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Honekin batera aurkezten dizuedan agirian, Euskal Autonomia Erkidegoan 2014an izan 
diren laneko istripu eta gaixotasunen txosten guztiak batera bildu ditugu. Txosten horietan, 
laneko istripu eta gaixotasunen parteetan jasotzen diren aldagai guztiak xehatu eta aztertu 
dira, aurreko urteetan bezalaxe. Baina ez hori bakarrik; lortutako emaitzak garbiago 
erakustearren, zenbaki-taulen laburpen bat ere jaso dugu, joan den urtean egin genuen 
bezala (iaz, 2013a jorratzeko). 

Badakigu laneko lesioen estatistikak arazo bat baino gehiago eragiten duela; eta, horregatik, 
zehaztu behar da -hala esan digu kontsultatu dugun informazio-iturriak- estatistika hau 
datu-iturri hauetatik datorrela:

-  laneko istripuei buruzkoa, IGATT datu-base autonomikotik ateratzen da. Zer den datu-
base hori? Lana gure autonomia-erkidegoan duen edonork lan-istripurik baldin badu 
-berdin dio gure lurraldeetan edo beste edonon izan duen-, istripu-partea derrigor datu-
base horretan aurkeztu beharra dago, telematikoki (ikus Eusko Jaurlaritzako Justizia, 
Enplegu eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2003ko azaroaren 20ko Agindua). Alde 
horretatik, jakin ezazue 2014ko lan-istripuen parteei buruzko informazioa 2015eko 
apirilean aztertzen dela, balitekeelako 2014an gertatu, aitortu eta ixten diren laneko 
istripuen parteetako kalteek aitorpen-data baino geroago ere osatu gabe jarraitzea. 
Urte guztietan sistematika hori bera erabiltzen da, emaitzak beti aurreko urtekoekin 
erkatzen baitira, garapena ere ikustearren.

-  laneko gaixotasunei buruzkoa, berriz, CEPROSS aplikazioak sortzen duen fitxategi 
estatistikotik ateratzen da. Aplikazio horretan jasotzen dira, hain zuzen ere, laneko 
gaixotasunak direla-eta mutuek Gizarte Segurantzaren Ordenaziorako Zuzendaritza 
Nagusiari telematikoki aitortzen dizkioten parteetan datozen datuak. Hala egin behar 
dute 1299/2006 EDko I. eranskinean xedaturikoaren arabera, han baitago arauturik 
laneko gaixotasunen taulak Gizarte Seguantzaren sisteman duen lekua eta han baitaude 
zehazturik gaixotasunok jakinarazteko eta erregistratzeko irizpideak.

Plangintza-Zuzendariordetza. Estatistikako, Epidemiologiako eta Osasun-Informazio Sistemetako Saila



Zehaztapen horiek eginik, nahiko nuke agiri honek dakarren informazioaren garrantzia 
azpimarratu, Osalanen uste dugulako helburua ez dela informazioa bera, kontua ez dela 
egoera deskribatzea, baizik eta ekintzarako bidea dela informazioa, edo -gauza bera baita- 
ezaupidea kalteari aurrea hartzeko bide dela. Hau da, laneko istripu eta gaixotasun guzti-
guztiak banan-banan azterturik lortzen ditugun datuek bidea eman behar digute jakiteko 
ea zergatik gertatu diren eta segurtasuneko eta laneko zein baldintzak eragin dituen; eta 
bidea eman behar digute orobat ebaluaketa egiteko eta jarri beharreko prebentzio-neurriak 
jartzeko, berriro inork horrelako lesiorik izan ez dezan, lesio eta min horiei aurrea hartu ahal 
zaielako eta hartu behar zaielako.

Bada gauza bat Osalanen bereiziki kezkagarria iruditzen zaiguna, hau da, langilea berriro 
gaixotzea. Izan ere, eritu bazen, okerreko lan-arriskutan ibiltzeagatik izango zen, baina, 
arriskuok identifikatu eta balioetsi ondoren, inork arriskuok edo lan-baldintzok zuzentzeko 
nahikoa prebentzio-neurrik hartu bide ez, eta horregatik gaixotu da berriro langilea, laneko 
gaixotasun hori lehen ere trataturik eta sendaturik egon arren ere. Labur-labur esanda, 
kezkagarria iruditzen zaigu erakusten duelako, azken batean, langile horientzat, laneko 
arriskuen prebentzioak kale egiten duela, behin eta berriz. 

Azkenik, laneko gaixotasunen atalean, bi gauza azpimarratu nahiko nituzke.
-  bat, laneko minbizien aitorpenek gorakadatxoa izan dutela, eta dagoeneko estatistiketan 

ere agertzen dira. Horregatik, gaia aztertzeko aukera ere badugu, ea sortu beharreko 
tresnak sortzen ditugun, prebentzio-neurriak hartzeko eta, hartara, minbizi-eragileak 
lanetik at uzteko eta, horrela, gaixotasuna saihesteko.

-  bi, laneko gaixotasun baja-eragile gehiago dagoela, eritasun larriagoek eraginda (esate 
baterako, asmak, silikosiak eta abar). Halakoetan, behin diagnostikoa egin eta gero, 
ezinezkoa da lanean jarraitzea.

Azkenik, ez nuke aurkezpen hau amaitu nahi aldarri garbi bat egin gabe, eta balio du langile 
guztientzat, prebentzio-delegatuentzat, gizarte-eragile, prebentzioko teknikari eta osasun-
langile, sozietate zientifiko, euskal administrazio publiko eta, bereziki, enpresaburuentzat: 
prebentzioaren zeregin hauetan, bakoitzak badu bere lana, eta ezin du amore eman, langileen 
osasuna baita gakoa; ez ahaztu. Esaten den bezala: ez etsi, eutsi.

Izaskun Urien Azpitarte
Osalaneko zuzendari nagusia
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01.
TXOSTENA EAE 2014

METODOLOGIA

1.1. Datuen iturria

Txostena egiteko erabilitako datuen iturria Eusko 
Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta Segurtasun sailburuaren 
2003ko azaroaren 20 Aginduaren bidez onartutako lan-
istripuen parteak telematikoki aurkezteko eta bideratzeko 
IGATT aplikazioaren datu-basea izan da. Azaroaren 19ko 
TAS/2926/2002 Aginduak ezarritako lan-istripuen parteen 
eredu berrietan bideratutako datuak ditu.  

IGATT aplikazioaren datu-basea lan-istripuen hileko 
aurrerapen txostenak sortzeko erabiltzen den bera da. 
Nolanahi ere, aipatzekoa da ezin dela kointzidentzia osoa 
egon txosten honetan aurkeztutako istripuen baloreen 
eta hileko txostenen baloreen artean; izan ere, batetik, 
IGATTeko lan-istripuen erregistroa base bizia da, eta 
bertan, erregistratutako parteen aldaketak eta ezeztapenak 
gertatzen dira. Bestetik, ezberdintasun bat dago hileko 

aurrerapen txostenetan eta urteko txostenean erabilitako 
erreferentziazko daten artean. Hileko txostenetan, istripu-
partearen data hartzen da erreferentzia gisa; horrela, 
hileko aurrerapen txosten bakoitzean, aurreko hilabetean 
erregistratutako istripuen parteak hartzen dira kontuan.

2014ko txosten honetan, istripu-partearen baja-eguna 
hartu da erreferentzia-data gisa: ustiatu arte 2014ko baja-
egunarekin erregistratutako istripu guztiak hartu dira 
kontuan.
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1.2    Aztertu beharreko datu multzoa: denbora-
tartea eta hautaketa-irizpideak

IGATT aplikazioan jakinarazi eta Lan Zuzendaritzak 
baliozkotutako lan-istripuak hartu ziren kontuan. 
Hautatzeko irizpideak honako hauek izan ziren:
-  Istripu-parteko baja-eguna, 2014/01/01en eta 

2014/12/31ren artekoa, biak barne.
- Istripu-parte berriak (gaixoberritze-parteak kenduta).
Lagin gisa erabiltzeko istripu-seriearen gaineko kontsulta 
2015eko apirilaren 9an egin zen.

Azken 15 urteetako bilakaera aztertzeko, 2000. urtetik 
2014. urtera arteko (biak barne) lan-istripuen inguruko 
datuak bildu ziren, informazio-iturri eta hautaketa-irizpide 
berberak erabilita.

1.3. Ikergai den populazioa

Istripuak  izateagatik ikertu den populazioa EAEko 
langileek osatzen dute, Gizarte Segurantzara afiliaturikoek, 
azterlanak iraun duen aldietan alta hartuta zeudenek eta 
Gizarte Segurantzako edozein araubideren arabera laneko 
gertakizunetan babesa zutenek. Laneko gertakizunetan 
babesik ez duten autonomoak kanpo utzi dira. 2012ko 
urtarrilaren 1etik aurrera, Erregimen Orokorreko Etxeko 
langileentzako Sistema Berezi berriko langileei eragin 
dieten gaixotasun profesionalak eta lan-istripuak sartzen 
dira, abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen 39. xedapen 
gehigarrian ezarritakoaren arabera.

2013an Gizarte Segurantzara afiliaturiko populazioa hartu 
da oinarri, honako aldagai hauetan bereizita: araubidea, 
lurralde historikoa, jarduera ekonomikoa, adina, sexua eta 
kontratu mota.

1.4  Txostenean erabilitako maiztasun- eta 
arrisku-neurriak

2014. urteko lan-istripuen kasuan, hiru neurri mota 
erabili dira:

1.  Ikergai den denboraldian izandako istripuen 
kopurua. Taula gisa jarrita agertzen dira, interes-
aldagaietan banatuta.

2. Intzidentzia-tasak: 

- a) Hileko intzidentzia-tasa;
- b)  Aldiko intzidentzia-tasa (aldiko azken hilabetera 

pilatua). Toki eta aldi jakin bateko gertaeren 
maiztasuna eta garrantzia neurtzen ditu. Leku 
jakin bateko mila langileren lan-istripuen kopurua 
da, denbora-tarte jakin batean.

2014ko lan-istripuen intzidentzia-indizeen konparaketan 
bi erreferentzia-indize desberdin erabili dira:

-  2013. urteko hileko intzidentziaren eta intzidentzia 
metatuaren indizeak.

-  Esperotako intzidentziaren eta intzidentzia 
metatuaren indizeak. Espero diren tasak aurreko 
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lau urteetan ikusitako tasaren batezbestekoari 
dagozkio (2010-2013 aldia).

3. Arrisku-neurriak.

Espero den arriskua, intzidentzia-tasen erlazioaren 
arabera kalkulatuta. Konparazio-taldearekin 
alderatuta ezaugarriren bat bera duten langileen 
artean lan-istripuen intzidentziaren maiztasun 
handiena kalkulatzen du.
Intzidentzia-indizeen arrazoiak kalkulatu ziren honako 
aldagai hauen arabera: langilearen generoa, adina, 
kontratu mota, lurraldea, lan-istripua gertatu zenean 
lan egiten zuen enpresa eta Gizarte Segurantzaren 
kotizazio-erregimena. Faktore guztiak batera 
aztertzeko, erregresio-eredu bat erabili da faktore 
bakoitzak gaixotasunen intzidentzia-tasan izan 
lezakeen eragina neurtzeko, istripuaren gertaeran 
edo ezan izandako aztertutako gainerako faktoreak 
kontuan hartu gabe.

2014. urteko hileko lan-istripuen intzidentzia-indizea 
Poisson-en erregresio baten arabera modelizatu da, 
aldagaika doituta: generoa, adin-tartea (16-24, 25-44 eta 
45tik gora), partea erregistratu deneko lurraldea, istripua 
gertatu den enpresaren jarduera-sektorea, istripua 
izan duen langilearen kontratu mota (mugagabea/
aldi baterakoa) eta Gizarte Segurantzaren kotizazio-
erregimena. Bi eredu doitu ziren: lanaldian baja duten 
lan-istripu guztietarako eredua, eta istripu larrietarako 
zein hilgarrietarako baterako bigarren eredua.

Arrisku erlatiboa intzidentzia-tasen edota ereduan 
lortutako dagokion koefizientearen esponentzialaren 
bidez lortzen da, gainontzeko aldagaien arabera 
egokituta.

2000 eta 2014 arteko bilakaera zehaztu da honako 
hauen bidez:

1. Hileko eta urteko istripu-kopurua.

2.  Hileko intzidentzia-tasa eta espero den tasa (aurreko 
lau urteetan ikusitako tasaren batezbestekoa - 2010-
2013 aldia).

3.  Joeraren neurria. Horretarako, serie tenporalen 
doikuntza-teknikak erabili dira, Poissonen eredua 
2000 eta 2014 arteko lanegunean gertatutako eta 
baja izandako hileko lan-istripuen seriera egokituta, 
eta joera zein urtarotasun osagaiak sartuta. Analisi 
horren bidez, aldiak joera ezberdinekin identifikatzen 
ziren. Aldi bakoitzeko seriea beste doikuntza-
aldagaien sarrerarekin doitzeak istripuen urteen 
arteko aldakuntzaren batez besteko ehunekoa 
kalkulatzea ahalbidetzen du, aldagaiek egokituta.

