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1.TITULU A
XEDAPEN OROKORRAK
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1. artikulua. - Izendapena. - Erakunde hau 2007ko martxoaren 15ean eratu zen, Gizarte
Segurantzaren estatuko idazkari jaunaren martxoaren 8ko ebazpenaren bidez; hala, honako
hauen bat-egitea onartu zuen, 2006ko abenduaren 31n indarrean sartzeko:
«MUTUALIA», GIZARTE SEGURANTZAKO LAN ISTRIPUEN ETA GAIXOTASUN
PROFESIONALEN 20. ZENBAKIDUN MUTUALITATEA, 2006ko otsailaren 27an eratu
zena, Gizarte Segurantzaren estatuko idazkari jaunaren urte bereko otsailaren 13ko
ebazpenaren bidez, zeinak ondoko hauen bat-egitea onartu baitzuen: «MUTUA VIZCA YA
INDUSTRIAL» Gizarte Segurantzako lan Istripuen eta gaixotasun profesionalen 20.
zenbakidun mutua (zeina beste bi hauen bat-egitearen ondorio baitzen: «MUTUA DE
VIZCAYA», lan istripuetarako ugazaben 20. zenbakidun mutua, 1900go apirilaren 22an
sortua eta 1923ko apirilaren 4an erregistroan inskribatua eta «MUTUA INDUSTRIAL DE
VIZCA YA», lan istripuetarako ugazaben 243. zenbakidun mutua, 1959ko otsailaren 18an
sortua eta urte bereko ekainaren San erregistroan inskribatua) eta cPAKEA», GIZARTE
SEGURANTZAKO LAN ISTRIPUEN ETA GAIXOTASUN PROFESIONALEN 48.
ZENBAKIDUN MUTUALITATEA, Liga Guipuzcoana de Productores erakundeko afiliatuen
batzar nagusi berezian sortua, 1933ko martxoaren 26an, honako izen honekin: «PAKEA,
gizarte aseguruen mutualitatea», zeinetara gehitu bai1zen, beretu zuelako, 19TTko
urtarrilaren 1ean, Gipuzkoako lan istripuetarako ugazaben beste mutua bakarra, «LA
GUIPUZCOANA> izenekoa, 1909ko apirilaren 16an sortua eta 1929ko otsailaren 9an
erregistroan inskribatua.
«LA PREVISORA», Gizarte Segurantzaren laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen 2.
zenbakidun mutualitatea, 1900eko martxoaren 25ean sortua Sociedad de Seguros Mutuos
sobre Accidentes de Trabajo izendapenarekin, garai hartako Gobemantza Ministerioak
Errege Dekretu bidez baimendua 1903ko irailaren 13an eta, ondoren, Lan Ministerioak
1968ko martxoaren 15ean.
Legezko izena honako hau du: MUTUALIA, Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen
2. zenbakidun mutualitatea (aurrerantzean, MUTUALIA). Esandako izena Merkataritza
Erregistro Zentralean dago inskribatuta, izendapenen alorrean.
2. artikulua.- Izaerak.- MUTUALIA enpresaburuen elkarte pribatua da, Ministerio
eskumendunak emandako baimen bitartez osatua eta haren mendeko erregistro berezian
izena emandakoa. Irabazi asmorik gabea da, ardura mankomunatua duena, eta ondasunak
erosteko, edukitzeko, kargatzeko, besterentzeko eta edozer ekimen zein kontratu burutzeko
nortasun eta eskumen juridiko propioa daukana; baita emana dioten arduraren barruko
eskubideak eta ekimenak gauzatzeko ere, betiere, legez ezarritako gainerako prestazioei,
zerbitzuei eta jarduerei kalterik egin gabe, guztia ere legez ezarritako murrizketen eta
baldintzen arabera.
3. artikulua.-Xedea.1. MUTUALIAren xede nagusia, Ministerio eskudunaren zuzendaritza eta zaintzapean,
kidetutako enpresaburuen zerbitzuan dauden pertsonen lan istripu eta gaixotasun
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profesionalen ondoriozko gertakarien kudeaketan laguntzea da; baita gertakari arruntetatik
eratorritako aldi baterako ezintasunari dagokion prestazio ekonomikoaren kudeaketan ere,
bai kidetutako enpresaburuen zerbitzuan dauden pertsonen kasuan, bai Erregimen Bereziko
langile autonomoenean eta bai Nekazaritzako Erregimen Bereziko norbere konturako
langileenean, indarrean dauden legeetara atxikita, eta, betiere, Gizarte Segurantzaren
kudeaketan laguntzea helburu duten zereginetara mugatuta.
2. Era berean, Langile Autonomoen Erregimen Bereziko langileen gertakari arruntek
eragindako laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak ere bere gain hartu ahal izango
ditu; baldin eta, aurreko puntuan aurreikusitakoaren arabera eta aipatutako erregimenak
eskaintzen dien ekintza babeslea hobetzeko erabakiz, langile horiei lehendik ere aldi
baterako ezintasunen subsidioa bere gain hartuta bazuen, laneko gertakariei dagokien
estaldura ere aintzat hartuz, aplikatu beharreko araudiarekin bat.
3. Gainera, Nekazaritzako erregimen bereziko norbere konturako langileen eta Itsasoko
Langileen Gizarte Segurantzako erregimen bereziko langileen laneko istripu eta gaixotasun
profesionaletatik eratorritako gertakariak ere babestuko ditu, betiere aplikatu beharreko
arauak kontuan hartuta.
4. Arreta berezia eskainiko die, Gizarte Segurantzaren erakunde laguntzailea den aldetik,
prebentzio jarduerak gauzatzeari, errekuperazio eta errehabilitazio profesionalari eta
esandako lankidetzatik eratorritako gisako gainerako jarduerei, Lankidetzarako
Erregelamenduaren 13.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta helburu horietarako,
administrazio-organo eskudunaren aldez aurreko baimenarekin, behar diren instalazioak eta
zerbitzuak ezarri ahal izango ditu.
5. Aginpidea duen Ministerioarekin lankidetzan aritzen da, aplikatu beharreko araudiaren
arabera, honako kasu hauek kudeatzen: haurdunaldiko arriskuei eta berezko edoskitze.
aldiko arriskuei dagozkien prestazioak, norbere konturako langileei jarduera bukatzeagatik
dagozkien prestazio ekonomikoak, eta minbiziak nahiz beste gaixotasun larriren batek
erasandako adin txikikoak zaintzeari dagokion prestazioa.
6. Gainera, legez esleitutako beste hainbat prestazio, zerbitzu eta ekintza ere egin ahal
izango ditu.
4. artikulua.- Arau erregulatzaileak.- Estatutu hauen eta aplikagarri zaizkion araudien zein
erregelamenduen arabera arautzen da; zehazkiago esateko, 201 Seko urriaren 30eko
Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren arabera (8/2015 Errege
Dekretu Legegileak onartua), 1995eko abenduaren 7ko Gizarte Segurantzako laneko
istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateen Lankidetzarako Erregelamenduaren
eta hura aplikatzeko eta garatzeko xedapenen arabera (1993/1995 Errege Dekretuak
onartua, eta, aurrerantzean, Lankidetzarako Erregelamendua), guztia ere aplikatu
beharreko lege eta erregelamendu xedapenei kalterik egin gabe.
5. artikulua.- Lan esparrua.- Mutualitatearen jarduera-esparrua Espainiako Estatua da;
horrek ez du esan nahi langileek izan ditzaketen gertakariak estali ezin dituenik Espainiatik
kanpo daudenean, betiere laneko arrazoiengatik eta aldi baterako baldin bada.
6. artikulua.- Helbide soziala.- Helbide soziala Donostian du: Camino kalea 1 zk., 1. eta 2.
solairuak. Aurrekoari kalterik egin gabe, egoitza operatiboa Bilbon du, Henao
_ o 26an,
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bertan baitago mutualitatearen zuzendaritza eta administrazioa. Azken hori da
jakinarazpenetarako egoitza. Esandako egoitzak udalerri beraren barruan aldatu nahi izanez
gero, Zuzendaritza Batzordeak erabaki ahal izango du, beste udalerri batera aldatzeko,
berriz, Batzar Nagusiak erabaki beharko du. Horretarako, ez da estatutuak aldatu beharrik
izango, baina eskumena duen ministerioari jakinarazi beharko zaio, jasota gera dadin.
Ordezkaritzak edo zerbitzuak Espainiako edozer herritan ireki ahal izango dira.
7. artikulua. - Iraupena. - Mutualitatea denbora mugagabez osatzen da, eta ezingo da
desegin estatutu hauetan ezartzen diren arrazoi eta baldintzengatik ez bada, baita aplika
daitekeen araudian agertzen direnengatik ere.
8. artikulua. - Zerga salbuespena. - Mutualitatearen izaera juridikoa aintzat hartuta, Gizarte
Segurantzako Lege Orokorrean ezartzen denaren arabera eta Lankidetzarako
Erregelamenduan aurreikusitakoarekin bat, Mutualiak erabateko zerga-salbuespena dauka,
betiere aipatutako legedian ezarritako baldintzak beteta, baita egungo edota etorkizuneko
beste lege aginduetan ezarritakoaren arabera ere.

11.TITULU A
ARAUBIDE JURIDIKOA
1. KAPITULUA
KIDETZEA ETA ATXIKITZEA
9. artikulua.- Kidetzea.- Enpresaburu guztiek har dezakete parte mutualitatean, nola
pertsona fisikoek hala juridikoek, nola publikoek hala pribatuek, baldin eta Espainiako
Estatuan badute beren jarduera, negozioa, komertzioa, industria, nekazaritza-ustiapena edo
dena delakoa. Betiere Gizarte Segurantzan izena emanda beharko dute egon, Gizarte
Segurantzaren Lege Orokorrak agintzen duen moduan.
1Q. artikulua.- Kidetzeko betekizunak. 1. Mutualitatearekin kidetu nahi duten enpresaburuek probin1zia bereko lan zentroetako
langile guztiak babestu behar dituzte. Horretarako prestatutako Kidetze Dokumentuan
jasota dagoen hitzarmena sinatu beharko dute, eta bertan beren eskubideak eta
betebeharrak azalduko dira. Era berean, hiruhileko bateko kuotak aurrez ordain ditzatela
eskatu ahal izango zaie, betebeharrak beteko dituztela bermatzeko. Berme horren
zenbatekoa kidetu izateari utzitakoan itzuliko zaie, nola eta ordainketaren bat egiteko ez
duten; hala balitz, dagokion zenbatekoa kendu beharko zaie berme horretatik, betiere
dagokion ekitaldi sozialaren amaiera datatik bost urteko behin-behineko muga kontuan
hartuta, Lankidetzarako Erregelamenduaren 8.1 artikuluak elkartea amaitutzat ematen den
kasuetan erantzukizunak preskribatzearen inguruan ezartzen duena beteta.
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Kidetze hitzannena ezin bada berehala izenpetu, kidetzeko proposamena jasoko da
lehenago. Mutualitateak onartzen badu, Kidetze Dokumentuko proposamenean jasoko da,
eta mutualitateak kidetu izanaren betebeharrak hitzannen hori sinatu ostean hartuko ditu
beregain.
2. Enpresaburu kidetuek, orobat, aukera izango dute, kidetzea hitzartzen dutenean, beren
langileen gertakari arruntetatik eratorritako aldi baterako ezintasunari dagokion prestazio
ekonomikoaren kudeaketa mutualitateak egin dezan, eta kasu horretan, aukera hori
fonnalizatu beharko dute horretarako ezarrita dauden Kidetze Dokumentuaren Eranskinean
edota Kidetze Proposamen Dokumentuaren Eranskinean.
11. artikulua.- Kidetzearen eraginak, indarraldia eta iraungitzea.1. Kidetze hitzannenaren eraginak izenpetzen den datatik egongo dira indarrean eta uneoro
aplikatzekoa den araudiak zehazten duen indarraldia izango du, betiere, berorren amaiera
epea hilaren azkeneko egunarekin bat etorri beharko delarik, eta ezer adierazi ezean,
urtebetez edo araudiak zehazten duen aldian luzatuko dela ulertuko da, nolaz eta
enpresaburuak kontrakoa ez duen salatzen, hitzannenaren amaiera epea amaitu baino
hilabete lehenagotik, gutxienez.
Aurreko lerrokadan aipatutako moduan eta epeen barruan kidetze hitzannena saiatutakoan,
mutualitateak enpresaburuari eman beharko dizkio, salaketa ipini eta hamar eguneko
epearen barruan, bertan behera geratu izanaren ziurtagiria, noiztik dagoen indarrean
adierazita.
Kidetutako enpresaburua hilez gero, hitzannena oinordekoen alde egongo da indarrean
harik eta epemuga iritsi arte, baldin eta jarduerarekin jarraitzen badute. Hala izanez gero,
kausatzailearen obligazioen arduradun solidario izango dira. Titular aldaketa hasierako
hitzannenari txertatutako eranskinaren bidez jakinaraziko da, eta gainontzean hitzarmenak
indarrean jarraituko du. Beste horrenbeste egin beharko da lagatze edota intsuldaketa
kasuetan ere; estaldurak jarraitu egingo du eta beste hitzannen bat sinatu beharko da.
Bertan, enpresaburuak egindako zinpeko aitorpenei jarraiki, behar diren aldaketak egingo
dira. Kidetutako pertsona beraren ustiapen-aldaketek ez dute eraginik izango kidetu gisa
dagozkion eskubideetan, ezta hasierako hitzarmena aldatu beharra balego ere.
Kidetu izateari uzteko: Hitzannena salatu beharko da aurrez aipatutako prozedurari epeen
barruan jarraituta. Mutualitateko kide izateko eskakizunak betetzen ez badira ere kide
izateari utziko zaio. Hala ere, kidetuak erantzukizunei eutsiko die harik eta kidetuta egon
den ekitaldiko betebehar sozialak kitatu arte, edota epe horretan egindako operazioen
ondorioz dituen betebeharrak kitatu arte. Hala, dagokion ekitaldia amaitzen den egunetik
bost urteko epean preskribatuko dira obligazio horiek.
Kidetu izateari uzteko arrazoiak desagertzen direnean, berriz kidetzeko eskaria egin ahal
izango da.
2. Enpresaburuak erabaki baldin badu gertakari arruntek eragindako aldi baterako
ezintasunen prestazio ekonomikoak mutualitate honekin kudeatzea, kudeaketa horren
eraginak eta indarraldia kidetze hitzannena sinatutako egunean bertan hasiko dira, aurreko
1. puntuko aurreneko lerrokadan azaJtzen den moduan. Hala ere, une bakoitzean
aplikagarria den indarraldia errespetatuz, enpresaburuak kudeaketa horri uko egiten badio
mutualitateari garaiz eta behar bezala jakinarazita, kidetu gisa dituen gainerako eskubideek
eta betebeharrek ez dute aldaketarik izango.
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12. artikulua. - Kidetuen eskubideak eta betebeharrak. 1. Kidetu guztiek eskubide eta betebehar berberak dituzte.
2. Eskubideak:
a) Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean, Lankidetzarako Erregelamenduan, kidetze
dokumentuan, estatutu hauetan eta aplikagarriak diren gainerako araudietan ezarritakoak.
b) Estatutu hauek ezartzen duten moduan, ezohiko Batzar Nagusiak biltzeko deitu ahal
izatea, aldez aurretik horretarako arrazoiak argi eta garaiz zehaztuta.
c) Batzar Nagusietan parte hartzea hitz egiteko eskubidearekin, baldin eta kidetze
hitzarmena indarrean badago batzarra egiten den egunean. Boto eskubidea, berriz,
betebehar sozialak beteta dituztenek bakarrik izango dute. Eskubide hori gauzatzeko,
Zuzendaritza Batzordeak kidetu guztien eskura jarriko du dagokion Bertaratze Txartela,
erabakitzen duen moduan eta, eragin horietarako, 2000ko maiatzaren 1Oeko Gizarte
Segurantza Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiaren Aginduak -mutualitateetako batzar
nagusien prestaketa, deialdi, garapen eta dokumentazioari buruzko jarraibideak ematen
dituena- ezartzen dituen betebehar, baldintza eta epeak kontuan harturik.
d) Zuzendaritza Batzordeko kideak aukeratzea edota aukeratua izatea. Eskubide hau
baliatzeko, hautagaitzak presidenteari aurkeztu beharko zaizkio, estatutu hauetako 24.2
artikuluan azaltzen diren baldintzak eta eskakizunak beteta.
e) Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileen baldintza eta irismen berberetan,
mutualitateak gertakariaren kudeaketa bere gain hartzea, Gizarte Segurantzaren kotizazio
ereduetan eta behar bezala jakinarazitako ondorengo aitetan azaltzen diren mendeko
langileei, baldin eta langile horiek kidetze dokumentuan adierazitako lanak egiten badituzte,
Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko prestazioei buruzko erantzukizunen inguruko 167.
eta 168. artikuluek diotenari kalterik egin gabe.
f) Mutualitatetik banandu ahal izatea, estatutuetako aginduek dioten moduan.
3. Betebeharrak:
a) Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean, Lankidetzarako Erregelamenduan,
kidetze dokumentuan, estatutu hauetan eta aplikagarriak diren gainerako araudietan
ezarritakoak betetzea.
b) Ordaindu beharreko kuotak garaiz ordaintzea.
c} Afiliazioek, aitek, bajek eta kotizazioek eragindako betekizunak betetzea.
d) Langile babestuen soldatak, gauzatu beharreko jarduerak, aktibitateak dituen
arriskuak eta laneko baldintzak mutualitateari aitortzea, eta horiek guztiek izan ditzaketen
aldaeren berri behar bezala ematea.
e) Mutualitatean sartu aurretik langileei egin behar zaizkien mediku-azterketen
egiaztagiriak aurkeztea, eta aldian-aldian egin beharreko azterketak ere egitea, baldin eta
enpresaren jardunak gaixotasun profesional arriskudun gisa hartzen badira.
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f) Langileen istripuak araututako
asistentzia eta istripu parte egokiak beteta.

