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1 XEDEA 

Agiri honen xedea da Zugaztel S.A.ko laneko arriskuen prebentzio-zerbitzua eta 
osasunaren zaintza-zerbitzua kontratatzea arautuko duten zehaztapen teknikoen 
oinarriak definitzea. Prebentzio-zerbitzua da Zugaztel S.A.ko langileen segurtasuna eta 
osasuna bermatzeko beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide materialen 
multzoa. 

2 ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK 

2.1 OSASUNAREN ZAINTZA 

Enpresa adjudikaziodunak 843/2011 EDko gutxieneko baldintza teknikoak bete beharko 
ditu. Errege dekretu horrek oinarrizko irizpideak ezartzen ditu Prebentzio Zerbitzuen 
osasun jarduera garatzeko baliabideak antolatzeari buruz.  

Langileen osasunaren zaintza, laneko arriskuei dagokienez, unean uneko araudian 
ezarritakoei jarraituta egingo da, eta honako hauek jaso behar ditu: 

 
 Osasunaren Zaintzarako programa espezifikoa berraztertu eta egokitzea, behar 

izanez gero, lanpostu bakoitzaren arriskuen ebaluazioak zein diren. 
 Urteko plangintza edo programazioa egitea. 
 Urteko memoria egitea. 
 Lanpostu bakoitzean ezarri beharreko berariazko protokoloak zehaztea, 

lanpostu bakoitzak dituen laneko arriskuak kontuan hartuta, eta arriskuak 
ebaluatzeko agirian identifikatu direnak. 

 Langile guztiei eskaintzea urteko azterketa medikoa, gutxienez, honako hauek 
dituela: 

- Miaketa fisiko neurologikoa. 
- Arnas aparatuaren miaketa fisikoa. 
- Sabeleko miaketa fisikoa. 
- Miaketa fisiko osteoartikularra. 
- Audiometria (kabinan). 
- Ikusmen-kontrola. 
- Elektrokardiograma. 
- Tonometria 40 urtetik gorakoentzat. 
- Odol analitika: Hematologia eta odol Biokimika (kreatinina, glukosa, 

kolesterol osoa, HDL, LDL, triglizeridoak, azido urikoa, GOT, GPT, GGT). 
- Gernu-analisia. 

 
 Azterketa medikoak egitea sartu berriak diren langileei, edo beharrezkoa balitz, 

arrisku berriak dituzten lanak esleitu ondoren, arazo fisiko, psikologiko edo 
sentsorialak direla-eta, lanak egin ezin dituzten pertsonei ez emateko. 
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 Luzaroan lanera etorri gabe egonda, berriz ere lantokira etorri denari azterketa 
medikoak egitea, langileak lanposturako gaitasuna duela egiaztatzeko. 

 Haurdun, erditu berri edo edoskitzaroan dauden langileen osasunaren 
ebaluazioa egitea, eta arrisku jakin batzuen mendeko langileei ere bai. 
Prebentziozko neurri egokiak proposatuko ditu. 

 Segurtasun eta Osasun Batzordearen bileretara joatea, beharrezkoa balitz. 
 Dagozkion txosten medikoak eta horien osasun agiriak prestatu eta aurkeztea, 

hala nola: 
 Langile bakoitzarentzako txosten mediko pertsonalizatua eta 

konfidentziala. Gutxienez, honakoak izango ditu: azterketa medikoan 
egindako probak, historia klinikoa eta horien balorazioa, dagozkion 
gomendioak eta langilearen gaitasun-irizpide medikoa eta laborala 
lanposturako, baita beharrezko diren prebentziozko neurriak ere. 

 Langilearen osasunari buruzko ondorioak eta lanposturako gaitasun 
medikoa. 

 Behar izanez gero, lan-txosten medikoak egitea ohiko lanpostuari 
dagozkion eginkizunak betetzeari buruz, edo lan-txosten medikoak egitea 
lanpostua aldatu behar izateari buruz, langilearen osasun-arazoak direla 
eta. 

