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Laneko Segurtasun eta Osasunerako Plan Zuzentzaileak

2003 – 2006; 2007 - 2010

Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia 

2015-2020

Estrategiaren ebaluazioa

LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO 

EUSKAL ESTRATEGIA 2021-2026

Aurrekariak

Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia 

2011-2014



Aurrekariak

Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia 

2015-2020 ebaluatzea

EBALUAZIOAREN BALANTZEA

• Proposatutako helburuetan hobekuntzak identifikatu dira: kultura, eragileen

arteko lankidetza, prebentzioa enpresetan. Istripu-tasak ildo egonkorrari eutsi dio,

eta goranzko joera txikia izan du 2013tik.

• Hobekuntzarako tartea dago Estrategia hedatzeko, garatzeko eta jarraipena

egiteko egindako kudeaketan. Estrategiaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko

tresnak dira berrikuspen honetan nabarmendu diren hobetzeko arloetako bat.

• Estrategiak ez zuen genero-ikuspegia jasotzen.

• Estrategiaren garapenean inplikatutako eragileak bat etorri ziren esatean tresna

baliotsua zela modu ordenatuan bultzatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan laneko

segurtasun eta osasunaren arloko jarduerak.



Metodologia

Parte-hartzea

BARNE-TALDEAK

KANPO-TALDEAK

OSALAN

• EUSKO JAURLARITZAKO SAILAK

• GIZARTE-ERAGILEAK

• PREBENTZIO-ZERBITZUAK



EAE-N LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN ESPARRU  

NAGUSIEN EGOERA DIAGNOSTIKATZEA

Egoeraren 

diagnostikoa

Laneko segurtasunaren eta osasunaren egoera EAE-n

Analisia

AMIA

EAE-KO LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN 

EREMU NAGUSIAK AZTERTZEA

Produkzioaren eta lan-merkatuaren testuingurua EAEn, erronka berriak.

Langileen bilakaera.

Joerak eta egiturazko aldaketak lan-merkatuan.

Laneko arriskuen prebentzioaren kultura EAEn

Eragileen arteko lankidetza

Laneko arriskuen prebentzioa EAEko enpresetan eta lantokietan

Araudia eta kontrol-ekintzak

Osasunerako kalteak

Informazio-sistemak

Produkzioaren eta lan-merkatuaren testuingurua EAEn, erronka berriak.

Langileen bilakaera.

Joerak eta egiturazko aldaketak lan-merkatuan.

Produkzioaren eta lan-merkatuaren testuingurua EAEn, erronka berriak.

Langileen bilakaera.

Joerak eta egiturazko aldaketak lan-merkatuan.

EAE-KO LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN 

EREMU NAGUSIAK AZTERTZEA



AMIA

• LSOrekiko gizarte-kezka areagotu da.

• Laneko arriskuen prebentzioari, ikerketari eta prestakuntzari buruzko

ezagutzan aurrera egin da.

• Genero-ikuspegia Laneko Arriskuen Prebentzioaren kulturan txertatzeko

aurrerapausoak eman dira, gizarte-presioari esker.

• 2030erako Enpleguaren Euskal Estrategia onartu da.

• "2019-2025 Euskadiko Elikaduraren eta Zuraren Balio Katerako Laneko

Segurtasun eta Osasunerako Estrategia Sektoriala“ abian jarri da.

• Bide Segurtasuneko eta Mugikortasun Seguruko eta Iraunkorreko Plan

Estrategikoa Euskadi, 2021 – 2025 abian jarri da.

• Espezializazio handiagoa lortu da arrisku ergonomiko eta psikosozialen

inguruan.

• EAEk ahalmen legegilea du osasun-arloan.

• Botere publikoen eta gizarte-eragileen inplikazio handia.

• 2015-2020 aldirako LSOren euskal estrategiaren esparruan egindako

aurrerapen garrantzitsuak, aurrera egiten jarraitzeko oinarriak ezarri baitituzte.

• Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Gobernantza Esparrua.

• EAEko administrazioek berdintasunaren arloan duten gaikuntza hobetzea, bai

eta laneko segurtasun eta osasunaren eta generoaren arloko arau-garapen

espezifikoagoa aurreikustea ere (Emakumeen eta gizonen Berdintasunerako

4/4005 Legea aldatzeko 2. proiektua).