4.  Estandarizatutako Intzidentzia Tasa, jarduera 
ekonomikoaren arabera. Tasak estandarizatzea 
gertaeren intzidentziak konparatzeko balio du; gure 
kasuan, populazio ezberdinetako lan-istripuak.
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Jarduera ekonomikoa izandako lan-istripuen 
kopuruaren faktore ezberdintzailea izanda, 
konparazio eraginkorra egin daiteke, sektore 
ekonomikoaren araberako egitura-ezberdintasuna 
kentzen denean, konparatutako populazioetan; kasu 
honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde 
bakoitzeko afiliatutako populazioa.

Zuzeneko metodoaren bidez estandarizatu dira 
baja eragindako lanaldiko lan-istripuen tasak 
edo indizeak, erkidego osoa kontuan hartuta eta 
lurraldeka banakatuta, eta Espainian jarduera 
ekonomiko bakoitzean (EJSN, bi digitukoa) 
afiliatutako biztanle kopurua hartuta erreferentzia 
gisa. Hori 2000 eta 2014 arteko urteko batez besteko 
tasekin eginda, urte bakoitzean, jardueraren arabera 
afiliatutako Espainiako populazioaren urteko 
batezbestekoa erreferentzia gisa hartuta.

5.  Lan-istripu hilgarriaren ondorioz galdutako bizitza-
urte potentzialak (GBUP). Hilkortasun goiztiarraren 
adierazlea da. Lan-istripu hilgarriaren ondorioz 
galdutako bizitza-urte potentziala (GBUP) kalkulatu 
dira, adin bakoitzean izandako heriotzen kopurua bizi-
itxaropeneko erreferentzia gisa ezarritako adinera 
arteko urte kopuruarengatik bidekatuta (70 urte, beste 
ikerketa batzuekin konparatzeko). Txostenean honako 
hauek aurkezten dira:

• GBUP batezbestekoa = GBUP kop. / heriotza kop.
•  GBUP tasa, mila langileko = GBUP kop. * 1000 / 

EAEko Gizarte Segurantzan afiliatutako populazioa.
•  GBUP tasa estandarizatua, mila langileko. Jarduera 

ekonomikoaren araberako tasa estandarizatua 

kalkulatzeko, jarduera ekonomikoaren arabera EAEn 
afiliatutako populazioa erabili zuten erreferentzia 
gisa.  
Oinarri handiagoa izateko, analisiak 2000-2014 
aldirako urteak taldekatzen dira, hiru alditan: 2000-
2004, 2005-2009 eta 2010-2014

1.5  Datuen tabulazioa

Lan-istripuak bitan banatu dira: lanaldiko istripuak 
eta “in itinere” istripuak.
Lanaldikoek ohiko lan zentroan, beste lan zentroan 
edo lanarengatiko desplazamenduaren ondorioz 
gertatutakoak hartzen dituzte barne. “In itinere” 
istripuak lanera edo lanetik bidean gertatutakoak dira.

Era berean, baja eragindako istripuak tabulatu dira, 
lesioaren jatorriaren arabera Traumatikoak eta ez 
traumatikoak bereizita. Ez traumatikoek infartuaren 
ondoriozko lesioak, garuneko hodietako istripuak eta 
traumatikoak ez diren beste patologia batzuk hartzen 
dituzte barne, gainontzekoak traumatikoak izanda.
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2.1   Zifra absolutuak eta intzidentzia-tasak 
2013-2014 konparaketa

Baja eragindako eta laneko agintaritzari jakinarazitako 
lanaldiko lan-istripuak 2014an, guztira, 24.602 izan ziren. 
2013 urtean, 24.318 istripu zenbatu ziren (LI-1 taula).
Bi epealdiak konparatuta, 284 baja eragindako lanaldiko 
lan-istripu gehiago gertatu dira aurreko urtearen aldean; 
% 1 gehiago 2013an baino. Intzidentzia-indizeak apur bat 
egin du behera, 35,65etik 35,28ra, baja eragindako lan-
istripua izan duten 1.000 langileko (LI-8 taula).

2014. urtean, guztira, 3.225 baja eragindako in itinere istripu 
gertatu ziren, 2013an baino 84 gutxiago. Intzidentzia-
indizeak, berriz, 2013an 4,80koa zen, eta 2014an 4,67koa 
(LI-1 eta LI-8 taulak).

LI-1etik LI-12ra arteko tauletan, bi aldietako baja eragindako 
lanaldiko eta in itinere istripuen kopuruak agertzen dira, 
lurraldearen, sektorearen eta lesio mailaren arabera. 
Era berean, aldagai horien eta dagozkien intzidentzia 
tasen arabera sailkatutako istripu ez traumatikoen zifrak 
aurkezten dira.

Baja eragindako lanaldiko lan-istripuen kopurua 2014. 
urtean, lesioaren larritasun-mailaren arabera: 24.440 arin, 
134 larri eta 28 hilgarri. Istripu arinak % 1 hazi ziren, % 12 
hilgarriak, eta istripu larriak, aldiz, % 4 jaitsi (LI-6 taula).
Baja eragindako in itinere istripuei dagokienez, 2014an 
3.207 istripu arin, 16 larri eta 2 hilgarri gertatu ziren. 
Alegia, istripu arinak % 2 jaitsi ziren, % 24 larriak eta % 60 
hilgarriak (LI-6 taula).

2014an, lanaldiko lan-istripuen kopuruak behera egitea 
eraikuntza-sektoreko enpresetan gertatu da soilik, eta 
oso modu ahulean (-% 1). Gainerako hiru sektoreetan gora 
egin du istripuen kopuruak, gehienbat lehen sektorean 
(% 15). Hazkundea apalagoa izan da industrian (+% 2) eta 
zerbitzuetan (+% 0,4) (LI-1 taula).

In itinere istripuetan, bilakaera bestelakoa ian da; istripuen 
maiztasuna jaitsi egin da industrian, eraikuntzan eta 
zerbitzuetan, baina 3 istripu gehiago gertatu dira lehen 
sektorean (LI-1 taula).

Lanaldiko lan-istripuen eta langileen arteko erlazioa 
aztertzean (intzidentzia-indizea, LI-8 taula), istripu-tasak 
ia aldaketarik ez duela izan hautematen da; 1.000 langiletik 
35,28k izan zuten istripuren bat 2013an, 35,65ek 2014an. 
Hala ere, bilakaera desberdina da, sektorea gorabehera. 
Lehen sektorean, intzidentzia-tasa % 14 hazi zen (9 
langile gehiagok izan zuten istripuren bat mila langileko). 
Industrian eta eraikuntzan ere gora egin zuen intzidentzia-
tasak, bietan % 4 hain zuzen, nahiz eta eraikuntzan 
istripu-kopuruak behera egin. Sektorean langile gutxiago 
jarduteari zor zaio hazkundea (LI-8 eta LI-3 taulak).

Istripu ez traumatikoak % 35 murriztu ziren 2014. 
urtean aurreko urtearen aldean; % 25 lehen sektorean 
eta zerbitzuetan eta % 50 industrian eta eraikuntzan. 
Horrenbestez, intzidentzia-indizea neurri berean jaitsi zen 
(LI-2 eta LI-4 taulak).

2014an, Euskal Autonomia Erkidegoan lanaldiko lan-
istripuen kopurua % 1 hazi zen Araban istripuen kopuruak 

02.LANALDIKO ETA “IN ITINERE” 
LAN ISTRIPUEN ONDORIOZKO 
LESIOAK.
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LAN ISTRIPUEN ONDORIOZKO 
LESIOAK.

gora egin zuelako; izan ere, Bizkaian eta Gipuzkoan 
apenas zegoen alderik aurreko urtearekin.  Zifra gordinei 
erreparatu ordez lurralde bakoitzeko intzidentzia-indizeak 
aztertzen badira, Gipuzkoan apur bat behera egin zuela 
hauteman daiteke, eta gora, berriz, Araban (LI-9 eta LI-11).
Bestalde, Bizkaian gertatutako in itinere istripuen 
bilakaerak (% 9ko beherakada) ez du zerikusirik 
Arabakoarekin zein Gipuzkoakoarekin, % 7 eta % 3ko 
gorakada, hurrenez hurren. Desberdintasun bera suma 
daiteke intzidentzia-indizeei erreparatzean (LI-9 eta LI-11 
taulak).

Lanaldiko lan-istripuen aldakuntza bateratua lurraldearen 
eta jarduera sektorearen arabera aztertuta, lehen sektoreko 
enpresetan gertatutako istripu-kopuruaren hazkundea, 
nagusiki, Arabari eta Bizkaiari zor zaiela hauteman 
daiteke, Gipuzkoan behera egin duenez. Industria-
sektoreko lanaldiko lan-istripuen kopuruak gora egin zuen 
hiru lurraldeetan, Araban gehien. Lurralde horretan ere 
gora egin zuen eraikuntzako eta zerbitzuetako istripuen 
kopuruak; Gipuzkoan eta Bizkaia, maila berari eutsi edo 
behera egin zuten. Lanaldiko istripu larri gehiago gertatu 
ziren eraikuntzan Araban, baita lehen sektorean Bizkaian 
eta zerbitzuetan Gipuzkoan ere. Zerbitzuen sektoreak egin 
zuen gora gehien lanaldiko istripu hilgarrien kopuruan 
hiru lurraldeetan (LI-5 taula). 

Intzidentzia-tasen bilakaera hobe ikus daiteke 1-8 irudietan. 
1. eta 5 irudiek hileko eta pilatutako baja eragindako 
lanaldiko istripuen intzidentzia-tasen oszilazioak eta 
horien posizionamendua ikustea ahalbidetzen dute, 
aurreko urteari dagokionez, bai eta espero diren hileko 
baloreei dagokienez ere. Hurrengo grafikoek ere lesio 

mailaren araberako intzidentzia-tasak azaltzen dituzte 
(arinak, larriak eta hilgarriak), banaka.

2.2   2014an baja eragindako lanaldiko eta in 
itinere istripuen deskribapena

 

2014ko urtarrilaren eta abenduaren artean gertatutako 
istripuen tipologia zehaztu asmoz, aldagai deskribatzaileen 
bidezko sailkapena egin da. Emaitza LI-13 eta LI-54 arteko 
tauletan agertzen dira, baja eragindako lanaldiko eta in 
itinere istripuen artean desberdinduta:
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2.2.1. Lurraldea (LI-13tik LI-15era)

Arabakoa da baja eragindako lanaldiko istripuen 
intzidentzia-indize handiena, 38,95 istripu 1.000 langileko. 
Bizkaian eta Gipuzkoan zertxobait txikiagoa da (35,03 eta 
34,82 hurrenez hurren). Gauza bera gertatu zen in itinere 
istripuetan; intzidentzia handiagoa Araban.

2.2.2. Enpresaren jarduera ekonomikoa (LI-16tik LI-23ra)

Baja eragindako istripu gehien gertatu diren jarduera-
sektoreak zerbitzuak eta industria izan dira, ordena 
horretan (LI-18 taula). Hala ere, baja eragindako lanaldiko 
istripuen intzidentzia-indize handiena eraikuntzakoa 
da (75,94 1.000 langileko). Ondoren dira lehen sektorea 
(72,70), industria (58,1) eta zerbitzuak (25,61). Lanaldiko 
lan-istripu larri eta hilgarrien multzoan, lehen sektorean 
hauteman dira indize handienak, eta eraikuntzan bigarren 
handienak (LI-21 taula). 

Lehen sektorearen barnean, istripu-kopuru handiena 
Basogintza eta baso ustiapenaren jarduerari dagokio; 
487,5 istripu 1.000 langileko. Hori dela medio, istripu-
intzidentzia handieneko ekoizpen-jarduera da EAEn. 
Arrantza eta akuikultura jarduerak ere istripu-intzidentzia 
handia izan zuen (85,99 istripu mila langileko) (LI-16). 

Aipatzekoa da enpresaren jarduera ekonomikoaren 
araberako lan-istripuen sailkapenak akatsak izan 
ditzakeela, eta horrek bi aldeetara jo dezake; hau da, 
ekoizpen jarduera talde bakoitzeko istripu-arriskua 
gehiegi estimatu edo gutxietsi dezake. Gauza bera 
gertatzen da, epigrafe bakoitzeko populazioaren jarduera 
sailkatzerakoan. 

Aldagai deskribatzailea Taula

  1-Lurralde historikoa:  LI-13/LI-15
  2-Enpresaren jarduera ekonomikoa LI-16/LI-23
  3-Generoa LI-24/LI-26
  4-Adina  LI-27/LI-29
  5-Herritartasuna  LI-30
  6-Kontratu mota  LI-31/LI-34
  7-Antzinatasuna lanpostuan  LI-35
  8-Lanbidea  LI-36
  9-Enpresaren tamaina  LI-37/LI-39bis
10-Lanpostuaren kontratazio modua LI-40
11-Prebentzio modalitatea  LI-41
12-Arriskuen ebaluazioa  LI-42
13-Lan mota LI-43
14-Lesioaren gradua LI-44/LI-45
15-Istripua nola gertatu den LI-46
16-Lesio mota LI-47
17-Toki mota LI-48
18-Istripuan izandako jarduera fisikoa LI-49
19-Agente materiala LI-50
20-Istripuak eragindako desbideraketa LI-51
21-Istripuaren tokia LI-52
22-Asteko eguna LI-53
23-Lesionatutako gorputzaren zatia LI-54
24-Trafikoa LI-55
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Talde jakin baten istripuen maiztasuna gehiegi estimatzera 
daraman sailkapen akats hori are deigarriagoa da 
intzidentzia-tasa erabiltzen bada neurri gisa; izan ere, 
Gizarte Segurantzak jarraitzen duen jarduera ekonomikoen 
taldeen araberako langile afiliatuen sailkapen irizpidea eta 
lan-istripuen parteena desberdinak dira.