prozeduraren

bidez

garaiz

jakinaraztea,

g) Istripua izan duten langileak mutualitatearen laguntza zentroetara eramatea. Hori
ezinezkoa balitz, mutualitateari berehala jakinaraztea langilea non ari diren artatzen,
asistentzia bere gain hartzeko eta, posible balitz, langilea mutualitatearen laguntza
zentroetara edo erakundeak erabakitakora eramateko.
h) Langileen istripuen zergatiak argitzen laguntzea.
i) Laneko istripuei
betetzea.

eta gaixotasun

profesionalei

buruzko

prebentzio

arauak

j) Gertakari arruntek eragindako aldi baterako ezintasun kasuetan medikuaren
baja, baieztapen eta alta parteen kopiak mutualitateari bidaltzea, aplikatu beharreko
araudietan ezarritako prozedura garaiz beteta.
k) Mutualitateak hala eskatzen duenean, langileen mediku-azterketak eta kontrolak
bideratzea.
1) Mutualitateari aldez aurretik eta garaiz jakinaraztea idatziz mutualitateko zer
langilek irten behar duten jarduenHSparrutik kanpora lan egitera. Egoera horretan
istripuren bat izanez gero, kidetuak araututako izapideak berdin-berdin egingo ditu;
horretarako, mutualitateak behar diren inprimakiak eta jarraibideak emango dizkio.
m) Mutualitateko pertsonei enpresan sartzen uztea, kidetze hitzarmenean sinatutako
segurtasun neurriak, liburuak, nominak eta gainerakoak ikuskatzeko.
n) Mutualitateari ordaina ematea enpresaren zerbitzuan dauden pertsonak
artatzeak -istripuz min hartu dutelako edo gaixotu direlako- sortutako gastu eta gainerako
prestazioengatik, gertakaria enpresaburu kidetua kuotak ordaindu gabe zegoela edo beste
obligazioetakoren bat bete gabe zuela jazo bada, GSLOko 167. artikuluan zehazten
denaren arabera, bere kasuan izan ditzakeen gainerako erantzukizunak alde batera utzita.
o) Istripua eragin duen hirugarrenaren kontra izan ditzakeen eskumenak eta
ekintzak mutualitateari subrogatzea, baita bere eskubidea babestu ahal izateko beharko
lituzkeen bitarteko guztiak ematea ere, auzitara joz gero. Subrogazio hori erabatekotzat
hartzen da kidetze hitzarmena izenpetzean.
p) Karguren baterako aukeratuz gero, kargu horiek betetzea, gaixotasun edo
ezintasun kasuetan izan ezik.

13. artikulua.- Kidetuenerantzukizuna. -

da, edota denbora-tarte horretan egindako eragiketen ondorio diren obligazioak
kitatutakoan. Dena dela, kide izateari utziz gero, erantzukizun hori dagokion ekitaldia amaitu
eta bost urteko epean preskribatuko litzateke.
2. Erantzukizun mankomunatua gauzatzeko beharrezkoak liratekeen derramek Gizarte
Segurantzaren baliabide publiko izaera dute, eta une bakoitzean indarrean dagoen araudian
dagoenaren arabera zehaztuko dira. Aipatutako derrama horiek zehazteko sistemak
kidetutako enpresaburuen eskubideak eta betebeharrak zainduko ditu, bai eta mutualitateak
babestutako gertakarien arabera ordaindu beharreko kuoten proportzionaltasuna ere. Dirua
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak bilduko du, bai borondatezko epean, bai
betearazpen-bidez.
14. artikulua.- Atxikimendua.-Mutualitatera atxiki daitezke aldi baterako ezintasunengatik
borondatez edo nahitaez prestazio ekonomikoa jasotzen duten Langile Autonomoen
Erregimen Berezian alta emandako langileak, baita Nekazaritzako Erregimen Bereziko
norbere konturako langileak eta itsasoko beren konturako langileen Erregimen Berezikoak
ere.

15. artikulua.- Atxikimendurako
betebeharrak.1. Langile Autonomoen Erregimen Berezian alta emanda dauden langileek, baldin eta aldi
baterako ezintasunengatik ematen den subsidioaren babesera biltzea aukeratu badute edo
nahitaez horretara bildu behar badute, eta baldin eta Gizarte Segurantzari ordaindu
beharrekoa ordaindu badiote, prestazio hori mutualitateak gauzatzea nahi izanez gero,
estaldura hori erakunde honekin sinatu ahal izango dute, aplikatu beharreko araudian
ezarritako Atxikimendu Dokumentuan.
Langile horiek laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen ondoriozko gertakarietatik
babestea aukeratuz gero edo ezinbestean aukeratu beharra izanez gero, babes hori sinatu
egin beharko dute, aurreko lerrokadan aipatutako Atxikimendu Dokumentuaren
eranskinean.
2. Nekazaritzako Erregimen Bereziko norbere konturako langileek, baldin eta aldi baterako
ezintasunagatiko subsidioaren babesera biltzea aukeratu badute eta Gizarte Segurantzaren
kotizazioan egunean baldin badaude, prestazio hori mutualitateak eramatea nahi badute,
lan istripuen eta gaixotasun profesionalen ondoriozko gertakariak estalita eduki beharko
dituzte mutualitate honekin sinatutako Atxikimendu Dokumentuan. Kasu horretan, aldi
baterako ezintasunak erakunde honekin kudeatzea sinatu ahal izango dute, Atxikimendu
Dokumentuaren eranskina izenpetuta.
3. Itsasoko Langileen Erregimen Berezian alta emanda dauden norbere konturako
langileek, gertakariek eragindako laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak mutualitate
honen bidez kudea ditzakete. Horretarako, Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko
kotizazioak ordainduta eduki beharko dituzte, eta, horrez gain, Atxikimendu Dokumentua
izenpetu beharko dute.
4. Langile Autonomoen Erregimen Berezian alta emanda dauden langileek eta
Nekazaritzako Erregimen Bereziko norbere konturako langileek, euren borondatez
jarduera bukatzeagatik dagokien babesa formalizatu nahi izanez gero, mutualitate honen
bidez egingo dute, baldin eta hari kidetuta badaude Atxikimendu Dokumentuari dagokion
eranskina izenpetuta, prestazio horri buruz GSLOko V. atalburuan eta bertako garapenarauetan finkatutakoaren arabera.
- 11 -

Era berean araudi beraren arabera, Itsasoko Langileen Erregimen Berezian alta emanda
dauden langile autonomoek mutualitate honekin formalizatu ahal izango dute babesa, baldin
eta erakunde honetan gertakari profesionalak babesten badituzte.

16. artikulua. - Atxikimenduaren eraginak, indarraldia eta iraungitzea. 1. Langile Autonomoen Erregimen Berezian dauden langileek aldi baterako
ezintasunagatiko prestazio ekonomikoaren kudeaketaz mutualitatearekin duten atxikimendu
harremanak une bakoitzean aplikatzekoa den araudiak zehazten duen indarraldi epea
izango du, abenduaren 31n amaitu behari<o delarik, eta ezer adierazi ezean, urtebetez edo
araudiak zehazten duen aldian luzatuko dela ulertuko da, nolaz eta pertsona interesatuak
berariaz kontrakoa ez duen salatzen, beste erakunde batekiko atxikimendua edo estaldurari
uko egitea indarrean sartzen den ekitaldiaren aurreko urriaren lehen eguna baino lehen.
Interesdun pertsona aldi baterako ezintasunak eraginda bajan baldin badago, alta hartzen
duen egunaren hurrengo hileko lehen egunera atzeratuko da aukera hori.
Gertakariek eragindako laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak babesteko langileen
aukera mutualitatearekin Atxikimendu Dokumentua edo bere luzapenak sinatzean
gauzatuko da. Horretarako, urtarrilaren 26ko 84/1996 Errege Dekretuak onartutako
Erregelamendu Orokorrak dioenari jarraitu behari<o zaio, Gizarte Segurantzan enpresen
izen-emateak eta langileen afiliazioak, aitak, bajak eta datu-aldaketak arautzen dituenari,
hain zuzen ere. Hala, Atxikimendu Dokumentuak eta bere eranskinek indarraldi eta luzapen
tazitu berberak izango dituzte.
2. Nekazaritzako Erregimen Bereziko norbere konturako langileek eta itsasoko beren
konturako langileen Erregimen Berezikoek lan istripuen eta gaixotasun profesionalen
ondoriozko gertakarietatik estaltzeko mutualitatearekin duten atxikimendu harremanak une
bakoitzean aplikatzekoa den araudiak zehazten duen indarraldi epea izango du, betiere,
berorren amaiera epea hilaren azkeneko egunarekin bat etorri beharko delarik, eta ezer
adierazi ezean, urtebetez edo araudiak zehazten duen aldian luzatuko dela ulertuko da,
nolaz eta norbere konturako langileak kontrakoa ez duen salatzen, amaiera data baino
hilabete lehenagotik, gutxienez, behar bezala jakinarazita.
Nekazarien Erregimen Berezian alta emandako norbere konturako langileen aldi baterako
ezintasunaren
prestazio
ekonomikoak
kudeatzeko
Atxikimendu
Dokumentuaren
eranskinaren indarraldiak eta eraginak urtebete iraungo dute (urte naturala), Langile
Autonomoen Erregimen Berezian alta emanda dauden langileentzat artikulu honetako lehen
puntuko lehen lerrokadan zehaztuta bezalaxe.
3. Langile Autonomoen Erregimen Berezian dauden langileek, Nekazaritzako Erregimen
Bereziko norbere konturako langileek eta itsasoko beren konturako langileen Erregimen
Berezikoek jarduera bukatzeari dagokion babesa formalizatzearen, eraginen, indarraldiaren
eta iraungitzearen inguruko prozedura Gizarte Segurantzako kudeaketan mutualitateen
lankidetzan aplikatzekoak diren arauek zuzenduko dute.
4. Atxikitu izateari uzteko:
a) Atxikimendua uzteko borondatea jakinarazi behar da, behar bezala adierazita,
prozedura egokia garaiz jarraituta.
b)

Aldi baterako ezintasunagatik ematen den subsidioaren babes-estaldurari, hori
·
eta gaixotasun

borondatezkoa izanez gero, edota gertakariek eragindako laneko i
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profesionalen estaldurari uko eginda, kontuan izanda norbere konturako langilea Gizarte
Segurantzaren zer erregimen edo sistema berezitan dagoen alta emanda.
Hala ere, Langile Autonomoen Erregimen Berezian atta emanda dauden langileek
gertakariek eragindako laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen babesari, hori
borondatezkoa izanez gero, uko egin diezaiokete, aurrez aipatutako 84/1996 Errege
Dekretuaren 47. artikuluan ezarritako moduen, epeen eta gainerako baldintzen arabera.
Nolanahi ere, horrek ez dio kalterik egingo atxikitako langile gisa dituzten gainerako
eskubideei eta betebeharrei. Uko egin ostean, langileak babesa berriz eskura dezake,
aipatutako atalean ezarritako moduen, epeen eta gainerako baldintzen arabera. Hala
eginez gero, mutualitate honekin berarekin estali beharko lituzke berriro ere, baldin eta
gertakari arruntek eragindako aldi baterako ezintasunagatik ematen den prestazio
ekonomikoa kudeatzeko mutualitate honekin adostuta baldin badu.
c)

Gizarte Segurantzako erregimenen edo sisteman baja emanda.