 Langileen osasunari buruzko azterketen txosten globala. Horretarako, 
lortutako emaitzen analisi epidemiologikoa egingo du, eta errespetatuko 
ditu beti intimitate, duintasun eta konfidentzialtasun eskubideak. 

 Enpresaren jarduerari buruzko beste edozein agiri, betiere Osasun 
Batzordeak osasun arduradunei edo lan osasun arloko arduradunei bidali 
behar diena bada. 

2.2 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 

Arlo teknikoei lotutako inoren prebentziozko zerbitzuak honako hauek izango ditu: 

Segurtasuna:  

- Laneko arriskuen ebaluazioa (Laneko arriskuen hasierakoa edo orokorra, baita 
lanpostu guztien berariazko arriskuak ere). 

- Ebaluazioa berrikustea. 

- Neurri zuzentzaileen plangintza egitea. Garatu beharreko prebentziozko jarduerak 
zehaztea, eta horiek egin eta/edo ezartzeko epea eta/edo lehentasuna ezartzea.  

- Larrialdi plana. Gerta daitezkeen larrialdi egoerak identifikatzea, larrialdirik izanez gero, 
esku-hartzea eta kontrola lehenbailehen eta era eraginkorrean egiten direla bermatzeko 



001-2018 

Zehaztapen Teknikoen Plegua 

  

 

 Zugaztel, S.A.    4/9 

 

 

neurriak har daitezen. Bereziki, arlo hauetan: lehen laguntzak, suteen aurkakoa eta 
langileen ebakuazioa.  

- Prebentziozko neurrien eraginkortasuna egiaztatzea. Aldez aurretik garatutako 
jardueretan ezarri diren prebentziozko neurrien efikaziaren kontrola eta jarraipena 
egingo da aldiro.  

- Barne informazioa eta komunikazioa. 

- Langileei prestakuntza ematea (Urteko prestakuntza plana). 

- Segurtasunari buruzko jarraibideak, prozedurak eta arauak (orokorrak enpresarentzat, 
eta espezifikoak eginkizun jakin batzuetarako). 

- Istripu eta gaixotasun profesionalak ikertzea. Langileen osasunari kalte egin dioten 
istripu larrien kausak aztertzea.  

- Arrisku larri eta berehalakoa (Egoera arautzen duen jarraibidea idaztea). 

- Aldiro, lan-egoeren kontrola eta berrikusketa (zehaztu beharreko epealditan). 

- Barne auditoretzak (Laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa sistema betetzen dela 
egiaztatzeko). 

- Beste batzuk  

b) Higienea:  

- Higiene-arriskuaren ebaluazioa (Osasunarentzako higiene-arriskuaren higiene-
ebaluazio kualitatiboa). 

- Agente fisikoen berariazko ebaluazioak: zarata, tenperatura, argiztapena, bibrazioak 
eta, bereziki, karga elektroestatikoak…  

- Ebaluazioa berrikustea: Neurketak irizpide teknikoaren arabera egitea. 

- Higiene-arloan neurri zuzentzaileen plangintza egitea (enpresarekin egin beharreko 
bileren bidez). Garatu beharreko prebentziozko jarduerak zehaztea, eta horiek egin 
eta/edo ezartzeko epea eta/edo lehentasuna ezartzea.  

- Arriskuen informazioa. 

- Langileei prestakuntza ematea (enpresarentzako berariazko ikastaroak). 

- Segurtasunari buruzko jarraibideak, prozedurak eta arauak (higiene-arriskuen 
ebaluazioaren emaitzetan oinarrituta). 

- Istripu eta gaixotasun profesionalak ikertzea: Higieneari lotutako 
istripuak/gorabeherak (bajarekin eta bajarik gabe) eta gaixotasun profesionalak. 

- Aldiroko kontrola: Aldiroko higiene-azterlanak, arriskuen ebaluazioan definituta. 

- Beste batzuk. 
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c) Ergonomia eta Psikosoziologia:  

- Arrisku ergonomikoaren ebaluazioa. 