Horrela, “Basozaintza eta baso ustiapena” eremuari 
dagokion intzidentzia-tasa halako desadostasunen 
ondorioa izan daiteke.

Jarduera ekonomikoko talde txikiei dagokienez (EJSN 
09 saila) (LI-16 taula), “Produktu metalikoen fabrikazioa, 
makineria eta ekipamendua izan ezik” kategorian (istripu 
guztien % 13,6), “Administrazio publikoa” eta “Eraikuntza 
espezializatuko jarduerak” (% 7,7 biek) eta “Metalurgia” (% 
7) kategorietan gertatu dira istripu gehienak.

Istripu larrien % 34 “Eraikuntza espezializatuko 
jarduerak”, “Produktu metalikoen fabrikazioa, makineria 
eta ekipamendua izan ezik” eta “Metalurgia” kategorietan 
gertatu ziren. “Eraikuntza espezializatuko jarduerak” 
kategoriako enpresetan gertatu ziren, halaber, lanaldiko 
istripu hilgarri gehienak (LI hilgarri guztien % 13). Istripu 
hilgarrien gertaera-tasa ere handia izan zen (% 8,7) bost 
jarduera hauetan guztietan: Metalurgia, Handizkako 
merkataritza, Basogintza eta baso ustiapena, Otordu eta 
edari zerbitzuak eta Alokairu-jarduerak. 

Lanaldiko LIen intzidentzia handiena “Basogintza eta baso 
ustiapen” jardueran hauteman zen; EAEko intzidentzia 
orokorra halako 14 da. Halaber, intzidentzia handia 

hauteman zen jarduera hauetan: Ingeniaritza zibila 
(tasa=104,94x1.000; 261 istripu), Zuraren eta kortxoaren 
industria (tasa=101,88x1.000; 214 istripu), Enpleguarekin 
lotutako jardueren enpresak (tasa=89,77x1.000; 577 
istripu).

Istripu hilgarrien intzidentzia nabarmen handiagoa izan 
zuen “Basogintza eta baso ustiapena” jarduerak; 4 istripu 
1.000 langileko, EAEkoa 4 istripu 100.000 langileko denean. 
Istripu hilgarrien intzidentzia handi samarra izan zuten, 
baina bestea baino txikiagoa, “Alokairu-jarduerak”, “Posta-
jarduerak” eta “Ingeniaritza zibila” kategoriek. 

Istripu ez traumatikoak gehiago dira zerbitzuen sektorean 
(46tik 27), baina sektore hori da intzidentzia-indize 
txikienekoa, 0,05 istripu mila langileko, industriakoa (0,09), 
eraikuntzakoa (0,06) eta, batez ere, lehen sektorekoa (0,33) 
hobetuz. (LI-19 eta LI-22 taulak).

2.2.3. Generoa (LI-24tik LI-26ra).

Baja eragindako lanaldiko istripuen kopurua eta 
intzidentzia-indizea handiagoak dira gizonezkoetan 
emakumezkoetan baino (49,09 milako eta 20,17 milako, 
hurrenez hurren).

Baja eragindako in itinere istripuetan, aldiz, emakumezkoen 
istripu-kopurua (1.894; gizonena, 1.331) eta intzidentzia-
indizea (5,9 milako; gizonena, 3,6 milako).
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2.2.4. Adina (LI-27tik LI-29ra). 

Baja eragindako lanaldiko istripu-kopuru handiena 25-44 
urte arteko talderena da (13.088), baina intzidentzia-tasa 
handiagoa izan zen 16 eta 24 urte artekoetan.  Hala ere, 
istripu hilgarrien kasuan, intzidentzia-indize handiena 45 
urte edo gehiago dituztenen taldean hauteman da.

Baja eragindako in itinere istripuen kopuruari dagokionez, 
25 eta 44 urte artekoan taldea da nagusi (1.698). Alabaina, 
intzidentzia-indize handiena adin-tarte gazteenean 
hauteman da, 6,6 istripu 1.000 langileko.

2.2.5. Beste faktore batzuk.

•  Kontratu mota (LI-31tik LI-34ra)
Baja eragindako lanaldiko zein in itinere istripuren 
bat izan dutenetan gehienek lanaldi osoko kontratu 
mugagabea zuten (% 61,7 eta % 58,1, hurrenez 
hurren). Hurrena lanaldi osoko aldi baterakoen taldea 
zen (% 24,1 eta % 21,3, hurrenez hurren). Batean zein 
bestean, baja eragindako istripu-kopuru handiena 25 
eta 44 urte artekoetan hauteman zen, bai lanaldian bai 
in itinere modalitatetan.

Istripu-kopuru handiena lanaldi osoko kontratu 
mugagabeetan hauteman den arren, intzidentzia-
indizea handiagoa izan da lanaldi osoko aldi baterako 
kontratuetan, lanaldiko istripu arin zein larrietan. 
Lanaldiko istripu hilgarrietan, berriz, intzidentzia 
handiagoa izan da lanaldi osoko/partzialeko kontratu 
mugagabeetan. 
.

• Antzinakotasuna (LI-35)
Lanpostuko antzinakotasunaren arabera, baja 
eragindako lanaldiko istripuek eragin antzekoa izan zuten 
antzinakotasun-tarte guztietan; % 20koa 1 eta 5 urte 
arteko antzinakotasuna dutenen artean, hala nola 6 eta 
10 artekoa eta 10 eta 20 artekoa dutenen artean. In itinere 
istripuetan ere antzinakotasun-tarte horietan hauteman 
ziren balio handienak.

• Langilearen okupazioa (LI-36)
Baja eragindako lanaldiko istripu-kopuru handienak 
zeregin hauetan hauteman dira: manufaktura-
industriako peoiak (% 9,8), moldekatzaileak, 
soldatzaileak, xafla-langileak, metalezko 
egituren muntatzaileak eta antzeko langileak 
(% 6,3) eta bulegoetako, hoteletako eta antzeko 
establezimenduetako garbitzaileak (% 5,5).

Baja eragindako in itinere istripu gehieneko 
zereginak “Bulegoetako, hoteletako eta antzeko 
establezimenduetako garbitzaileak” eta “Saltoki eta 
biltegietako saltzaileak” taldeetakoak izan ziren, % 8,7 
eta % 7,4 hurrenez hurren.

• Enpresaren kontratazio modalitatea (LI-40)
Lanaldiko istripua izan zuten langileen % 69 eta in 
itinere istripua izan zutenen % 73,6 enpresa nagusiaren 
zuzeneko langileak ziren. Lanaldiko istripuen % 8 izan 
zituzten kontratetako langileek, % 1,9 aldi baterako 
enpresetakoek. 
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•  Prebentzio-modalitatea eta arrisku-ebaluazioa 
   (LI-41 eta LI-42)

Baja eragindako lanaldiko istripuen % 70,4an eta in 
itinere motakoen % 53,8an enpresak kanpo prebentzio-
zerbitzua erabil dezake. 2014ko istripuen % 2an 
enpresak ez zuen inolako prebentzio-modalitaterik.

Baja eragindako lanaldiko istripuen % 67,4an eta 
in itinere motakoen % 52,7an enpresak arriskuen 
ebaluazioa egina zuen. Hala ere, istripuen % 32,7an ez 
dago halakorik jasota inon edota ez da egin.

• Lan mota (LI-43)
Baja eragindako lanaldiko istripu-kopuru handiena 
izan du “11. Orotariko ekoizpena, eraldaketa eta 
tratamendua” lan motak (% 31,6). Ondoren datoz 
“41. Zerbitzuak, osasun-arreta, pertsonak artatzea” 
(% 10,3) eta “52. Mantentze-lanak, konponketak, 
doikuntzak, prestaketak” (% 6,2).

• Istripu mota (LI-46)
Lanaldiko istripu-ehuneko handiena “71. Sistema 
muskulu-eskeletikoari erasan dion gainahalegina” (% 
37,6) motakoei dagokie. Ondoren daude “31. Gainean 
edo kontra zapaltzea, eroriko baten ondorioz” (% 11,7) 
eta “32. Gainean edo kontra zabaltzea, estropezu edo 
talka baten ondorioz” (% 7,5).

• Lesio mota (LI-47)
Lanaldiko istripuetan lesio mota ohikoenak bihurrituak 
eta lokadurak izan ziren, istripuen % 39,7. Azaleko 
lesioak % 16,3 izan ziren eta zauri irekiak, gorputzeko 

hainbat tokitan, % 10,8.
In itinere istripuek lesio-eredu bera dute, baina 
bihurrituen eta lokaduren ehuneko handiagoarekin 
(% 50,3).  

• Leku mota eta desbiderapena (LI-48 eta LI-51)
Baja eragindako lanaldiko istripu-ehuneko handiena 
gertatu zen lantokia edo lan-gunea “11. Ekoizpen-
lekua, tailerra, fabrika” izan zen (% 39,5).
Baja eragindako istripuen artean, maiztasun 
handieneko ohiz kanpoko gertaerak honako hauek 
izan ziren: “64. Koordinatu gabeko mugimenduak, 
behar ez bezalako keinu desegokiak” (% 15,4), “71. 
Jasotzea, eroatea, zutitzea” (% 11,5) eta “52. Labaindu 
edo estropezu egin eta erortzea/Maila bereko 
erorikoa” (% 10).

• Jarduera fisikoa (LI-49)
Baja eragindako lanaldiko istripuetan nabarmendutako 
jarduera fisikoak honako hauek izan ziren: “61. Ibili, 
korrika egin, igo, jaitsi, etab.” (% 19,9), “41. Eskuarekin 
heldu, eutsi, oratu, atxiki, plano horizontal batean 
jartzea” (% 19,6) eta “21. Motorrik gabeko eskuko 
lanabesekin aritzea” (% 9,8).

• Eragile materiala (LI-50)
Lanaldiko istripuen % 10,2ren eragile materiala “01.02. 
Maila bereko gainazalak edo zirkulazio-eremuak/
Lurzoruak (barnealdean edo kanpoaldean, nekazaritza-
lurretan, kirol zelaiak, lurzoru labainkorrak, lurzoru 
buxatuak, ohol iltzeduna)” kategoriakoa da, baina 
kasuen % 15ean ez dago eragile materialaren buruzko 
informaziorik edo ez da eragile materialik aipatzen. 14. 
kategoria, oro har, “Materialak, objektuak, produktuak, 
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makinetako edo ibilgailuetako osagaiak, zatiak, 
hautsak”, kasuen % 20an ageri da. 

Gainera, “18.06. Gizakiak” kategoria lanaldiko istripuen 
% 5,3ren eragile gisa ageri da. 

• Istripuaren lekua (LI-52)
Baja eragindako istripuen % 11,6 in itinere motakoa 
da. Aldiz, % 77,6 “Lan zentroan edo ohiko lantokian” 
gertatu ziren. Istripu hilgarrien % 27 “Lan zentroaz edo 
lantokian bestelako toki batean” gertatu ziren. 

• Asteko eguna (LI-53)
Baja eragindako istripu gehienak astelehenetan 
gertatzen dira, bai lanaldikoetan (% 22,4) bai in itinere 
motakoetan (% 23,0). Lanaldikoen kasuan, istripuen 
kopurua murriztu egin ohi da asteak aurrera egin ahala; 
horrenbestez lan-istripu gutxieneko egunak ostirala (% 
14,8), larunbata (% 5,4) eta igandea (% 3,5) dira.

Lanaldian gertatutako istripu larri eta hilgarriak ez 
dira egun jakin batean besteetan baino gehiagotan 
gertatzen, baina zertxobait handiagoa da maiztasuna 
ostegunetan eta ostiraletan. In itinere istripu hilgarriei 
dagokienez, gehienak astearteetan eta ostiraletan 
gertatu ziren.  

• Lesionatutako gorputz-adarra (LI-54)
Lanaldiko istripuetan goi gorputz-adarrak edo 
adarrotako alderdiren bat kaltetu zen kasuen % 38,8an. 
Behe gorputz-adarrak kasuen % 26,8an eta bizkarra % 
18,4an.
In itinere istripuetan behe gorputz-adarrak gehiagotan 

lesionatzen dira (% 31,1), burua eta lepoa hurrena (% 
27,1) eta, azkenik, goi gorputz-adarrak (% 15,7).

• Trafikoarekin lotuak (LI-55)
Trafiko-istripuak in itinere istripuen % 52,9 dira, eta 
lanaldikoen % 2 baizik ez. 

Larritasunaren arabera, ez dira trafiko-istripuak lan-
istripu larri edo hilgarrien kausa nagusia, lanaldiko 
istripu larrien % 8 eta hilgarrien % 10,7 denez. Hala 
ere, in itinere istripuetan, trafiko-istripuak izan ziren 
mota horretako istripu hilgarri guztiak, eta istripu 
larrien % 94.  
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zerbitzuen sektorearenak halako 2 eta 1,6 izan zirenez 
hurrenez hurren. 

