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LANGILE AUTONOMOENDAKO AZPIPROGRAMA 
Sarrera / Egoeraren azterketa 
Uztailaren 11ko 20/2007 Legearen bidez onetsitako Langile Autonomoen Estatutuak ezartzen du 
ezinbestekoa dela laneko istripuen eta lanbide eritasunen ondoriozko prestazioa ematea 
ekonomikoki mendekoak diren langile autonomoei eta arrisku handieneko jardueretan sartutakoei. 
Arau hori aitzinamendu handia izan da talde horren laneko segurtasun eta osasun baldintzak 
ezagutzeko eta ezbehar-tasen aurrean lanean nola jokatzen duen jakiteko. 
Era berean, arau horren 8. artikuluak laneko arriskuen prebentzioaren arloko alderdiak biltzen ditu 
eta administrazio publikoei berariaz eginkizun aktiboa esleitzen die langile autonomoaren arriskuen 
prebentzioari dagokionez. Legearen arabera, administrazio publikoak dira langile autonomoen 
segurtasun eta osasun baldintzen bermatzaileak, baita langile autonomoen erakundeendako infor-
mazio eta kontsulta bideak garatzeko ere, kolektibo horrengan eragina duten politiketan.  
Langile Autonomoen Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legea (LAEL) indarrean jarri zenetik 
bederatzi urte igaro arren, ez nazio mailan ez autonomia erkidegoetan, ez dakigu ba ote dagoen 
helburu horiei begirako jarduketak planifikatzeko programa edo jarduketa publikorik. Nafarroako 
Lan Osasuneko III. Planak (2016-2020) 2. ildo bat ezartzen du laneko arriskuei aitzintzeko araudia 
egiazki eta modu eraginkorrean bete dadin bultzatzeko, kalitate eta efizientzia estandar batzue-
tarantz aurrera egiteko. Ildo horren barnean, 2. helburuak ikusten zuen enpresa-jardueren koordi-
nazioa hobetu beharra zegoela eta horretarako jarduerak egin behar zirela autonomoen taldeari 
laneko arriskuen prebentzioaren arloan aholkularitza publikoa eta laguntza teknikoa emateko, batez 
ere haien elkarteekin elkarlanean. Era berean, azpimarratzen zen laneko arriskuen prebentzioa 
hobetu beharra zegoela kolektibo jakin horretan, besteak beste. 
Hala jasotzen du, orobat, Nafarroako Lan Autonomoaren 2017-2020ko Planak, arlo horretako ekin-
tza berariazkoak ezartzen baititu talde horren premiei erantzuteko eta Nafarroako Gobernuak Lan 
Osasuneko III. Planaren bitartez hartu zuen konpromisoa betetzeko. 
Gizarte Segurantzari laguntza ematen dioten mutuek ere badute beharra kontingentziak Gizarte 
Segurantzaren babespean dituzten autonomoei jakinarazteko zer koordinazio aukera duten hala 
jarduera konkurrenteetarako nola Prevención10.es zerbitzuaren bidezko prestakuntzarako18 

Xede-populazioa 
Lan autonomoan diharduen taldea eta Langile Autonomoen Araubide Berezian (LAEL) alta 
hartutakoak, lehen sektorekoak barne.  

Helburu orokorrak 

1. Laneko ezbehar-tasa murriztea langile autonomoen taldean.
2. Betetzea LAABaren 8. artikuluko xedapena, administrazio publikoen esku uzten dituena langile

autonomoen prebentzio baldintzak babestu eta zaintzeko lanak.
3. Handitzea laneko istripuengatik eta lanbide eritasunengatik Gizarte Segurantzari kotizatzen

dioten langile autonomoen ehunekoa.
4. Sustatzea langile autonomoaren prestakuntza segurtasunaren eta osasunaren arloan.
5. Prebentzioari begirako koordinazioa hobetzea enpresekin lan horiek enpresetan bertan egiten

diren kasuetan

18  Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzaren 2015eko maiatzaren 4ko ebazpenaren bitartez ezarri zen Gizarte 
Segurantzaren prebentzio jardueren plan orokorra, Gizarte Segurantzari laguntza ematen dioten mutuek beren 
2015eko jardueren plangintzan aplikatu beharrekoa. 
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Helburu berariazko eta zehatzak 

