo prozesuak aldatzen badira, ebaluaketa eta plangintza
berriak egin beharko dira (LAPLaren 14.2., 16.1 eta 16.2. artikuluak).

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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9.- PREBENTZIOAREN ANTOLAKETA
Prebentzioaren alorrean duen ardura bete ahal izateko, enpresak antolaketa teknikoko sistema
bat izan behar du, bere tamainaren eta arriskuen arabera. Hala, badira zenbait aukera:  enpre-
sariak berak har dezake antolaketa bere gain; langile bat edo batzuk izenda ditzake zeregin
horretarako; prebentzio zerbitzu propioa edo mankomunatua eratu dezake; edo kanpoko pre-
bentzio zerbitzu bat azpikontrata dezake.

Hori lan harremanen beste alor batzuetan gertatzen da gaur egun, adibidez: enpresa batzuek
pertsonal sail propioak dituzte nominak eta aseguru sozialak gestionatzeko, baina beste ba-
tzuek enpresaz kanpoko aholkularitzen esku uzten dute zeregin hori.

ENPRESARIAK BERAK bere gain har dezake prebentzioa antolatzeko ardura, baldin eta
enpresak baldintza hauek betetzen baditu: 6 langile edo gutxiago izatea; gauzatzen duen
jarduera sartuta ez egotea PZAren 1. eranskinean; enpresariak berak enpresan bertan
benetan aritzea; eta zeregin hori gauzatzeko ahalmena izatea.

LANGILE BAT EDO BATZUK IZENDATZEA ERABAKITZEN BADU, kontua da langileak
prestatzea zeregin prebentiboak gauzatzeko, enpresan duten zeregin profesionalaz gain,
hau da, osoko dedikaziorik gabe. 
Formula hori Prebentzio Ordezkarien formularekin nahasten da maiz, baina errealitatean
oso desberdinak dira bi mota horiek. Lehenengo kasuan, enpresak du pertsona horiek
izendatzeko ardura; Prebentzio Ordezkariak, berriz, Enpresa Batzordeko kideen artean
aukeratzen dira.

PREBENTZIO ZERBITZU PROPIOAK (PZP): enpresak 500 langile baino gehiago baldin
baditu; edo 250 baino gehiago, PZAaren 1. eranskinean sartutako jarduera bat gauzatzen
baldin badu. Prebentzioaren 4 espezialitateetako 2 gauzatu behar dituzte, gutxienez (4
espezialitateak hauexek dira: Segurtasuna, Higiene industriala, Ergonomia eta Psikosoziolo-
gia, eta Lanaren medikuntza).

PREBENTZIO ZERBITZU MANKOMUNATUAK: PZPen aldaera bat dira, beren tamainagatik
zerbitzu propioa ezin eratu ditzaketen enpresentzat: enpresa batzuk elkartzen dira, balia-
bide komunak eskuratzeko eta konpartitzeko. 
Lantoki, eraikin edo merkataritza-zentro berean aldi berean aritzen diren enpresek eratu
ditzakete horrelako zerbitzuak, eta, halaber, sektore edo enpresa-talde bereko enpresek,
edota beren jarduerak industria-gune edo alor geografiko mugatu batean gauzatzen dituz-
ten enpresek, dela negoziazio kolektiboan hala adostu delako dela ukitutako enpresek
hala erabakitzen dutelako.
Akordioa hartu aurretik, ukitutako enpresa bakoitzeko ordezkaritza sindikala kontsultatuko da.

KANPOKO PREBENTZIO ZERBITZUAK (KPZ): kanpoko enpresak dira, lan agintaritzaren
akreditazioa dutenak; haien eginkizuna hauxe da: enpresako prebentzioa gauzatzeko kon-
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tratatuta dauden jardueren inguruko aholkularitza eta sostengua eskaintzea. Jarduera pre-
bentiboari buruzko hitzarmenean, kontratutako jarduerak zein diren adierazi behar da, eta
baita jarduera horiek gauzatzeko tresnak zein diren ere.

Jarduera prebentiboa KPZ batekin edo batzuekin kontratatu aurretik, ezinbestekoa da
ordezkaritza sindikala kontsultatzea (PZAren 16.2. artikulua).

Prebentzio zerbitzuen  alorrean bada bereziki azpimarratu behar den alderdi bat, alegia,
enpresari ez ezik ordezkaritza sindikalari ere eman behar diola laguntza teknikoa.

Bai prebentzio zerbitzuak osatzen dituzten pertsonen independentzia eta bai eginkizun pre-
bentiboak gauzatzeko izendatutakoen independentzia bermatzeko, ordezkaritza sindikalak
dituen berme berdinak ematen dizkie oraingo legediak pertsona horiei (LAPLaren 31.2. eta 34.
artikuluak).

10.- LANGILEEN ESKUBIDEAK
LAPLak ESKUBIDE hauek onartzen dizkie langileei: 

- INFORMAZIOA jasotzeko eskubidea, bai arrisku kolektiboei buruz eta bai norberaren
lanpostuko arriskuei buruz. Informazio hori ordezkaritza sindikalaren bitartez emango
du enpresak. Hala eta guztiz ere, pertsona bakoitzaren lanpostuan edo eginkizunean era-
gina duten arrisku espezifikoak ukitutako pertsonari jakinaraziko zaizkio zuzenean, eta
baita bertan aplikatu behar diren prebentzio eta babes neurriak ere (18.1. art).