Lan-kontratu motari dagokionez, gainerako aldagaiak 
doituta, aldi baterako kontratua zuten langileen istripuak 
kontratu mugagabea zuten langileenak halako 1,1 izan 
ziren.  

Lanaldiko LI larrien eta hilgarrien inguruan (batera) (ikus 
LI-56 taula)

Gainerako faktoreak doituta, Gipuzkoan hauteman da 
istripu larri eta hilgarrien intzidentzia-tasa handiena, 
Bizkaikoa halako 1,6. Arabakoa Bizkaikoa hala 1,1 izan zen.
Istripu larria edo hilgarria izateko gizonezkoen arriskua 
emakumezkoena baino 3,7 aldiz handiagoa izan zen.

Adinari erreparatuta, gazteenek hiru aldiz arrisku 
handiagoa zuten istripu larriak edo hilgarriak izateko 
tarteko adinekoek baino. Halaber, istripu larri edo 
hilgarriren bat izan zutenen artean, 44 urtetik gorakoek 
tarteko adinekoek baino bi aldiz istripu gehiago izan 
zituzten.

2014ko lanaldiko 162 istripu larri eta hilgarrietatik 16 lehen 
sektorean gertatu ziren. Hala ere, intzidentzia-tasa doitua 
kontuan hartuta, sektore horrek zerbitzuen sektoreak 
baino 19 aldiz arrisku handiagoa zuen. Eraikuntzak 2,4 aldiz 
arrisku handiagoa, eta industriak zerbitzuen antzekoa.   
Era berean, aldi baterako kontratua duten langileek istripu 
larri edo hilgarria izateko arriskua % 60 handiagoa da 
kontratu mugagabea duten langileena baino.

2014ko urtarrila eta abendua bitartean lan-istripua 
gertatu izanaren eta honako sei faktore hauen arteko 
erlazioa aztertu da: lurraldea, istripua gertatu zenean lan 
egiten zuen enpresaren jarduera, langilearen generoa, 
langilearen adina eta kontratu mota.

Metodologia atalean adierazi bezala, intzidentzia-tasak eta 
intzidentzia-tasen arrazoiak Poisson erregresio ereduaren 
bidez lortu dira, aldagai horien arabera doituta.

EAEko lanaldiko LIen guztizkoaren inguruan (ikus LI-56 
taula)

Gainerako aldagaiak doitu ondoren, Arabako istripu-
tasa zertxobait handiagoa zela hauteman zen, Bizkaikoa 
halako 1,1 eta Gipuzkoakoa halako 1,2, azken bi horietan 
intzidentzia antzekoa izan zela. 

Gizonezkoen arriskua (1,9) emakumezkoenaren ia bikoitza 
izan zen, lanaldiko istripuetan.

2014. urtean, istripu-maiztasun handiagoa izan zuten 
16 eta 24 urte arteko langileek eta 45 urtetik gorakoek. 
Bi talde horien intzidentzia-tasa, gainerako faktoreekin 
doituta, 25 eta 44 urte artekoen taldearena baino % 8-9 
handiagoa izan zen.

2014an ere lehen sektorea (nekazaritza, abeltzaintza, 
basogintza eta arrantza) izan zen lan-istripuen intzidentzia-
tasa handieneko sektorea, erreferentzia gisa hartutako 
zerbitzuen sektorearena halako 5. Askoz ere txikiagoak 
izan ziren eraikuntzako eta industriako intzidentzia-tasak, 

03.LAN ISTRIPUAREN ARRISKUA, LANGILEAREN 
GENEROAREN ETA ADINAREN, LURRALDE HISTORIKOAREN, 
JARDUERA SEKTOREAREN, KONTRATU MOTAREN ETA GIZARTE 
SEGURANTZAKO ERREGIMENAREN ARABERA
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4.1   Bilakaera orokorra

Azken hamalau urteotan, 2000tik 2014ra, baja eragindako 
istripuen hileko seriea aztertu da.

Lehenik, hauteman daiteke istripuak % 1,2 hazi zirela 
aurreko urtearen aldean, 2006 urtean hasitako beheranzko 
joera etenez (LI-57).

25etik 28ra arteko irudiek urteko seriearen bilakaera 
azaltzen dute, hainbat aldagairen arabera: lurraldea, 
jarduera-sektorea, generoa eta langilearen adin taldea. 
Baja eragindako lanaldiko istripu-kopurua hileko handiagoa 
da gizonezkoetan emakumezkoetan baino. Alabaina, bien 
arteko aldea murriztu egin da azken urteetan, 2014an apur 
bat handitu arren (25. irudia). 

Adinaren arabera, istripuek nagusiki 25 eta 44 urte arteko 
pertsonei eragiten dieten arren, tarteko adinetakoek istripu 
gutxiago izan dituzte azken urteetan, eta gehiago, aldiz, 44 
urtetik gorakoek (26. irudia).
Lurraldeka, istripuen bilakaerak ere joera berari eutsi dio; 
sei urteko beheraldiaren ondoren gora egin du 2014an (27. 
irudia). 

Produkzio-sektoreko istripu-tasa gordinak izan duen 
aldaketa nabarmentzekoa da ( 28. irudia). Lau sektoreetan 
gertatu dira istripu gehiago, baina aldeekin. Eraikuntzan 
eten egin da istripu-kopuruaren beherakada, eta 2013an 
hasitako aldaketa areagotu industrian. Zerbitzuetan 
istripuen kopurua berriz ere handitu da, lehen sektorekoa 

bezala.  Istripu-tasaren joera hori sektoreen ekoizpen-
jarduera aldatu izanaren seinale izan daiteke. Industria 
sektorean gora egin zuen ekoizpen-indizeak 2014an, 
2013rekin alderatuta. Hala ere, eraikuntza, bai ekoizpen-
indizea bai enplegatutako langileen indizea negatiboak 
izan ziren aurreko urtekoen aldean. 

29.etik 32.ra arteko irudietan 2009-2014 aldirako hileko 
indizeen eta esperotako indizeen bilakaera ageri da, 
lesio-larritasunaren arabera. Oro har, hileko intzidentzia-
indizeak esperotakoak baino txikiagoak izan dira, 2014ko 
azken hilabeteetan izan ezik. 

Lanaldiko istripuen urteko batez besteko intzidentzia-
indizeen joera (LI-58 taula) beheranzkoa izan da hamalau 
urte horietan zehar, lurraldeen artean aldeak egon arren.
Hala ere, denbora-seriea Poisson-en eredu baten bidez 
doitu eta urte-arteko aldakuntza-joera edo -ehuneko doitua 
kalkulatu ahal izan denean; alegia, generoak, adinak eta 
jarduera sektoreak eragindako desberdintasunen efektua 
desagerrarazita, analisiak lau denbora-tarte bereizi ditu, 
joeren arabera (LI-59 taula): 2000 eta 2003 artean, batez 
bestean, urtean % 1,2 jaitsi zen baja eragindako lanaldiko 
istripu-kopurua; 2004 eta 2005 artean, % 1,9 igo; eta 2006-
2012 artean % 9,5 jaitsi. Azkenik, 2013 eta 2014 urteetan 
joera aldatu egin zen, batez bestean, % 1,1 igo baitzen 
urteko.

Gainera, istripu larri eta hilgarrien joera beheranzkoa izan 
da. LI-59 taulan ageri denaren arabera, 2000-2003 aldian 
jaitsiera % 3,7koa izan zen; gora egin zuen 2004 eta 2005 
urteetan; urte arteko beherakada nabarmena izan zuen 
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2006 eta 2012 urteen artean; eta askoz ere txikiagoa azken 
bi urteetan (-% 0,9)

4.2  Intzidentzia-tasa estandarizatuak

LI-58 taulak eta 33-36 irudiek jarduera ekonomikoaren 
arabera estandarizatutako lanaldiko lan-istripuen 
intzidentzia-tasen bilakaeraren emaitzak azaltzen dituzte.

EAEko intzidentzia-indize estandarizatua aurreko 
urtekoaren berdina da. Gora egin zuen Araban eta Bizkaian, 
behera Gipuzkoan.  Tasa estandarizatuen balioak indize 
gordinetakoak baino txikiagoak izan ohi dira. Hori EAEko 
eta Espainiako lurraldeetako populazioen arteko jarduera 
ekonomikoaren adarren banaketa ezberdinaren ondorioz 
da, EAEn istripu-tasa handiena agertzen duten adarrek 
Espainiako populazioan pisu txikiagoa azalduta.

4.3   Lan-istripu hilgarriaren ondorioz galdutako 
bizitza-urte potentzialak (GBUP)

EAEn 25.790 bizitza-urte galdu dira 2000 eta 2014 urteen 
artean lan-istripuek eragindako heriotza goiztiarren erruz.

Galdutako bizitza-urteen batezbestekoa gero eta txikiagoa da 
aldi batetik bestera, baina joera desberdina da lurraldearen 
eta sektorearen arabera. Batez besteko GBUPak handitu 

egin ziren lehen sektorean EAEn, Bizkaiko hazkundearen 
eraginez. Araban industrian eta zerbitzuetan handitu ziren. 
(LI-62 taula). 

Nolanahi ere, GBUP batezbestekoak ez du jarduera-sektore 
bakoitzeko langileen arteko heriotza-tasa goiztiarraren pisua 
islatzen. Horretarako, egokiagoa da GBUP tasa erabiltzea 
(GBUP kopurua, 1.000 langileko). Tasa jaitsi egin da bigarren 
bost urtekoan (2005-2009) aurreko aldiaren aldean (2000-
2004) eta joera berari eutsi dio azken 5 urteetan (2010-2014); 
heriotza goiztiarren tasak behera egin du 2000-2014 aldi osoa 
kontuan hartuz gero (LI-60).

Lehen sektoreko GBUPen tasaren bilakaera nabarmentzekoa 
da, 2000-2004 aldikoaren herena izatera igaro denez (23,84tik 
8,17ra igaro da). Halaber, aipatzekoa da eraikuntza-sektoreko 
jaitsiera (10,13tik 3,41era); gero eta heriotza goiztiar gutxiago 
daude.

Ez da desberdintasun nabarmenik hauteman GBUPen tasa 
gordinaren eta estandarizatuaren artean (LI-61 taula).
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  1.  Lanaldiko istripuak % 1 hazi dira 2013 urtearen aldean. Istripu-tasa igotzen den lehen aldia da zazpi urteko 
beherakadaren ondoren.

  2. In itinere istripuak % 3 murriztu dira, bai zifra absolututan, bai intzidentzia-indizean. 

  3.  Lanaldiko istripu hilgarrien intzidentzia % 12 handitu da 2013ren aldean, in itinere istripu hilgarriak % 60 gutxiago 
izan arren. 

  4. Lanaldiko istripuak ugaritu ziren Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, berriz, aurreko urteko mailari eutsi zitzaion. 

  5. Lanaldiko istripu hilgarrien intzidentzia % 150 hazi zen Araban, eta % 12 Gipuzkoan.

  6.  Lanaldiko istripuen intzidentzia % 14 hazi zen lehen sektorean aurreko urtearen aldean. Lehen sektorean istripua 
izateko arriskua 5 aldiz handiagoa zen erreferentzia gisa hartutako zerbitzuen sektorean baino. Eraikuntza- eta 
industria-sektoreetan lanaldiko istripua izateko arriskua 2 aldiz handiagoa zen zerbitzu-enpresetan baino. 

  7.  Istripu-kopuru handiena basogintza eta baso ustiapenaren jarduerari dagokio; 487,5 istripu 1.000 langileko. Hori dela 
medio, istripu-intzidentzia handieneko ekoizpen-jarduera da EAEn.  

  8.  Istripu larriak eta hilgarriak batuta, lehen sektoreko intzidentzia 19 aldiz handiagoa zen intzidentzia gutxieneko 
sektorekoa baino (zerbitzuak). Eraikuntzakoa 2,4 aldiz handiagoa izan zen, eta industriakoa zerbitzuen antzekoa.

  9.  Istripu ez traumatikoak % 35 murriztu ziren 2014an 2013ren aldean.

10.  Emakumeek in itinere istripu gehiago izan zituzten gizonek baino; 1.894 eta 1.331 hurrenez hurren. Aldea nabarmena 
da intzidentzia tasen eremuan: 5,9 milako eta 3,6 milako. 