• Laneko istripu-tasa murriztea

INDARGUNEAK AHULEZIAK

• Enpresen atomizazioa: enpresen batez besteko tamaina oso txikia da.

• Prebentzio-kultura barneratzea hobetu daiteke, batez ere enpresa txikietan 

eta jarduera-sektore jakin batzuetan.

• Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia hobetu daiteke, enpresen 

errealitatera eta, bereziki, lan egiteko modu berrietatik eratorritako 

erronketara egokitu gabea (kolektibo profesionalak, hala nola etxeko 

langileak, telelana egiten duten pertsonak eta plataforma digitalak Laneko 

Arriskuen Prebentzioari buruzko egungo Legetik kanpo daude).

• Lan-prekarietate handia funtsezko sektoreetan: soziosanitarioa eta 

zainketakoa (oso feminizatuak).

• Osasun orokorraren eta lan-osasunaren arteko informazio-kanalik eza.

• Zailtasunak negoziazio kolektiboan, batez ere egitura gutxiko sektoreetan.

• Aurrerapenak egin behar dira laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketan, 

eta aurrerapen txikia egin da laneko arriskuen prebentzioaren integrazioan´.

• Genero-ikuspegia zeharka txertatzeko aurrera pausoak emateko beharra.

• Administrazioen arteko koordinazioa hobetu daiteke.

• Laneko arriskuen prebentzioaren espezifikotasun txikia, gero eta 

askotarikoagoa eta zaharragoa den langileria izanda.



AMIA

• Telelana arautzen duen Legea onartzea.

• Langile autonomoentzako laneko istripuen eta laneko gaixotasunen 

babeserako erregulazio berria.

• Elkarrizketa Sozialeko Mahaia indartzea, 3/2019 Dekretua onartuta.

• Osasun orokorraren (eta laneko osasunaren) zaintzari buruzko

kontzientziazio handiagoa, osasun-krisiaren ondorioz.

• Laneko arriskuen prebentzioa sustatzea, enpresa-bikaintasunaren

erakusgarri.

• Asoziazionismoa: langile autonomoak laneko arriskuen prebentzioa

bideratzeko erakunde gisa ordezkatzen dituzten erakundeen garrantzia.

• Obra publiko handiak, lizitazioetan klausula sozialak sartzeko aukera gisa.

• Teknologia berriak LAPen ezagutza transmititzea eta ikastea errazten

duen tresna izan daitezke.

• LSOri buruzko erabakiak hartzea ahalbidetuko duten informazio-sistemak

garatzea.

• Osasun Publikoaren Legea berrikustea, lan-osasuna lehentasunezko

ardatz gisa integra dezan.

• Gizarte-presio handiagoa, bereziki lan-sektore feminizatu batzuetan,

genero-ikuspegia laneko arriskuen prebentzioan txertatzeko.

• Pandemiak eragindako arrisku psikosozialeko faktoreekiko esposizio

handiagoa, batez ere emakumeek.

• Telelanaren gorakada eta laneko arriskuen prebentzio tradizionalean

txertatzen zailak diren beste lan-modu batzuk: osasuna eta segurtasuna

kontrolatzeko zailtasunak etxean.

• Lan-baldintzen prekarizazioa krisi ekonomikoaren ondorioz: laneko

arriskuen prebentzioa kaltetuena izateko aukera, batez ere sektore

prekarioenetan (asko feminizatuak).

• Digitalizazioak, robotizazioak eta adimen artifizialak arrisku berriak ekarri

dituzte, psikosozialak bereziki; arau-esparrua desegokia da.

• Aldaketak produkzio-sarean eta lanaren antolaketan, COVID-19aren

krisiak bizkortuta (telelana, digitalizazioa, etab.), eta arrisku-faktore

berriak agertzea.

• Laneko arriskuen prebentzioa enpresaren kudeaketan ez integratzeak

zerbitzuaren irismena eta kalitatea baldintza ditzake.