- Arrisku ergonomikoen hasierako ebaluazioa. Horretarako, bisitak egingo dira 
lanpostuetara, eta lanpostuen berariazko azterlanak egingo dira (kargak manipulatzea, 
mugimendu errepikakorrak, jarrera behartuak...). 

- Ingurumen-baldintzen berariazko ebaluazioak. 

- Arrisku psikosozialen ebaluazioa (faktore psikosozialen inkesta bidez). 

- Arrisku ergonomikoaren eta psikosozialaren ebaluazioa berrikustea (enpresarekin 
adostutako aldizkakotasunarekin). 

- Neurri zuzentzaileen plangintza egitea (enpresarekin egin beharreko bileren bidez). 
Garatu beharreko prebentziozko jarduerak zehaztea, eta horiek egin eta/edo ezartzeko 
epea eta/edo lehentasuna ezartzea.  

- Barne informazioa eta komunikazioa (ergonomia eta psikosoziologiari buruzko 
informazioa). 

- Langileei prestakuntza ematea (enpresarentzako berariazko ikastaroak). 

- Jarraibideak eta prozedurak (orokorrak enpresarentzat eta/edo espezifikoak eginkizun 
jakin batzuetarako). 

- Istripu eta gaixotasun profesionalak ikertzea: Ergonomiari lotutako 
istripuak/gorabeherak (bajarekin eta bajarik gabe) eta gaixotasun profesionalak. 

- Beste batzuk. 

3 GIZA EKIPAMENDUA ETA EKIPAMENDU MATERIALA 

3.1 GIZA BALIABIDEAK 

Lanei atxikitako langileak kontratistarenak dira, eta horrek izango ditu enpresari den 
aldetik berezko eskubide nahiz betebeharrak. 

Zerbitzua ematen duten osasun langile guztiek titulazioa, kualifikazioak eta 
espezialitateak beteko dituzte, 2011ko uztailaren 4ko 843/2011 EDn ezarrita daudenak. 
Errege dekretu horrek oinarrizko irizpideak ezartzen ditu Inoren Prebentzio Zerbitzuen 
osasun jarduera garatzeko baliabideak antolatzeari buruz.  

Oro har, kontratistak, enplegu-emaile den aldetik, obligazioak ditu eta horiei erantzun 
beharko die, eta kontratistaren eta azpikontratisten eta langileen arteko lan-
harremanari buruzko arauak bete beharko ditu. Ezingo du Administrazioaren kontra 
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inolako isunik, zigorrik edo erantzukizunik jasanarazi, arauetariko bat urratu duela-eta, 
organismo eskudunek halakorik ezarriz gero. 

3.2 BALIABIDE MATERIALAK 

Bitarteko teknikoak izan behar ditu lizitatzaileak, osasunaren zaintzari eta laneko 
arriskuen ebaluazioa neurtzeko ekipoei lotutako diziplinetan zehaztu diren azterketa 
medikoak egiteko. 

4 BALDINTZA BEREZIAK 

4.1 KONTRATUA BETEARAZTEA 

 
Egiten dituen lanen eta egindako prestazio nahiz zerbitzuen kalitate teknikoaren 
erantzulea da pertsona kontratista, baita, Administrazioaren edo hirugarrenen ustez, 
izan daitezkeen ondorioen erantzulea ere, kontratua betearaztean gerta daitezkeen 
akats, desegokitasun edo ondorio okerrak direla eta. 
Pertsona kontratistak ezingo ditu ordeztu lanei atxikitako langile fakultatiboak, 
kontratuaren arduradunak horretarako berariazko baimena ematen ez badu.  
Pertsona kontratistak isilpean gordeko ditu kontratuaren xedeari lotutako datu eta 
aurrekariak, betiere agerikoak ez badira, edo kontratua betearaztean sor daitezkeenak. 
Zein informazio mota den isilpekoa adierazi ahal izango da, eta pertsona kontratistak 
noiz arte eutsiko dion konfidentzialtasunari. Gutxienez, bost urteko epea izango du, 
kontratua gauzatzen den hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 

4.2 KONFIDENTZIALTASUNA 

Enpresa adjudikazioduna derrigortuta dago langileei emandako edo lanaren ondorioz 
jasotako informazioa eta dokumentazioa isilpean gordetzera. 