11.  44 urtetik gorako eta 25 urtetik beherako langileek izan zuten lanaldiko istripu larri eta/edo hilgarrien intzidentzia 
handiena. 
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 Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Lanaldikoa Itinere

1. Nekazaritza, Abeltzaintza
    eta Arrantza 553 4 5 562 7 0 0 7 628 12 4 644 10 0 0 10 % 15 % 43

2. Industria 8.474 51 9 8.534 560 2 2 564 8.660 41 4 8.705 516 4 1 521 % 2 %-8

3. Eraikuntza 2.509 22 5 2.536 126 1 2 129 2.495 19 4 2.518 122 0 0 122 %-1 %-5

4. Zerbitzuak 12.618 62 6 12.686 2.590 18 1 2.609 12.657 62 16 12.735 2.559 12 1 2.572 % 0,4 %-1

GUZTIRA 24.154 139 25 24.318 3.283 21 5 3.309 24.440 134 28 24.602 3.207 16 2 3.225 % 1 %-3

 Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Lanaldikoa Itinere

1. Nekazaritza, Abeltzaintza
    eta Arrantza 62,643 0,453 0,566 63,663 0,793 0,000 0,000 0,793 70,893 1,355 0,452 72,699 1,129 0,000 0,000 1,129 14% 42%

2. Industria  55,366 0,333 0,059 55,758 3,659 0,013 0,013 3,685 57,795 0,274 0,027 58,095 3,444 0,027 0,007 3,477 4% -6%

3. Eraikuntza  71,906 0,631 0,143 72,680 3,611 0,029 0,057 3,697 75,245 0,573 0,121 75,939 3,679 0,000 0,000 3,679 4% 0%

4. Zerbitzuak  25,683 0,126 0,012 25,822 5,272 0,037 0,002 5,310 25,449 0,125 0,032 25,606 5,145 0,024 0,002 5,171 -1% -3%

ARINA 35,04 35,41 4,76 4,65 % 1 %-2
LARRIA 0,20 0,19 0,03 0,02 %-4 %-24
HILGARRIA 0,04 0,04 0,01 0,00 % 12 %-60
GUZTIRA 35,28 35,65 4,80 4,67 % 1 %-3

Aldakuntza osoa 
(%) 2013-2014

Aldakuntza osoa 
(%) 2013-2014

Aldakuntza osoa (%) 
2013-2014

2013   2014 

2013   2014 

2013 20132014 2014

 Lanaldikoa  Itinere  Lanaldikoa Itinere

 Lanaldikoa  Itinere  Lanaldikoa Itinere

Lanaldikoa  Itinere

LI-1 taula. Baja eragindako lanaldiko/itinere LIen kopurua, larritasunaren eta jarduera-sektorearen arabera. EAE, 2013-2014.

LI-3 taula. Baja eragindako lanaldiko/itinere LIen intzidentzia-tasa, larritasunaren eta jarduera-sektorearen arabera. 
                     EAE, 2013-2014.

LI-8 taula. Baja eragindako lanaldiko/itinere LIen intzidentzia-tasa, larritasunaren arabera. EAE, 2013-2014.
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2013   2014 

 Lanaldikoa  Itinere  Lanaldikoa Itinere

 LI zenbakia Aldakuntza

2000 50.720 
2001 51.742 % 2,01
2002 51.445 %-0,57
2003 48.992 %-4,77
2004 45.287 %-7,56
2005 46.127 % 1,85
2006 46.447 % 0,69
2007 44.367 %-4,48
2008 43.580 %-1,77
2009 34.796 %-20,16
2010 33.130 %-4,79
2011 30.177 %-8,91
2012 25.307 %-16,14
2013 24.318 %-3,91
2014 24.602 % 1,17

ARINA 24.154 24.440 3.283 3.207 % 1 %-2

LARRIA 139 134 21 16 %-4 %-24

HILGARRIA 25 28 5 2 % 12 %-60

GUZTIRA 24.318 24.602 3.309 3.225 % 1 %-3

LI-5 taula.  Baja eragindako lanaldiko/itinere LIen kopurua, larritasunaren, jarduera-sektorearen eta lurraldearen 
arabera. EAE, 2013-2014

LI-57 taula.  Baja eragindako lanaldiko LIen kopurua 
eta urteko aldakuntza (%) EAE 2000-2014.

LI-6 taula.  Baja eragindako lanaldiko/itinere LIen kopurua, 
larritasunaren arabera. EAE, 2013-2014.

Lanaldikoa            Itinere Aldakuntza osoa (%) 
2013-2014

2013 2014 2013 2014     Lanaldikoa     Itinere

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

            
1. Nekataritza, 
    Abeltzaintza y Arrantza 89 0 0 89 3 0 0 3 117 2 1 120 2 0 0 2
2.Industria 1.817 9 1 1.827 127 1 1 129 1.870 7 1 1.878 138 1 0 139
3.Eraikuntza 349 2 0 351 17 0 0 17 371 3 1 375 12 0 0 12
4.Zerbitzuak 2.183 10 1 2.194 442 3 0 445 2.320 6 2 2.328 479 2 0 481
GUZTIRA 4.438 21 2 4.461 589 4 1 594 4.678 18 5 4.701 631 3 0 634
1. Nekataritza,  
   Abeltzaintza y Arrantza 293 3 4 300 4 0 0 4 344 8 1 353 3 0 0 3
2.Industria 3.728 20 5 3.753 267 0 1 268 3.828 14 2 3.844 215 1 0 216
3.Eraikuntza 1.380 11 3 1.394 77 1 0 78 1.362 10 2 1.374 89 0 0 89
4.Zerbitzuak 6.701 30 3 6.734 1.413 8 1 1.422 6.588 29 9 6.626 1.301 6 1 1.308
GUZTIRA 12.102 64 15 12.181 1.761 9 2 1.772 12.122 61 14 12.197 1.608 7 1 1.616
1. Nekataritza,  
    Abeltzaintza y Arrantza 171 1 1 173 0 0 0 0 167 2 2 171 5 0 0 5
2.Industria 2.929 22 3 2.954 166 1 0 167 2.962 20 1 2.983 163 2 1 166
3.Eraikuntza 780 9 2 791 32 0 2 34 762 6 1 769 21 0 0 21
4.Zerbitzuak 3.734 22 2 3.758 735 7 0 742 3.749 27 5 3.781 779 4 0 783
GUZTIRA 7.641 54 8 7.703 935 8 2 945 7.640 55 9 7.704 968 6 1 975

 Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira Arina Larria Hilgarria Guztira

LI-1 taula. Baja eragindako lanaldiko/itinere LIen kopurua, larritasunaren eta jarduera-sektorearen arabera. EAE, 2013-2014.
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1. Irudia. Lanaldian gertatutako istripuen intzidetzia-tasa
                  EAE, 2013-2014

5. Irudia.  Lanaldian gertatutako istripuen intzidentzia-
tasa metatua  EAE, 2013-2014   
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9. Irudia. Lanaldian gertatutako istripu-tasa, sektorearen arabera
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17. Irudia.  Lanaldian gertatutako istripu-tasa, herrialdearen arabera

21. Irudia.  Lanaldian gertatutako istripu-tasa, metatua herrialdearen arabera   
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25. Irudia.  Lanaldian gertatutako bajadun istripuak, 
sexuaren arabera  EAE, 2013-2014

29. Irudia. LI Intzidenzia tasa bajarekin  EAE, 2013-2014   
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33. Irudia.  Lanaldian gertatutako istripuak 1.000 
langileko, EAE. Intzidentzia tasa gordina eta 
estaldarizatua EJSNren arabera (2 digitu)

                     EAE 2000-2014  

37. Irudia.  Istripu hilgarriengatik galdutako bizitza urte 
potentzialak sektorearen arabera. 

                     EAE 2000-2014  
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01.
TXOSTENA EAE 2014

METODOLOGIA

1.1. Datuen iturria

Txostena egiteko CEPROSS aplikazioak sortutako 
fitxategi estatistikoa erabili da, gaixotasun profesionalak 
ordenagailu bidez jakinarazten dituena (Lan eta Immigrazio 
Ministerioko Gizarte Segurantzaren Antolaketako 
Zuzendaritza Nagusia).   Fitxategiak EAEko enpresetako 
langileen gaixotasun profesionalei buruzko informazioa 
dauka, 2007 eta 2014 urteen artekoa, mutualitateek 
CEPROSS sistemari aitortutakoa. Informazio hori 
indarrean den Gizarte Segurantzako Sistemako gaixotasun 
profesionalen koadroko 1299/2006 Errege Dekretuko 1. 
eranskinean gehitutako gaixotasunei buruzkoa da.

Gaixotasun profesionalen aldi bateko bilakaera 
aztertzeko, CEPROS 2007-2014 fitxategi estatistikoa eta 
IGATT aplikaziotik ateratako 2000-2006ko gaixotasun 
profesionalen fitxategia erabili ziren.

1.2.    Aztertu beharreko datu multzoa: 
         denbora-tartea eta hautaketa-irizpideak

2014 eta 2013 urteetan CEPROS aplikazioan erregistratu 
ziren gaixotasun profesionalei buruzko datuak aztertu ziren. 
Gaixotasun profesionalen jakinarazpenak erregistratu 
zireneko eguna baliatu zen hautaketa-iragazki gisa. 2014 
eta 2013 urteetako datuak alderatzeko, azkenean laneko 
istripu eta gaixotasun arrunt gisa sailkatu ziren kasuei 
buruzko jakinarazpenak baztertu ziren.

Azken 15 urteetako gaixotasun profesionalen bilakaera 
aztertzeko, 2000. urtetik 2014. urtera arteko (biak 
barne) gaixotasun profesionalen inguruko datuak bildu 
ziren, informazio-iturri eta hautaketa-irizpide berberak 
erabilita. 15 urteko aldian, gaixotasun profesionalen 
indargabetutako jakinarazpenetatik eta gaixotasun 
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01. METODOLOGIA

profesionalen jakinarazpen modu berritik ateratako datuak 
bateratzean, ezin izan dira kanpo utzi laneko istripu edo 
gaixotasun arrunt gisa sailkatutako kasuak. Hori dela-eta, 
baliteke tauletan agertzen diren emaitzak bat ez etortzea 
erabat, laneko istripuak eta gaixotasun arruntak kanpo 
utzita daudelako eta grafikoetan agertzen direnak kasurik 
baztertu gabe ateratako emaitzak direlako.

1.3. Ikergai den populazioa

Istripuak eta gaixotasunak izateagatik ikertu den 
populazioa EAEko langileek osatzen dute, Gizarte 
Segurantzara afiliaturikoek, azterlanak iraun duen 
aldietan alta hartuta zeudenek eta Gizarte Segurantzako 
edozein araubideren arabera laneko gertakizunetan 
babesa zutenek. Laneko gertakizunetan babesik ez duten 
autonomoak kanpo utzi dira.

Gizarte Segurantzan afiliatutako biztanleria baliatu da, 
honako aldagai hauen arabera banakatuta: erregimena, 
lurralde historikoa, jarduera ekonomikoa, adina, generoa 
eta kontratu mota, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 eta 2014 
urteetan.

1.4.  Txostenean erabilitako maiztasun- eta 
arrisku-neurriak

2014. urteko gaixotasun profesionalen kasuan, lau neurri 
mota erabili dira:

1.   Ikergai den denboraldian izandako istripu eta 
gaixotasun profesionalen kopurua. Taula gisa jarrita 
agertzen dira, interes-aldagaietan banatuta.

2.   Baja-aldiaren iraupena. Baja eta alta hartu ziren 
egunen artekoak hartu ziren kontuan bajaren 
iraupena kalkulatzeko. Jakina, datu horiek kasu 
itxietatik bakarrik eskura daitezke. Hala ere, urtea 
amaitzean oraindik zabalik dauden kasuetako egunak 
ere baja-egun gisa hartzen dira. Baja egunetik 2014ko 
abenduaren 31ra arteko baja-egunak zenbatu dira. 

3.   Urteko intzidentzia-tasa. Toki eta urte jakin batean 
gaixotasun profesionalen kasu berriak sortzeko 
maiztasuna eta gaixotasunen garrantzia neurtzen 
ditu. Leku jakin bateko mila langileren gaixotasun 
profesionalen kopurua da, denbora-tarte jakin 
batean.

2014ko urte arteko intzidentzia-indizeen konparaketa 
eta 2013koa alderatu dira. 

4.   Arrisku-neurriak, intzidentzia-tasen erlazioaren 
arabera kalkulatuta. Honela interpretatu daitezke: 
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gaixotasun profesionalen intzidentziaren maiztasuna 
zenbat aldiz handiagoa den ezaugarri komun bat 
duten pertsonen artean, konparaketa-taldearen 
aldean.  

Intzidentzia-tasen erlazioak kalkulatu ziren 
langileen sexua, adina, kontratazio mota, lurraldea 
eta gaixotasun profesionala aitortzean langilearen 
lantokia zen enpresaren jarduera-sektorea 
oinarri hartuta. Faktore guztiak batera aztertzeko, 
erregresio-eredu bat erabili da faktore bakoitzak 
gaixotasunen intzidentzia-tasan izan lezakeen 
eragina neurtzeko, aztertutako gainerako faktoreak 
kontuan hartu gabe.

2014ko urteko gaixotasun profesionalen intzidentzia-
indizea Poisson-en erregresio baten arabera 
modelizatu da, aldagaika doituta: generoa, adin-
tartea (16-29, 30-49 eta 50etik gora), partea 
erregistratu deneko lurraldea eta istripua gertatu 
den enpresaren jarduera-sektorea. Bi eredu egokitu 
ziren: lehenengoa, baja eragin duten eta eragin ez 
duten gaixotasun profesionalen kasu berri guztiak 
barne hartu ziren; bigarrena, baja eragin duten 
gaixotasun profesionalen kasu berriak barne hartu 
ziren.

Intzidentzia-tasen erlazioa (IE) ereduan lortutako 
kasuan kasuko koefizientearen esponentziala aterata 
kalkulatzen da, gainerako aldagaiekin egokituta.

