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ALDI BATERAKO EZINTASUN PROZESUETAKO BAJA PARTEAK ETA BAJA BERRESTEKO PARTEAK
GERTAKARI ARRUNTAK
AURREKO ARAUDIA

GAUR EGUNGO ARAUDIA (625/2014 ED)

NORK EMATEN DU?

Osasuneko Zerbitzu Publiko (OZP) Medikuak.

OZPko medikua.

NOIZ EMATEN DA BAJA PARTEA?

Langilearen azterketa medikoaren ondoren.

Langilearen azterketa medikoaren ondoren.

< 5 egun naturaleko iraupena duten prozesuetan
Baja eta altako parteak batera emango dira.
5 - 30 egun naturaleko iraupen balioetsia duten prozesuetan
Lehenengo berreste-partea baja-partea eman ondorengo 7 egunera
emango da, alta-partea ematen den kasuetan izan ezik.
Gainerakoak, aurreko partea eman zenetik gehieneko 14 eguneko epean.
Lehenengoa, ezintasuna hasi eta 4. egunean, hurrengoak: aurreko partea
eman zen datatik hasi eta zazpi egun pasatzen diren aldi bakoitzean,
prozesurako balioetsitako iraupena alde batera utzita.

31 - 60 egun naturaleko iraupen balioetsia duten prozesuetan
Lehenengo berreste-partea baja-partea eman ondorengo 7 egunera
emango da, alta-partea ematen den kasuetan izan ezik.
Gainerakoak, aurreko partea eman zenetik 28 eguneko gehieneko epean

BAJA BERRESTEKO PARTEAK

(Baja-parteak bajarako balioetsitako iraupenaren arabera egiten dira,
iraupen-taulen eta intzidentzia-graduaren arabera)

> 61 egun naturaleko iraupen balioetsia duten prozesuetan
Lehenengo berreste-partea baja-partearen ondorengo 14 egunera emango
da.
Gainerakoak, aurreko partea eman zenetik gehieneko 35 eguneko epean.

Prozesua 365 egunera iristen denean. GSINek edo IGIk erabakiko du
medikuaren alta, luzapena edo aldi baterako ezintasunaren kalifikazioa
eman behar den.(Egun horretatik aurrera ez da berreste-parterik
jaulkitzen; azken berreste-partearekin batera, kontrola GSINaren eskura
pasatzen dela jakinaraziko dio sendagileak langileari)

Prozesua 365 egunera iristen denean. GSINek edo IGIk erabakiko du
medikuaren alta, luzapena edo aldi baterako ezintasunaren kalifikazioa eman
behar den.(Egun horretatik aurrera ez da berreste-parterik jaulkitzen; azken
berreste-partearekin batera, kontrola GSINaren eskura pasatzen dela
jakinaraziko dio sendagileak langileari)

LANEKO GERTAKARIAK
AURREKO ARAUDIA
NORK EMATEN DU?

GAUR EGUNGO ARAUDIA

Mutuako edo OZPko medikuak, baldin eta gertakaria zein erakundek
estaltzen duen.

Mutuako edo OZPko medikuak, baldin eta gertakaria zein erakundek
estaltzen duen.

Aurreko partea eman zenetik 7 eguneko aldizkakotasunarekin ematen
dira, prozesurako ezarritako iraupen balioetsia alde batera utzita.

Gertakari arruntetatik eratorritako prozesuetako epe berdinak.

BAJA BERRESTEKO PARTEAK
Prozesua 365 egunera iristen denean. GSINek edo IGIk erabakiko du
medikuaren alta, luzapena edo aldi baterako ezintasunaren kalifikazioa
eman behar den.

Prozesua 365 egunera iristen denean. GSINek edo IGIk erabakiko du
medikuaren alta, luzapena edo aldi baterako ezintasunaren kalifikazioa eman
behar den.
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OZP-K EGIN BEHARREKO TXOSTEN MEDIKOAREN OSAGARRIAK
AURREKO ARAUDIA

NORK EMATEN DU?

OZPko medikuak.

GAUR EGUNGO ARAUDIA
OZPko medikuak.

TXOSTENAK EGITEA BAJAREN IRAUPENAREN/AURREIKUSPENAREN ARABERA

AURREKO ARAUDIA

≤ 30 EGUN

31 eta 60 EGUN BITARTEAN

GAUR EGUNGO ARAUDIA
Ez du txosten osagarririk eskatzen

2. berreste-partearekin egiten da: Baja eman eta 35 egunera
(7+28). GSINeko nahiz IGIKeko mediku ikuskatzaileek eta
Baja eman zenetik 28 egunera egin beharko litzateke, eta 28 Mutuako medikuek eskuratu ahal izango dute.
egun pasatzen diren aldi bakoitzean eguneratu.
2. berreste-partearekin egiten da: Baja eman eta 49 egunera
(14+35). GSINeko nahiz IGIKeko mediku ikuskatzaileek eta
Mutuako medikuek eskuratu ahal izango dute.