- PREBENTZIOAN PARTE HARTZEKO eskubidea: enpresak kontsultatu behar ditu, eta
haiek proposamenak egin ditzakete (18.2. artikulua).

- Prebentzioari buruzko PRESTAKUNTZA PRAKTIKOA jasotzeko eskubidea, bai kontrata-
zioaren unean -haren modalitatea eta iraupena zeinahi direlarik ere- eta bai eginkizunak,
ekipoak edo teknologia aldatzen direnean. Prestakuntza ez da inoiz ere gure kontura
izango, eta ahal izanez gero lanorduetan emango da. 

- LANPOSTUA UZTEKO ESKUBIDEA BEREHALAKO ARRISKU LARRIEN KASUAN (21.2.
artikulua).

- Gure OSASUN EGOERA ZAINDUTA EDO IKUSKATUTA IZATEKO (22. art), gure boron-
datez, salbu eta arriskuei buruzko azterlanetan, hirugarren pertsonentzako arriskua
dagoenean edo araudiak hala ezartzen duenean. Konfidentzialtasuna bermatuko da.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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- ENPRESEN ARTEKO KOORDINAZIORAKO ESKUBIDEA (24. artikulua eta 171/2044 ED).

- HAURDUNALDIAN OSASUNA babestuta izateko (25. eta 26. art) edo IT egoerarako
eskubidea (aldi baterako ezintasunerako eskubidea) (familiako eta laneko bizitza batera-
garri egiteko 39/1999  Legea).

- BABES PERTSONALEKO EKIPOAK izateko eskubidea, arriskuak ezin ezabatu edo
murriztu daitezkeenean neurri kolektiboen bidez edo lana antolatzeko neurrien bidez
(17.2. artikulua).

- KONTRATAZIO MOTAREN ERAGINEZ DISKRIMINAZIORIK EZ PAIRATZEKO ESKUBI-
DEA: aldi baterako kontratazioa, ABLEen bidezkoa,... (28. artikulua).

11.- LANGILEEN ORDEZKARIEN
ESKUBIDEAK (ENPRESA BATZORDEAK)
Enpresa Batzordeek -langileen ordezkariek- langileen interesak defendatzeko ardura dute
laneko arriskuen prebentzioaren alorrean. Horretarako, gaur egungo legediak ematen dizkien
eskumenak beteko dituzte, gai hauei dagokienez: informazioa, kontsulta eta negoziazioa;
zaintza eta kontrola; eta ekintzak bideratzea enpresa, organo eta auzitegien aurrean (LAPLaren
34.2. artikulua).

Laneko Osasunari dagokionez, ORDEZKARITZA SINDIKALAK INFORMAZIO HAU JASO
BEHARKO DU, GUTXIENEZ HIRU HILETIK BEHIN:

- Absentismoari eta beraren arrazoiei buruzko estatistikak.
- Laneko istripuak, lanbide-gaixotasunak eta haien ondorioak.
- Istripuen tasak.
- Laneko inguruneari buruz egiten diren azterlanak eta erabilitako prebentzio mekanismoak.

Gai hauei buruz KONTSULTATU behar dira (14. eta 33. artikuluak).

- Lanaren plangintza eta antolaketa.
- Osasunaren babeserako eta prebentziorako jardueren antolaketa eta garapena; horren

barnean, langileen ordezkariekin kontsultatuko da zein langile izendatzen diren jarduera
horietarako, edo ea kanpoko prebentzio zerbitzu bat aukeratzen den.

- Emergentzietarako neurriez arduratzeko izendatutako pertsonak.
- Arriskuen prebentziorako plana.
- Arriskuen ebaluaketa, lan baldintzen eta plantillaren jardueraren aldizkako kontrolen

emaitzak barne sartuta.
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- Jarduera prebentiboaren plangintzak, hartu beharreko babes eta prebentzio neurriak
barne sartuta, eta, hala dagokionean, babes materiala.

- Gai horri buruzko prestakuntzaren proiektua eta antolaketa. 
- Haurdun dauden emakumeentzat arriskurik ez duten lanpostuak.
- Informazioa jasotzea obrak eta zerbitzuak gauzatzeko kontratuak sinatzen direnean

(171/2004 ED).
- Lantokiko lan antolaketa, bertan enpresa bat baino gehiago aritzen direnean.
- Enpresa nagusiaren arriskuak, kontraten kasuan (24.1. artikulua eta 171/2004 ED).
- ABLEetako pertsonalaren presentzia, haren lan baldintzak enpresa kontratatzaileko per-

tsonalaren berdinak ote diren kontrolatzeko (28.5. artikulua).

Halaber, honako kasu hauetan JARDUTEKO eskubidea dute:

- Enpresako ekoizpena gelditzea, Batzordeko edo Juntako gehiengo sinplearen erabakiz,
langileen osasunarentzat berehalako arrisku larria egon daitekeela uste dutenean.

12.- PREBENTZIO ORDEZKARIEN
ESKUBIDEAK
Langileak ordezkatzeko lana prebentzioaren eremuko eginkizun espezifikoetan konkretatzen
da (LAPLaren 35. art). Prebentzio ordezkariak Batzordeak izendatuko ditu3 bere kideen artean,
enpresaren tamainaren arabera.

PREBENTZIO ORDEZKARIEN ESKUMENAK hauexek dira (LAPLaren 36. art).

- OSALAN, INSL, Prebentzio Zerbitzu, Mutua edo Lan Ikuskaritzako PERTSONAL TEKNI-
KOARI LAGUNTZEA lantokiko bisitaldietan.