35

Gaixotasun profesionalek azken hamabost urteetan (2000-
2014) izandako joera deskribatzeko, kopurua eta urteko 
intzidentzia-indizea. 
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2.1. Arriskuan den biztanleria langilea

Esan den bezala, azterketa egiteko, arriskuan den 
biztanleriatzat Gizarte Segurantzan afiliatuta eta laneko 
gertakizunetan babestuta dauden EAEko langileak hartu 
dira.

Biztanleria hori ez da egonkorra, aldaketak egon baitira 
2013tik 2014ra. GP-1 taulan afiliatutako biztanleen urte 
arteko aldakuntza erakusten da, lurraldeen eta jarduera-
sektoreen arabera. Oro har, 2014. urtean % 4 egin zuen 
behera afiliatutako biztanleriak, % 5, ordea, eraikuntzan, 
eta % 2 industrian.  Lehen sektorean, biztanleria-ehunekoa 
iazkoaren antzekoa izan zen eta % 1 hazi zen zerbitzu-
sektoreko enpresetan.

Lurraldeka, aldeak nabarmenagoak dira; Araban, 
eraikuntzan % 9 egin zuen behera afiliazioak, baina beste 
lurraldeetan baino gehiago hazi zen lehen sektoreko 
enpresetan.  Gipuzkoa izan zen berriz ere afiliatutako 
biztanleria gutxien jaitsi zen lurraldea.

Erreferentziako biztanleriaren aldaketa horiek zati batean 
azaltzen dute gaixotasun profesionalen intzidentzia-
tasaren aldakuntza.

2.2.  Gaixotasun profesionalen zifra absolutuak 
eta intzidentzia-indizeak

2014 urtean, 2.519 gaixotasun profesionaleko parte eman 
ziren. Horietatik 151 laneko istripu edo gaixotasun arrunt 
gisa sailkatu ziren, eta ikerketatik kanpo geratu ziren. Kasu 
horiek kanpo utzi ondoren, 2.368 gaixotasun profesional 
zenbatu ziren.

Aitortutako 2.368 gaixotasun-kasuetatik 1.838 gaixotasun-
kasu berriak izan ziren eta 530, berriz, gaixoberritzeak (GP-2 
taula). 2014an 271 gaixotasun profesionaleko parte gutxiago 
eman ziren 2013an baino, % 10 jakinarazpen gutxiago. 
Halaber, % 14 jaitsi zen gaixotasun profesionaleko kasu 
berrien kopurua aurreko urtearen aldean. Gaixoberritze-
parteen kopuruak, aldiz, gora egin zuen.

1. eta 2. irudietan ageri da gaixotasun profesionalen 
parteen beherakada eta 2014ko intzidentzia-indizea, 
2007ko mailaren pare dagoena. Gaixotasun profesional 
berrien intzidentzia-tasa 2,67 mila langileko izan da 
2014an; 2013an 3,11koa izan zen.

2014an aitortutako 2.368 gaixotasun profesionaletatik 
2.264 itxi ziren urte horretan bertan eta urtea amaitzean 
104 oraindik ere irekita zeuden (GP-3 taula). Itxiera-
arrazoiak GP-4 taulan ageri dira. Prozesuaren itxieran, 
sendagiri eta baliaezintasun iraunkorra proposatutako alta 
gehiago eman ziren 2014an 2013an baino, gutxiago, aldiz, 
baliaezintasun gabeko lesio iraunkorra proposatutakoak. 
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Baja eragindako gaixotasun profesional gehiago egon 
zen 2014an, 2013ko urteko GP guztien % 28tik % 34,2ra 
igaro zen urte horretan (GP-5 taula). Gainera, baja eragin 
gabeko GPen ehunekoa sei puntu murriztu zen. Aldatu egin 
da, beraz, baja eragin gabeko gaixotasun profesionalak 
aitortzeko azken urteetako joera gorakorra, aldi baterako 
ezintasuna eragiten duten kasuen aldean. 3. irudian 
hauteman daiteke.

Laneko baja-aginduaren eta gaixotasun-aldiaren 
arteko harremana aztertu zen, gaixotasunaren lehen 
aldian eta ondorengo aldietan agindutako bajen artean 
ezberdintasunik egon zen analizatuta. Zera egiaztatu nahi 
zen: gaixotasunaren lehen aldian agindutako baja hartu 
zen kasuek behera egiteak ondoren gaixoberritzeagatiko 
baja-kasuak areagotzea eragiten zuen. 4. eta 5. irudietan 
ageri denez, bajarik gabeko parteek 2007az geroztik 
izandako hazkundea gaixoaldiaren hasierari dagokio, 
lehen gaixoberritzean, edo ondorengoetan, halakorik ageri 
ez denez. Laneko baja desberdin agintzen da partea lehen 
gaixoaldiari edo gaixoberritzeari badagokio. Espero bezala, 
bajak maizago agindu ziren giaxoberritzeetan, hasierako 
gaixoaldietan baino. Hala, hasierako gaixoaldian gaixotasun 
profesionalen bajarik gabeko 4 jakinarazpeneko bajadun 
jakinarazpen bat egin bazen ere, gaixoberritze kasuetan 
erlazio hori alderantzizkoa izan zen, hau da, 1:4, eta, 
bigarrenez gaixoberritzean, bajarik gabeko jakinarazpen 1 
egin zen bajadun 7 jakinarazpeneko.

Gaixotasun profesionalaren prozesua eta iraupena 

Gaixotasun profesionalaren prozesua langile baten 
eta gaixotasun bera arrazoi izanik itxitako gaixotasun 

profesionalen jakinarazpenen multzoa da. Iraupena itxitako 
jakinarazpen bakoitzaren laneko bajaren egunak dira.

GP-5 taulan ikus daitekeenez, gaixotasun profesionalen 
2.368 jakinarazpenak 2.264 prozesutan daude banatuta. 

GP-6 taulan gaixotasun profesionalengatiko bajen 
iraupenari lotutako datuak ikus daitezke. 2014an, gaixotasun 
profesionalengatiko baja-prozesuen iraupena, batez 
bestean, 2013an baino 6 egun laburragoa izan zen. Iraupen 
laburrago hori hainbat gertakariren arabera aldatu zen. 
Hala, gaixotasunengatiko bajaldiek, gaixoberritzerik izan 
ez zutenek, batez bestean, 14 egun gutxiago iraun zuten 
2014an 2013an baino. Gaixoberritzea gertatu zen kasuetan 
ere iraupena laburragoa izan zen, 11 egun laburragoa. 
Ondorengo gaixoberritzeetan, aldiz, ez zen gauza bera gertatu 
(GP-6). Edonola ere, murrizketa horrek GP parteen % 25ei 
baino ez die eragiten. Gaixotasun profesionaleko prozesuen 
% 75ean, oso antzekoa izan zen bajaldia 2014an eta 2013an, 
bai gaixotzean, bai gaixoberritzeetan. 2014 urteari dagozkion 
prozesuen iraupen-balioei eragiten diete 2013an abiarazi –15 
kasu– eta 2014ren amaieran oraindik irekita zeudenek. 

Bajen batez besteko iraupenean alderik egon zen ere 
ikertu zen, lurraldearen, langilearen sexuaren, gaixotasun 
motaren eta gaixotasunaren egoeraren (kasu berria 
edo gaixoberritze kasua) arabera. GP-7 taulan ikus 
daitekeen bezala, bajen iraupenean eragin handiena duen 
faktorea gaixotasun mota da. Generoak, lurraldeak edota 
gaixoberritzeak edo ez gaixoberritzeak ere eragina dute, 
baina apalagoa.  Aipatu beharra dago GP-7 taulan agertzen 
diren bajen batez besteko iraupena luzatzea edo laburtzea 
gainerako faktoreen araberakoa dela. 
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Gaixotasun profesionalak sektoreko eta lurraldeko

Industria-sektoreko enpresak dira oraindik GP kasu gehien 
jakinarazten dituztenak eta intzidentzia-indize handiena 
dutenak (GP-8 taula eta 6. irudia).  Kasu berrien % 59k 
industria-jarduerako langileei eragin zieten, eta % 32k 
zerbitzuen sektoreko enpresei. Lehen sektorean 9 kasu 
baizik ez ziren gertatu. 2013 urtearen aldean, gaixotasun 
profesional berrien intzidentziak behera egin zuen sektore 
guztietan 2014an. Ez zen berdin gertatu gaixoberritzeekin, 
gora egin baitzuten industrian eta eraikuntzan. 

Gaixotasun profesionalen lurralde-banaketa ez zen 
homogeneoa izan. Kasu gehienak Bizkaian erregistratu 
ziren arren, Gipuzkoak intzidentzia-tasa handiagoa izan 
zen (GP-9 taula eta 7. irudia); aurreko urteko joerari eutsi 
zion.  Araban eta Bizkaian antzekoa izan zen intzidentzia, 
eta Gipuzkoan baino txikiagoa.

Lurralde bakoitzeko jarduera-sektorea kontuan hartuz 
gero (GP-10 eta 8., 9. eta 10. irudiak), gaixotasun-
ehunekoaren banaketa-eredu antzekoa hauteman da hiru 
lurraldeetan. Bizkaian, lehen sektoreko eta eraikuntzako 
kasu-ehunekoak gainerako lurraldeetakoak baino 
handixeagoak izan ziren. Araban, berriz, zerbitzuetakoak. 
EAEko gaixotasun profesionalen erdiak Bizkaiko eta 
Gipuzkoako industria-sektoreko enpresetan gertatu 
ziren, intzidentzia-indize oso handiak ekarriz. Zerbitzuen 
sektoreak joera aski egonkorra izan zuen gaixotasun 
profesionalen intzidentziari dagokionez. 

Gaixotasun profesionalak ekonomia-jardueren talde 
bakoitzeko

2014an aitortutako gaixotasun profesional berrien % 75 
honako hamabost jarduera-talde ekonomiko hauetan 
hauteman ziren: metalurgia, produktu metalikoen 
fabrikazioa, makineria eta ekipoen fabrikazioa, hezkuntza, 
eraikuntza espezializatuko jarduerak, motordun 
ibilgailuen fabrikazioa, txikizkako merkataritza, otorduen 
eta edarien zerbitzuak, elikagaien industria, bestelako 
garraio-materialen fabrikazioa, material eta ekipo 
elektrikoen fabrikazioa, enpleguarekin loturiko jarduerak, 
lorezaintza-zerbitzuak, kautxuzko eta plastikozko 
produktuen fabrikazioa eta handizkako merkataritza. 
Gaixotasun profesional gehien pilatu zituzten ekoizpen-
jarduerak produktu metalikoen fabrikazioa (makineria eta 
ekipoak izan ezik), metalurgia, hezkuntza eta eraikuntza 
espezializatua izan ziren (GP-14 taula). 

Gaixotasun profesionalak izateko arrisku handiena duten 
jarduerak ez ziren izan erabat kasu kopuru gehien izan 
zituztenak, intzidentzia-tasak alderatzean ikus daitekeen 
bezala. Gaixotasun profesionalen kasu berrien intzidentzia-
tasarik handiena izan duten bost ekoizpen-jarduerak 
honako hauek izan ziren, aipatzen diren hurrenkeran: 
zuraren eta kortxoaren industria (11,90 x 1.000), metalurgia 
(11,84 x 1.000), produktu metalikoen fabrikazioa (makineria 
eta ekipoa izan ezik) (9,6 x 1.000), hondakinak bildu, 
tratatu eta deuseztatzea (9,35 x 1.000), material eta ekipo 
elektrikoen fabrikazioa (7,6 x 1.000) eta enpleguari loturiko 
jarduerak (7,5 x 1.000).  Talde horietako baten, hondakinak 
tratatu eta deuseztatzean, kasuen intzidentzia aurreko 
urtekoa halako bost izan zen. Fenomeno horren zergatia 
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hiri-hondakinak tratatzeko instalazio bateko langileak 
kaltetu zituen gaixotasun zoonotiko baten agerraldia da.

Interesgarria da ekonomia-jardueren talde batzuetako 
gaixotasun profesionalen kasu berrien hazkuntza 
diagnostikatutako gaixotasun motaren arabera (GP-20 
taula). Hala, industria-sektoreko enpresetan, tartean, 
metalurgia, produktu metalikoen fabrikazioa, makineria, 
motordun ibilgailuen fabrikazioa garraio-materiala eta 
makineriaren eta ekipoen konponketak (JENSeko 24., 25., 
28., 29. eta 30. sailak), zaratagatiko hipoakusiak gutxitu eta 
nerbio periferikoen konpresio sindromeak (karpo-tunela 
eta bestelakoak) eta muskulu, tendoi eta ehun bigunetako 
nahasmenduak ugaritu ziren.  Muskulu-tendoietako 
nahasmenduak ere ugaritu ziren, hala nola nerbio 
periferikoen konpresio sindromea elikagaien industrian 
eta otorduen eta edarien zerbitzuetan. Hezkuntzaren 
sektorean ahotsaren patologiak nabarmendu ziren. 
Enpleguarekin loturiko jardueren enpresetan gaixotasun 
infekziosoen hazkunde aparteko eta ezohikoa gertatu 
zen. Hazkunde hori hondakinen balorizazio-instalazioa 
gertatutako zoonosi agerraldiari zor zaio, bertako langileen 
erdiak aldi baterako lan-enpresa batekoak zirenez.

