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ARGIBIDE-ORRIA:

GERTAKARIARI BURUZKO DATUAK

Baja-egunak:  Istripuaren ondoren, egoera normaldu arte lanerako ezintasuna  egon den egun-kopurua
beteko da.

Ez da kontutan izango istripuaren eguna bera.

Bajaren iraupena, istriputuak Medikuaren Alta hartu ondoren beteko da.

Istripuaren ondorioz ezintasun iraunkorrik egon al da? BAI ala EZ erantzun beharko da, LEIaz geroztik,
maila batean ezintasun iragankorrik egon bada eta berau  jakin arazi baldin bada.

Ondoren, ezintasun mota azalduko da.

LANGILE-KOSTUA

1. Kolpatuak galdutako lanorduak (istripuaren egunean):

Lanordu horien kostu ekonomikoa kalkulatzeko, honako kontzeptu hauek biderkatuko dira:
- Galdutako Lanorduen kopurua (hau da, lanik egin gabeko orduena).
- Lanorduen kostua; honako formula hau erabiliz kalkulatzen da:

Urteko Soldata Gordina + Urteko Gizarte Segurantza
               Urtean egindako lanorduak

2. Beste lagun batzuk galdutako lanorduak (istripuaren egunean):

Kolpatuak galdutako lanorduak kalkulatzeko erabili den modu berean  -aurreko puntuan azaldu den
bezala-  kalkulatuko da, baina istripuak zeharkako eran eragin duen langile bakoitzeko, istriputik gertu
egoteagatik, istriputuaren adiskidea izateagatik, laguntza emateagatik, edo beste arrazoiengatik.

Orduen kostua langile bakoitzeko kalkulatuko da, aparteko eran, espezializazio-mailaren arabera orduen
kostua ezberdina izango baita.

Inprimakian bost lanpostu aipatzen badira ere, behar direnak gehi daitezke.
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3. Arduradunek eta teknikariek galdutako lanorduak (istripuaren egunean):

Aurreko puntuetan azaldu bezala kalkulatuko da, baina arduradunek eta teknikariek erabili duten
denborari dagokion kostua kalkulatuko da, hain zuzen.

Kolpatuari emandako laguntza, ekoizpen-prozesuaren berrantolaketa, istripuaren berehalako ikerketa, e.a.
sar daitezke.

4.- Arduradunek, teknikariek, prebentzio-ordezkariek e.a. galdutako lanorduak (istripuaren ondoko
egunetan).

1. puntuan azaldutako modu berean kalkulatuko da, baina istripuaren ondoko egunetan istripuaren
ondorioz erabilitako denbora azaldu beharko da.

Atal honetan sartuko dira istripuaren ikerketa, eskumena duten erakundeek egindako ikuskapenak,
lanaren berrantolaketa, epaitegietara joateko denbora, e.a.

5. Borondatezko hobekuntzak Aldi Baterako Ezintasunarengatik ematen den prestaziorako:

Erakunde kudeatzaileek edo Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten Erakundeek lan-istripuak
geratzekotan ordaindutako prestazio ekonomikoak, arautzeko oinarriaren %75a betetzen dute. Gerta
daiteke, hainbat Hitzarmen Kolektiboren ondorioz, enpresak langilearen soldataren zati bat edo soldata
osoa ematea; horrek kostu handiagoa ekarriko lioke enpresari.

Kostu hori honela baloratzen da:

ABEren egun-kopurua x hobekuntzaren eguneko
zenbatekoa

6. Gizarte-Segurantzarako Kotizazioak (enpresaren aldetik):

Gizarte-Segurantzarako Kotizazioa ez da eteten langileak Aldi Baterako Ezintasuna duen bitartean.

Garrantzitsua da gogoratzea istripuaren eguna ez dela kontutan hartu behar.

Kostu hau honela baloratzen da:

ABEren egun-kopurua x GSrako kotizazioaren eguneko
zenbatekoa
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KALTE MATERIALEN KOSTUA

7. Eraikinak eta instalakuntzak:

- Barne-Zerbitzuak egindako konponketa: Konponketa enpresako Barne-Zerbitzuak egiten
badu, kostua kalkulatzeko erabilitako ordu-kopurua orduaren kostuaz biderkatu beharko
litzateke (1. atalean azaltzen den formulari jarraiki).