17. artikulua. - Atxikitako langileen eskubideak

eta betebeharrak. -

1. Eskubideak:
a) Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean, Lankidetzarako Erregelamenduan,
Atxikimendu Dokumentuan zein eranskinean/eranskinetan, estatutu hauetan eta
aplikagarriak diren gainerako araudietan ezarritakoak betetzea.
b) Aldi baterako ezintasunagatik prestazio ekonomikoa lortzea, baita lan istripu eta
gaixotasun profesionaletatik eratorritako gainerako prestazioak edo jarduera bukatzeari
dagozkion prestazioak ere, baldin eta gertakari horiek babestuak baditu, Gizarte
Segurantzako dagokion erregimenaren araudiko termino eta baldintzetan, Gizarte
Segurantzako Erakunde Kudeatzaileen irismen berberarekin, inguruabar horregatik bakarrik
kidetu izaera eskuratuko ez delarik. Atxikitako langileak eskubide hori baliatzeko indarrean
dagoen araudiak ezarritako betekizun formalak bete beharko ditu. Edonola ere, prestazioak
jasotzeko eskubidea aitortzeko ezinbestekoa izango da interesdunak mutualitateari
baieztatzea Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotak ordaindu dizkiola.
2. Betebeharrak:
a) Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean, Lankidetzarako Erregelamenduan,
Atxikimendu Dokumentuan zein eranskinean/eranskinetan, estatutu hauetan eta
aplikagarriak diren gainerako araudietan ezarritakoak betetzea.
b) Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kotizazioak ordainduta izatea.
c) Aldi baterako ezintasunagatik ematen den subsidioa estaltzea aukeratu izana
edo nahitaezkoa izatea, eta, hala izanez gero, mutualitate honekin berarekin izatea estalita
babes hori eta Gizarte Segurantzaren gertakariek eragindako laneko istripuak eta
gaixotasun profesionalak, bai eta jarduera bukatzeari dagozkion prestazioak ere.
d) Nekazaritzako Erregimen Bereziko norbere konturako langileek, lan istripu eta
gaixotasun profesionalen ondoriozko gertakariak erakunde honetan babestuak izanik, aldi
baterako ezintasuna estaltzea hautatzen badute, nahitaez formalizatu beharko dute
esandako estaldura mutualitate honekin; Langile Autonomoen Erregimen Berezian alta
emanda dauden langileen kasuan, berriz, aldi baterako ezintasunagatiko prestazio
ekonomikoaren kudeaketa mutualitate honetan babestua izanik, lan istripuen eta gaixotasun
profesionalen ondoriozko gertakariak estaltzea erabakitzen badute, nahitaez formalizatu
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beharko dute estaldura hori mutualitate honekin. Horietako edozeinek aldi berean jarduera
bukatzeari dagokion babesa aukeratuz gero, mutualitate honekin estali beharko du.
e) Atxikitzeko garaian, mutualitateari Gizarte Segurantzako erregimen eta afiliazio
zenbakia jakinaraztea, baita aurrerantzean Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak
eman diezazkiokeenak ere; horretarako, zerbitzu komun horren jakinarazpenaren
diligentziatutako kopia bat eman beharko du.
f)

Mutualitateak eskatutako jarraipen eta kontrol medikuak egitea.

g) Aldi baterako ezintasun egoeran dauden bitartean, titularrak diren negozioa
kudeatzen duen pertsonari buruz mutualitateak eskatutako adierazpenak aurkeztea;
halakorik izan ezean, jarduera aldi baterako edo behin betiko uztea. Bietarako ere Gizarte
Segurantzako Espainiako Erakundeari aurkezteko modu eta baldintza beretan aurkeztu
beharko dira.

18. artikulua.- Uburuak eta erregistroak. 1. Mutualitateak honako liburu hauek eramango ditu eguneratuta:
a) Erakundearen gobernu-organo bakoitzaren, Kontrol eta Jarraipen Batzordearen,
Prestazio Berezien Batzordearen eta Lurralde Batzordeen akta-liburuak.
b) Kontabilitate liburu ofizialak.
c) Lan eta Gizarte Segurantza Ikuskaritzaren jarduera liburua.
2. Mutualitateak, nahitaez, honako erregistro hauek ere eramango ditu:
a) Kidetutako enpresen eta atxikitako norbere konturako langileen erregistroak,
Lankidetzarako Erregelamenduak ezartzen duen edukiarekin.
b) Azterketa medikuen erregistroa.
c) Gertakarien erregistroa, aipatutako Lankidetzarako Erregelamenduak ezartzen duen
edukiarekin.
Erregistro horiek euskarri informatikoz, elektronikoz edo antzekoz ordezkatu ahal izango
dira, eskumendun ministerioak ezarritako bermeekin, baldintzekin eta baimenekin.
3. Aurreko puntuetan ezarritakoaz gain, mutualitateak kidetutako enpresaburuen eta
atxikitako langileen, kotizazioen, prestazioen, gastuen eta diru-sarreren kontrol eguneratua
eta xehatua egin beharko du, probintziaka.

19. artlkulua.-Lan-istripuaketa gaixotasun profesionalak

prebenitzeko iarduerak.-

Lankidetzarako Erregelamenduaren 13.1 artikuluan ezartzen denaren arabera, laneko
istripuak eta gaixotasun profesionalak prebenitzeko lan egin ahal izango du mutualitateak
kidetutako enpresen eta bertako langileen mesedetan, baita aipatutako gertakariak
babestuta dituzten atxikitako norbere konturako langileen mesedetan ere, Gizarte
Segurantzaren Lege Orokorrean, Lankidetzarako Erregelamenduan eta bere aplikazio zein
garapen aginduetan ezarritako termino eta baldintzetan.
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Gizarte Segurantzaren babes ekintzaren prebentzio-jarduera horiek aipatutako kolektibo
horien aldeko eskubide subjektiborik sortzen ez duten laguntza-prestazioak dira, aurreko
paragrafoan aipatutako araudian aurreikusitako edukia eta zabalerarekin. Jarduera
horietatik at geratuko dira prebentzio jardueraren antolakUntza-modalitateren baten bitartez
enpresaburuek garatu beharreko betebeharrak, Laneko arriskuak prebenitzeko azaroaren
8ko 31/1995 Legeak ezartzen duena betez.
Mutualitateak artikulu honetan aurreikusitako jarduerak eskaintzeko zentroak eta
instalazioak ezar ditzake. Horiek sortzeko, aldatzeko edota erretiratzeko, eskumena duen
ministerioak baimena eman beharko du aldez aurretik, Lankidetzarako Erregelamenduan
ezarrita dagoena betez.

11.KAPITULUA

GOBERNU ORGANOAK ETA PARTAIDETZA

20.artikulua.- Zenendatzea. 1. Hauek dira mutualitatearen gobernu-organoak:
a) Batzar Nagusia.
b) Zuzendaritza Batzordea.
c) Zuzendari Kudeatzailea.
2. Parte-hartze instituzjonalaren organoa Kontrol eta Jarraipen Batzordea da.
3. Aukerako gizarte laguntzaren onurak ematea dagokion organoa Prestazio Berezien
Batzordea da.

21. artikulua.- Batzar Nagusia. - Batzar Nagusia mutualitateko organo gorena da, eta
enpresari kidetu guztiek osatuko dute. Nolanahi ere, boto eskubidea mutualitatearekin
dituzten obligazio sozial guztiak beteta dituztenek bakarrik izango dute. Batzar Nagusian
hartuko du parte araudian jasotako eran atxikitako norbere konturako langileen ordezkaritza
batek, eta, halaber, mutualitatearen mendeko langileen ordezkari batek; haietako
bakoitzaren boto bana zenbatuko da, nahiz eta boto-eskubidea enpresari kidetuek eta
gizarte kotizazioak ordainduta dituzten atxikitako norbere konturako langileen ordezkariak
bakarrik izango duten. Mutualitateko langileen ordezkariak eskubide guztiak izango ditu eta
gai horretarako aplikatzen diren xedapenen arabera aukeratuko dute. Zuzendaritza
Batzordeko kideek beteko dituzte Batzarreko presidente, presidenteorde, Idazkari eta
idazkariorde eginkizunak, hurrenez hurren kargu horiek dituzten kideek, baita horietan
halabeharrez badaude ere.
Batzar Nagusiaren eskumena eta ahalmena da erakundearen gobernurako, kudeaketarako
administraziorako eta helburuak hobeto betetzeko onak irizten dituen akordioak hartzea, eta
komenigarri ikusten dituen bezainbat ahalmen eskuorde ditzake ZUzendaritza Batzordean
edota Presidentearengan, GSLOan, lege horren garapen arauetan eta aplikatzeko kideko
beste arauetan aurreikusitakoaren arabera eskuordetu ezin daitezkeen ahalmenak izan
ezik.
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Batzar Nagusiak Lankidetzarako Erregelamenduan jasotakoaren, estatutu hauetan ezartzen
denaren eta aginpidea duen Ministerioak emandako jarraibideen arabera funtzionatuko du.

22. artikulua.- Batzar Nagusiaren bilerak. 1. Batzar Nagusiak ohiko eta ezohiko bilerak egingo ditu.
2. Ohiko Batzar Nagusia gutxienez urtean behin egingo da, ekitaldi bakoitzeko uztailaren
30a baino lehen, aurrekontuen aurreproiektua eta urteko kontuak onesteko; Zuzendaritza
Batzordeak nahi bestetan deitu ahal izango du, eta berak zehaztuko ditu eguna eta gaizerrenda.
Hauek dira bere eskumenak:
a) Zuzendaritza Batzordea osatuko duten enpresari kideak izendatzea, berritzea
edota kargutik kentzea, estatutu hauetako 24.2 artikuluan zehazten diren arrazoiengatik.
b) Ondare historikoaren zuzkidura eta aplikazioei buruzko informazioa urtero
jasotzea.
c) Zuzendaritza Batzordeak hala eskatuta, kudeaketa sozialaren azterketa eta
balantzeak, memoriak, aurrekontuen aurreproiektua eta urteko kontuak onartzea.
d) Zuzendaritza Batzordeak proposatuta, sortutako urteko soberakina aplikatzea,
edo horren ordez Erakundearen betebeharrak artatzeko derramak finkatzea, estatutu hauen
eta indarrean dagoen araudiaren arabera.
e) Zuzendaritza Batzordearen
ekitaldiko kudeaketa onestea.

eta Prestazio

Berezien

Batzordearen

aurreko

f) Helbide soziala edo operatiboa aldatzea, estatutu hauetan ezarritakoaren arabera.
g) Ezohiko Batzar Nagusiaren eskumen esklusiboari ez dagozkion beste edozein
konturi buruzko erabakiak hartzea.
3. Ezohiko Batzar Nagusia Zuzendaritza Batzordeak hala eskatuta egingo da, edota
kotizazio sozialak beteta dituzten enpresa kideen % 1Oek Zuzendaritza Batzordeari
eskatuta. Horretarako, azken horiek beren proposamenak idatziz aurkeztu beharko dituzte,
arrazoiak azalduta, eguneko gai-zerrendan jasotzea nahi dituzten puntuekin, Zuzendaritza
Batzordeak Batzar Nagusira erabakia idatziz eraman dezan. Mutualitateko presidenteari
bidalitako idatzia Batzarrean aurkeztu beharko da, gutxienez haren bilera-eguna egin nahi
den baino 30 egun lehenago. Deialdian berariaz agertzen diren gaiak bakarrik jorratu ahal
izango dira.
Hauek dira bere eskumenak:
a}

Estatutuak erreformatzea edo aldatzeari buruzko erabakiak hartzea.
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c) Erabakiak hartzea mutualitatea fusionatzea, beretzea edota desegitearen inguruan,
operazio horietatik sortutako beste gaien inguruan eta mutualitateak izaera bereko beste
erakunde bat beretzearen inguruan.
d)

Kitatzaileak izendatzea.

e) Zuzendaritza Batzordeko kideei erantzukizunak eskatzea, finkatutako arauetan
jasotako hipotesi eta baldintzen arabera.
f) Kidetuei erantzukizun mankomunatua eskatzea, estatutu hauetako 13. artikuluan
aurreikusita bezala.
g) Legeak edota erregelamenduak hala aginduta, ezohiko Batzar Nagusiari
dagozkion beste gai batzuk, horien artean, Zuzendaritza Batzordeko kide izateari
baino lehen uzteko erabakia, estatutu hauetako 24.4 artikuluan aurreikusita bezala. . .�. ,

h) Zuzendaritza Batzordeak erabakitako beste edozein gai.
4. Batzar Nagusiaren osaketa eta erabakiak:

°"o. ....
,

;r,_
ti .,.,.,
,.
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Ohiko zein ezohiko Batzar Nagusiak zer egunetan egin Zuzendaritza Batzordeak erabaki o
du. Deialdiaren edukia aplikatzekoa den araudiak xedatutakora doituko da, eta deialdia,
Batzar Nagusia biltzeko aurreikusitako data baino, gutxienez, 15 lanegun lehenago
argitaratuko da Estatuko Aldizkari Ofizialean eta, mutualitatearen esparruan hedapen
handienetakoa duen egunkariren batean. Aipatutako deialdi horiek, gai-zerrenda eta guzti,
eskumena duen ministerioari ere bidali beharko zaizkio, epe berari eutsita.
Ohiko edo ezohiko batzarrak balio izateko, aurreneko deialdian kidetutako enpresen erdia
gehi bat joan beharko da batzarrera, nola eta ez den estatutuak berritzeko edo aldatzeko,
zentro mankomunatuak sortzeko, eta horiekin lotzeko edota horiengandik askatzeko,
erakundeak beste batekin bat egitea, beretzea edo deuseztatzea eta erakundeak beste bat
beretzea; horietan mutualitatearekin kidetutako enpresen bi herenek joan beharko dute, eta
boto eskubidea kotizazio sozial guztiak ordainduta dituztenek eta atxikitako norbere
konturako langileen ordezkariak bakarrik izango dute. Era berean, erakundeak bat-egiteko,
beretzeko edota deU88Ztatzeko ezohiko Batzar Nagusiaren kasuan ere kidetutako enpresen
bi herenak bertaratu beharko dute. Bigarren deialdia lehen deialdia deitu eta handik ordu
erdira egingo da, gutxienez. Bigarren bilera horretan hartzen diren erabakiek balioa izango
dute, edozer dela ere parte-hartzaileen kopurua. Bigarren bileraren kasuan nahikoa izango
da bilduta daudenen gehiengoaren aldeko botoa (betiere boto eskubidea badute).
Salbuespena estatutuak berritzeko edo aldatzeko, zentro mankomunatuak sortzeko, edo
horiekin lotzeko zein horietatik askatzeko, izango da, baita erakundeak bat egiteko,
beretzeko edota deuseztatzeko eta beste bat beretzeko ere. Kasu horietan, bilerara
bertaratu direnen eta ordezkatuta daudenen bi herenak beharko dira (boto eskubidea
dutenak, betiere).
Ordezkaritza eskubidea kide bati, presidenteari edo Zuzendaritza Batzordeko edozein kideri
eman ahal izango zaio; nolanahi ere, ordezkaritza eskubide hori ezingo zaie eman
mutualitatean ordaindutako zerbitzua eskaintzen dutenei. Eskubide hori "Bertaratze
txartelean• gauzatuko da.
Estatutuetan hartutako erabakiek kide guztiak obligatuko dituzte, erabakiak hartu zituzten
batzarrean parte hartu ez baldin bazuten ere. Era berean, batzarrean izan eta kotizazio
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sozialak ordainduta ez zituztelako botorik eman ezin izan zutenek, kontrako botoa eman
zutenek, atxikitako norbere konturako langileen ordezkariek eta langile horiek eurek ere
estatutuetan zehaztutakoa bete beharko dute, araudiaren arabera jasota dagoen moduan.
Batzar Nagusiaren bilkura guztietan idatziko dira aktak, eta edukia aplikatzeko araudian
ezarritakoari lotuko zaio. Batzarretan aipatutakoa horretarako diren liburuetan transkribatuko
da, eta hamabost egun balioduneko epean kopia ziurtatua igorriko zaio eskumena duen
ministerioari.
Aktak Batzar Nagusia amaitzean onartuko dira; bestela, hamabost egun balioduneko epean
presidenteak, idazkariak eta batzarrera bertaratutakoen artetik izendatutako bi ikuskatzailek
ere onartu ahal izango dute, guztiek sinatuta; bi ikuskatzaileetako bat erabakiekin ados ez
dagoen kideetako edozein izango da.
Kidetuek Batzar Nagusiko aktetan jasotako erabakien ziurtagiriak eska ditzakete.
23. artikulua. - Zuzendaritza Batzordea. - Erakunde elkargokideari dagokio, haren
presidentearen bitartez, erakundearen zuzeneko eta berehalako gobernua, ordezkaritza
osoa izango du, eta bere ondarea eta interes soziala babesteko zuzendaritza, administrazio,
xedapen eta gauzatze ahalmenak izango ditu, aplikatu beharreko araudian eta estatutu
hauetan ezartzen diren mugekin.
Adierazteko eta ez mugatzeko, Zuzendaritza Batzordearen eskumenak honako hauek dira:
a) Mutualitatearen zuzendaritza, antolakuntza eta administrazioa, horretarako
behar diren botere eta ahalmen guztiekin, baita ondasun higigarri edo higiezinak eta
eskubide errealak erosi, besterendu, trukatu, zamatu, hipotekatu edo botere osoko beste
zeinahi ekintza egikaritzeko, eta Erakundearen izenean era guztietako dokumentu publiko
nahiz pribatuak izenpetzeko ere, kasu bakoitzean indarrean dagoen legediak aurreikusitako
terminoetan.
b) Kreditu-kontuak, aurrezpen-kontuak edo kontu-korronteak ireki edo ixtea bankuestablezimenduetan, baita Espainiako Bankuan eta gainerako kreditu-erakundeetan ere;
orobat haietan, bulego publikoetan eta Gordailuen Kutxa Orokorrean dauden gordailuak,
funtsak eta bidalketak erretiratu eta eskuratzea, berdinduta, deskontatuta edo onartuta
dauden txeke, taJoi, igorpen, agindu, transferentzia eta truke-letra bitartez; letra, txeke, taloi,
ordezko-txartel edo zor-agiriak igorri edo onartzea, endosatzea, ordaintzea eta ordaintzea
onartzeari uko egitea, eta haiekiko protesta gauzatzea. Mutualitatearen inbertsioak
gauzatzeari buruzko erabakiak hartzea.
c) Mutualitatea ordezkatzea edozer erakunderen, autoritateren eta jurisdikzioren
aurrean, ohiko eta ezohiko gai, instantzia eta helegite guztietan, baita Kasaziokoan ere.
d) Kidetzeko eskaerei buruz erabakiak hartzea, gertakari arruntek eragindako aldi
baterako ezintasunen prestazio ekonomikoak kudeatzeko eta mutualitatearekin atxikitzeko
aukerak ebaztea, edota kidetu zein atxikitako izateari uzteko erabakia hartzea, aplikatu
beharreko xedapenetan eta estatutu hauetan jasotakoaren arabera.
d) Ohiko zein ezohiko Batzar Nagusiak deitzea, horietan erabakitakoa betearaztea
eta batzarretarako gai-zerrendak prestatzea.
e) Aurrekontuen aurreproiektuak, balantzeak, memoria eta
formulatzea; Zuzendaritza Batzordeko presidenteak sinatu beharko ditu.
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f) Batzar Nagusiari kidetuen erantzukizun mankomunatuaren exijentzia
proposatzea, estatutu hauetako 13. artikuluan aurreikusita bezala, eta horietan adierazitako
eskubideak egikaritzeko murrizketak aplikatzea aurreikusitako hipotesiak gauzatzen dituzten
kidetuei.
g) Mutualitateko zuzendari kudeatzailea izendatzea edota kargutik kentzea, eta
dagozkion funtzioak betetzeko behar dituen ahalak eman eta ezeztatzea; zuzendari
kudeatzailearen gain utz ditzake estatutu hauek ezartzen dituzten funtzioak, indarrean
dagoen araudian aurreikusitako kasuetan bere erantzukizuna exijitu, eta haren nahiz funtzio
exekutiboak dituzten langileen ordainsariak eta helburuak finkatu, aplikatu beharreko
araudian une bakoitzean xedatutakoaren arabera.
h) Lurralde Batzorde bat edo gehiago osatzea, haietako kideak izendatzea eta
.Prestazio Berezien Batzordeko kideak izendatzea, kidetutako enpresaburuak ordezkatzeko.
i) Mutualitatearen funtzionamendu hoberako beharrezkoak diren erabakiak
hartzea, instalazio, administrazio zerbitzuek, zerbitzu mediku-kirurgikoek, errekuperazio eta
errehabilitazio profesionaleko nahiz prebentzioko zerbitzuek hobeto funtziona dezaten.
Horretarako bereziki, bere baitan beharrezkotzat jotzen diren batzordeak finkatzea,
kudeaketari dagozkion alderdiak tentuz eta etengabe aztertu eta jarraitzeko, honako gai
hauetan: araudia betetzea eta arriskuak, inbertsioak, Erakundearen barne nahiz kanpoko
ikuskaritzak eta ordainsariak.
j) Bideragarritasun, birgaitze edo saneamendu planak onestea epe labur edo
ertainean; hor proposatu beharko dira Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren 100.
artikuluan kautela-neurriei buruz aurreikusitako kasuetan aginpidea duen Ministerioaren
aurrean aurkeztu beharreko neurri egokiak.
k) Batzar Nagusiaren eskumenekoak ez diren auzi oro ebaztea, baita Estatutu
hauek interpretatzeko garaian sor daitezkeen zalantzak argitzea eta beraietan egon
daitezkeen hutsuneak betetzea ere.

24.artikulua. - Zuzendaritza

Batzordea osatzea eta berritzea. -

1. Zuzendaritza Batzordeko kideak honako hauek dira:
a) 12tik 20ra bitarteko enpresari kidetu multzoa; horien %30 langile gehien dituzten
enpresetakoak izango dira, arauak jarraituz finkatzen diren tarteen arabera zehaztuta.
b) Atxikitako norbere konturako langile bat.
c} Zuzendaritza Batzordean parte hartzen duen erakundeko langileen ordezkaria.
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Ordezkariak izendatzerakoan, Emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren oinarria
zaintzea sustatu eta bultzatuko da, karguren bat berritzea egokitzen denean gogoraraziz.
2. Enpresari kidetuen eta atxikitako norbere konturako langileen artean a) etab) ataletako
kideen izendapena ohiko Batzar Nagusiari dagokio, eta batzar horretan boto eskubidea
duten parte-hartzaileen eta ordezkatuen gehiengo soil bidez aukeratzen da. Hautagaitzak
ZUzendaritza Batzordeak idatziko ditu, edo bestela gutxienez kidetutako 50 enpresaburuk
izenpetuko dituzte a) ataleko kideak izendatzeko eta beste hainbeste atxikitako langilek b)
ataletako kideak izendatzeko. Zerrenda presidenteari aurkeztu beharko zaio batzarra egin
gutxienez hamar egun lehenago. Ohiko Batzar Nagusiak Zuzendaritza Batzordeko kideak
beren kargutik kendu ahal izango ditu hurrengo lerrokadan azaltzen diren arrazoiak medio,
estatutu hauetan eta indarrean dagoen araudian zehazten zaizkien erantzukizunei kalterik
egin gabe.
Hauek izango dira kargutik kentzeko arrazoiak: kapital elkarteetan kontseilari edo
administratzaile kargua izateko ezintasuna edo debekua, eta Mutualitateetan aplikatzeko
araudian ezarritako bateraezintasun eta debeku sistema hautsi izana.
3. Zuzendaritza Batzordeak, bere kideen artetik hautatuko ditu: presidentea; lehen, bigarren
idazkaria eta idazkariordea
eta gainerakoak
eta hirugarren presidenteordeak;
batzordekideak izango dira, honako eskumen hauekin:
3.1. Presidentearenak:
a) Mutualitatea eta bere gobernu organoak ordezkatzea eta sinadura eramatea,
bai epaiketetan, bai bestelakoetan; era berean, zeregin horietarako beharrezko botereak,
baimenak eta eskuordetzak ditu, betiere aldez aurretik Zuzendaritza Batzordeak onartu
baditu.
b) Zuzendaritza
Batzordearen,
Batzorde Exekutiboaren,
Kontrol eta
Jarraipeneko Batzordearen eta, lehenengoaren izenean, Batzar Nagusiaren bilerak deitzea
eta gidatzea, eztabaidetan saioen ordena eta garapen egokia zainduz moderatzaile-lanak
egitea, eta botazioetako berdinketak erabakitzea.
c) Batzar Nagusiaren eta Zuzendaritza Batzordearen, Batzorde Exekutiboaren
eta, egokia denean, ZUzendaritza Batzordearen barruan sortutako edozein Batzordek
hartutako erabakiak betearaztea.
d) Bereak dituen gainerako funtzioak betetzea, baita estatutu hauetan ezarritako
gainerako guztia betetzea eta betearaztea ere.
Finkatuko den kalte-ordainen erregimenak arautuko ditu Zuzendaritza Batzordeko
presidenteari berariaz dagozkion funtzioak; inolaz ere guztira ezingo dituzte gainditu
ZUzendari Kudeatzailearen ordainsariak.
3.2. Presidenteordeenak: presidentearen ordez ariko dira, dagokien ordenan, kargua
geratuz
gero, presidentea falta izanez gero edota gaixotuko balitz; haren eskumen
hutsik
berberak izango dituzte. Era berean, presidenteordeek aurreko presidenteordeak ere
ordeztu ahal izango dituzte (adibidez, hirugarrenak bigarrena). Presidenteorderik izan
ezean, adinez zaharrena den batzordekidea jarriko da haren tokian, postu horretan
gutxienez lau urteko antzinatasuna badu.
3.3. Idazkariarenak: mutualitatearen ekitaldi guztietan egingo ditu idazkari lanak;
Zuzendaritza Batzordearen deialdiak sinatuko ditu, saio guztietako aktak idatziko ditu eta
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beraietan jasotako erabakien fede emango du, horretarako behar diren ziurtagiriak igorriko
ditu presidentearen oniritziarekin, haiek artxibatzea zainduz.
Idazkariak dagokion eginkizuna hobeto gauzatzeko, "Akta idazkari baten· laguntza izan
dezake;
ez du Zuzendaritza Batzordeko kidea izan beharrik, eta Batzorde horrek
izendatuko du.
3.4.
Idazkariordearenak:
idazkariaren
presidentea ordezkatzeko egoera berberetan;
gazteenak hartuko du ardura hori.

ordez ariko da, presidenteordeak
idazkariorderik ezean, batzordekide

3.5. Batzordekideenak: 3. presidenteordea eta idazkariordea ordezkatuko dituzte
haiek ez baleude, postua bete gabe balego edo gaixo baleude, Zuzendaritza Batzordeak
erabakitzen duen moduan. Era berean, Zuzendaritza Batzordeak erabakitako egiteko
bereziak beteko dituzte,
hartutako
erabakiak
betetzeari
edo mutualitatearen
funtzionamenduari dagokionez; hori guztia, mutualitatearen mendeko pertsonen ordezkari
batzordekideari arauz dagozkion eskumenei kalterik eragin gabe.
4. Zuzendaritza Batzordeko kideak eta karguak lau urterako izendatzen dira eta karguak,
nolanahi ere, partziaJki berrituko dira. Kide eta kargu guztiak aukera daitezke berriro, betiere
70 urte baino gutxiago badituzte, eta epe hori bete aurretik amaitu ere egin daiteke norberak
eskatuz gero edota, Zuzendaritza Batzordeak berariaz adierazitako erabakiz, kide eta
karguei dagokienean ezohiko Batzar Nagusiak hala erabakita, nahiz eta agintaldia amaituta
izan ez. Mutualitatearen mendeko langileen ordezkaria berritzeari dagokionez, araubide
espezifikoak dioenari egingo zaio jaramon.
Berritze bakoitzean kargua utzi beharko duten kideak zehazteko, izendapeneko edo azken
aldiz berriz hautatu zuteneko antzinatasun txanda jarraituko da. Berrautatuz gero, kidetutako
enpresak ziurtagiria aurkeztu beharko du, kide izateko berrautatzera aurkeztu izana, izena
eta ordezkaritzarako beharrezko gainerako datuak jasoko dituena.
Zuzendaritza Batzordeak euren agintaldia betetzeagatik arauz kargua utzi behar duten
kideen izenak jakinaraziko dizkio Ohiko Batzar Nagusiari urtero, horiek berrautatzea edo
ordezkatzea proposatuz. Era berean, urtean zehar bertan izendatu dituzten kideak
jakinaraziko dizkio, haiek berresteko eta, egokia baldin bada, izendatzeko.
Kargu izendatzeak Ohiko Batzar Nagusiaren ondorengo Zuzendaritza Batzordearen bileran
egingo dira.
5. Izendapenak, Mutualitatearen mendeko langileen ordezkariarena izan ezik, horretarako
ezarritako dokumentazioarekin lagundurik, aukeratu eta hamabost egun balioduneko epean
jakinaraziko zaizkio eskumena duen ministerioari. Ministerio horrek baieztatu egingo ditu,
edo eragozpenak azalduko ditu ezarritako lege eskakizunen bat betetzen ez bada.

\.

Zuzendaritza Batzordea osatzeko izendatutako pertsonek ezingo dute beren funtzioak
betetzen hasi, harik eta eskumena duen ministerioak izendapen horiek baieztatu arte,
aipatutako jakinarazpenean adierazitakoarekin bat. Ministerioak 15 eguneko epean
eragozpenik ipiniko ez balu, izendapenak baieztatutzat joko dira, ekintza berriak direla-eta
edo ondoren egindako egiaztapenengatik kargutik kentzeari kaJterik egin gabe. Karguhartzearekin bat, karguetan zeudenek beren ardura utziko dute. Egoera horren berri