AUKERAK MEHATXUAK



LSOEE

Esparru kontzeptuala

Ikuspegia Misioa

Esparru estrategikoa

Balioak

G
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a ARDATZAK

Helburu estrategikoak

Helburu operatiboak

Lehentasunezko ildoak

• Helburua lortzeko ildoak

Jarduketa-neurriak

• Ekintza-planak: lorpena, epea, 
arduraduna

LSOEE 2021-26



LANA: osasunean erabakigarri. Osasun iturri moduan bideratua

LSOEE 2021-2026 

Kontzeptu-esparrua

PERTSONAK: lan-eremuan osasun-arloko desberdintasunak eragin ditzaketen aldagaiak:

- Generoa: generoak bestelako ezaugarri batzuetan duen eraginak sor ditzakeen 

desberdintasunak

- Adina, jatorria…

ERAKUNDEAK: laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko zailtasunak dituztenak: 

autonomoak, ETEak, mikroETEak

SEKTOREAK: lan-arriskuen prebentzioa kudeatzeko zailtasunak dituztenak: 

soziosanitarioa, lehen mailakoa, ostalaritza eta merkataritza, etab.

OSASUNA

Ikuspegi integrala

PERTSONA

Estrategiaren ardatza

LEHENTASUNAK



EAEKO LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNEAN ERAGINA DUTEN ESTRATEGIAK

Arau-esparrua

a)Europar Batasunak osasunaren eta laneko segurtasunaren arloan duen esparru 
estrategikoa, eta sortzen ari diren arriskuen aurrean duen posizioa.

b) Espainiako esparru estrategikoa: LSOko Espainiako estrategia.

c) EAEko esparru estrategikoa: 

Gobernu-programa - 2020-2024 XII Legegintzaldia. ‘’Euskadi martxan’’.
• 4. konpromisoa: Enpleguaren kalitatea hobetzea. 2. ekimena. 2021-2026 aldirako Laneko Segurtasun eta Osasun 

Estrategia onartzea, lanaldian eta «in itinere» diren laneko istripu larriak erdira murrizteko. Helburua da euskal 
administrazio publikoa erreferentzia izatea Europan laneko arriskuen prebentzioan eta kudeaketan.

• 10. konpromisoa: Prebentzioa eta lan-osasuna. 1. ekimena. Covid19 olatu berrien aurrean, osasun-neurriak 
ezartzea lantokian, honako hauekiko adostasunez eta partaidetzaz: prebentzio-zerbitzuak, langileen ordezkariak, 
sindikatuak, patronalak, Lan Ikuskaritza eta lan-agintaritza, Osalanen lankidetzarekin. 2021-2026ko Laneko 
Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategiaren oinarria izango da.

- Euskadi Basque Country 2030 Agenda

- Lan-harremanen eredu berritu baterako dekalogoa

- Eusko Jaurlaritzaren zeharkako politika eta planak

- Eusko Jaurlaritzaren plan eta estrategia sektorialak



PRINTZIPIO INSPIRATZAILEA : 

“LAN SEGURUA, OSASUN ITURRI EUSKADIN”

Laneko arriskuen prebentzioa, euskal gizartearen ezaugarri kultural
gisa.

Laneko arriskuen prebentzioa, Erakundeen (administrazioak, enpresa
publikoak eta pribatuak) bikaintasunaren ezaugarri gisa, enpresa-
sare jasangarri, moderno eta lehiakor bat sendotzea esparru hartuta.

Botere publikoek balioa ematen diote laneko segurtasunaren eta
osasunaren gobernantzari.

a)

b)

c)

Ikuspegia



VIDA SALUDABLE► Euskal gizarteak ondo egindako lanaren eta enpresa-bikaintasunaren inguruan duen segurtasuna eta
osasuna laneko arriskuen prebentzioari buruzko informazioaren, prestakuntzaren eta ezagutzaren bidez
integratzea.

► Enpresaburuei, langileei eta inplikatutako gainerako eragileei EAEko enpresetan eta administrazio
publikoetan Laneko Arriskuen Prebentzioko jarduerak egiten laguntzea, laguntza eta aholkularitza teknikoa
emanez eta enpresa moten eta kolektibo desberdinen premia zehatzei erantzunez, bereziki arazo gehien dituzten
kolektiboei (ETEak, mikroETEak eta laneko arriskuen prebentziorako egungo ereduarekin bat ez datozen lan-
moduen pean dauden kolektiboak).

► Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Araudia bete dadin bultzatzea, enpresei eta prebentzio-erakundeei
beren zailtasunak konpontzen lagunduz, eta, aldi berean, ez-betetze larriak edo/eta errepikatuak zainduz eta
zehatuz.

► Beste Administrazio eta Erakunde publiko batzuekin koordinatzea eta lankidetzan aritzea balioa ematen
duten langileen segurtasuna eta osasuna hobetzeko proiektuetan eta jardueretan.

► Laneko arriskuen prebentzioan esku hartzen duten eragileekin lankidetzan aritzea, horien guztien eta
gizarte osoaren parte-hartze aktiboa sustatuz, laneko segurtasuna eta osasuna hobetzeko.

► Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzea, laneko segurtasuna eta osasuna babesteari
dagokionez.

Misioa



VIDA SALUDABLE

ARDATZAK



LSOEE 2021-26ren helburu 

estrategikoak

1.ARDATZA: 

EUSKAL 

GIZARTEA

2.ARDATZA: 

KUDEAKETA

PREBENTIBOA

3. ARDATZA: 

GOBERNANTZA

1. Gizarte bat, laneko segurtasunari eta osasunari buruz kontzientziatuagoa, eta laneko arriskuei aurrea 
nola hartu hobeto dakiena.

2. LAPean kontzientziatuago dagoen kolektibo autonomoa.

3. Enpresak erresilienteak eta krisi-egoerei eta osasun-larrialdiei aurre egiteko gaitasuna dutenak.
4. Enpresek eta erakundeek laneko arriskuen prebentzioaren kalitatezko eredu bat edukitzea.
5. Laneko istripuek eta gaixotasunek osasunean eragindako kalteak gutxitzea.

6. Legeria hobetzea.
7. Laneko segurtasuna eta osasuna txertatzea gobernuaren politiketan.
8. LAParen egungo ereduarekin bat ez datozen kolektiboen laneko segurtasuna eta osasuna hobetzea 

eta horien eskura jartzea.
9. Ikerketa eta prestakuntza genero-ikuspegiarekin sustatzea.
10. Informazio-sistemak eta adierazleak ezartzea eta hobetzea.
11. Hitzarmen kolektiboetan jasotzen diren laneko segurtasunean eta osasunean hobetzea .
12. Gizarte-eragileekin elkarrizketa indartzea eta sendotzea, pertsonak erdigunean jartzen dituen eta 

gizarte-determinatzaileak txertatzen dituen LAP kudeatzeko eredu bat lortzeko.



Ardatzak

Helburu

estrategikoak

1.1. Biztanleria 

osasun-iturritzat 

hartzea

de salud

Helburu

operatiboak

1.2.. 

Biztanleriaren 

hazkundea 
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hartzea
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duten eta lana 
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ezagutzea
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eta 

sendotzea6.1. Osasun
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6.2. LAP 
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7.1. EJ-

politikek
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7.2. 

Administraz

ioen arteko

lankidetza-

esparrua

sortzea
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8.2 
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a eta 

sentsibiliz
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baliabideak

handitzea
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proiektueta
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ezagutza-
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espazioa

sortzea

9.3. Erronka

berrien
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eta 
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10.2. EAEko
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multzoa

argitaratzea

11.1. 

Hitzarme

netan

LAP 

klausulak

sartzea

12.1. 

Elkarrizketa

sustatzea

Gizarte

Elkarrizketa

ko Mahaian

12.2. 

Osalanen

Kontseilu

Nagusian

eragileek

parte 

hartzeko

elkarrizketa

sustatzea
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A) KULTURA B) KUDEAKETA PREBENTIBOA C) GOBERNANTZA
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adierazleak 
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6.4. Arauak 

berrikustea 

Estatuarekin 

elkarlanean

6.5. Arauak

hobeto

betetzea

7.3. 

Administrazio

elektronikoa

7.4. LAP 

profesionalak

Estrategiaren egitura



VIDA SALUDABLE

LEHENTASUNEZKO ILDOAK GARATZEKO JARDUERA-NEURRI ZEHATZAK

• LORPENA

• EPEA

• ARDURADUNA

• LANKIDETZAK, INPLIKAZIOAK

• AURREIKUSPEN EKONOMIKOA

EKINTZA PLANAK BI URTEAN BEHIN: Jarraipena, ebaluazioa

LEHENTASUNEZKO ILDOAK. 