GP-21 taulak patologia horien intzidentziarik handiena 
duten ekoizpen-jardueren hiru taldeen sailkapena agertzen 
du, gaixotasun profesional mota bakoitzaren arabera. Taula 
horretan oso nabarmen ageri da hondakinen tratamendu 
eta balorizazio-instalazioko langileak kaltetu zituen 
patologia infekziosoaren hazkundea, enpresa nagusiko 
eta aldi baterako lan-enpresako langileei dagokiena.  
Zaratak eragindako belarriko patologiei dagokienez, 
metalurgia, produktu metalikoen fabrikazioa eta zuraren 

industria dira nabarmendu beharrekoak.  Nabarmentzeko 
lotura interesgarria da hezkuntzaren alorreko arnasketa-
patologien intzidentzia handia. Hori ahots-korden 
trastornoen kopuru handiarengatik da.  Halaber, arnas-
gaixotasunen intzidentzia handia da produktu mineralen 
fabrikazioan eta metalurgian, 2014an aitortutako silikosi 
kasuen ehuneko handi bat hartzen duena.  Nerbio 
periferikoen konpresio sindromeak, karpo-tunelaren 
sindromea kasu, askotariko jardueretan hauteman 
dira, produktu metalikoen fabrikazioan edota elikagaien 
industrian kasu.    Aitortutako 12 lanbide-minbizietatik 7 
metalurgian, makineriaren fabrikazioan eta administrazio 
publikoan gertatu ziren. 
 
Gaixotasun profesionalak sexuaren eta adinaren arabera

GP-11, 12 eta 13 tauletan adinaren eta sexuaren araberako 
gaixotasunak erakusten dira. Intzidentzia handiagoa da 
gizonetan, eta horien artean, nagusiki, adintsuenetan. 
Emakumeen kasuan, aldiz, intzidentzia handiagoa da 
tarteko adin-tarteetan. Aurreko urtearen aldean, behera 
egin zuen gaixotasunen kopuruak eta intzidentzia-tasak 
hala gizonetan nola emakumetan. Gizonetan, hiru adin-
taldetan egin zuen behera intzidentziak. Emakumeetan, 
adintsuenetan behera, eta gora, berriz, tarteko adin-
taldeetan. (11.-13. irudiak).

Gaixotasun profesionalak, gaixotasun-taldeen arabera

Gaixotasun profesionalen koadro berriko gaixotasun 
profesional taldearen arabera (GP-15 taula), GP prozesu 
berrien ehuneko handiena 2014an muskulu-tendoietako 
nahasmenduena izan zen, % 43, 2013 urtean % 30 izan 
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arren. Aurreko urtean, zaratak eragindako hipoakusiak 
izan ziren patologia ohikoena, baina 2014an ia erdira jaitsi 
ziren. Bigarrena eta hirugarrena Presioaren ondoriozko 
nerbioen paralisiak (% 15) eta ahots-ahalegin jarraituaren 
ondoriozko ahots-noduluak (% 6) dira. Kasu berrien % 4 
zoonosiak eragindako gaixotasun infekziosoak izan ziren, 
lehen aipatutako agerraldiak eragin zituenak. 

Sustantziak arnasteak eragindako 49 kasu berri eta 10 
gaixoberritze gertatu ziren, aurreko urtean bezalatsu, 
baina asbestosi eta laneko asma kasuek behera egin zuten, 
pneumokoniosiak gora, ordea. Laneko kantzerigenoek 
eragindako 11 gaixotasun berri aitortu ziren; aurreko 
urtean, 3. 

2007tik, nabarmen aldatu da gaixotasun moten patroia. 
Lehen, muskulu-tendoietako gaixotasunak erabat 
nabarmentzen baziren ere, araudia berria indarrean 
sartu ondotik, murriztu egin ziren patologia horiek, eta 
nabarmen gora hipoakusiek (14. eta 15. irudiak), azken 
urte honetan nabarmen jaitsi direnak, orain arteko joera 
alderantzikatuz. 

Gaixotasunen patroia ezberdina da gizonetan eta 
emakumeetan (16. eta 17. irudiak). Zaratak eragindako 
hipoakusia kasu berri ia guztiak (% 99) gizonetan 
hauteman ziren. Emakumeei gizonei baino gehiago eragin 
zien gaixotasun bakarra dago, ahots-korden nahasmendua 
(emakumeak % 92, gizonak % 8). 

Gaixotasun motaren araberako bilakaera argiago ikusten 
da gaixotasun profesionalak diagnostikoaren arabera 
sailkatzen badira, eta ez gaixotasun profesionalen 

taldearen eta azpitaldearen arabera (GP-18 taula eta 19. 
eta 20. irudiak). Belarriko patologien murrizketa egiaztatu 
da (zaratak eragindako hipoakusia), eta muskulu, tendoi 
eta giltzaduretako patologien gorakada.  Era berean, 
nabarmentzekoa da patologia infekziosoen ezohiko 
hazkundea, hondakinen balorizazio-instalazio bateko 
langileei erasan zien Q sukarreko zoonosi agerraldiaren 
ondorio dena. Joera beherakorrari eutsi diote aitortutako 
gaixotasun profesionalen artean dauden azaleko 
patologiek. Nerbio sistemako gaixotasun gisa sailkatutako 
nerbio periferikoen konpresio sindromeak eragindako 
patologiak ugaritu egin ziren (karpo-tunelaren sindromea 
eta bestelako konpresio neuropatiak barne). 

Tumore-patologiei dagokienez, 2013an 12 kasu berri aitortu 
ziren, lehen esandakoak baino bai gehiago (ikus GP-15 
taula). Kontraesana dago jakinarazpenetan ez datozelako 
bat diagnostiko medikoaren (GNS 10 kodea) eta gaixotasun 
profesionalen taldeak sailkatzeko erabiltzen den 1299/2006 
EDko 1. eranskineko gaixotasun profesionalen kodea. 
Tumoreetako bat 1. taldean sailkatu zen, «eragile kimikoek 
eragindako gaixotasunak», 6. taldean sartu beharrean, 
«eragile kantzerigenoek eragindako gaixotasunak». 

Hiru lurraldeetan eta bertako sektoreetan gaixotasun 
talde bakoitzaren intzidentzian alderik zegoen jakiteko 
gaixotasun taldeen, lurraldearen eta jarduera-sektorearen 
araberako gaixotasun profesionalen intzidentzia-tasak 
lortu ziren (GP-19 taula).
Ez dago gaixotasunen patroi bera lurralde bakoitzeko 
sektorean. Bizkaian eta Gipuzkoan, industria-sektorean 
hauteman zen intzidentzia handiena, muskulu-tendoietako 
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nahasmenduetan, zaratak eragindako hipoakusietan eta 
eragile kimikoek eragindako gaixotasunetan. Bizkaian izan 
zen gaixotasun infekziosoen intzidentzia handiena, zoonosi 
agerraldia gertatu zen instalazioa lurralde horretan kokatuta 
dagoenez.  Industrian eta eraikuntzan ere Bizkaikoa izan 
zen larruazaleko lesioen intzidentzia handiena.  . Laneko 
asmak, nagusiki, Gipuzkoako eta Bizkaiko industriako 
langileei eragin zien, nahiz eta Bizkaiko lehen sektorean 
intzidentzia 0,26x1.000 izan, kasu bakar bati zor zaiona, 
bestalde. Laneko minbiziaren intzidentzia Gipuzkoako eta 
Bizkaiko enpresa industrialetan nabarmendu zen.

2.3. Arrisku-neurriak. Arrisku-taldeak

2014an gaixotasun profesionalen bat izateko arrisku 
handieneko taldea zehazteko, bost faktoreren araberako 
intzidentzia-tasak lortu ziren: lurraldea eta enpresaren 
jarduera-sektorea, sexua, adina eta langilearen kontratu 
mota.

 Faktore horietako bakoitzaren intzidentzia-erlazioak 
gainerako faktoreek egokitzen dituzten, horrek adierazten 
du faktoreak duen eragina gaixotasun profesionalaren 
intzidentzian, gainerako faktoreak kontuan hartu gabe. 
Egokitzeko, tasak eredu egin dira Poisson-en eredu baten 
bidez.

 21. irudian gaixotasun profesionalen egokitutako 
intzidentzia-erlazioa agertzen da azken bost urteetan 
aztertu diren bost faktoreetako bakoitzerako. Generoari 
dagokion grafikoan ageri denez, gaixotasun profesionala 

izateko arrisku handiagoa dute gizonek, gainerako 
aldagaiak doituta; emakumeek baino 1,3 aldiz handiagoa. 
Alabaina, 2014an alde hori txikitu egin da. Alegia, azken 
bost urteetan, ez da askoz ere handiagoa izan gizonek 
gaixotasun profesionalen bat nozitzeko duten arriskua 
emakumeek izan dutena baino; 2012 eta 2013 urteetan 
zertxobait handitu bazen ere bien arteko aldea, estutzera 
egin zuen atzera 2014an. Dena dela, GP-11 taulan, gizonen 
intzidentzia-indizea emakumeena halako bi zen; benetakoa 
baino askoz ere arrisku handiagoa, gainerako faktoreen 
eragin okerra zela medio.

Adin-talde ezberdinetako gaixotasun profesionalen 
arriskua parekatuz joan da azken urteetan. Oraindik 
ere handiagoa da gaixotasun profesionalen intzidentzia 
pertsona adintsuenetan, baina adin-tarte gazteenarekiko 
arrisku erlatiboak behera egin du, eta tarteko adin-
tartearekikoak, aldiz, gora.

Intzidentzia lurraldeka ageri den grafikoan argi ageri da 
txostenean esandakoa; Gipuzkoan intzidentzia handiena 
2014an, baina Bizkaikoa ez dabilkio urruti. 2009an eta 
2010ean, Gipuzkoa gaixotasun profesionalen arriskurik 
handiena zuen lurraldea izan zen, sexuari, adinari edo 
langilearen edo jarduera-sektorearen kontratu motari 
lotuta egon zitezkeen aldeak egokituta. 2011n, Bizkaikoak 
Gipuzkoakoa gainditu zuen, baina azken hiru urteotan, 
Gipuzkoa izan da berriz ere intzidentzia handieneko 
lurraldea.

Jarduera-sektoreari dagokion grafikoan sektore 
bakoitzaren arriskua zenbatekoa den ikus daiteke, 
zerbitzuen sektorearekin alderatuta eta gainerako faktoreak 
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egokitu ondoren, hori baita intzidentziarik txikiena duena.  
Industriaren sektorea azaltzen da arriskurik handiena 
duen arlo gisa eta, bigarren, eraikuntzaren sektorea. Lehen 
sektoreak zerbitzuenak baino intzidentzia handiagoa 
izan zuen 2009 eta 2011 artean, baina bien arteko aldea 
murriztu egin da azken hiru urteetan. 

Eredu egokituak, aztertutako datuen aldakortasunaren 
% 80ren arrazoia denak, faktore-konbinazio bakoitzerako 
gaixotasun profesionalen tasa espezifikoak kalkulatzea ere 
ahalbidetu du. GP-22 taulan kalkulatutako intzidentzia-
tasa espezifikoak agertzen dira, handienetik txikienera 
ordenatuta.

Hala ere, prebentziorako ikuspegitik begiratuta, gaixotasun 
profesionalen arriskurik handiena duten taldeak 
identifikatu behar dira. Horretarako, azterketa bera egin 
da, baina laneko baja behar izan zuten (patologiaren 
larritasun handiagoa adierazteko) gaixotasun profesionalen 
kasuetara (kasu berriak) mugatuta. 22. irudian bost 
faktoreen araberako grafikoak agertzen dira, baina baja 
eragin duten gaixotasun profesionalen kasu berrietara 
mugatuta.

Daturik argiena zera da: sexuaren araberako arriskua 
alderantzizkoa da. Laneko baja eragiten duten patologien 
artean, emakumeen gizonek baino arriskua handiagoa 
dute gaixotasun profesionalen bat nozitzeko, doikuntza-
faktoreak alde batera utzita. Arrisku-diferentzial horrek 
joera beherakorra izan du azkenaldian, harik eta 2014an 
desagertu egin den arte. Hau da, gizonetan GPen tasa 
handiagoa zen arren 2014an emakumeetan baino, 
sexukako berariazko tasen arabera, aldagai nahastaileak 

(adina, jarduera-sektorea eta lurraldea) behin doitu 
ondorengo intzidentzia-tasak antzekoak dira gizonetan eta 
emakumeetan.

Intzidentzia-erlazioa adinaren arabera ere aldatu 
da.  Berdintzera egin du tarteko adin-tartekoen eta 
adintsuenen eragindako gaixotasun profesionalen 
intzidentziak. Gaixotasun guztiak kontuan hartuz gero (baja 
eragin dutenak eta ez) oso bestelakoa da egoera, nagusiki, 
50 urte edo gehiagokoek baja eragin gabeko gaixotasun 
profesional asko jakinarazten dituztelako, hipoakusiak 
kasu. Patologia larrienak barne hartuta, adin-tarteen 
arteko desberdintasunak txikiagoak dira, eta tarteko adin-
tartearen arriskua handiagoa. 2014 urtean gertatutakoa, 
horren seinale.