Zuzendaritza Batzordearen hurrengo bilkuraren aktan emango da.
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6. Karguren bat ohiko Batzar Nagusia egin aurretik hutsik geratuko balitz, Zuzendaritza
Batzordearen erabakiz bete ahal izango da, behin-behingoz. Hala, Zuzendaritza Batzordeak
hurrengo ohiko Batzar Nagusiari proposatuko dio izendapenak berrestea edo, egokiago
baderitzo, postuetakoren bat bete gabe uztea, betiere artikulu honetan aipatu den
gutxieneko kopurua betetzen bada.
7. Zuzendaritza Batzordeko kide guztiek beren kudeaketaren berri emango dute Batzar
Nagusian.
25. artikulua. - Bateraezintasunak eta debekuak. 1. Zuzendaritza Batzordeko kide ezingo dira izan:
a) Erakundeko kidetu eta atxikitako norbere konturako langile gisa dituzten
obligazioak bete ez dituzten kidetutako enpresak eta atxikitako langileak, eta, oro har, legedi
sozialak ezartzen dituen obligazioak betetzen ez dituztenak, baldin eta, Gizarte alorreko
Arau Hausteei eta Zehapenei buruzko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuan
finkatutakoaren arabera, arau hausteak larritzat edo oso larritzat tipifikatuta badaude.
b) Agente edo komisio-hartzaile gisa, mutualitatearen kontura, laneko istripuen eta
gaixotasun profesionalen arriskuak estaltzeko kidetze hitzannenen izapidetze eginkizunetan
aritzen diren pertsonak.
c) Mutualitatearekin lan harremanen bat, izaera profesionaleko zerbitzu emateren
bat edo beste zeinahi kontzepturengatik esandako erakundeetatik ordainsari ekonomikoak bileretara joateagatik dagokien konpentsazioa izan ezik- jasotzen dituen ezein pertsona, ez
bere buruaren, ez kidetutako enpresa baten ordezkaritzan, aurrez aipatutako langileen
ordezkaria salbuetsita.
d) Beste edozein mutualitatetako Zuzendaritza, Kontrol eta Jarraipen eta Prestazio
Berezien batzordeetako kide diren edota funtzio exekutiboak dituzten enpresak edo
pertsonak, euren kabuz edo enpresa kidetuen nahiz erakunde sozialen ordezkari gisa.
2. Pertsona berak ezingo du aldi berean Zuzendaritza Batzordeko kargu bat baino gehiago
izan, ez mutualitateko kide gisa, ez kidetutako beste enpresa batzuetako ordezkari gisa, eta
mutualitatearekin lan edo zerbitzu harremana duten pertsonak edo enpresak ezingo dira
Zuzendaritza Batzordeko partaide izan, Erakundeko langileen ordezkaria izan ezik.
3. Zuzendaritza Batzordeko kideek edo horien ordezkariek ezingo dute erakundeko
ondasunen aktiborik ez erosi ez saldu; ez zuzenean, ez tarteko pertsona edo erakunde
baten bidez. Ezingo dute obrak gauzatzeko, zerbitzuak emateko edo hornigaiak helarazteko
kontraturik egin, funtsezko finantza-zerbitzuen edo hornigai-zerbitzuen enpresek izan ezik,
betiere kontratatzeko aginpidea duen Ministerioaren aurreko baimenarekin. Ezingo dute
interes gatazkak barnean biltzen dituen kontraturik egin. Orobat, ezingo dute horrelako
ekintzarik egin kargu edo pertsona horiekin lotuta daudenek ezkontza-harreman edo
zuzeneko nahiz zeharkako ahaidetasun bitartez, odolkidetasun, adopzio edo kidetasunez
(laugarren mailara arte, hori ere barne). Gainera, ezingo dute horrelakorik egin aipatutako
pertsona, kargu edo ahaideetako edozein titularra duen pertsona juridikoek ere, baldin eta
beraiek zuzenean edo zeharka kapital sozialaren % 10 ala gehiago duten edota bertan
erabakitzeko gaitasuna gauzatzeko funtzioak betetzen badituzte edo administrazio nahiz
gobernu organoetan parte hartzen badute.
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4. ZUzendaritza Batzordeko karguak ezingo dira eskuordetu, eta doakoak izango dira,
bileretara joateagatik ordainak jasotzeko eskubidea izan ezik, betiere aginpidea duen
Ministerioak finkatutakoaren arabera eta honako Estatutu hauetako 24.3.1 artikuluan
presidentearen inguruan finkatuta dagoena aintzat hartuta.
26. artikulua. - Zuzendaritza Batzordearen bilerak. - Zuzendaritza Batzordeak gutxienez
urtean lau alditan egingo ditu ohiko bilerak, eta ohiz kanpokoak behar beste alditan, dela
presidenteak deia egin duelako, dela kideen herenak hala eskatu duelako. Bilerak
erakundearen egoitzan edota Zuzendaritza Batzordeak adierazitako beste edonon egin
ahalko dira.
Deialdia gutxienez hiru egun baliodun lehenagotik egin beharko da, premiazko arrazoiak
daudenean izan ezik.
Batzordea aurreneko deialdian eratutzat hartuko da, baldin eta kidetuen erdia gehi bat
gutxienez agertzen bada bilerara (zazpi kide gutxienez). Bigarren deialdian ordu erdi
geroago hartuko da eratutzat, kide kopurua zazpi baino gutxiago ez bada behintzat.
Erabakiak parte-hartzaileen gehiengo soilarekin hartuko dira, eta presidentearen botoa
kalitatezkotzat jotzen da berdinketak hausteko. Kalitatezko botoa, presidentea falta denean,
lehen presidenteordearena izango da; aurreko biak falta badira bigarren presidenteordeak
izango du, eta, aurreko hirurak ez badaude, hirugarren presidenteordeak.
Hartutako erabakiak betearazleak eta derrigorrezkoak izango dira kide guztientzat hartzen
diren unetik bertatik, baita ZUzendari kudeatzailearentzat eta funtzio betearazleak dituzten
gainerako pertsonentzat ere, nola eta erabaki batzuetarako indarrean dagoen araudiak
bestelakorik agintzen ez duen.
Zuzendari kudeatzaileak Batzordearen bilkuretan iritzia eman ahal izango du, baina ez du
botorik izango. Presidenteak hala iritzita edota zuzendari kudeatzaileak proposatuta
aholkularitza edota laguntza teknikoa eman dezakeen beste edonor ere joan ahal izango da
bileretara: horiek ere eman ahal izango dute iritzia, baina ez dute botorik eman ahal izango.
Zuzendaritza Batzordearen bilera guztien aktak idatziko dira, eta gobernu-organo horren
akta-liburuan geratuko dira jasota.
27. artikulua. - Zuzendaritza Batzordearen Batzorde Exekutiboa eta beste batzorde batzuk. 1. ZUzendaritza Batzordearen Batzorde Exekutiboa.- Zuzendaritza Batzordeak Batzorde
Exekutiboa osatu ahal izango du kideen artean, mutualitatea zuzentzeko, administratzeko
eta ordezkatzeko zereginetan lehenbailehen has dadin.
Gehienez ere hamar kide izango ditu, guztiak ere Zuzendaritza Batzordekoak. Kide horien
artean, Zuzendaritza Batzordeko presidentea egongo da, eta kargu hori bera beteko du
Batzorde Exekutiboan. Gainontzeko karguak Zuzendaritza Batzordeak hautatuko ditu,
presidentearen proposamenei jarraiki, betiere baldin eta izendatzeko unean kargu guztiek,
presidentea barne, 70 urte baino gutxiago badituzte.
Kideak eta Batzorde Exekutiboko karguak 4 urterako izendatuko dira, eta, edonola ere,
haiek berritzea partziala izango da. Kide eta kargu guztiak berriz hautatu ahal izango dira;
karguei dagokienean, betiere baldin eta 70 urte baino gutxiago badituzte.
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Batzorde Exekutiboak ZUzendaritza Batzordearen esku-ordez funtzionatuko du, eta
horregatik funtzio berberak izango ditu, Gizarte Segurantzako Lege Orokorreko 23.
artikuluko d), e), f) eta g) epigrafeetan nahiz horrekin bat datozen arauetan zehaztutakoak
eta eskuordetu ezin daitezkeen beste edozer funtzio izan ezik. Horrenbestez, arrazoi hori
bera dela-eta, Zuzendaritza Batzordeko kideen debeku, bateraezintasun eta erantzukizun
erregimen bera izango dute.
Ohiko batzarra hilean behin egingo da, eta ezohikoa, behar den guztietan, baldin eta
presidenteak edota kidetuen herenak eskatzen badu. Bilerak helbide sozialean zein
Batzorde Exekutiboak berak izendatutako beste edozer lekutan egin ahal izango dira, eta
bertan gehiengoz hartzen diren erabakiak Zuzendaritza Batzordeak berretsi beharko ditu.
ZUzendari kudeatzaileak Batzordearen bilkuretan iritzia eman ahal izango dute, baina ez
dute botorik izango. Presidenteak hala iritzita edota zuzendari kudeatzaileak proposatuta
aholkularitza edota laguntza teknikoa eman dezakeen beste edonor ere joan ahal izango da
bileretara; horiek ere eman ahal izango dute iritzia, baina ez dute botorik eman ahal izango.
Batzorde Exekutiboaren bilkura guztien aktak idatziko dira, eta horretarako prestatutako
liburuan jasoko dira.
Batzorde Exekutiboko kideek, ondoren aipatzen diren arrazoiak medio, kide izateari utziko
diote, estatutu hauek eta indarrean dagoen araudiak finkatzen dituen erantzukizunei kalterik
egin gabe:
a) Presidenteak proposatu eta Zuzendaritza Batzordeak hala erabaki duenean.
b) Zuzendaritza Batzordeko kide izateari uzteagatik.
c} Estatutu hauetako 24.2 artikuluak finkatzen dituen Zuzendaritza Batzordeko
kideen kargu-uzteko arrazoiengatik.
2. Beste batzorde batzuk.- Estatutu hauetako 23.i). artikuluan finkatuta dagoenari jarraituz,
Zuzendaritza Batzordeak bere kideekin beharrezkoak iruditzen zaizkion batzorde guztiak
osatu ahal izango ditu, mutualitatea kudeatzeko alderdi tekniko esanguratsuak kontrolatu,
jarraitu eta egiaztatzeko. Alderdi horien artean, ondorengo hauek nabarmendu daitezke:
araudia betetzea, arriskuak, inbertsioak, barne nahiz kanpoko ikuskaritzak, eta Kontuen
Auzitegia, langileak eta haien ordainsaria ikuskatzea.
Haietako bakoitzeko kideak hiru izango dira gehienez, eta haietako bat presidentea izango
da. Hark deituko ditu beharrezkoak diren bilerak, berak eskatuta ala kide gehienek eskatuta;
hurrenez hurren, eduki funtzional eta objektiboen arabera egokiak iruditzen zaizkion
funtzioak eta ahalak emango dizkio haietako bakoitzari. Gainerakoan, aurreko 1. atalean
xedatuaren arabera zuzenduko da.

28.artikulua. - Zuzendari kudeatzailea

eta eginkizun exekutiboak dituzten langileak. -

1. Zuzendaritza Batzordeak, bere zaintzapean eta erantzukizunari kalterik egin gabe,
zuzendari kudeatzailea izendatuko du, arrazoi profesional eta teknikoak aintzat hartuta.
Hala, zuzendari kudeatzaileari emango dio, berariaz zein esku-ordez, betebeharretarako
ezinbestekoak diren aldi baterako edo behin betiko eskumenak. Era berean, Zuzendaritza
Batzordeak zuzendari kudeatzailearen ordainsaria eta lan-baldintzak zehaztuko ditu,
mutualitatea katalogatuta dagoen sailkapen taldearen arabera, bai eta urteko helburuak ere,
aginpidea duen Ministerioak horrekiko finkatutako araudiaren eta i · ·
ra.

OI
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Halaber, kargutik kendu ere egin ahal izango du, Batzordeak hala erabakiz gero;
horretarako arrazoien artean daude Estatutu hauetako 24.2. artikuluan Zuzendaritza
Batzordeko kideak kargutik kentzeko eta artikulu bereko 4. puntuan karguak ez berriz
hautatzeko aurreikusitakoak.
Zuzendari kudeatzailea 1995eko abuztuaren 1eko 1382/1995 Errege Dekretuak araututako
goi zuzendaritzako kontratuaren bitartez lotuta egongo da. Hor finkatuta dago goi
zuzendaritzako langileen izaera bereziko lan harremana, eta haien ordainsariak oinarrizkoak
eta osagarriak izango direla, enpresa sektore publikoan nahiz beste erakunde batzuetan
arduradun eta zuzendari gorenen ordainsari-erregimenari buruzko 2012ko martxoaren Seko
451/2012 Errege Dekretuak talde bakoitzerako finkatutako gehieneko mugetara lotuta.
Aintzat hartzen da orobat Enplegu eta Gizarte Segurantzako ministroak 201 Seko urtarrilaren
2an Jakinarazitako Aginduan edo une bakoitzean aplikatzekoa den araudian mutualitateari
dagokionez finkatuta dagoena.
Zuzendari kudeatzailearen izendapenaren eta haren lan-kontratuaren eraginkortasuna
aginpidea duen ministerioak berrestearen menpekoa izango denez, horretarako ezarritako
dokumentazioa eskumena duen ministerioari jakinarazi behar zaio, hautatu eta hamabost
egun balioduneko epean. Ministerio horrek baiezkoa emango du edo eragozpenak ipiniko
ditu, baldin eta legez ezarritako betekizunen bat ez bada betetzen. Zuzendari kudeatzaileak
ezingo die bere funtzioei ekin, harik eta izendapena aipatutako ministerioak baieztatu arte.
Ministerioak hamabost egun balioduneko epean inongo eragozpenik ipiniko ez balu,
izendapena baieztatutzat joko da.
2. Zuzendari kudeatzaileak du mutualitatearen zuzendaritza exekutiboa, eta hari dagokio
Erakundearen helburu orokorrak eta ohiko zuzendaritza garatzea, Zuzendaritza Batzordeak
eta hango presidenteak, egokia denean, helaraziko dizkioten irizpide eta jarraibideei lotuta
egoteari kalterik eragin gabe; Zuzendaritza Batzordeko presidenteari mutualitatearen
kudeaketaren berri emango dio. Beste eskumen batzuen artean, honakoak izango ditu:
a) Mutualitatearen zentro, jarduera eta zerbitzu guztiak antolatzea, administratzea
eta zuzentzea, baita bertako langile guztiak ere.
b) Mutualitateari aplikatu beharreko araudia eta estatutuak betetzen direla
zaintzea, erakundearen interesen alde egitea eta Batzar Nagusiaren nahiz Zuzendaritza
Batzordearen erabakiak betearaztea.
c) Mutualitatearen zuzendaritza teknikoaren ardura du, bai eta, Zuzendaritza
Batzordearen eskuordez, haren administrazio zuzendaritza eta ordezkaritza ere, horretarako
izenpetze soziala gauzatuz. Zuzendaritza Batzordea edota Batzorde Exekutiboa biltzea
eskatzen ez duten kudeaketa ororen ohiko martxaren barruan, berak erabakiak hartzea eta
sinatzea; era berean, presidentearekin ados jarririk, atzera ezin daitezkeen neurriak hartzea,
berorien presakotasuna dela eta, esandako Batzordeak biltzeko betarik ez dagoenean.
d) Mutualitatean eginkizun exekutiboak dituzten langileak izendatu eta kargutik
kentzea, haien goi zuzendaritzako kontratuak izenpetzea, Zuzendaritza Batzordearekin
adostutako ordainsariak zehaztuz. eta edozein klase eta kategoriako gainerako langileak
kontratatu eta onartzea, haien ordainsariak zehaztuz. Erakundeko langileak lanik eta
soldatarik gabe utzi, zigortu edo lanetik bidaltzea.
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protestatzea, ordaindu behar diren zenbatekoen ordain-aginduak baimentzea, era
guztietako transferentziak. kobratzeak eta ordaintzeak agintzea. Saldoak finkatuz likidazioak
egitea, eta mutualitateari dagozkion kopuru guztiak jasotzea, haien klasea, titulua, jatorria
edo arrazoia edozein izanda ere. Legezko fidantzen gordailuen eta beste edozein
dokumentu motaren testigantza eskatzea; Espainiako Bankuan eta Gordailuen Kutxa
Orokorrean fidantzak gordailutu eta erretiratzea. Espainiako Bankuarekin indarraldiko
legeriak onartutako eragiketa guztiak egin ahal izango ditu.
f) Berraseguruak kontratatzea, kontratu horien baldintzak era askean adostuz,
nola zati-kuotan, hala galera gehiegi izatean eta finka daitekeen beste edozertan.
g) Gizarte Segurantzako Kontabilitateko Plan Orokorraren eta horrekin bat datozen
gainerako xedapenen preskripzioen arabera kontabilitatea zuzentzea, Zuzendaritza
Batzordeari aurrekontuen aurreproiektuak, balantzeak, memoriak eta urteroko kontuak
idaztea, mutualitatearen nondik norakoa, funtzionamendua eta osaketa egoki eta zehatz
azalduta.
h) Dokumentuak aztertu eta prestatzea, eta Mutualitateko organo guztiek ezagutu
eta erabaki behar dituzten gaien berri ematea.
i) Mutualitatearen ordezkari izatea, gai, ekintza eta kontratu mota guztietan, haien
izaera judiziala nahiz ez-judiziala edozein izanda ere. Ekintza judizialak era guztietako
epaitegi eta auzitegien aurrean gauzatzea, mota guztietako auzibideko prozedurei hasiera
emanez eta haiek jarraituz izapide nahiz instantzia ororen bitartez. inolako mugarik gabe,
era guztietako helegiteei hasiera emanez eta prozeduraren edozein fasetan amore eman
eta atzera eginez. Berak askatasunez aukeratutako auzitegietako letradunen eta
prokuradoreen aldeko ahalmenak eman ditzake, auzietarako botere orokorreko
ahalmenekin eta kasu bakoitzerako izendatzen diren bereziekin. Era guztietako
espedienteak gauzatu, hasi, jarraitu, atzera egin eta bukatzea Estatuko ministerio, zentro,
ordezkaritza, bulego eta aginpide guztien aurrean, Gizarte Segurantzako kudeaketa
erakundeetan, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrean eta estatuko lurralde osoan,
salbuespenik gabe, era guztietako organismo eta funtzionario publikoen aurrean;
Erakundearen intereserako komenigarritzat jotzen diren akta guztiak egiteko notarioaren
parte hartzea eskatzea. Batzorde bileretan ahotsa eta botoa izatea, bai gai judizialetan, bai
administraziokoetan edota beste edozein arrazoikoetan.
j) Gaitasun horietako batzuk ordezkatzea, erabateko askatasunez egokitzat jotako
Erakundeko langileei ahalak emanez.
3. Zuzendari kudeatzaileak, arrazoi profesional eta teknikoak soilik aintzat hartuta,
mutualitatean haren mendeko funtzio exekutiboak izango dituzten pertsonak izendatu ahal
izango ditu, 201 Seko otsailaren 2an Jakinarazitako aginduan xedatuaren edo une
bakoitzean aplikagarria den araudiaren arabera, eta langile horiek bere eginkizunenetan
lagunduko diote. Haien eskumenak eta funtzioak zehaztuko ditu, eta, egokia denean,
dagozkien ahalak ere bai. Zuzendari kudeatzaileak kargutik kendu ahal izango ditu,
Zuzendaritza Batzordeko kideak eta Zuzendari kudeatzailea bera kargutik kentzeko eta ez
hautatzeko adierazitako arrazoi berberengatik.
Zuzendaritza Batzordeak finkatuko ditu haren ordainsariak eta helburuak, mutualitateetan
zuzendari kudeatzaileaz besteko funtzio exekutiboak dituzten langileei aplikatzekoa den
berariazko araudia aintzat hartuta, zuzendari kudeatzaileari aplikatu ahal zaizkion
bateraezintasun, debeku, murrizketa eta erantzukizunen erregimenari lotuta, goi
zuzendaritzako lan-kontratua hark emango badu ere.
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4. Zuzendari kudeatzailea eta eginkizun exekutiboak dituzten langileak izendatzean, sustatu
eta bultzatuko egingo da Emakumeen eta Gizonen presentzia orekatuaren oinarria
betetzea.