Era berean, erabaki da empresa adjudikaziodunak, abenduaren 13ko  Datu Pertsonalak 
Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren 12. artikuluarekin bat, eta kontratu honetatik 
aurrera honakoa egingo duela:  

1. Bakar-bakarrik erabiliko ditu datuak ZUGAZTELen jarraibideekin bat, eta ez 
ditu beste helburu baterako erabiliko, ezta beste pertsona batzuei jakinarazi 
ere, ezta gordetzeko ere. 

2. Aipatu legea betetzeko konpromisoa hartzen du, bereziki 9. artikulua, ezarri 
beharreko segurtasun neurriak zehazten dituena. 
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3. Datuak beste helburu baterako erabiliz gero, edo kontratuan jasotakoa 
urratuz jakinaraziz gero, fitxategi-tratamendu arduraduna ere badela 
ulertuko da, eta egin litzakeen arau-hausteei erantzun beharko die. 

4. Ezingo du azpikontratatu hirugarren batekin ZUGAZTELek eskatutako inongo 
tratamendurik egitea, salbu eta azken horrek horretarako berariazko 
baimena idatziz eman badio. 

5. Zerbitzua eman bitartean beharrezkoa bada zati bat azpikontratatzea eta 
inguruabar hori aurreikusita ez badago, ZUGAZTELen mendean utziko dituzte 
aurreko atalean adirazitakoak. 

6. Behin zerbitzua ematea bukatuta, datu pertsonalak  suntsitu beharko dira 
edo ZUGAZTELi itzuli, baita erabili diren eta datu pertsonalak dituzten 
euskarri eta dokumentuak ere. Enpresa adjudikaziodunaren erantzukizuna 
da azpikontratisten datuak suntsitu edo itzultzea. 

7. Ez ditu datuak suntsituko behin-behinean gordetzeko legezko aurreikuspena 
egonez gero. Horrelakoetan, behar bezala bloketatuta gordeko dira 
denboraldi horretan, eta gero suntsitu. 

 

4.3 INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA 

Segurtasun neurriak: 

Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du ZUGAZTELeko Informazioaren 
Segurtasunari buruzko Araudia betetzeko (hornitzaileentzako informazioaren 
segurtasunari buruzko araudia eta hura garatzen duen dokumentazioa) eta profesional 
guztiei helarazteko, hala enpresakoak nola azpikontratatuak. 

ZUGAZTELek kontratu honi atxikitako aipatu dokumentazioa banatuko du eta bertan 
aldaketarik izanez gero, ale berri bat helaraziko dio honako helbide elektronikoaren 
bidez:  segurtasuna.zugaztel@bizkaia.eus nahiz eta beti egongo den eskuragarri honako 
webgune honetan: http://zugaztel.bizkaia.eus/ca_contratacion.asp. 

 

ENPRESA ADJUDIKAZIODUNAK konpromisoa hartzen du 
(segurtasuna.zugaztel@bizkaia.eus korreoaren bidez) ZUGAZTELi helarazteko 
segurtasun neurrien ezarpen maila egiaztatzeko eskatutako informazio oro, gehienez, 
10 egun balioduneko epean. 

 

Segurtasunari lotutako gertaerak eta gorabeherak: 

mailto:segurtasuna.zugaztel@bizkaia.eus
http://zugaztel.bizkaia.eus/ca_contratacion.asp
mailto:segurtasuna.zugaztel@bizkaia.eus
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Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du ZUGAZTELi 
(segurtasuna.zugaztel@bizkaia.eus korreoaren bitartez), informazioaren 
segurtasunean izandako gertaera eta gorabehera esanguratsuen berri berehala 
emateko. 