> 60 EGUN
Eguneratu egiten da txosten osagarria bi berreste-parte berri
egiten diren bakoitzean.

KONTROL TXOSTENAK

Hiru hilean behingo Ikuskaritza Medikoa

Ikuskaritza Medikoa edo OZPko medikua, aurrenekoaren
gainbegiratzepean, hiru hilean behin. GSINeko nahiz IGIKeko
mediku ikuskatzaileek eta Mutuako medikuek eskuratu ahal
izango dute.
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ALDI BATERAKO EZINTASUN PROZESUETAKO ALTA PARTEAK

GERTAKARI ARRUNTAK
AURREKO ARAUDIA

NORK EMATEN DU?

ALTAREN ONDORIOAK: PRESTAZIOEN
IRAUNGITZEA

GAUR EGUNGO ARAUDIA

OZPko medikuak, Osasun Zerbitzuko Ikuskaritza Medikoak,
dagokion Erakunde Kudeatzaileari atxikita dagoen
Ikuskaritza Medikoak.

OZPko medikuak, Osasun Zerbitzuko Ikuskaritza Medikoak,
dagokion Erakunde Kudeatzaileari atxikita dagoen Ikuskaritza
Medikoak.

Alta-partea eman eta hurrengo egunean.

Alta-partea eman eta hurrengo egunean.

LANEKO GERTAKARIAK
AURREKO ARAUDIA

NORK EMATEN DU?

ALTAREN ONDORIOAK:
PRESTAZIOAREN IRAUNGITZEA

Mutuako medikuak, OZPko medikuak, Osasun Zerbitzuko
Ikuskaritza Medikoak edo dagokion Erakunde Kudeatzaileari
atxikitako Ikuskaritza Medikoak, baldin eta zaintzaren
estaldura zein erakundek ematen duen.

GAUR EGUNGO ARAUDIA

Mutuako medikuak, OZPko medikuak, Osasun Zerbitzuko
Ikuskaritza Medikoak edo dagokion Erakunde Kudeatzaileari
atxikitako Ikuskaritza Medikoak, baldin eta zaintzaren estaldura
zein erakundek ematen duen.

Alta-partea eman eta hurrengo egunean.(partean ageri den Alta-partea eman eta hurrengo egunean.(partean ageri den altaalta-egunaren biharamunean)
egunaren biharamunean)
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BAJAKO, BERRESTEKO ETA ALTAKO PARTEEI DAGOKIENEZ, LANGILEEK, ENPRESEK ETA ERAKUNDEEK DITUZTEN BETEBEHARRAK

LANGILEEN BETEBEHARRAK
AURREKO ARAUDIA

PARTE HAUEK ENPRESARI
ENTREGATZEKO EPEA:
- Bajakoa eta berrestekoa
- Altakoa

3 egun baliodun (jaulkitze-egunetik bertatik kontatzen hasita)
(24 ordu).

GAUR EGUNGO ARAUDIA

3 egun baliodun (jaulkitze-egunetik bertatik kontatzen hasita)
(24 ordu).

ENPRESAREN BETEBEHARRAK
AURREKO ARAUDIA

ENPRESAK PARTEAK BIDALTZEKO
DUEN EPEA, ENPRESAREN
INFORMAZIOA ERANTSITA (GSIN, IGI
EDO MUTUAK)

5 egun baliodun

GAUR EGUNGO ARAUDIA

3 egun baliodun

Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak, behar den guztietan, aldi baterako ezintasun egoeran dauden langileen datuak emango dizkio Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Nagusiari, kuotak kitatzeko aldi bakoitzean prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea duten ala ez gorabehera, hartara zerbitzu komun hark egin beharrekoak egin ditzan
Gizarte Segurantzaren kuotak kitatzean prestazioa eskuordetuta ordaintzeagatik langileei ordaintzen zaizkien kopuruak konpentsatzeko. Erakundeen arteko komunikazio hori
egitea ezinbestekoa izango da beti Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak konpentsazio horiek aplikatuko baditu kuotak kitatzean.
Inoiz enpresari batek langile bati ordaintzen badio aldi baterako ezintasunaren prestazioa ordainketa eskuordetuta, zenbateko hori GSaren kuotak ingresatzeko unean
deduzitu gabe, GSINari edo mutualitateari eskatu ahalko dio (zein bere kasuan, prestazioa kudeatzeko eskumena nork duen) kontzeptu hori dela-eta langileari kuotetatik
deduzitu gaberik ordaindutako kopuruak itzultzeko.
Parte medikoak GSINari ez bidaltzeak eragin lezake Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak, erakunde kudeatzaileak edo mutualitateak hala proposatuta, enpresak aldi
baterako ezintasunek eragindako prestazio ekonomikoen ordainketa eskuordetua egiteko ezinbesteko lankidetza esekitzea.
Erabakitzen den esekialdiaren berri Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari eta erakunde kudeatzailea edo mutualitateari emango zaie.
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MUTUEN ETA OZP-REN BETEBEHARRAK
AURREKO ARAUDIA