- LANEKO ISTRIPUEI BURUZKO INFORMAZIOA JASOTZEA, lanorduetatik kanpo izan
arren (txostena aurkezteko epea 15 egunekoa da, komunikazioaren ostean).

- Enpresak eman beharreko INFORMAZIO ETA DOKUMENTAZIO HAU -KOPIA- ESKU-
RATZEA:

• Informazioa:
- Plantillaren segurtasun eta osasunarentzako arriskuak, bai kolektiboak eta bai lan-

postu bakoitzekoak.
- Aplikatzekoak diren babes eta prebentzio neurri eta jarduerak.
- Oinarrizko sorospenerako, suteen kontrako borrokarako eta ebakuaziorako hartu-

tako neurriak.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua

3 Horrez gain, negoziazio kolektiboaren bitartez bestelako sistema bat ezar daiteke, baldin eta eskumena ordezka-
ritza sindikalari dagokiola bermatzen bada (LAPLaren 35.5. art). 
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• Dokumentazioa:
- Laneko arriskuen prebentziorako plana.
- Segurtasun eta osasunarentzako arriskuen ebaluaketa, lan baldintzen eta plantilla-

ren jardueraren aldizkako kontrolen emaitzak barne sartuta.
- Jarduera prebentiboaren plangintza, hartu beharreko babes eta prebentzio neu-

rriak barne sartuta, eta, hala dagokionean, erabili beharreko babes materiala.
- Pertsonalaren osasun egoeraren kontrolak.
- Laneko zereginak betetzeko pertsonalak duen gaitasunari buruz egindako azter-

ketetatik ondorioztatutako konklusioak, edota babes eta prebentzio neurriak inda-
rrean jartzeko edo hobetzeko beharrari lotutakoak.

- Laneko arriskuen eta lanbide-gaixotasunen zerrenda, lanegun bat baino gehiago-
ko aldi baterako ezintasuna (IT) ekarri baldin badute.

- Laneko arriskuei edo lanbide-gaixotasunei buruzko ikerketen emaitzak.

- PRESTAKUNTZA JASOTZEA, haren kostua beren gain hartu gabe (37.2. art).
- AHOLKULARITZA JASOTZEA Enpresako Prebentzio Zerbitzuaren aldetik.
- LAN BALDINTZAK HOBETZEKO PROPOSAMENAK EGITEA. Horren kontra egonez gero,

enpresak argudioez defendatu beharko du bere iritzia (idatziz: enpresa bakoitzean, laneko
istripuen alorreko gorabeherak jaso beharko lirateke liburu batean, orrialde zenbakituetan).

- LANA GELDITZEKO PROPOSAMENA EGITEA, berehalako arrisku larria dagoela uste
dutenean (36. artikulua), edo lana geldiaraztea (21.3. art).

- Lantokiak bisitatzea eta plantillarekin komunikatzea, haren LAN BALDINTZAK IKUSKA-
TZEKO ETA KONTROLATZEKO.

- INFORMAZIOA jasotzea obrak edo zerbitzuak gauzatzeko KONTRATUAK sinatzen
direnean. 

- LANTOKIKO LAN ANTOLAKETARI BURUZ KONTSULTATUAK IZATEA, bertan beste
enpresa batzuk aritzen direnean.

- KOORDINATZEA. Azpikontrataren bat izanez edo egonez gero, Prebentzio Ordezkariek
bilerak egin ahal izango dituzte lantoki berean aritzen diren enpresetako enpresariekin;
halaber, modu koordinatuan jarduteko beste edozein neurri ere hartu ahal izango da,
prebentzioa modu bateratuan gauzatzeko (LAPLaren 39.3. artikulua eta 171/2004 EDaren
16. artikulua).

- 50 LANGILE BAINO GUTXIAGOKO ENPRESETAN, SOBAREN ESKUMENAK BEREN
GAIN HARTZEA.

- ORDU-KREDITU osagarria izatea4, hau egiteko:
- Istripuak ikertzeko.
- OSALAN, INSL, Prebentzio Zerbitzu, Mutua edo Lan Ikuskaritzako teknikoari

laguntzea lantokiko bisitaldietan.
- SOBera jotzea.
- Prestakuntza.

4 Kreditu berezi hori horrelako kasuren bat gertatuz gero erabili ahal izango da, eta horretarako emandako den-
bora lanaldi errealtzat hartuko da. Beraz, kreditu hori ez da Prebentzio Ordezkariek beste jarduera batzuetarako
erabil dezaketen ohiko kreditua, Langileen Batzordeko kideen eta Langileen Ordezkarien kredituarekin gertatzen
den bezala. 
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13.- SEGURTASUN ETA OSASUN
BATZORDEAREN (SOB) ESKUBIDEAK
SOBa enpresaren barnean parte hartzeko organoa da, prebentzio politikari buruz aldizka eta
erregulartasunez kontsultatzeko. Gutxienez 50 langile dituzten enpresa edo lantoki guztietan
eratu behar da, eta beraren partaideen kopurua enpresak izendatutako partaideen kopuru
berdina izango da. Beraz, parte-hartzerako organo kolegiatu eta paritario bat da (LAPLaren 38.
art). Lantoki bat baino gehiago dituzten enpresetan lantoki edo zentro arteko batzordeak era-
tzea erabaki daiteke (LAPLaren 38.2. art).

