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• Lan-agintaritzak 55.656 kontrol-jarduketa gauzatu zituen 2011. urtean. 

 
 

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak 2011. urtean laneko segurtasun 
eta osasunaren arloan proposatutako arau-hausteen % 21 lanpostuko 
segurtasun-baldintzetan aurkitutako gabeziengatik izan ziren. Joan den urtean 
lan-agintaritzak 27.594 zerbitzu-agindu amaitu zituen, eta horien % 42 
salaketengatik izan ziren. 27.594 zerbitzu-agindu horiek izapidetzeko 55.656 
jarduketa izan ziren eta, kasu bakoitza aztertu ondoren, 2.376 zehapen jarri 
ziren. 
 
Sonia Perez Ezquerra Laneko sailburuordeak ondokoa adierazi du Laneko eta 
Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren jarduera balioesteko: "jarduera 
ekonomikoa murriztu den arren, ikuskariek eta ikuskariordeek lanean jarraitu 
dute, bai salatzaileek eskatuta bai planifikatutako jardueraren ondorioz”. “Gure 
kontrol-lanarekin jarraitu dugu, lan-baldintzak ondo betetzen direla zaintzeko”, 
gaineratu du Pérezek. 
 

Gaien araberako banaketa:  

 

 
 

 



 
 
2011. urtean proposatutako arau-hausteak, guztira,  8.261.614 eurokoak ziren, 
aurreko urtean baino % 13 gehiago. Gaien arabera, honela banatzen dira:  
 

 
 

 
Laneko Segurtasun eta Osasunaren eta Lan Harremanen arloei dagokienez, 
datuak ondokoak dira: 
 
 
Laneko Segurtasuna eta Osasuna:  
 
Lan Ikuskaritzak 5.651 zerbitzu-agindurekin amaitu zuen 2011. urtea. Horietatik, 
1.873 salaketengatik izan ziren, eta 3.778 beraren ekimenagatik eta 
planifikatutako jardueragatik.  
 

 
 

5.651 zerbitzu-agindu horiek izapidetzearen ondorioz, 17.431 jarduketa izan 
ziren, 556 arau-hauste, Gizarte Segurantzari errekargatzeko 185 proposamen, 
eta aurkitutako akatsak zuzentzeko 3.433 errekerimendu —bai lan-arriskuen 
prebentzioaren kudeaketan bai laneko segurtasun-baldintzetan—. Bestalde, 
arau-hausteen guztizko kopurua 2,9 milioi eurora iritsi zen. 
 
Arau-hausteei dagokienez, % 21 laneko segurtasun-baldintzen gabeziagatik 
izan ziren (114 arau-hauste) eta % 15 makinen eta lan-ekipoen egoera 
txarragatik (86); horrez gain, arriskuen ebaluazio okerragatik % 10 izan ziren 
(54), eta ehuneko bera azpikontrataziorako betebeharrak ez betetzeagatik (55), 
eta, amaitzeko, langileen prestakuntzan eta informazioan aurkitutako gabeziak 
arau-hausteen % 9 eragin zituen (51). 
 



 
 
Era berean, langileen segurtasun edo osasunerako arrisku larri eta berehalakoa 
eragiten zuten 4 egoera detektatu ziren, eta ondorioz, egoera horiek eragindako 
lanak edo jarduerak geldiarazi egin ziren.  
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Lan Harremanak 
Gai horretan Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak 4.735 
zerbitzu-agindu amaitu zituen. Horietatik 4.179 salaketengatik eta Lan 
Agintaritzak eskatutako txostenengatik izan ziren, eta 556 Ikuskaritzaren 
ekimenagatik eta planifikatutako jardueragatik. 
 

  
 

Salaketa gehienak gai honi buruzkoak izan ziren, eta Lan Agintaritzaren 
txosten-eskaera gehienak ere horrek eragin zituen, Enplegu Erregulazioko 
Espedienteen (EEE) ondorioz.  
 
4.735 zerbitzu-agindu horiek izapidetzearen ondorioz 6.254 jarduketa, 233 
arau-hauste eta 669 errekerimendu izan ziren, 23.205 lan-kontratu aztertu 
ziren, eta ezarritako arau-hausteak 1.107.803 eurokoak izan ziren guztira. 
 
Aipatu behar da 517 kontratu eraldatu eta mugagabeko kontratu bihurtu zirela. 

 
 
Arau-hausteei dagokienez, % 34 ordutegiak eta aparteko orduak ez 
betetzeagatik izan ziren (79 arau-hauste), % 14 langileen ordezkarien 
eskubideak urratzeagatik (32), % 11 soldatengatik eta azken kitatzeengatik 
(25), % 6 greba-eskubideagatik (14), eta beste 12 kasu langileen intimitate eta 
duintasunerako eskubidea ez errespetatzeagatik.  
 
 
 



 
 

 
 
 

 