GAUR EGUNGO ARAUDIA

OZP-K EDO MUTUEK BAJA PARTEAK
EDO BAJA NAHIZ ALTA BERRESKO
PARTEAK BIDALTZEKO DUTEN EPEA

5 egun (GSINera edo Mutuara)

GSINera berehala edo, gehienez, partea eman eta hurrengo egun baliodunean, era
telematikoan.

IGI-EK EDO MUTUARI DAGOZKIEN
PARTEAK BANATZEKO DUEN EPEA

Ez da aplikatu

GSINera berehala edo, gehienez, partea eman eta hurrengo egun baliodunean, era
telematikoan.

ERAKUNDE KUDEATZAILEKO
IKUSKATZAILE MEDIKOEK EMANDAKO
ALTA PARTEAK: OSASUN ZERBITZURA
ETA/EDO MUTUARA BIDALTZEKO EPEA

Ez da aplikatu

GSINera berehala edo, gehienez, partea eman eta hurrengo egun baliodunean, era
telematikoan.
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MUTUEK FORMULATUTAKO MEDIKUAREN ALTA PROPOSAMENAKGERTAKARI ARRUNTETATIK ERATORRITAKO ALDI BATERAKO
EZINTASUN PROZESUETAN
AURREKO ARAUDIA

GAUR EGUNGO ARAUDIA

ZEIN ERAKUNDEK PROPOSATZEN
DU?

Mutuak, atxikitako zerbitzu medikoaren bidez.

Mutuak, atxikitako zerbitzu medikoaren bidez.

ZEIN ERAKUNDERI FORMULATZEN
ZAIZKIO?

Osasun Zerbitzuetako Ikuskaritza Medikuari; berari baitagokio kasu
bakoitzean alta-parteak bidaltzen dituzten medikuei edo zerbitzu
medikuei proposamenak igortzea.

Osasun Zerbitzuetako Ikuskaritza Medikuari; berari baitagokio kasu bakoitzean
alta-parteak bidaltzen dituzten medikuei edo zerbitzu medikuei proposamenak
igortzea.

MEDIKUAK BAJA
PROPOSAMENARI BURUZ IRITZIA
EMATEKO DUEN EGUN KOPURUA

Ikuskaritza Atalean sarrera izan duen datatik kontatzen hasi eta 5 egun
baliodun.
10 egun baliodun
(2015eko otsailaren 28ra arte epea 11 egun baliodunekoa da)

PROPOSAMENAREN EBAZPENA

Baja emateko arrazoia berrestea.

Baja emateko arrazoia berrestea.

Proposamena onartzea, medikuaren alta-partea bidalita.

Proposamena onartzea, medikuaren alta-partea bidalita.

ONDORIOAK, ZERBITZU MEDIKOAK
Ikuskaritza Medikoak erabaki dezake alta ematea, medikuaren partea
EPE BARRUAN ERANTZUTEN EZ
bidalita, edo baja mantentzea.
BADU

Ikuskaritza Medikoak erabaki dezake alta ematea, medikuaren partea bidalita,
edo baja mantentzea.

BAJA BERRESTEN DELA
JAKINARAZTEKO EGUN KOPURUA

5 egun baliodun, Ikuskaritza Medikoaren Atalean proposamena jaso
zenetik hasita

15 egun baliodun, Ikuskaritza Medikoaren Atalean proposamena jaso
zenetik hasita

(2015eko otsailaren 28ra arte epea 11 egun baliodunekoa da)

Mutuak egin ditzakeenak:

ONDORIOAK, EPEAREN BARNEAN
ERANTZUTEN EZ BADA

Mutuak, erantzuteko epea pasatu ondoren, eska dezake Erakunde
Kudeatzailearen Ikuskaritza Medikoan alta-partea bidaltzea.
Berriz ere proposamena egitea Osasuneko Zerbitzu Publikoan.

GSINeko zerbitzu medikoetan alta ekimen bat planteatzea.