29.artikulua.- Bateraezintasunak

eta debekuak. -

1. Ezingo dira izan zuzendari kudeatzaile, eta ezingo dute funtzio exekutiborik izan honako
hauek:
a) Administrazio Kontseiluko kideak edo mutualitatearekin
enpresatan ordaindutako lanpostua dutenak.

kidetutako edozer

b) Mutualitateko edozer enpresa kidetutan %10eko edo gehiagoko partaidetza
dutenak, horien ezkonlagunak, seme-alabak edota guraso-ahalari atxikitakoak.
c) Zehapen-espedienteren baten ondorioz, funtzioak etenda dituztenak, etenaldiak
irauten duen bitartean.
d) Agente edo komisio-hartzaile gisa mutualitatearen kontura laneko istripuen eta
gaixotasun profesionalen arriskuak estaltzeko izapidetze eginkizunetan aritzen direnak.
e) Beste edozer mutualitatetako Zuzendaritza, Kontrol eta Jarraipen eta Prestazio
Berezien batzordeetako kide diren edota zuzendaritza exekutiboan lan egiten dutenak.
f)

Nolanahi dela ere mutualitatearen kontrako interesak dituztenak.

g) Funtzio exekutiboa duten 70 urte edo gehiagoko pertsonak eta Mutuarekin goi
zuzendaritzako lan harreman berezia mantentzen dutenak.
2. Ezingo ditu erakundearen ondare aktiboak salerosi ez zuzendari kudeatzaileak, ez
mutualitatean zuzendaritza exekutiboko funtzioak betetzen dituen beste inork. Era berean,
ezingo dute obrak gauzatzeko, zerbitzuak emateko edo hornigaiak helarazteko kontraturik
egin, nola eta ez diren funtsezko finantza- edo hornigai-zerbitzuetako enpresak; interesgatazkak jaso ditzaketen kontraturik ere ezingo dute egin. Orobat, ekintza horiek ezingo
dituzte egin kargu edo pertsona horiekin lotuta daudenek ezkontza-harreman edo zuzeneko
nahiz zeharkako ahaidetasun bitartez, odolkidetasun, adopzio edo kidetasunez (laugarren
mailara arte, hori ere barne). Gainera, ezingo dute horrelakorik egin aipatutako pertsona,
kargu edo ahaideetako edozein titularra duen pertsona juridikoek ere, baldin eta beraiek
zuzenean edo zeharka kapital sozialaren % 1O ala gehiago duten edota bertan erabakitzeko
gaitasuna gauzatzeko funtzioak betetzen badituzte edo administrazio nahiz gobernu
organoetan parte hartzen badute.

30. artikulua.-

Zuzendaritza karguak dituzten kidetuen eta Zuzendari edo Zuzendari
Kudeatzailearenerantzukizuna
eginkizun exekutiboak dituzten gainerako langileak.Zuzendaritza Batzordea osatzen duten kidetuek, Zuzendariak edo zuzendari kudeatzaileak
eta mutualitatean
eginkizun exekutiboak dituzten gainerako langileae, izaera
administratiboko zehapen prozeduren bitartez argitu daitezkeen erantzukizunak alde batera
utzirik, erantzukizun zibila izango dute beren funtzioak betetzean eragindako kalteei buruz,
ondoren datozen artikuluetan ezarritakoaren arabera eta, halakorik ezean, Zuzenbide
Arrunteko arauei jarraiki.

eta
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31.

artikulua.- Zuzendaritza Batzordeko kideen erantzukizuna.-

1. Zuzendaritza Batzordeko kideak zuzeneko erantzuleak izango dira Gizarte
Segurantzaren, mutualitatearen eta enpresari kidetuen aurrean aplikatzekoak diren arau
juridikoen, Estatutuen edo tutoretzako organoak emandako jarraibideen aurkako euren
ekintza edo ez-egiteengatik eragindako kalteak gertatuz gero. Beste hainbeste gertatuko da
karguari dagozkion betebeharrak betetzen eragindako kalteekin, betiere baldin eta auzian
dolo edo erru larria izan bada. Norbere ekintzatzat joko dira hurrenez hurren esparru
funtzional edo eskumenekoen baitako ekintzak eta ez-egiteak.
Zuzendaritza Batzordeko kideen erantzukizuna solidarioa izango da. Hala ere, ekintza
erabakitzen edo betearazten parte hartu gabe, horren berririk ez zutela egiaztatzen duten
Zuzendaritza Batzordeko kideek ez dute erantzun beharrik izango. Era berean. ez dute
erantzun beharrik izango, aipatutakoaren berri izanda, kaltea saihesteko �omeni zen guztia
egin zutela edota. behintzat, akordio horren kontra agertu zirela frogatzen dutenek.
2. Zuzendaritza Batzordeko kideek goiko lehenengo puntuan aurreikusitako baldintzetan eta
moduan erantzungo dute Gizarte Segurantzaren aurrean, Gizarte Segurantzaren
ondarearen zati bati kalterik eragiten badiote, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 92.1
artikuluko lehen lerrokadan zehaztuta dagoen moduan, eta aurreko paragrafoan aipatutako
egintza eta akordioengatik.
3. Kaltea eragin duen ekintza betearazten edo hitzarmena sinatzen parte hartu ez zutela eta
horren berririk ez zutela egiaztatzen duten Zuzendaritza Batzordean parte hartzen duten
kidetuek ez dute erantzun beharrik izango. Era berean, ez dute erantzun beharrik izango,
aipatutakoaren berri izanda, kaltea saihesteko eginahalak egin zituztela edota, behintzat,
akordio horren kontra agertu zirela frogatzen dutenek.
Era berean, Zuzendaritza Batzordeko partaide kidetuek ez dute erantzungo eskumendun
ministerioak edo haren mendeko erakundeek, mutualitateen gainean legez dituen
zuzendaritza eta zaintza lanak eginez, emandako aginduak, argibideak edota bestelako
jarraibideak betetzearen ondorioz eragindako kalteen aurrean, ez eta horiengatik
mutualitateari aldez aurretik jakinarazitako irizpide jakinetara egokitutako ekintza edo
hitzarmenen aurrean ere.
Ekintza edota hitzarmen kaltegarria Batzorde Nagusiak onartu, baimendu edota berretsi
izanak ez du, inola ere, erantzukizunik salbuetsiko.
4. Lehen atalean aipatzen den kalteengatiko erantzukizun-egintzari mutuak emango dio
bide, Batzorde Nagusiak aldez aurretik adostuta. Egintza sustatzeko akordioak zehaztuko
du eragindako kidetuen kargua bertan behera utzi behar den edo ez.
Mutualitatean kidetuta dauden guztien % 10 ordezkatzen dituzten kidetutako
enpresaburuek, mutualitatearekiko obligazioetan egunean baldin badaude, Batzar Nagusia
deitzea eska dezakete, erantzukizun ekintzaren egikaritzaz erabaki dezan eta
mutualitatearen interesa aldeztuko duen erantzukizun ekintza guztien artean erabakitzeko,
baldin eta Zuzendaritza Batzordeak horretarako eskatutako Batzar Nagusia deitzen ez badu
edota mutualitateak hilabeteko epean rabakia hartu zen datatik zenbatuta- deitu ez badu.
Batzar Nagusiak erantzukizunik ez eskatzeko erabakia hartuz gero, mutualitateko kidetu
guztien ehuneko hogeita bost (% 25) osatzen duten enpresaburuek elkarrekin eman ahal
izango diote bide mutualitatearen interesa defendatzeko erantzukizun-egintzari, betiere,
enpresaburu horiek mutualitatearekin dituzten obligazioak eguneratuta badituzte.
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5. Artikulu honetan aurreikusitako kalteen gaineko erantzukizun-egintza hori eskatzen
duenak ekintza edota hitzarmen kaltegarriaren berri izan eta urtebeteko epean
preskribatuko da eta, edozein kasutan, ekintza gauzatu edo hitzannena onartzen denetik bi
urteko epean.
32. artikulua.- Zuzendari edo Zuzendari Kudeatzailearen eta eginkizun exekutiboak dituzten
gainerako lanqlleen erantzukizuna. 1. Zuzendaritza Batzordeko kideak eta eginkizun exekutiboak dituzten gainerako langileak
zuzeneko erantzuleak izango dira Gizarte Segurantzaren, mutualitatearen eta enpresari
kidetuen aurrean aplikatzekoak diren arau juridikoen, Estatutuen edo tutoretzako organoak
emandako jarraibideen aurkako euren ekintza edo ez-egiteengatik eragindako kaHeak
gertatuz gero. Beste hainbeste gertatuko da karguari dagozkion betebeharrak betetzen
eragindako kalteekin, betiere baldin eta auzian dolo edo erru larria izan bada. Norbere
ekintzatzat joko dira hurrenez hurren esparru funtzional edo eskumenekoen baitako
ekintzak eta ez-egiteak.
2. Zuzendari kudeatzaileak eta eginkizun exekutiboak dituzten gainerako langileek Gizarte
Segurantzaren aurrean erantzungo dute, erakunde horri Gizarte Segurantzaren Lege
Orokorreko 92.1 artikuluko lehen lerrokadan definitutako ondarean kalteak egiten
badizkiote, aurreko atalean definitutako ekintzen bidez.
3. Aipatutako kargu eta pertsonek ez dute erantzungo aurreko artikuluko hirugarren
paragrafoko bigarren lerrokadan zehaztutako kalteen aurrean. Ez dute erantzungo beste
kasu honetan ere: Zuzendaritza Batzordearen edo organo horrek baimendutako pertsona
baten aginduak edo jarraibideak betetzean eragindako kalteez, betiere, frogatzen badute,
garaiz abisatu zietela esandako agindu edo jarraibideak kaltegarriak izan zitezkeela edo
araudiaren edo Estatutuen aurkakoak zirela.
4. Mutualitateak zuzendari kudeatzaileari eta eginkizun exekutiboak dituzten gainerako
langileei lehen paragrafoan adierazitako kalteengatik erantzukizunak eskatzeko, aldez
aurretik Zuzendaritza Batzordearekin adostasuna lortu beharko da.
Kidetutako enpresaburuek, aurreko artikuluko 4. paragrafoan aurreikusitako terminoetan eta
kasuetan, eskatu ahal izango diote Zuzendaritza Batzordeari erabaki dezala erantzukizun
ekintza egikaritzeari buruz, eta baita mutualitatearen interesa aldezteko erantzukizun ekintza
guztien artean erabakitzeko ere.
5. Artikulu honetan aurreikusitako kargu eta pertsonen kontra mutualitateak eta bazkidetuek
gauzatzeko erantzukizun-egintza, aurreko artikuluko bosgarren paragrafoan xedatutakoaren
arabera zuzenduko da, preskripzioari dagokionez, artikulu horretan aurreikusitako kalteen
aurrean.
33. artikulua.- Kontrol eta Jarraipen Batzordea. 1. Mutualitatearen eta Gizarte Segurantzaren arteko lankidetza nola kudeatzen den
kontrolatzen eta jarraitzen duen parte-hartze erakunde instituzionala da, eragile sozialen
artean osatua.