2017 2018 2019 2020 
Lan baldintzak 
Geldiaraztea ezbehar-tasaren intzidentzia-indizearen gorakada 
lanbideko kontingentziak Gizarte Segurantzaren babespean 
dituzten langile autonomoen artean 

x0 x0 x0 x0 

Handitzea langile autonomoak lanean hasi aurretik zer arrisku 
dituzten jakinarazten dizkieten enpresen kopurua langile 
autonomoak erabili ohi dituzten enpresen artean.  
Handitzea laneko arriskuen prebentzioan prestakuntza duten 
autonomoen kopurua 
Arriskuen kudeaketa
Mekanismoak sustatzea langile autonomoek NOPLOIren 
prebentzio arloko aholkuak jaso ditzaten hautemandako arriskuen 
aurrean 
Informazio sistemak 
Handitzea beren jardunean hautemandako arriskuak NOPLOIri 
jakinarazten dizkioten autonomoen kopurua 

- %3 %6 %10 

Bide ematea langile autonomoak identifikatzeko erregistro berri 
baten estaldura maila handitzeari, NOPLOIn, prebentzio ekintzak 
garatzeko xede hutsez 

- %5 %8 %15 

Sentsibilizazioa 
Gizarte Segurantzari lanbideko kontingentziengatik kotizatzeko 
onuraren berri zabaltzea langile autonomoen artean 

Ekintzak, kronograma, unitate arduradunak 

Egutegia Unitate 
arduraduna 

Arriskuen kudeaketa
Sustatzea lan autonomoaren lanbide elkarteek parte hartu dezaten arlo 
horretako politika publikoen diseinuan eta betearazpenean, taldearen 
laneko arriskuen prebentzioa hobetzeko eta ezbehar-tasa murrizteko 

2017 LAPA 

Diseinatzea langile autonomoek hautematen dituzten arriskuen gaineko 
komunikazio-sistema 2017 LAPA 

Prestatzea eta zabaltzea prebentzio arloko materialak eta bestelako 
prestakuntza-baliabideak, talde horri zuzenduak 2018 LAPA 

Prebentzio sistema 
Informazioa partekatzea Gizarte Segurantzari laguntza ematen dioten 
mutuekin talde horretan egiten diren jarduketei buruz , 
administrazioaren jarduketekin sinergiak bilatzearren 

2017/2018 LOZ 

Sentsibilizazioa 
Arriskuen kudeaketari buruzko informazio eta sentsibilizazio kanpaina 
talde hau osatzen duten langileen artean, prebentzioa modu 
normalizatuan txertatzeko langile ororen eginbeharren kudeaketa 
arruntean 

2018 LAPA 

Langile autonomoen artean zabaltzea badela aukera prebentzio arloko 
aholkularitza jasotzeko NOPLOIren bitartez 2017 LAPA-UFI 
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Egutegia Unitate 
arduraduna 

Informazio kanpaina ezagutarazteko zein diren lanbideko kontingentziak 
Gizarte Segurantzarekin aseguratzeko abantailak 2017 EPELD-

GSIN 
Eguneratzea eta zabaltzea segurtasunari eta osasunari buruz arlo horri 
zuzenduriko eduki berariazkoak NOPLOIko webgunean, eta haien 
jarraipena egitea 

2018

Ikerketa 
Azterlan bat egitea, lanbide elkarteekin eta sindikatuekin batera, 
ikertzeko zer arriskuren eraginpean dauden langile autonomoak 2017 

 Ebaluazioa 

Adierazleak 

Ezbehar-tasaren intzidentzia-indizea lanbideko kontingentziak Gizarte Segurantzaren babespean 
dituzten langile autonomoen artean 

Autonomoen zer ehunekok jakinarazten dizkion NOPLOIri bere jardunean hautemandako arriskuak 

Autonomoen zer ehunekok jasotzen dituen NOPLOIren prebentzio arloko aholkuak, hautemandako 
arriskuen aurrean 

Langile autonomoak identifikatzeko erregistro berri baten estaldura maila NOPLOIn, prebentzio 
ekintzak garatzeko xede hutsez 

Gora egitea laneko istripu eta lanbide eritasunak estaltzeko gizarte segurantzan kotizatzen dutenen 
kopuruak 

Autonomoen zer ehunekok jasotzen duen estaldura horren egokitasunari buruzko informazioa 
programa honen bidez 

Autonomoen zer ehunekok jaso duen prestakuntza laneko arriskuen prebentzioaren arloan 

Prestakuntzako zenbat jarduera eta tresna eskaini zaien autonomoen taldeari NOPLOIko LOZaren 
bidez 

Autonomoei lanean hasi aurretik zer arrisku dituzten jakinarazten dizkieten enpresen ehunekoa, 
langile autonomoak erabili ohi dituztenen artean  

NOPLOIren zenbat eskuorri banatu diren enpresen eta langile autonomoen artean prebentzio 
jardueren koordinazioari dagokionez 