 

Auditoretzak: 

Enpresa adjudikaziodunak onartzen du ZUGAZTELen gaitasuna eta ahalmena aurreko 
segurtasun neurriak bete direla egiaztatzeko auditoretzak eta berrikuspenak egiteko,  
bigarrenak gutxienez 72 orduko epean abisu formala egin ondoren. 

 

4.4 JABETZA INTELEKTUALA 

Lanarekin zerikusia duten jabetza intelektualaren eskubideak Zugaztelenak dira. Horren 
ondorioz sortutako edozein produktu edo azpiproduktu dagokion eremutik kanpo 
ezingo da beste helburu batzuetarako erabili, Zugaztelek berariaz idatziz baimentzen ez 
badu. Enpresa lizitatzaileak Zugazteli helaraziko dizkio artxibo guztien iturri guztiak, 
baita erabilitako baliabide teknologiko guztiak ere.  

Lana egiten zen bitartean sortutako dokumentazioa Zugaztelen jabetza esklusibokoa da, 
eta enpresa esleipendunak ezingo du jaso, ez eta kopia bat lortu edo hirugarrengoei 
eman ere, Zugaztelen idatzizko baimen zehatzik gabe. Hala badagokio, Zugaztelek 
baimen hori emango lioke, enpresak zertarako behar duen berariaz adieraziz eskaera 
formala egin ondoren. Paragrafo honetan xedatutakoa ulertuta dago salbu eta 
kontratatutako lana egin izanaren froga gisa gordetzen bada. Zugaztelek berariaz 
ematen du baimena lan honen emaitzak Zugaztelentzat berarentzat erreferentzia gisa 
eta etorkizunean egin beharreko lanen oinarri gisa erabiltzeko. 

Enpresa adjudikaziodunak Zugaztelek eskuratutako informazioaren konfidentzialtasuna 
bermatu beharko du eta, datu pertsonalei dagokienez, arlo horretako indarreko legeria 
bete beharko du. Lanak egiten ari diren bitartean ezagut ditzaketen datu, informazio eta 
dokumentu guztiei buruz, enpresako kolaboratzaile guztiek erabateko lanbide sekretua 
mantentzeko konpromisoa hartzen dute, irudikapen modua (ahoz edo idatziz) alde 
batera utzita. Informazio horiek esklusiboki kolaboratzaileek lortuko dituzte, ezinbestez 
aipatzen ari garen eremuaren barruan atxikitako zereginak garatzeko behar badituzte. 
Guztiei ohartaraziko zaie lortuko duten informazioa zorrozki konfidentzial eta zuhurra 
dela.. 

Era berean, enpresa esleipendunak Zugazteli berehala jakinarazi beharko dio 
informazioaren segurtasun eta babes sistemaren akats edo ihesekin zerikusia duen 
edozein susmori buruz, hori lanak garatzen ari diren bitartean hautematen bada. 

mailto:segurtasuna.zugaztel@bizkaia.eus
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4.5 BERDINTASUNA 

Era berean, entitate adjudikaziodunak, kontratuaren indarraldian, hizkuntza ez-sexista 
erabiliko du behin betiko agiri idatzi nahiz digitaletan, eta, sexukako datuak bereizi 
beharko ditu sortzen duen pertsonei buruzko edozein estatistikatan, betiere otsailaren 
18ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari  buruzko 4/2005 Legearen 2.3 
artikuluarekin bat, errespetatu beharreko printzipo orokorrak adierazten dituena. 
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Kanariar Uharteak, 21, 3. solairua 

48015 BILBO (Bizkaia) 

 

Tel.: (+34) 94 656 7717 

Faxa: (+34) 94 656 7718 

zugaztel@bizkaia.eus  

 

 

 

 SI-0002/ 2013 ER-1141 / 2011 

• Diseño y desarrollo de infraestructuras multicanal para la atención a la ciudadanía 
• Servicio de alta, grabación y digitalización de documentos 
• Servicio de atención no presencial omnicanal a la ciudadanía 
• Servicio de marketing digital: coordinación, planificación, publicación, monitorización y 

seguimiento de social media y contenidos digitales 

 

mailto:zugaztel@bizkaia.eus
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