ERAKUNDE KUDEATZAILEAK
MUTUAK ALTA BIDALTZEKO
EGINDAKO ESKAERARI
ERANTZUTEKO DUEN EPEA

4 egun baliodunekoa, eskaera jaso zenetik kontatzen hasita.
Ez dago erantzuteko berariazko eperik. Horregatik, epe orokorrak (3
hilabete) hartuko dira kontuan.
(2015eko otsailaren 28ra arte epea 8 egun baliodunekoa da)
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ALDI BATERAKO EZINTASUNEAN GERTAKIZUNAK ARGITZEKO PROZEDURA

GAIA

GAUR EGUNGO ARAUAK
Administrazioaren beraren ekimenez:
GSINen ekimenez.
Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak, Osasun Zerbitzu Publikoak edo Itsasoko Gizarte Institutuak
proposatuta
Langilearen ekimenez.
Mutualitateen ekimenez.

Prozeduraren hasiera

Enpresa kolaboratzailearen ekimenez.
Mutualitateari edo enpresari, prozedura ez bada haien ekimenez abiarazi.
Langileari, prozedura ez bada haren ekimenez abiarazi.

Prozedura jakinaraztea

Alegatzeko epea

Mutuarena edo enpresa kolaboratzailearena: 4 lanegun. Langilearena: 10 lanegun.

Prestazioa onartzea eta ordaintzea
Nahitaezko txostena
Ebazpena emateko epea

Jaulkitako baja-partearen arabera, zehazteko prozeduraren emaitza baja-partean ageri denarekin bat ez badator egin
beharreko doitzeak gorabehera.
GSINaren Probintzia Zuzendaritzako Ezintasunak Baloratzeko Taldeak (EBT)
15 lanegun, une honetatik aurrera zenbatuta:
Agiriak eta alegazioak aurkeztu zireneko egunetik aurrera. Horiek aurkezteko epearen amaiera-egunetik aurrera.
Gertakizuna argitzea eta, hala egokituz gero, prozesua lehenagoko beste prozesu baten ondoren berriz gaixotzeagatik
den argitzea.

Ebazpenaren zentzua

Zer ondorio egokitzen diren.
Zer erakundek duen prestazio ekonomikoak eta osasunekoak emateko ardura.
Aurretiazko erreklamazioaren ebazpenaren balio bera izango du ebazpenak. (36/2011 Legearen 71. art.)

Ebazpena jakinaraztea

Hauei jakinarazten zaizkie ebazpenak:
Langileari. Enpresari.
Mutualitateari.
Osasun-zerbitzuari.
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PRESTAZIO EKONOMIKOAREN ETA ABE-EGOEREN JARRAIPENA ETA KONTROLA

GAIA

GAUR EGUNGO ARAUDIA

Baja-parte medikoa jaulkitzen den unetik bertatik egin ahal izango da, eta OZPko nahiz GSIN/IGIko ikuskatzaileek nahiz
Mutualitateen sendagileek baja-parte
Mutualitateetako sendagileek aztertu ahal izango dituzte txosten medikoak, proben emaitzak eta diagnostikoak beren lana
medikorik jaulki ezin duten GAABE-egoeren egiteko. Haatik, horrez gain, GSIN/IGIko Ikuskatzaileek Mutualitateen esku dauden lehen mailako arretako zein arreta
jarraipena eta kontrola.
espezializatuko dokumentu klinikoetarako eta gertakizun profesionaletako dokumentu klinikoetarako sarbidea izango dute
–ahal dela, telematikoa–.

Mediku-azterketetarko hitzordu ematea

Gutxienez lau lanegun lehenago jakinaraziko zaizkio langileari, agertu ezean prestazio ekonomikoa badaezpada eseki egin
litekeela eta agertu ez izana azterketa egiteko ezarritako egunaren ondorengo hamar laneguneko epean justifikatu ezean
subsidioa jasotzeko eskubidea iraungi egingo dela gaztigatuta.

Agertu ez izana kasu hauetan geratuko da Langileak osasun-arreta ematen dion OZParen txosten mediko bat ekartzen badu, pazientearen egoera klinikoa zela eta
justifikatuta:
agertzea desegokia zela dioena.

Erakunde kudeatzaileak nahiz Mutualitateak
Hamabost laneguneko epean, subsidioa zuzenean ordainduta langileari, enpresari eta GSDNari jakinarazita, eta
prestazioa esekitzeko hartutako erabakia
jakinarazita, orobat, zer egunetik aurrera hasiko den berriz enpresak eskuordetutako ordainketa egiten.
indargabetzen duen ebazpena

Agertu ez izana ez justifikatzea

GIN/IGIk emango du prestazioa jasotzeko eskubidea iraungi dela deklaratzen duen ebazpena edo erabakia, eta langileari,
OZPari, enpresari eta GSDNari jakinaraziko zaie; Erakunde Kudeatzaileetako ikuskatzaileek alta medikoa jaulkia ahal izango
dute.
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