- Konponketetarako erabilitako materialak: materialen kostuan, kalte materiala konpontzeko
ordaindu ditugun fakturen zenbatekoa sartuko dugu.

- Kanpoko Zerbitzuak egindako konponketa: konponketa enpresatik Kanpoko Zerbitzu batek
egiten badu, Kanpoko Zerbitzu horrek jaulkitako fakturengatik ordaindutako zenbatekoa
izango da kostua. Kontutan izan behar da aseguruek babesten dituzten kalteak ez direla
zenbatu behar.

8. Tresneria, erremintak eta lan-ekipoak:

- Barne-Zerbitzuak egindako konponketa: Konponketa enpresako Barne-Zerbitzuak egiten
badu, kostua kalkulatzeko erabilitako ordu-kopurua orduaren kostuaz biderkatu beharko
litzateke (1. atalean azaltzen den formulari jarraiki).

- Konponketetarako erabilitako materialak: materialen kostuan, kalte materiala konpontzeko
ordaindu ditugun fakturen zenbatekoa sartuko dugu.

- Lan-ekipoen alokairu edo erosketa: Tresneriaren, erreminten edo lan-ekipoen alokairu edo
erosketari dagozkion fakturen zenbatekoa sartuko da.

- Kanpoko Zerbitzuak egindako konponketa: konponketa enpresatik Kanpoko Zerbitzu batek
egiten badu, Kanpoko Zerbitzu horrek jaulkitako fakturengatik ordaindutako zenbatekoa
izango da kostua. Kontutan izan behar da aseguruek babesten dituzten kalteak ez direla
zenbatu behar.

9. Lehengaiak, bukatutako produktuak  edo erdi eraldatuak:

Enpresek, istripua dela eta, ekoizpen prozesuan kaltetutako produktuak edo lehengaiak izan ditzakete.
Kalte horrek ekartzen duen kostua kalkulatzeko, honako formula hau erabiliko genuke:

        Unitateko kostua  x Kaltetutako unitate-kop.



Eusko Jaurlaritzako Erakunde autonomiaduna
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco

Lehengaien kasuan, unitateko kostua kalkulatzeko fakturaren zenbatekoa kontutan izan behar da eta
garraio-kostua, aduana-kostua, aseguruak, zergak e.a. gehitu behar zaizkio (eskurapen-prezioa, hain
zuzen). 

Bukatutako edo erdi eraldatutako produktuen kasuan, unitateko kostua enpresa bakoitzaren iritziari
jarraiki kalkulatuko litzateke, balorazio ekonomikorako metodo anitzak daudelako.

10. Galerak ekoizpenean:

Aurreikusi eta lortu ez den ekoizpena kontutan izan behar da kalkulatzeko, enpresak espero zituen
etekinak murriztu baitira.

Atal honetan ezarri beharreko formula hau izango litzateke:

        Aurreikusitako Ekoizpena  -  Ekoizpen Erreala

11. Kostuen gehikuntza ekoizpena mantentzeko:

Ekoizpena maila berean mantentzeko, enpresak eutsi behar duen gehigarrizko kostu ekonomikoa da.

- Aparteko orduak: Kalkulatzeko, erabilitako orduak, orduen kostuaz biderkatu behar dira, 1.
atalean azaltzen den moduan kalkulaturik.

- Ordezkapena egiten duenaren Kontratazio eta Prestakuntza: Atal honetan sartzen da
istriputuaren ordez sartzen den pertsona, enpresak kontratatua, kolpatuaren lana egin dezan.
Kostua kalkulatzeko kontutan izan behar dugu egindako lanorduen kopurua, orduen kostuaz
biderkatua; horri gehitu behar dizkiogu langilea hautatzeko gastuak (egotekotan) eta
ordezkapena egiten duen langilea prestatzeko gastuak.

- Lan eta zerbitzuen kontratazioa eta azpi kontratazioa: Lan bat egiteko eta zerbitzu zehatz bat
emateko egiten den  kontratazioaren edo azpi kontratazioaren kostu ekonomikoa da. Fakturen
zenbatekoa kostuen artean sartuko genuke.