SOBa gutxienez hiru hiletik behin bildu behar da, edota haren alderdietako batek hala eskatzen
duenean; gainera, arau propioak ezarriko ditu bere funtzionamendurako (LAPLaren 38.3. art).

Pertsonalaren Ordezkari gisa eta Prebentzio Ordezkari gisa dituztenez gain, SOBaren partai-
deek ESKUMEN HAUEK dituzte (LAPLaren 39. art):

- Prebentzio planean, arriskuen ebaluaketan eta jarduera prebentiboaren plangintzan
PARTE HARTZEA, eta baita Osasunarekin zerikusia duten proiektu guztietan ere -plan
horiek prestatzeko, gauzatzeko eta ebaluatzeko zereginetan parte hartzea-.

- ENPRESATIK KANPOKO PREBENTZIO ZERBITZUA zein ERAKUNDEREKIN kontratutako
den ERABAKITZEKO irizpideak adostea, hitzarmenaren ezaugarri teknikoak adostez
batera. Gauza bera prebentzio zerbitzu mankomunatuentzat.

- KONTSULTA ETA PARTE-HARTZEA auditorian.
- Prebentzio KANPAINA ESPEZIFIKOAK EGITEA.
- PREBENTZIO ZERBITZUEN JARDUERAK EZAGUTZEA.
- EKINTZAK KOORDINATZEA, lantoki bereko gainerako enpresetako prebentzio ordezka-

riekin edo SOBekin bilduz.
- LANA ANTOLATZEKO ETA TEKNOLOGIA BERRIAK SARTZEKO PROIEKTUAK EZTA-

BAIDATZEA, proiektu horiek gauzatu aurretik, arriskuen prebentzioan duten eragina
aztertuz.

- Beren EGINKIZUNAK GAUZATZEKO BEHAR DUTEN INFORMAZIO ETA DOKUMENTA-
ZIO GUZTIA ESKURATZEA.

- OSASUNAREN KONTRAKO KALTEAK AZTERTZEA, haien kausak baloratzeko eta neurri
prebentiboak proposatzeko xedez.

Ezinbestekoa da SOBak eratzea eta dagozkien eginkizunak betetzea. Horregatik, haren funtzio-
namenduan akatsak egoteak nabarmenki oztopa dezake beraren operatibotasuna. Hona
hemen HORREN ADIBIDE BATZUK:

- Eratuta egon arren ez du aldizkako bilerarik egiten.
- SOBera enpresako Prebentzio Zerbitzuetako pertsonal teknikora joaten da; hori ezin

onartuzko da, zeren eta, esan dugun bezala, pertsonal horrek bi alderdien aholkulari izan
behar du, ez haien ordezkari gisa aritu.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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- Enpresaren izenean datorren pertsonalak ez du erabakitzeko ahalmenik, eta, beraz,
akordioak geroko bileretarako uzten dira; hau da, edozein iradokizun, kexa edo erabaki
asko luzatzen da edo baztertuta geratzen da.

Horregatik, enpresaren izenean SOBera doazen pertsonek erabakitze ahalmena izan dezaten
eskatuko dugu. Gainera, batzordea operatiboa izan dadin, komenigarria da BARNE ARAUDI
BAT IZATEA.

- ORDEZKARITZA: enpresarien ordezkaritzak eginkizun exekutiboak izango ditu enpresa-
ko zuzendaritzan, eta ez dira izango Prebentzio Zerbitzuaren kideak (LAPLaren 31.2. eta
38.2 art).

- ESTRUKTURA: presidentea, presidenteordea eta idazkaria funtzionamendua bermatzeko
izendatuko dira, edozein alderdiren proposamenez. Honako elementu hauek bermatu
beharko dira: bilerentzako deialdia eta dokumentazioa, akten transkripzioa eta dokumen-
tazioaren artxiboa eta kontserbazioa. 

- BILEREN ALDIZKAKOTASUNA: gutxienez hiru hiletik behin bilera arrunt bat egin behar
da (LAPLaren 38.2. art). Ohiz kanpoko bilerak presidenteak berak deituko ditu, SOBaren
herenak hala eskatuta edo beraren gehiengo sinpleagatik. Presidenteak SOBa premiaz
biltzera deitu behar du istripu larriak edo heriotza-istripuak gertatzen direnean, ikerketa-
ren garapenaz edo emaitzez informatzeko. 

- DEIALDIA: idatziz egin behar da, gutxienez bilera egin baino astebete lehenago, eta
berarekin batera eguneko gai-zerrenda eta beharrezkoa den dokumentazioa ere eman-
go dira. Eguneko gai-zerrendan ageri diren gaiak jasoko dira, eta baita gehiengo sinplez
premiazkotzat jotzen direnak ere.

- KIDEAK ORDEZKATZEA: langileen izenean Batzordearen partaide diren kideak ordez-
katzean, azkeneko hauteskunde sindikaletako proportzionaltasunari eutsiko zaio.

- Hiru hiletik behin egiten diren bilera arrunt guztietan, ENPRESAK AURKEZTU BEHAR DU
JARDUERA PREBENTIBOAREN PLANGINTZAREN EBOLUZIOARI BURUZKO TXOSTEN
BAT; bertan, honako gai hauek sartu behar dira: ingurumen-kontrolen edo asunaren
ikuskapenaren emaitzak, laneko istripuen edo lanbide-gaixotasunen estatistikak, eta baja
laboralak eragin dituzten gaixotasunen eraginari buruzko datuak.