Kontrol eta Jarraipen Batzordeak hamabi kide izango ditu gehienez, ordezkaritza
handieneko sindikatu eta enpresa artoko erakundeek eta langile autonomoen elkarte
profesionaletako ordezkaritza batek izendatuak.
Erakundearen jarduera eremuan ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalen bidez
mutualitateak babestutako langileen ordezkari kide hautatuen kopurua, Batzordeko
presidentea kenduta, mutualitateko enpresaburu kidetuek osatzen duten ordezkari kopuru
bera izango da. Enpresaburu horiek ordezkaritza handiena duten enpresa erakundeek
aukeratzen dituzte.
Mutualitateko ZUzendaritza Batzordeko presidentea izango da Batzorde honetako
presidentea ere; hura izan ezean, edota gaixorik edota kanpoan izanez gero, erakundeko
Zuzendaritza Batzordeko presidenteordeak izango du zeregin hori. Bere egitekoak eta
eskumenak lehen aipatu dugun aplikatzeko araudian daude zehaztuta, eta honako lanak
egokituko zaizkio:
a) Kontrol eta Jarraipen Batzordearen ordezkaritza fonnala, koordinazio eta kanpo
harremanen eraginetarako.
b} Bilkuren deialdia egitea eta eguneko gai-zerrenda finkatzea.
c) Bilkuretako presidente lanak egitea eta eztabaiden garapena moderatzea.
d} Boto eskubidea erabiltzea eta, berdinketa kasuetan, bozketa erabakitzea.
e) Ezohiko saioen deialdia adostea.
f) Batzordearen akordioen aktak eta ziurtagiriak bisatzea.
g) Enpresetara eta sindikatuetara jotzea, dagozkien ordezkariak izenda ditzaten.
h) Egoki deritzon hitzannenen inguruan eskumena duen ministerioari kontu ematea.
i} Batzordeko presidente den aldetik bere-berezkoak dituen beste zernahi funtzio,
betiere, koordinazioaren eta kanpo harremanen esparruaren barruan badaude.
Batzordeko idazkari kargua erakundeko zuzendari kudeatzaileak, kudeatzaileak edota
antzeko kargua duen pertsonak beteko du, edota, halakorik ezean, Zuzendaritza
Batzordeko presidenteak izendatzen duenak, aldez aurretik mutualitateko Kontrol eta
Jarraipen Batzordeak adostuta; hori bileretan ahotsarekin baina botorik gabe izango da,
kide izaerarik gabe, eta presidenteak izendatutako pertsona batek ordezkatu ahal izango
du.
Ordezkariak eta karguak izendatzean, sustatu eta bultzatu egingo da Emakumeen eta
gizonen presentzia orekatuaren oinarria betetzea, karguren bat berritzea egokitzen den
unean gogoraraziz.
Ezingo da bertako kide izan erakunderako lan egiten duen edota Zuzendaritza Batzordeko
kide den beste edonor, eta ezingo dute, era berean, batzorde horretako kide izan
Zuzendaritza Batzordea, Kontrol eta Jarraipen Batzordea edota Prestazio Berezien
Batzordea osatzen duten enpresek edota pertsonek. Era berean, ezin izango dute kide izan
beste mutualitate bateko zuzendaritza exekutiboko kide direnek.
Kontrol eta Jarraipen Batzordeak honako egitekoak ditu:
a) Mutualitateak bere helburu soziala garatzeko mantendu eta aplikatzen dituen
irizpideak ezagutzea.
b} Urteko memoria proiektuaren, aurrekontuen aurreproiektuaren eta urteko kontuen
berri ematea, Batzar Nagusiari aldez aurretik bidalita.
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c) Zuzendari kudeatzailearen izendapen proposamenen berri aldez aurretik izatea.
d) Erakundearen lankidetza modalitateetan egindako kudeaketaren berri izatea eta
jakinaraztea.
e) Lankidetzako modalitate guztien garapena hobetzeko neurriak proposatzea, Gizarte
Segurantzaren oinarri eta helburuen barruan.
f)

Oro har, behar beste informazio generiko eskatu ahal izatea erakundeak
baimenduta dituen lankidetza modalitateetan egindako kudeaketaren inguruan.

g) Batzordekideak mutuaren alta proposamenen gainean informatzea, erakundearen
kargurako aldi baterako ezintasun prozesuen bilakabidea jarraitzeko. Horretarako,
modu paritarioan osatutako lantaldeak eratu ahal izango dituzte.
h) Urtero Zuzendaritza Batzordeari eta zuzendaritza eta tutoretza organoari bidaliko
zaizkion gomendio sorta osatzea.
Lan hori egiteko, Batzordeak aldian behin eskura izango ditu auzi, erreklamazio eta
helegiteei buruzko txostenak, ikuskaritzako eta zuzendaritza eta tutoretzako organoen
errekerimenduak, eta haiek betetzearen inguruko informazioa.
Batzordearen saioak ohikoak edo ezohikoak izan daitezke. Lehenak hiru hilabetetik behin
egingo dira eta, bigarrenak, presidenteak egokitzat jotzen dituenean edota kideen herenak
hala eskatzean.
Batzordekideek deialdiak garaiz jaso ditzaten bitarteko egokiak erabiliko dira. Ohiko
saioetarako deialdiak gutxienez zortzi egun baliodun lehenago jakinarazi beharko dira eta,
ezohiko saioetarakoak, hiru egun baliodun lehenago. Deialdietan, batzordearen bilera
egunaz, orduaz eta tokiaz gain, gai-zerrenda jasoko da eta, egokia bada, batzordekideek
aldez aurretik aztertzeko beharrezko dokumentazioa ipiniko da.
Batzordea aurreneko deialdian eratutzat hartuko da, baldin eta batzordekideen bi heren
bildu badira. Bigarren deialdian bilkura baliozkotzat hartuko da bertaratutako batzordekide
kopurua zeinahi dela ere.
Batzordeak akordioak onartzeko, nahikoa izango da bildutako kideen gehiengo sinplea.
Kide bakoitzaren botoa sekretua eta indibiduala izango da, non eta ez dagoen batzordeko
kide guztien arteko adostasuna proposatutako gaiaren gainean.
Aktak idazkariak sinatuko ditu, presidentearen oniritziarekin, eta hurrengo ohiko saioan
onartuko dira. Saio bakoitzean, deialdi orriarekin batera, aurreko saioko akta banatuko da.

34.artikulua.- PrestazioBerezien Batzordea. 1. Mutualitateak finkatuta izan dezakeen Gizarte Laguntzako Erreserbatik eratorritako
gizarte laguntzaren etekinak emateko eskumena duen organoa da. Onura horiek
hautazkoak dira eta ez dira Gizarte Segurantzaren babes ekintzen barrukoa
· eak
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kidetutako enpresetako langileei, mutualitateak babestutakoei edota beren eskubidedunei
esleitzea izango du ardura, baita laneko istripuek eta gaixotasunek eragindako gertakariak
estaltzeko mutualitatean atxikitako norbere konturako langileei ere, baldin eta, laneko
istripua edota gaixotasun profesionalak eraginda egonik, beharrizan egoera berezian
badaude, betiere, xede horretarako ekitaldi bakoitzean aurreikusitako aurrekontuen kargura.
2. Prestazio Berezien Batzordeak arauz ezarrita dagoen kide kopurua izango du, zati
berdinetan banatuta: batzuk kidetutako enpresek enplegatutako langileen ordezkariak
izango dira eta erakundearen jarduera eremuan ordezkaritza handiena duten erakunde
sindikalek izendatuko dituzte; besteak, kidetutako enpresaburuen ordezkariak izango dira
eta mutualitateko Zuzendaritza Batzordeak izendatuko ditu. Halaber, atxikitako langileek
ordezkaritza izango dute (ordezkaritza horren kopurua arauz garatzea egin gabe).
Presidentea Batzordeak izendatuko du, batzordekideen artetik. Era berean, presidenteordea
eta idazkaria ere aukeratuko dituzte. Gainerako kideak batzordekideak izango dira.
Aipatutako karguak bi urtetik behin berrituko dira eta, horretarako, Batzordeko kideen
gehiengoak ados egon beharko du, betiere baldin eta 70 urte baino gutxiago baditu.
Ordezkariak eta karguak izendatzean, sustatu eta bultzatu egingo da Emakumeen eta
gizonen presentzia orekatuaren oinarria betetzea, karguren bat berritzea egokitzen den
unean gogoraraziz.
Beste mutualitate bateko Zuzendaritza Batzordea, Kontrol eta Jarraipen Batzordea,
Prestazio Berezien Batzordea edota zuzendaritza exekutiboa osatzen duten enpresek edota
pertsonek ezin izango dute batzordeko kide izan.
Prestazio Berezien Batzordeko kide titular bakoitzeko, sindikatuek eta Zuzendaritza
Batzordeak ordezko bat izendatuko dute aipatutako kidearen postua libre geratu, hura
bertaratu ez edo gaixo dagoenerako. Ordezkapen hori batzordeko idazkaritzari idatziz
justifikatu behar zaio, batzordearen saioa hasi baino hogeita lau ordu lehenago, gutxienez.
Prestazio Berezien Batzordearen bileretara Zuzendaritza Batzordearen ustez Prestazio
Batzordearen eskumen diren gaiak jorratzeko behar besteko trebakuntza duten pertsonek
joan ahal izango dute. Edonola ere, pertsona horiek, hitz egitea izango badute ere, ez dute
botorik izango.
Prestazio Berezien Batzordeko kideek batzordekide izateari utziko diote, honako arrazoi
hauek tarteko: heriotzagatik; erakunde sindikalek eta mutualitateko Zuzendaritza
Batzordeak hala erabaki edo karguari uko egitea onartu dutelako; langileen ordezkari gisa
egon eta mutualitatean kidetutako enpresako langile izateari utzi diolako.
3. Prestazio Berezien Batzordeak, hiru hilean behin, ohiko batzarra egingo du; ezohikoa,
berriz, beharrezkotzat jotzen den bezain bestetan. Ezohiko batzarrak presidenteak deituko
ditu; bestela, kideen herenak eskatuta ere bildu ahal izango da. Deialdia hiru egun baliodun
aurretik egin beharko da; premiazko arrazoiak ez baldin badaude, behintzat.
Prestazio Berezien Batzordeak estatutu hauetako 34. eta 35. artikuluetan aurreikusitako
asistentzia prestazioak ematea edota ukatzea bakarrik adostuko du, betiere, haietan
aurreikusitako finantzaketa mugen barruan. Hala, akordio horiek baliokoak izan daitezen,
gutxienez batzordeko kideen erdia gehi batek agertu beharko du batzordera eta, onartzeko,
bertaratutakoen gehiengoa beharko da. Kasu honetan ere, presidentearen botoa
kalitatezkoa izango da, berdinketak hausteko balioko baitu.
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Laguntza sozialeko prestazioak izango dira, besteak beste, birgaitzeko eta berreskuratzeko
ekintzak, berrorientatze profesionala, funtseko baliabideak eta lanpostuak egokitzeko
laguntza neurriak, mutualitatearen babespeko edo atxikitako langilearen eta lan-istripu
bategatik edo jasandako gaixotasun profesional egoera bategatik langilearen mendeko
eskubidedunen familia-unitatean diru-sarrerak galtzeagatik edo gastuak handitzeagatik
emandako laguntza ekonomikoak.
Akta liburua eramango dute, jorratutako gaiak eta onartutako akordioak labur-labur bilduko
dituena.
Erabakiei ezingo zaie helegiterik edota erreklamaziorik ipini, ez bide administratiboan, ez
jurisdikziokoan.

35.artikulua. - Gizarte

asistentziako prestazioa emateko baldintzak. -

1. Mutualitateak arauzko prestazioetatik argi eta garbi bereizten diren hautazko zerbitzu eta
laguntza ekonomikoak eman ahal izango dizkie kidetutako enpresaburuen zerbitzuan
dauden langileei, lan istripu eta gaixotasun profesionalen ondoriozko gertakarietatik
babesteko mutualitateari atxikita dauden norbere konturako langileei eta haien mende
dauden senitarteko edo gainerako pertsonei, dauden behartasun egoera berezia kontuan
hartuta beharrezkoa ikusten bada, betiere, lan istripuren bat jasan dutelako edo gaixotasun
profesionalen batek eragiten dielako, esandako egoeran baldin badaude.
2. Hauek izango dira onuradunak:
a)
dagoena.

Laneko istripua izan duen pertsona, edota gaixotasun profesionalak jota

b) Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak estaltzeko mutualitateari atxikitako
norbere konturako langilea, lanean istripua izan duena edota gaixotasun profesionalak jota
dagoena.
c) Langilearen ezkonlaguna eta izatezko bikotea, arbasoak, ondorengoak eta
gainerako ahaideak (odolekoak edota afinitatezkoak), aurreko epigrafeetan aipatutako
langileekin eta haien kontura bizi izan badira.
d) Aurreko atalean sartuta ez egonagatik ere, familiako kide egoeraren antzekoan
daudela iritzitako pertsonak, langileekin bizi izan direlako, haien kontura, gutxienez
urtebetean.
e) Banaketa judizialaren, dibortzioaren edota izatezko banaketaren kasuan,
ezkonlagunak, ezkontzagatik edota filiazioagatik onuradun izandako seme-alabek eta
aurreko epigrafean aipatutako antzeko pertsonek jaso ahal izango dute asistentzia
sozialeko prestazioa. Prestazioa langilearekin bizi izandako denboraren proportzio berean
jasoko dute.
3. Asistentzia soziala xede horretarako ekitaldi bakoitzean, Laguntza Sozialeko Erreserbatik
eratorrita. aurreikusitako aurrekontuen kargura emango du mutuaJitateak.
4. Asistentzia sozialeko prestazioak, edozer dela ere modalitatea eta jasotzeko denboratartea, erabakia hartu den momentuko aurrekontuko izakinetatik hartuta emango dira,
Prestazio Berezien Batzordeak hala erabakitzen duenean. Emandako _
�
edota
,, A
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zerbitzu ekonomikoak
aurrekontu zuzkidurak.

ezin izango ditu lotetsi laguntza esleitu ondorengo ekitaldiko

36. artikulua.-

Lurralde hatz.ordeak. - Mutualitatearen Zuzendaritza Batzordeari aholkularitza
eta laguntza emateko organoak dira, baita enpresaburu kidetuek erakundearen ezarpen
handieneko lurralde eremuetan parte hartzeko ere.

Zuzendaritza Batzordeak erabakiko du mutualitatean zenbat lurralde zuzendaritza osatu
ahal izango diren, aurreko atalean aipatutako lurralde ezarpenaren arabera.
Lurralde batzordeek honako egiteko hauek izango dituzte:
a) Zuzendaritza Batzordeari aholkularitza eta laguntza eskaintzea, gai bereziak direlaeta, laguntza eskatzen badiote.
b) Erabakitzeko ahalmenik ez izanagatik ere, mutualitatearen plangintza estrategikoan
laguntzea.
c) Erakundearen garapenaren eta eboluzioaren inguruko informazioa jasotzea.
d) Mutualitatearen jarduera esparruan, haren irudia eta jarduna sustatzea.
e) Kidetutako enpresaburuek erakundearen martxan parte hartzea.
Lurralde batzorde bakoitzak gutxienez bost kide izango ditu eta, gehienez, hogei; guztiak
ere Zuzendaritza Batzordeak izendatutako ditu, bilerara joandako kideen gehiengoz,
kidetutako enpresen artetik. Karguan lau urte eman ahal izango dira eta, benitzekotan,
partzialki berrituko da, agintea amaitu ostean berriro kide edo kargu gisa aukeratua izan
ahal da, betiere baldin eta dagokionak edota Zuzendaritza Batzordeak hala eskatzen badu,
eta 70 urte baino gutxiago baditu.
Lurralde batzorde bakoitzak bere presidentea eta idazkaria aukeratuko ditu, baina lurralde
batzordeko presidente izateko, mutualitateko ZUzendaritza Batzordeko kide izan beharko da
lehendik. Lurralde batzordea Zuzendaritza Batzordeak beharrezkotzat jotzen duen guztietan
bilduko da, gutxienez lau hiletik behin, eta lurralde barruan egokitzat jotzen den edozer
lekutan egin ahal izango dute bilera. Aipatutako bileretara, dagokion lurraldean
erantzukizuna duen erakundeko pertsona joango da. Era berean, Zuzendaritza Batzordeko
kideak ere joan ahal izango dira, presidenteak hala eskatzen badu.
Lurralde Batzordeko presidentearen lana mutualitatearen
zuzenean hitz egitea eta bilerak deitzea izango da.
Idazkariaren egitekoa Lurralde Batzordearen
hartutako akordioak idaztea ere.