Lurraldearen arabera, baja eragindako gaixotasun 
profesionalen kasuan, intzidentzia berdina da Bizkaian eta 
Gipuzkoan, eta arriskua handiagoa da bi horietan Araban 
baino.

Sektoreen arrisku-mailak aldatu egin dira azken bost 
urteetan, azken urtean bezala. Industrian dago arrisku 
handiena, baina gainerakoekiko aldeak murriztera egin du 
(22. irudia, 4. grafikoa). Hala ere, joera hori alderantzikatu 
egin da 2014an; gora egin du in0dustrian eta eraikuntzan 
gaixotasun profesionalen bat jasateko arriskuak, zerbitzuen 
eta lehen sektorearen aldean. 2014an, lehen sektorean 
behera egin arriskuak, tasa txikiena duen zerbitzuen 
sektorearen antzeko balioetara iritsiz. 

GP-22 taulan baja eragin duten eta bajarik eragin ez duten 
gaixotasun profesionalen kalkulatutako tasa espezifikoak 
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agertzen dira. 2014an, gaixotasun profesionalen 
intzidentzia-tasa edo -indize osoa 2,67 GP mila langileko 
izan zela kontuan hartuta, kalkulatutako tasa espezifikoak 
balio hori halako 5 dira talde espezifiko batzuetan. 

GP-23 taulan baja eragin duten gaixotasun profesionalen 
kalkulatutako tasa espezifikoak agertzen dira. Horiek 
interesgarriagoak dira, gaixotasun profesionalen arrisku 
handieneko taldeak adierazten dituztelako, izan ere, 
askotan, gaixotasun profesionalen zifra orokorrek ezkutatu 
egiten dituzte. Baja eragindako GPen intzidentzia-tasa 
gordina 0,62 mila langileko izan zen arren 2014an, kolektibo 
askok tasa askoz ere handiagoak izan zituzten. Tasarik 
handienak hauteman ziren Bizkaiko eta Gipuzkoako 
industria-sektoreko tarteko adin-tarteko (30-49 urte) 
emakume eta gizonetan eta adintsuenetan (50 urte edo 
gehiago).



    

03.ONDORIOAK

    

    

    

ONDORIOAK

•  2014an % 10 gaixotasun profesional gutxiago aitortu ziren EAEn 2013an baino. GP kasu berrien intzidentzia % 14 
murriztu zen.

•  Laneko baja eragindako eta eragin gabeko gaixotasunak jakinarazteko joera aldatu egin zen.  2014an, murriztu egin 
ziren baja eragin gabeko gaixotasunak, eta % 6 hazi baja eragindako gaixotasunak. Baja askoz gehiagotan agintzen da 
gaixoberritzean, hasierako gaixoaldietan baino. 

•  2014an, gaixotasun profesionalengatiko batez besteko bajaldiek laburtzeko joerari eutsi diote, batez ere lehen 
gaixotzeetan. Bajen batez besteko iraupenean eragin handiena izan zuen faktorea gaixotasun mota izan zen.

•  Gipuzkoak industriaren sektoreko enpresak izan ziren gaixotasun profesionalen jakinarazpenen intzidentzia handiena 
izan zutenak. GP larrienei –laneko baja eragin zutenak– dagokienez, intzidentzia handiena Bizkaiko industria-sektorean 
hauteman zen.

•  GPen kasu berrien intzidentzia-tasarik handieneko bost ekoizpen-jarduerak honako hauek izan ziren, aipatzen diren 
hurrenkeran: zuraren eta kortxoaren industria, metalurgia, produktu metalikoen fabrikazioa (makineria eta ekipoa izan 
ezik), hondakin bildu, tratatu eta suntsitzea, material eta ekipo elektrikoen fabrikazioa eta enpleguari loturiko jarduerak. 

•  2014 urtean murriztu egin ziren belarriko patologia profesionalak (zaratak eragindako hipoakusiak), eta ugaritu 
muskulu-tendoietako nahasmenduak. Era berean, gaixotasun infekziosoek gorakada ezohikoa izan zuten, Bizkaiko 
hondakinak tratatzeko instalazio batean Q sukarraren zoonosi agerraldi baten ondorioz.
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03.ONDORIOAK

    

    

    

ONDORIOAK

•Laneko minbizi gehiago aitortu ziren. Aitortutako 12 minbizi kasuetatik 9 asbestoak eragin zituen.

•  Arnasketa-gaixotasunen intzidentzia handiena “mea-produktuen, ez metalezkoen, fabrikazioa” eta “metalurgia” 
jardueren enpresek izan zuten.  Gipuzkoa izan zen silikosi, asma eta bronkitis kimikoen intzidentzia handiena izan zuen 
lurraldea. Asbestosi kasu gehienak Arabako industria-enpresetan gertatu ziren.

•   Ahotsaren patologiak areagotu egin ziren eta irakaskuntzako eta hezkuntzako langile emakumeen artean izan ziren 
gehienbat.

•  Zaratak eragindako hipoakusiak murriztu egin zirenez 2014an, urte amaieran baliaezintasun gabeko lesio iraunkor gisa 
aitortutako gaixotasunen kopurua txikiagoa izan zen.

•  Generoak gaixotasun profesionalen intzidentzian eragiten du. 2007az geroztik, laneko baja eragindako gaixotasun 
profesionala izateko arrisku handiagoa izan dute emakumeek gizonek baino. Hala ere, 2014 urtean, ez zen hauteman 
arrisku-diferentzial handiagorik emakumeen artean.   

• Baja eragindako gaixotasun profesionalei dagokienez, arrisku berdina dute adintsuenek eta 30-49 urte artekoek.  
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GAIXOTASUN 
PROFESIONALEN TAULAK 

2014.
URTEA

TAULAK

Jatorrizko txostenak 23 taula ditu. 

Osalanen webgunean ikus daitezke: 

www.osalan.euskadi.net

(2014ko estatistiken atala, Urteko Txostena)
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GP BERRIAK 

GAIXOBERRITZEAK

GPAK, GUZTIRA 

LI EDO GA GISA 
SAILKATUTAKOAK 

JAKINARAZPEN 
GUZTIAK

GP-2 Taula. EAEn aitortutako GPen jakinarazpen kopurua

GP-11 Taula. GP sexuaren arabera EAE, 2014 eta 2013

GP-8 Taula. GPen kopurua eta intzidentzia-tasak EAEn, 
sektorearen arabera. 2014 eta 2013 urteak 

GP-9 Taula. GPen kopurua eta intzidentzia-tasak 
EAEn, lurraldearen arabera. EAE, 2014 eta 2013

GP-12 Taula. GP adinaren arabera EAE, 2014 eta 2013

   

   

   

 2013 2014

  Kopurua Intzid.-tasa Kopurua Intzid.-tasa
   (‰)  (‰)
    
Baja eragin dutenak 427 0,62 338 0,49
Bajarik eragin ez dutenak 1.411 2,05 1.801 2,62
GUZTIRA 1.838 2,67 2.139 3,11

Baja eragin dutenak 452   413  
Bajarik eragin ez dutenak 78   87  
GUZTIRA 530   500  

Baja eragin dutenak 879   751  
Bajarik eragin ez dutenak 1.489   1.888  
GPAK GUZTIRA 2.368   2.639  

  151   193 

 
  2.519   2.832 

 2013 2014

 2013 2014

 2013 2014 2013 2014

SECTOR

TH

ADIN TALDEA

   

   

      

   

   

      

 GP BERRIAK GAIXOBERRITZ. GUZTIRA GP BERRIAK GAIXOBERRITZ. GUZTIRA
 Kop. Intzid.-tasa Kop. Kop.   Kop. Intzid.-tasa Kop. Kop. 
  (‰)    (‰)

 GP BERRIAK GAIXOBERRITZ. GUZTIRA GP BERRIAK GAIXOBERRITZ. GUZTIRA
 Kop. IIntzid.-tasa Kop. Kop.  Kop. Intzid.-tasa Kop. Nº 
  (‰)    (‰)

 GP BERRIAK GAIXOBERRITZ. GUZTIRA GP BERRIAK GAIXOBERRITZ. GUZTIRA
Kop. Intzid.-tasa Kop. Kop.   Kop. Intzid.-tasa Kop. Kop. 
  (‰)    (‰)

 GP BERRIAK GAIXOBERRITZ. GUZTIRA GP BERRIAK GAIXOBERRITZ. GUZTIRA
 Kop. IIntzid.-tasa Kop. Kop. Kop. Intzid.-tasa Kop. Kop. 
  (‰)    (‰)

Lehen sektorea 9 1,02  9 18 2,04 3 21

Industria  1085 7,24 316 1.401 1302 8,50 303 1605

Eraikuntza 147 4,43 44 191 203 5,82 22 225

Zerbitzuak 597 1,20 170 767 616 1,25 172 788

GUZTIRA 1.838 2,67 530 2.368 2.139 3,11 500 2.639

Araba  269 2,23 58 327 283 2,35 63 346

Gipuzkoa 706 3,20 269 975 900 4,10 257 1.157

Bizkaia  863 2,48 203 1.066 956 2,74 180 1.136

CAE  1.838 2,67 530 2.368 2.139 3,11 500 2.639

16-29 urte 77 0,93 14 91 94 1,12 20 114

30-49 urte 1026 2,52 321 1.347 1011 2,46 294 1.305

=>50 urte 735 3,65 195 930 1034 5,30 186 1.220

TOTAL  1.838 2,67 530 2.368 2.139 3,11 500 2.639

Gizona  1330 3,60 350 1.680 1654 4,45 308 1.962

Emakumea 508 1,58 180 688 485 1,53 192 677

GUZTIRA 1.838 2,67 530 2.368 2.139 3,11 500 2.639

2013an eta 2014an gizarte-segurantzara afiliatutako biztanleriaren batez bestekoa, 
sexuaren arabera.

2013an eta 2014an gizarte-segurantzara afiliatutako biztanleriaren batez bestekoa, 
adinaren arabera.



   

   

      

   

   

   

   

   

   

 2013 2014

 GP BERRIAK GAIXOBERRITZEAK GUZTIRA GP BERRIAK GAIXOBERRITZEAK GUZTIRA

Kop.  Intz.-tasa  (‰)  Nº Kop. Kop. Intz.-tasa  (‰) Kop.
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GP-13 Taula. GPen kopurua eta intzidentzia-tasa jarduera ekonomikoaren arabera (EJSN 2009). EAE, 2014 eta 2013

   

  16-29 urte 33 0,79 8 41 48 1,13 14 62

 GIZONAK 30-49 urte 701 3,24 218 919 733 3,35 187 920

  >= 50 urte 596 5,35 124 720 873 7,93 107 980

            

  16-29 urte 44 1,08 6 50 46 1,11 6 52

 EMAKUMEAK 30-49 urte 325 1,71 103 428 278 1,45 107 385

  >= 50 urte 139 1,55 71 210 161 1,90 79 240

Infekziosoak 15 4 3 8 7 26 8 75
Tumoreak 2 4 6 6 6 6 6 12
Odola eta sistema endokrinoa      1           
Nerbio-sistema 202 284 216 245 267 222 229 247
Ikusmena 4 1 3 2 2 4 7 3
Entzumena 259 409 810 834 937 855 941 498
Zirk., digest.-, gernu-aparatua 1 1  1  1 1 2
Arnas-sistema 52 79 109 144 134 128 170 155
Larruazalekoak 207 197 129 131 122 95 92 79
Musk., tend., loturak 1285 1040 807 683 789 713 665 722
Beste diagnostiko batzuk 43 64 41 42 50 33 20 45
GUZTIRA 2070 2083 2124 2097 2314 2083 2139 1838

2013an eta 2014an gizarte-segurantzara afiliatutako biztanleriaren batez bestekoa, adinaren eta sexuaren arabera.

(a) 2007/01/01etik emandako parte guztien egoeraren 2014/12/31ko datuak  

SEXUA ADINA

Gaixotasun-taldea GNS-10 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

URTEA

 2013 2014



GAIXOTASUN PROFESIONALEN 
GRAFIKOAK

2014.
URTEA

GRAFIKOAK

Jatorrizko txostenak 47 grafiko ditu. 

Osalanen webgunean ikus daitezke: 

www.osalan.euskadi.net

(2014ko estatistiken atala, Urteko Txostena)
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3. Irudia.  GPen intzidentzia, bajarekin edo gabe  
                  EAE, 2000-2014

7. Irudia.  GPen intzidentzia tasa lurraldearen arabera
                  EAE, 2000-2014

6. Irudia. GPen intzidentzia-tasa sektorearen arabera
                  EAE, 2000-2014

11. Irudia.  GPak sexuaren arabera   EAE, 2004-2014
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12. Irudia. GPak adinaren arabera 
                    EAE, 2004-2014

15. Irudia.  GPak gaixotasun-taldeen arabera 
                    (musk-tendoietako trast. izan ezik)  
                    EAE, 2000-2014

14 Irudia.  GPak gaixotasun-taldeen arabera          
                   EAE, 2000-2014

18. Irudia. GPak gaixotasun-taldeen arabera 
                    (musk-tendoietako trast. eta hipoakusiak 
                     izan ezik)
                    EAE, 2000-2014
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21. Irudia. GPen Intzidentzia Egokituta.
                    EAE, 2000-2014
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