- SOBAREN BILERETAN JORRATUTAKOA ETA BERTAN ADOSTUTAKOA PLANTILLARI
JAKINARAZI behar zaio, edozein langilek bere kexak edo iradokizunak helarazi ahal izan
ditzan, dela modu pertsonalean dela idatziz.
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14.- AUDITORIAS
Prebentzio zerbitzu osoa kanpoko prebentzio zerbitzu batekin kontratatuta ez duten enpresak
behartuta daude auditoria egitera.

Auditoriaren HELBURUAK hauexek dira:

- Prebentzio sistemaren eraginkortasuna baloratzea.
- Kudeaketa sistema orokorrean prebentzioa noraino dagoen integratuta baloratzea.
- Indarrean dagoen araudia urratzera eraman dezaketen gabeziak detektatzea.
- Hobekuntzara zuzendutako erabakiak hartzea ahalbidetzea.

Auditorian hauxe egin behar da:

- Arriskuen ebaluazioa nola egin den begiratzea.
- Plangintza konprobatzea.
- Aztertzea ea beharrezkoak diren tresnak eta eskura dauden baliabideak egokiak ote

diren gauzatu beharreko ekintza prebentiboak gauzatzeko; halaber, beharrezkoa da
eskura dauden baliabide propio edo hitzartuak aztertzea, haien antolakuntza edo koordi-
nazioa zer-nolakoa den ere kontuan hartuta.

Akreditaziorik behar ez duten modalitateei (prebentzio zerbitzu propioak) auditoriak egingo
zaizkie; lehendabizikoa lehenengo plangintzatik 12 hilabete iragan eta gero egingo da, eta
gero 4 edo 2 urtetik behin errepikatu beharko da -I. Eranskina-, edota lan agintaritzak hala
eskatzen duenean.

Auditoria egitean kontuan hartuko da langileen aldetik jasotako informazioa; horrekin batera,
baloratu behar da nola dagoen integratuta prebentzioa enpresako kudeaketa eta zuzendaritza
sisteman: produktuen edo ekipoen aldaketa, eta abar.

Auditoriaren dokumentazioa lan agintaritzaren eta langileen ordezkaritza sindikalaren
esku egon behar da.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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15.- INSTITUZIOEN JARDUNA
- LAN IKUSKARITZA
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzen ote den egiaztatzeko lantokietara
egiten dituen bisitetan, Lan Ikuskaritzak bere presentzia jakinaraziko die enpresariari edo
ikuskatutako pertsonari, SOBari, prebentzio ordezkariei edo -lantokian ez egonez gero- langi-
leen ordezkariei, bisitaldian ikuskariarekin egon ahal izan daitezen eta egokitzat jotzen dituz-
ten oharrak egin ahal izan diezazkioten. 

Ikuskaritzak bisitaren emaitzak jakinaraziko dizkie, eta baita horren ondorioz hartutako neu-
rriak ere. Beraz, haren eginkizunak hauexek izango dira:

- Araudia betetzen ote den ikuskatzea.
- Zigorra proposatzea lan agintaritzari -probintziako Lan Sailari-. Enpresaren lantokiak

Autonomia Erkidego batzuetan egonez gero, berriz, kasua Lan Ikuskaritza Zentralaren
Zuzendaritza Bereziaren esku geratzen da.

- Istripu larriei eta heriotza-istripuei buruz informatzea.
- Lanak gelditzeko agindua emateak.

- NAFARROAKO LANEKO OSASUNAREN INSTITUTUA eta OSALAN. 
Erakunde horiek Nafarroako Gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren mende daude. Haien egin-
kizun nagusiak hauexek dira:

- Segurtasun eta osasunaren eremuko eskumen sanitario eta laboralak biltzea.
- Segurtasuna eta osasuna garatzera zuzendutako aholkularitza, informazioa, sustapena,

ikerkuntza, sostengua eta abar eskaintzea.
- Lan Ikuskaritzari eta Agintaritzari laguntzea.
- Prebentzio Zerbitzuen jarduera sanitarioak ikuskatzea.

- GIZARTE SEGURANTZAREN LANEKO ISTRIPUEN ETA LANBIDE-GAIXOTASUNEN
MUTUAK (MATEPSS). Haien eskumen eta eginkizunen artean honako hauek daude: 

- Gizarte Segurantzarekin kolaboratzea lanbide-gertakizunen gestioan -laneko istripuak
eta lanbide-gaixotasunak-.

- Ekonomikoak: prestazioak ordaintzea.
- Sanitarioak.
- Prebentzio orokorra.
- Kanpoko Prebentzio Zerbitzu bezala aritzea -berrikusteko-.
- Haurdunaldiarentzako arriskuak egiaztatzea.
- Gertakizun arrunten kontrola eta gestio ekonomikoa -aldi baterako ezintasuna gaixotasun

arruntengatik eta lanetik kanpoko istripuengatik-.
- Dokumentazio medikoa eskatzea eta diagnosi-probak eta tratamenduak proposatzea.
- Altak proposatzea -oraindik arautu gabe-.
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16.- SINDIKATUEN ESKU-HARTZEA
Laneko osasunaren alorrean gauzatzen dugun esku-hartzea lanpostuetako arriskuak ezabatze-
ra eta kontrolatzera zuzendu behar da.

Laneko arriskuen prebentzioa ez da -sinestarazi nahi diguten bezala- alor tekniko hutsa, ezta
Prebentzio Zerbitzuei soilik dagokien zerbait ere; beraz, gai hori gure agenda sindikalera eka-
rri behar dugu.

