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BAJAK ETA ALTAK KUDEATZEKO BERRIKUNTZAK

2015ean bajak kudeatzeko araudi berria indarrean jarriko da – zati bat urtarrilaren 1ean 
eta beste bat martxoaren 1etik aurrera-. Ondoko hauek dira aipatu araudiak dituen berrikuntza 
aipagarrienak

1) Ez  da  beharrezkoa  izango  baja-agiria  eta  berrespen-agiria  enpresan  entregatzea. 
Aurkeztuko ahal izango da postaz, emailez, beste pertsona batek...  

2) Alta-agiria eraginkorra izango da hurrengo egunetik aurrera. Hau da, alta egunean bajan 
jarraitzen duzu eta lanpostura hurrengo lan-egunean joan beharko zara. Alta-agiria igorri eta 
hurrengo 24 ordutan aurkeztu beharko da.

3) Egun bereko baja eta altak izan daitezke aurreikusitako luzapena 4 egun bitartekoa bada.

4) Ez  da  beharrezkoa  izango  medikuak  berreste-agiria  astero  ematea.  Aurreikusitako 
luzapenaren arabera, 14 egun, 28 egun eta 35 egunean behin ere  eman daiteke. 

5) Ezinbestekoa  da  mutuak  langileari  jakinaraztea  Gizarte  Segurantzari  alta  ematea 
proposatu diola.  Proposamen hauek egin daitezke baja  kontingentzia  arruntgatikoa bada. 
Lanbide-kontingentziagatiko bada mutuak ematen ditu baja eta altak.

6) Kontingentzia  arruntgatiko  bajetan,  mutuak  errebisioa  egiteko  lehen  egunetik  deitu 
zaitzake. Dena den, hitzordua 4 egun lehenago eman behar dizu gutxienez.

7) Lanbide-Kontingentziagatiko bada mutua alta eman eta uste baduzu garaiz baino lehenago 
eman  dizula  inpugnatu  ahal  izango  duzu  Gizarte  Segurantzan.  Alabaina  alta  Gizarte 
Segurantzak ematen badizu 4 eguneko epea izango duzu inpugnatu ahal izateko.

8) Mutuak lanbide-kontingentziagatiko baja ukatzen badizu, ezezkoa arrazoitu beharko du. 

9) Hori  gertatuz  gero,   baduzu  Gizarte  Segurantzako  medikura  joatea  kontingentzia 
arruntgatiko  baja  eman  diezazu.   Lanbide-kontingentziagatikoa  dela  susmorik  badu 
kontingentzia zehazteko erreklamazio hasi dezake.

Garrantzitsua da  zure eskubideak ezagutzea  eta,  erreklamaziorik egiteko betetzen ez 
direnean.
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