JARDUTEKO NEURRIAK

HELBURU ESTRATEGIKOAK HELBURU OPERATIBOAK LEHENTASUNEZKO LERROAK

JARDUTEKO NEURRIAK



• Laneko arriskuen prebentzioa ezartzeko zailtasun handienak dituzten kolektiboen aldeko

jarduerak lehenestea: mikroETEak, langile autonomoak, ostalaritza, merkataritza, etab.

• Genero-ikuspegia txertatzea.

• Osasun-arloko desberdintasunak murriztea: adina, jatorria, etab.

• Agente guztien integrazioa eta parte-hartzea laneko segurtasun eta osasunean.

LEHENTASUNEZKO ILDOAK. 

JARDUTEKO NEURRIAK

LEHENTASUNEZKO ILDOAK



VIDA SALUDABLE

• Lan eta Enplegu Saila

BATZORDEBURUA

• OSALAN

IDAZKARITZA

• Osasun Saila

• Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

• Hezkuntza Saila

• Segurtasun Saila

• Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

• Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

• Emakunde

PARTE-HARTZAILEAK

• Koordinaziorako Zuzendaritza, Lehendakaritza

ORGANO aholkularia

•Estrategian aurreikusitako jardueren garapena sustatzea, bakoitzak
bere erantzukizun-eremuan.

•Estrategian jasotako ekimenen aurrerapena eta ezarritako 
helburuen betetze-maila gainbegiratzea.

•Emaitzen harira diseinatutako helburuak eta estrategiak berrikustea 
eta izan ditzaketen aldaketak onartzea.

EGINKIZUNAK

•Bilera bi urtean behin

•Batzordearen txostenen jarraipena

•Ebaluazioa gainbegiratzea

JARRAIPENA

•Gobernu Kontseiluari jakinaraztea

JAKINARAZTEA

GIZARTE-ERAGILEEK JARRAIPENEAN PARTE HARTUKO DUTE

OSALANEN KONTSEILU NAGUSIAREN BITARTEZ

KUDEAKETA Y JARRAIPENA

ZUZENDARITZA BATZORDEA LSOEE 2021 - 2026



VIDA SALUDABLE

•OSALAN

ARDURADUNA

•Lan Zuzendaritza, Lan Agintaritza

•Lan Ikuskaritza

•Osasun Publikoko Zuzendaritza

•Gobernuaren prebentzio-zerbitzuak

• Industria-segurtasunaren arloko agintaritza

•Landa Garapeneko Zuzendaritza

•Lanbide Heziketako Zuzendaritza

•Trafiko Zuzendaritza

•Emakunde: programak eta Prestakuntza

ORGANISMOEK PROPOSATURIKO KIDEAK

• Estrategiaren aurrerapenaren aldizkako jarraipena eta ebaluazioa
egitea, ekintzen adierazleak aztertuz.

• Desbideratzeak eta disfuntzioak identifikatzea eta horiek eteteko 
neurriak proposatzea.

• Urtero biltzea eta Estrategiaren aurrerapenari eta emaitzei buruzko 
urteko txostena egitea Batzorde Zuzendariarentzat, garatutako
ekimenen eragina baloratzeko.

• Estrategiaren helburuak monitorizatzea, eta horien eta diseinatutako 
ekintzen aldaketak eta doikuntzak proposatzea.

• Eusko Jaurlaritzak laneko arriskuen prebentzioaren arloan egiten dituen 
jarduerak koordinatzea, bereziki ekimen estrategikoen garapena.

• Barneko eta kanpoko eragileak sentsibilizatzea estrategiaren 
printzipioez eta haren garapenaz, eta haien arteko transmisio bide gisa 
jardutea.

EGINKIZUNAK

•Urteko bilera

•Zuzendaritza Batzordeari informazioa helaraztea

•Sail arduradunei informazioa eskatzea

JARRAIPENA

•Urteko jarraipen-txostena

•Tarteko ebaluazio-txostena

•Expost ebaluazioa

JAKINARAZTEA

Kanpoko eragileen parte-hartzea lankidetzen bidez antolatuko da.

Bereziki garrantzitsua da beste administrazio batzuekiko lankidetza.

KUDEAKETA Y JARRAIPENA
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