LANEKO OSASUNAREN ALORREAN PARTE HARTZEAK OINARRI HAUEK DITU:

- Informazioa jasotzea.
- Proposamenak aurkeztea.
- Kontsultatuak izatea.
- Gaiak adostea.
- Negoziatzea.
- Erabakietan parte hartzea.
- Autonomiaz erabakitzea.

Horretarako, hauxe egin behar dugu:

- LANGILEEN IRITZIAK GURE EGITEA, ikusezina dena bistaratuz, langileen gaitasunak
eta iritziak argitara ekarriz, zeren norbera baita bere lanpostuko arriskuak ondoen eza-
gutzen dituena.

- ARAZO INDIBIDUALAK KOLEKTIBO BIHURTZEA. Sarri askotan, laneko osasunaren ere-
muko arazoak arazo pertsonal bezala tratatzen dira, hau da, arazo indibidualak balira
moduan; konturatu behar gara hori ez dela egia, eta arazo indibidual batzuek arazo
kolektibo bat osatzen dutela, eta, beraz, horrela tratatu behar dugula.

- PLANTILLAREN INTERESAK DEFENDATZEA eta haren beharrak ordezkatzea.
- IRITZI PROPIOA eta ikuspuntu kritikoa izatea.

Informaziorako eskubidea funtsezko baldintza da edozein eremutan parte hartzeko, eta, jakina,
baita laneko osasunaren eremuan ere. Gure eginkizunak bete ahal izateko eta guztion osasuna
defendatzeko, Prebentzio Ordezkari moduan aritzen direnek AUKERA IZAN BEHAR DUTE
INFORMAZIO OSOA ETA BENETAKOA ESKURATZEKO laneko segurtasunarekin eta osasu-
narekin zerikusia duten gai guztiei buruz.

Eskuratzeko aukera izatea LAPLak berak erabiltzen duen esamolde bat da, nahiz eta zalantza
eta arazo ugari sortzen dituen enpresetan.
Patronalaren ustez, informazioa enpresako lokalen barruan eskaintzea aski da legean ezarrita-
ko betekizuna betetzeko; LABen iritziz, aldiz, Lan Ikuskaritzaren irizpidearekin bat etorrita,
gure lan prebentiboa gauzatzeko beharrezkoa da dokumentazioaren kopia bat eskuratzea.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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Laburbildurik, hona hemen zein diren GURE ESKUBIDEAK:

- DOKUMENTAZIO hau eskuratu ahal izatea (LAPLaren 18.1, 23.1. eta 36.2b. art. eta PZA-
ren 1.2. art.):

- Prebentzio plana.
- Arriskuen ebaluaketa.
- Jarduera prebentiboaren plangintza.
- Lan baldintzen aldizkako kontrolak.
- Egokitu beharreko prebentzio eta babes neurriak.
- Laneko istripuen eta lanbide-gaixotasunen zerrenda.
- Emergentzia plana.
- Prestakuntza eta informazio plana.

- OSASUNAREN ZAINTZAREN EMAITZA ESTATISTIKOAK EZAGUTZEA (LAPLaren 22.,
23. eta 36.2.b. art).

- PREBENTZIO ZERBITZUEN URTEKO TXOSTENA ETA PROGRAMAZIOA EZAGUTZEA
(LAPLaren 39.2. art).

- PRODUKTU KIMIKOEN SEGURTASUN FITXEN KOPIA eta hornitzaile eta fabrikatzaileek
makineriari eta ekipoei buruz ematen duten informazio teknikoaren kopia (LAPLaren
36.2.d. eta 41. art).

- INSLk, OSALANek eta Ikuskaritzak egiten dituzten BISITEI eta haien EMAITZEI BURUZ-
KO INFORMAZIOA JASOTZEA (LAPLaren 40. art).

- LANTOKIAK BISITATZEA ETA INFORMAZIOA JASOTZEA, dela zuzeneko behaketaren
bidez dela plantillarekin komunikatzearen bidez (LAPLaren 36.2.e. art).

- AZPIKONTRATETAKO EDO ABLEETAKO PERTSONALAREN PRESENTZIAREN BERRI
JAKITEA.

- Enpresatik kanpoko TEKNIKARIEN EDO ADITUEN AHOLKUAK JASOTZEA eta pertsona
horiek kontsultatzea (OITren 155. Hitzarmena, 19.e. art).

- LANEKO ISTRIPUEI BURUZKO INFORMAZIOA JASOTZEA, enpresak haien berri jakin
bezain laster (LAPLaren 36.2.c. art).

Informazio horrek guztiak bidea emango du gure lan prebentiboa enpresan hasteko, horren
ostean galdera honi erantzuteko: ZER EGIN DA ORAIN ARTE ETA NOLA EGIN DA?

Erantzunak adieraziko digu zer lortu den eta zer dago lortzeko, arazoak zein diren eta enpre-
sako zein lekutan ari garen osasuna galtzen..., (sindikatuan eska dezakezuen inkesta eredu
bat erabil dezakegu). Erantzuna dugunean, agertutako arazoen konponbideak bilatzeri ekin
diezaiokegu. 