- Bestelako kostuak: Aurreko ataletan kontutan hartu ez diren kostuak sartuko lirateke,
enpresarako kostuak izan badira.

PREBENTZIOAREN KOSTUAK

12. Istripua berriz ez gertatzeko ezarritako neurrien kostua:

Istripua berriz ez gertatzeko enpresak ezarri behar dituen dispositiboak, mekanismoak, babesak,
prestakuntzak eta behar diren neurri guztiak sartuko lirateke.
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Sartu beharreko kostua ezarritako neurriaren menpe egongo litzateke; dispositiboak, mekanismoak,
babesak, e.a. izatekotan, fakturen zenbatekoa izango litzateke, instalatzeko behar den lan eskuaren
salneurria gehituta.

Prestakuntzaren kasuan, erabilitako ordu-kopurua  irakaslearen lanorduko salneurriaz biderkatu behar da
kostua kalkulatzeko. Horri gehitu behar zaio prebentzioaren arloko prestakuntza hori lortzeko  langileek
erabili duten denbora (erabilitako ordu kop. X orduaren kostua).

BESTE KOSTU BATZUK

13. Administrazio-Erantzukizuna: zehapenen zenbatekoa

Istripu bat ikertzearen ondorioz zehapenak egon daitezke, enpresaren erruduntasunaren eta istripuaren
larritasunaren arabera. Hori dela eta, atal honetan sartuko dugu enpresak, administrazio-erantzukizunik
izatekotan, izan dezakeen kostua.

- Administrazio-zehapenak
- Lana geldiaraztea
- Lantokiaren etenaldia edo itxiera
- Administrazioarekin kontratuak izateko gaitasuna mugatzea

14. Gizarte-Segurantzaren arloko erantzukizuna: prestazioen gainordainak

Gizarte-Segurantzak, lan-istripua edo lanbide-gaixotasuna enpresaren aldetik seguritate-neurririk ez
egoteagatik gertatu dela antzematen badu, prestazio ekonomikoetan gainordain bat ezar dezake. 

Halaber, lan-istripuengatik eta lanbide-gaixotasunengatik dauden kotizazio-sariak gehitu edo murriztu
ditzake.

15. Erantzukizun zibila: Enpresak zuzenean ordaindutako kalte-ordainak

Enpresa erantzule zibila izan daiteke eta, horregatik, kontratuaren betebehar bat ez betetzeagatik edo
delitu baten erantzule gisa, kalte-ordain ekonomiko bat ordaindu beharra izan dezake.

16. Defentsa Juridikoaren kostua (abokatuak, adituak, e.a.)

Profesionalek, abokatuek, adituek, auziek, prokuradoreek e.a. sortutako zerbitzu-sarien kostua sartuko da.

17. Beste Kostu batzuk

- Kolpatuaren desplazamenduak eta lekualdaketak , anbulantzien edo taxien gastuak, e.a.

- Medikuntza Zerbitzuaren osasun-materialaren gastuak.

- Garbiketarako ohiz kanpoko gastuak.
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- Galerak irudian eta merkatuan (kuantifikatu gaitzak)

- Zigorrak atzerapenengatik: bezeroek enpresan zeukaten konfidantza gal dezakete eta
erreklamazioak egon daitezke kontratuak betetzen ez badira.

- Enpresako langileek protesta egiteko etenaldiak eta grebak eta, ondorioz, kostuak egon
daitezkeen lan-gatazkengatik. 

- Istripua izan duen langilearen ordez aritzen den  pertsonaren errendimendu txikiagoaren
balorazioa.

- Kolpatuak, lanpostura bueltatzen denean, izan dezakeen errendimendu txikiagoaren
balorazioa.

- Energia galtzea istripuaren ondorioz: erregaia, baporea, gasa, ura, elektrizitatea...

- Lehenengo sendaketa egiten duenak galdutako denbora (aseguru batek babesten ez duenean).

- Sartzen ez diren beste gastuak, enpresak garrantzitsutzat hartzen baditu.

OHARRAK

Atal honetan aipatuko ditugu azken erabakiaren zain dauden ekintzak, zenbatu dezakegun kostua
ezagutzen ez dugulako (erabakitzeke dauden epaiak, errekurtsoak, epaiketak, e.a.).