Lan horren konklusioak Enpresa Batzordean eztabaidatu ondoren, “arazoen zerrenda sindi-
kal” bat egingo dugu. Bertan, bai diagnosia eta bai osasun baldintzak hobetzeko hartu behar
diren neurriak jasoko dira, eta hori guztia enpresari helaraziko zaio Segurtasun eta Osasun
Batzordearen bitartez.
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Konponbideak zehazteari dagokionez, erabil daitekeen metodo bat “AKG” deritzana da:
Adostasuna duten puntuak zein diren bilatzen da, eta baita enpresaren Konpromisoa duten
puntuak zein diren ere, eta, bukatzeko, ez adostasunik ez konpromisorik ez egoteagatik Gataz-
ka ekarriko duten puntuak.

Edonola ere, metodo hori aurrera eramateko -arriskuak lehenesteko irizpideei buruz hitz egi-
ten dugunean bezala- ez gara legezko irizpideetan soilik oinarritu behar. Izan ere, askotan hau
edo bestea egiteko eskubidea ote dugun ikusi baino ez dugu egiten, haratago begiratu gabe,
kasu askotan legezko hutsuneak badirela ondo jakin arren, edota, besterik gabe, laneko
segurtasun edo osasuna handitzeko bidean urratsak egin behar ditugulako. Batzuetan, Pre-
bentzio Zerbitzuetako pertsonal  teknikoaren iritziak onartzeko joera izaten dugu, erabateko
egia balira moduan. Bada, printzipioz, gure zeregina da haien iritzia zalantzan jartzea eta bes-
telako aukerak bilatzea; izan ere, iritzi propioa edo jarrera desberdina izan ezean enpresaren
interesen mende egongo gara beti.

Adibidez, zaratari buruzko 1316/1989 Errege Dekretuaren arabera, 90 dbA baino gehiago
ditugunean neurri teknikoak erabili behar dira maila hori txikitzeko; aldi berean, baina, kasko-
ak edo tapoiak erabiltzeko aukera uzten dugu zabalik, baldin eta arrazoi teknikoengatik ezi-
nezkoa bada zarata hori murriztea. Kasuen %80an frogatuta dago zarata murriztu egin daiteke-
ela, neurri batzuk hartuz gero, baina, hala eta guztiz ere, enpresa gehienek ez dute ezta azter-
tu ere egiten ea zarata murriztu ahal den. Bide erosoena eta merkeena aukeratzen dute, babes
kolektiboa babes indibidualaren gainetik jarri gabe. Beraz, horrelako jarreren aurrean berebi-
ziko lana egin behar dugu: zaraten mapa bat egin dezala exijitu behar diogu enpresari, zarata
mailarik handiena duten makinak identifikatu behar ditugu, eta ikusi behar dugu ea orain dau-
den lekuan egon behar ote duten ezinbestean edo beste kokagune bat bilatu ote daitekeen;
ikusi ere ea mantenimendu egokia egin ote zaien ikusi behar dugu, eta abar.

Gure SEGURTASUNAREN ETA OSASUNAREN DEFENTSA ENPRESETAN DUGUN ESKU-
HARTZE SINDIKALAREN MENDE DAGO.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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ESKU-HARTZE SINDIKALEKO ESKEMA 
LANEKO OSASUNAREN ALORREKO ESKUBIDEAK ETA ESKUMENAK
ERABILTZEKO 

Informazioa edo
dokumentazioa
eskuratzeko
eskaria, erantzunik
gabe

Kontsultarako
eskubidea ez
betetzea.

Osasunaren zaintza
ez-espezifikoa.

Proposamen sindi-
kala kontuan hartu
ez izana.

Eskumen hauek
erabiltzeko
oztopoak:

- Informazioa
- Kontratetako Prebentzio

Ordezkariekin 
koordinatzea.

- Ikuskaritzari laguntzea
(bisitetan).

- Istripuak ikertzea.
- Lanpostuak bisitatzea.

Esku-hartze
sindikala

- Sail Sindikalarekin,
Sektorearekin,
Laneko Osasun
Idazkaritzarekin
kontrastatzea.

- Plantilla informa-
tzea (kartelak,
orriak,
aldizkariak...).

- Arazoa Segurtasun
eta Osasun Batzor-
dean jorratzea, eta
konpontzen ez
bada Enpresa
Batzordean.

- Presio neurriak
(batzarrak,
lanuzteak,...).

- Gertaerak Lan
Agintaritzan
salatzea eta
salaketaren
jarraipena
egitea, edo

- Gertaerak Lan
Ikuskaritzan
salatzea eta
salaketaren
jarraipena
egitea.

- Gatazka
kolektiboa
Gizarte
Auzitegian.
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ANEXOS

1. eranskina

ENPRESAKO ZUZENDARITZARI ETA/EDO SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDEARI

(Izena eta abizenak), prebentzio ordezkari bezala, Laneko Arriskuen Prebentziorako 31/95
Legearen 36.2.f. artikuluan xedatutakoa baliatuz.

HAUXE PROPOSATZEN DU

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Eta, proposamenarekin ados ez egonez gero, ezezkoaren zergatiak azaltzen dituen idazki bat
eman beharko diguzu, lehen aipatutako legearen 36.4. artikuluak dioena betez.

Eguna eta sinadura Enpresaren jasotze-agiria
(eguna eta sinadura)

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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2. eranskina

ENPRESAKO ZUZENDARITZARI

(Izena eta abizenak), prebentzio ordezkari bezala, eta 31/95 Legearen 36. artikuluak ematen
dizkidan eskumenak baliatuz,

HAUXE ESKATZEN DU

Jarraian adierazitako informazioa eskuratzea (kasu bakoitzari dagokiona aukeratu):

- Langileen segurtasun eta osasunerako dauden arriskuak, bai enpresa osoan eragina
dutenak eta bai lanpostu edo eginkizun bakoitzari dagozkionak.

- Aplikatzekoak diren babes eta prebentzio neurriak eta jarduerak.
- Oinarrizko sorospenerako, suteen kontrako borrokarako eta langileen ebakuaziorako

hartutako neurriak.
- Besteren bat.

Informazio hori .... eguneko epean eskuratu beharko da; epe hori amaituz gero, bidezkotzat
jotzen ditugun ekintzak abiatuko ditugu.

Adeitasunez,

Eguna eta sinadura Enpresaren jasotze-agiria
(eguna eta sinadura)
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3. eranskina

ENPRESAKO ZUZENDARITZARI

(Izena eta abizenak), prebentzio ordezkari bezala, eta 31/95 Legearen 36. artikuluak ematen
dizkidan eskumenak baliatuz,

HAUXE ESKATZEN DU:

Jarraian adierazitako informazioa eskuratzea (kasu bakoitzari dagokiona aukeratu):

- Laneko arriskuen prebentzio plana.
- Laneko segurtasun eta osasunerako dauden arriskuen ebaluaketa, lan baldintzen eta lan-

gileen jardueraren aldizkako kontrolen emaitza barne sartuta.
- Jarduera prebentiboaren plangintza, hartu beharreko babes eta prebentzio neurria barne

sartuta, eta baita –behar izanez gero- erabili beharreko babes-materiala ere.
- Langileen osasun egoera kontrolatzeko praktika.
- Lanpostuan aritzeko langile bakoitzak duen gaitasuna neurtzeko egindako azterketatik

ondorioztatutako konklusioak, edota babes eta prebentzio neurriak abiatzeko edo hobe-
tzeko beharrari dagozkionak. 

- Lanegun bat baino gehiagoko ezintasuna (lan egiteko ezintasuna) sortu duten laneko
istripuen eta lanbide-gaixotasunen zerrenda.

- Lanagatik sortutako istripuei edo gaixotasunei buruzko ikerketen emaitzak.

Dokumentazio hori .... eguneko epean eskuratu beharko da; epe hori amaituz gero, bidezko-
tzat jotzen ditugun ekintzak abiatuko ditugu.

Adeitasunez,

Eguna eta sinadura Enpresaren jasotze-agiria 
(eguna eta sinadura)

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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4. eranskina. EAEn

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA ORDEZKARITZARI 
(ARABA, BIZKIA EDO GIPUZKOAKOA)

(Izena eta abizenak), (zenbakia) zenbakidun NANarekin, LABen ordezkaria (enpresaren sozie-
tate izena) enpresan, eta (izena eta abizenak), (zenbakia) zenbakidun NANarekin, LAB sindika-
tuaren Laneko Osasun arduradun bezala, ...............helbidearekin (agiriak jasotzeko).

HAUXE SALATZEN DUTE:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Lehen adierazitakoagatik, enpresaren jarrera SALATZEN DUGU, eta salatutako gertaerei
behar den bezalako erantzuna ematea ESKATZEN DUGU.

Besterik gabe, gure salaketa BIDEZKOA delakoan, eta zuen ikerketen emaitza jakinaraz dieza-
guzun ESKATUZ, adeitasunez agurtzen zaituztegu.

(herria)............(a)n, (eguna)......(e)an

(sinadurak)
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4. eranskina. NAFARROAN

LAN IKUSKARITZARI

(Izena eta abizenak), (zenbakia) zenbakidun NANarekin, LABen ordezkaria (enpresaren sozie-
tate izena) enpresan, eta (izena eta abizenak), (zenbakia) zenbakidun NANarekin, LAB sindika-
tuaren Laneko Osasun arduradun bezala, ...............helbidearekin (agiriak jasotzeko).

Idazki honen bidez LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNARI BURUZKO SALAKETA jartzen
dute, ..................... helbidea duen (agiriak jasotzeko).................. enpresaren aurka, arrazoi
hauetan oinarrituta:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Lehen adierazitakoagatik,

Esku har dezan ESKATZEN DIOGU LAN IKUSKARITZARI, bere esku dituen eginkizunak balia-
tuz egin beharreko ikerketa has dezan, eta ikerketen emaitzaren berri eman diezagun idatziz.

Iruñean,............200.....(e)ko ...............................aren ............(e)an.

Laneko Osasunaren oinarrizko Gidaliburua
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5. eranskina

WEBGUNE INTERESGARRIAK

LAB SINDIKATUA
www.labsindikatua.org

NAFARROAKO LANEKO OSASUN INSTITUTUA
www.cfnavarra.es/insl/

OSALAN
www.osalan.net

GIDA TEKNIKOAK
www.mtas.es/insht/legislation/guiaspr.htm

SEGURTASUN FITXAK
www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm

OIT
http:// www.ilo.org/public/spanish

LANEKO OSASUNAREN EUROPAR AGENTZIA
http:// agency.osha.eu.int/index_es.htm

GAIXOTASUNEN KONTROL ETA PREBENTZIORAKO ZENTROAK
www.cdc.gov/spanish/ocupacional.htm

ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ATARIAK:

PREBENTZIO INTEGRALA
www.prevencionintegral.com

PREVENTION WORLD
www.prevention-world.com

-EL ERGONOMISTA
www.elergonomista.com

SEGULAB
www.segulab.com

MOBBING
www.mobbing.nu 
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