Zuzendaritza

Batzordearekin

aktak idaztea izango da, baita haietan

Batzordeko gainerako kideak batzordekideak izango dira.
Ordezkariak eta karguak izendatzean, sustatu eta bultzatu egingo da Emakumeen eta
gizonen presentzia orekatuaren oinarria betetzea, karguren bat berritzea egokitzen den
unean gogoraraziz.
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111.KAPITULUA
ESTATUTUEN ALDAKETA
37. artikulua.- Organo eskuduna. -

1. Estatutu hauek aldatzeko eskumena ezohiko Batzar Nagusiak izango du. Horretarako,
deialdia behar bezala egin beharko da, estatutuetako 22.3 artikuluan zehaztutako moduan.
Hala, akordioak helburu horrekin estatutu hauetan 22.4 artikuluan aurreikusitako
erregimenaren arabera zuzenduko dira.
2. Estatutuen aldaketa guztiak eskumena duen ministeriora bidaliko dira eta ministerioak,
ordenamendu juridikoari kalterik egiten ez diotela egiaztatzen badu, onartu egingo ditu.
Ministerioa ohartuko balitz ez onartzeko arrazoiak daudela, baina konpon daitezkeela, .
mutualitateari jakinaraziko dio, hamar eguneko epean akats horiek zuzen ditzan. Hala, epe
horretan zuzenketak egiten ez baditu, eskaera bertan behera geratuko dela adieraziko du
ministerioak.
Eragin horietarako, Zuzendaritza Batzordeak estatutuak onartzea eragozten duten hutsegiteak edota omisioak zuzentzeko eta konpontzeko ahalmena eduki ahal izango du,
aurreko lerrokadan zehaztutakoarekin bat.
3. Zuzendaritza Batzordeak estatutuak interpretatzeko garaian sor daitekeen edozer
zalantza konpontzeko ahalmena izango du, baita haietan agertzen diren gabeziak betetzeko
ere.

IV. KAPITULUA
ZENTRO MANKOMUNATUA OSATZEA EDOTA HORRETARA ATXIKITZEA

38.artlkulua.-Zentromankomunatua

osatzea edota horretara atxikitzea.-

1. Mutualitateak zentro mankomunatu baten sorreran parte hartzeko edota haietako batekin
atxikitzeko, ezohiko Batzar Nagusiak onartu beharko du, estatutu hauetan aurreikusitako
22.3 artikuluan zehaztutako baldintzetan.
Horrek ez du esan nahiko, ordea, mutualitateak bere izaera juridikoa galduko duenik.
2. Mutualitateak parte hartzen duen zentro mankomunatuan parte hartzeari uzteko ere
ezohiko Batzar Nagusiak onartu beharko du.
3. Prozesu horiek Lankidetzarako Erregelamenduaren eta eskumena duen ministerioak
ezarritako arau erregulatzailearen arabera egingo dira. Era berean, aurretik zentrorik
bazegoen, hura erregulatzen duen araudia ere aplikatuko zaio.

V. KAPITULUA
DESEGITEA ETA LIKIDATZEA
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39. artikulua-Erakundea deseqitea.1. Mutualitatea honako arrazoi hauengatik desegingo da:
a) Berariaz deitutako ezohiko Batzar Nagusian onartutako akordioagatik.
b) Erakundea fusionatu edota beretu izanagatik.
c) Osatzeko edo funtzionatzeko bete beharreko eskakizunetako bat ez
betetzeagatik.
d) Eskumena duen ministerioak hala erabakitzen badu, GSLO eta Lankidetzarako
Erregelamenduan jasotako bideragarritasun, errehabilitazio edota saneamendu
plana ez betetzeagatik, hori onesten duen hiru urteko gehieneko ebazpen
epearen barruan.
e) Zigor gisa ezarri zaiolako, behar den espedientea izapidetu ostean.
f) Mankomunatutako erantzukizun osoari aurre egiteko Ondare historiko nahikorik
ez dagoenean, edo GSLO eta Lankidetzarako Erregelamenduan eta gainerako
aplikatzeko araudian horri buruz aurreikusitako bideragarritasun plana edo
atzeratzea bete ez denean.
2. Erakundea desegitea adostu eta, edozein kasutan, eskumena duen ministerioak onartu
ostean, kitapen prozesuari ekingo zaio. Prozesu horretan, erakundeak bere izenari «kitapen
aldian» erantsi beharko dio eta, kolaborazioari dagokionez, erregelamenduan aurreikusitako
moduan jarduteko ahalmenari eutsiko dio. Nolanahi ere, prozesu horretan ezingo du
kolaboratzen jarraitu, baina horrek ez die kalterik egingo kitapen aldia hasi baino lehen
zituen obligazioengatiko erantzukizunei.
Erakundean eskumena duen ministerioaren adostasuna jaso ostean, Batzar Nagusiak,
desegitea erabaki aurretik izendatu ez bazituen, bi hilabeteko epean izendatuko du kidetuen
artean zeinek hartuko duen kitatzaile postua. Hala, eskumena duen ministerioaren
baieztapena jasotakoan, beren kargua hartuko dute, hamabost egun baino lehen, eta
erakundearen gobernu zuzena hartuko dute beren gain, Batzar Nagusiari dagozkien
ahalmenei kalterik egin gabe.
Eskumendun ministerioak kitapen prozesuko esku-hartzaileen izendapenaren gainean
dituen ahalmenei eta egokitzat jotzen dituen kontrolak eta formalitateak ezartzeari kalterik
egin gabe, kitatzaileek honako arau hauek bete beharko dituzte beraien jardueran:
pean.

a) Kitapen eragiketa guztiak kontabilitatean islatuko dira, izenburu zehatz baten

Kitatzaileek, kargua hartu eta bi hilabeteko epean, Batzar Nagusiari beren jardunaren berri
emango diote eta eskumena duen ministerioari mutualitateak kitapen aldiaren hasieran
duen egoera islatzen duen kontuetako saldoen berri aurkeztuko diote, kitapena gauzatzeko
aurreikusi duten finantzaketa planari buruzko txostenarekin batera.
Zuzendariak edo zuzendari kudeatzaileak kitatzaileekin kolaboratzeko obligazioa du kitapen
ekitaldietan; baita bere funtzioak bete zituen aldian jazotako gertaerei buruz ministerio
eskudunari informazioa ematekoa ere, ministerioak hala eskatuz gero.
b) Kitapen prozesuan, eskumena duen ministerioak, kitatzaileek aldez aurretik hala
eskatuz gero eta aipatutako prozesuaren esku-hartzaileen txostena aurretik eginda,
betetzeke dauden obligazioak ezeztatzeko fidantzaren eskuragarritasun osoa edota
partziala baimendu ahal izango du, aldibereko egoerek hala eskatzen dutenean.
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c) Kitapen prozesua behin amaitu denean, kitapenaren emaitzei buruzko azken
balantzea eta memoria idatziko dute kitatzaileek, non, dagokionaren arabera, geratutako
soberakinak aplikatzeko edota defizita kitatzeko proposamena jasoko baita. Balantzea eta
memoria, nolanahi ere, Batzar Nagusian onartu beharko dira eta, ondoren, ministerio
eskudunari igorriko zaizkio, Lankidetzarako Erregelamenduan sistemaren helburuetarako
aurreikusitako eraginetarako.
d) Kitapen prozesua amaitutakoan eta gizarte obligazioak bennatutakoan, Gizarte
Segurantzako ondarean soberakinik balego, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian
sartuko dira.
Kitapen prozesua amaitutakoan, mutualitatearen ondare historikoaren soberakinak kidetuen
artean banatuko dira, haietako bakoitzaren ekarpena kontuan izanda eta, soberakin
gehiago balego, Batzar Nagusiak adosten dituen Gizarte Segurantzaren helburu
espezifikoetarako erabiliko da.

VI. KAPITULUA
FUSIOA ETA BERETZEA
40. artikulua.- Arau aplikagarriak. - Antzeko erakundeekin bat egitea edota beretzea
ezohiko Batzar Nagusiak soilik onartuko du, estatutu hauetako 22. artikuluko 3 eta 4
puntuek zehaztu bezala.
Prozesu hauek erregulatzeko, batetik, Lankidetzarako Erregelamendua hartuko da kontuan
eta, bestetik, eskumena duen ministerioak bat-egite prozesua arautzeko hartzen dituen arau
partikularrak.
Mutualitate beretzaileak edota bat-egite zein beretze prozesuaren ostean eratzen denak
iraungitzen den mutualitatearen eskubide eta obligazio guztiak subrogatuko ditu, baina
iraungitzen denak ez du kitapen prozesurik beharko.
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111.TITULUA
ERREGIMEN EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOA ETA
KONTRATAZIOKO ERREGIMENA
1. KAPITULUA
ONDASUNAK ETA BALIABIDEAK

41. artikulua.- Zehaztapena.1. Bere egitekoak eta obligazioak betetzeko, mutualitateak honako ondasunak eta
baliabideak kudeatzen ditu:
a) Gizarte Segurantzaren baliabideak. Legez ezarritakoarekin bat, Gizarte
Segurantzaren ondarearen zati dira eta honako hauek haren helburuetara lotuta daude:
Gizarte Segurantzaren kuotak, kuota horiek inbertituz eskuratzen diren ondasun higigarri
edo higiezinak, errendimenduak eta funtsetan zein legez baimendutako balioetan inbertituta
lortutako gainerako produktuak, haiek guztiak besterenduta lortutako diru-sarrerak eta
jarduera kolaboratzailea garatzeagatik edota jarduera horri atxikitako enpleguagatik
sortutako kredituak, kudeaketarekin lortutako emaitza ekonomiko positiboak eta gauzatzen
diren ondasunak zein eskubideak.
Dena den, eskubide horiek, ezarritako erregimen ekonomiko-finantziarioaren arabera, legez
aurreikusitako aplikazioak izango dituzte eta kudeaketa horri lotuta egongo dira, baina
beharrezkoa bada, kitatu ahal izango dira, aplikatu beharreko araudian ezarritako baldintzei
jarraiki, kidetutako enpresaburuen erantzukizun mankomunatuari kalterik egin gabe, hartatik
sortutako obligazioak edota prestazioak ordaintzeko eta, mutualitatea kitatzeko prozesuan,
helburu berberekin.
Aipatutako ondasunak eta baliabideak Lankidetzarako Erregelamenduan eta gainerako
aplikatu beharreko araudian ezarritako baldintzei jarraiki administratu eta erabiliko dira.
b) Mutualitatearen
adierazitakoa.

ondare

historikoa,

estatutu

hauetako

53.

artikuluan

2. Aipatutako ondasunak eta baliabideak Gizarte Segurantzaren Ondareko edota
mutualitatearen ondare historikoko zati diren Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko 92.
eta 93. artikuluek zehaztuko dute.
3. Mutualitatearen ekintza kolaboratzaileak ezingo dira baliatu irabazi asmoko salerosketa
eragiketetarako, ez du egingo enpresa kidetuak edo atxikitako langileak erakartzeko
jarduerarik, eta ez die emango etekinik ez kidetutako enpresaburuei, ez atxikitako langileei.
Era berean, beren baldintzagatik dagozkien obligazioak ere ezin izango dituzte ordezkatu.
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11.KAPITULUA
KIDETUTAKO ENPRESABURUEN ZERBITZURA DAUDEN PERTSONEN LAN
ETA
GAIXOTASUN
PROFESIONALEN
ISTRIPUEN
ONDORIOZKO
GERTAKARIEN BABESA KUDEATZEARI BURUZ.
42. artikulua.- Atxikitako baliabideak. 1. Kuota arruntak izango dira, kidetutako enpresaburuek ordaindu beharrekoak, indarrean
dauden tarifa ofizialak lan istripu eta gaixotasun profesionalaren kontzeptuagatik beren
zerbitzuan dauden pertsonen -indarrean dauden xedapenen arabe
soldata edo
ordainsari kontzeptu guztiei aplikatuta. Beren kargu esklusibora joango dira.
Diru-bilketa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egingo du, legez ezarritako

moduan.

Bitarteko hauekin, mutualitateak honako kostu eta gastu hauek hartuko ditu bere gain:
a) Lan istripuek eta gaixotasun profesionalek eragindako gertaerei aplikatzen
zaizkien prestazioen erregimenaren kostua.
b) Haurdunaldian eta edoskitze naturalean zehar arriskuagatik dagokion prestazio
ekonomikotik eta minbiziak edo beste gaixotasun larri batek eragindako adin txikikoak
zaintzeari dagokion prestaziotik eratorritako kostua.
c) Estatutu hauetako 19. artikuluan jasotako lan istripuen eta gaixotasun
profesionalen prebentziorako zerbitzuen kostua.
d) Gizarte Segurantzaren zerbitzu komunak iraunarazteko ekarpena.
e) Erakundearen administrazio gastuak, aplikatu beharreko araudiak ezartzen
dituen mugekin.

43. artikulua.- Emaitza ekonomikoak.-

1. Mutualitateak bere laneko gertakarien kudeaketan lortzen duen urtek
ekonomiko positiboak, lehenik, laneko gertakarien ondoriozko egonkortasun erreserbaren
zuzkidurari eragingo dio.
2. Laneko gertakarien kudeaketan lortutako soberakina, behin esandako lan gertakarien
egonkortasun erreserba zuzkitu ondoren, prebentzio eta errehabilitazio helburu orokorretara
bideratuko da, GSLOari, Lankidetzarako Erregelamenduari eta uneoro aplikatzekoa den
araudiari jarraiki.

44. artikulua.-

Nahitaezko horniketa eta erreserba-- Helburuak eta obligazioak beteko
dituela bermatzeko, fidantzaz gain, mutualitateak honako horniketa eta erreserbak derrigor
sortu beharko ditu, ekitaldi bakoitzaren amaieran, GSLOan, Lankidetzarako
-39-

Erregelamenduan ezarritako arauei eta aplikatu beharreko gainerako arauei jarraiki:
izapidetze-gertakarietarako horniketa eta laneko gertakarien ondoriozko egonkortasun
erreserba.
babestutako
langileen
45. artikulua.- Emaitzen konpentsazioa. - Mutualitateak
baliogabetasun, heriotza eta biziraupen arriskutik eratorritako aldian aldiko prestazioen % 30
berriro aseguratuko ditu, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian, Lankidetzarako
Erregelamenduan ezarrita dagoenarekin bat. Hala, gehiegizko galerak izanez gero, Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Nagusian dagozkien gordailuak sortu ahal izango ditu edota,
harekin kontzertu fakultatiboa sortu, mutualitate kontzertatzaileen arteko konpentsazjo
erregimenean.
Aurrekoaren kaltetan izan gabe, laneko gertakarien ondoriozko egonkortze erreserba
aplikatuko du urteko kudeaketan sor litezken emaitza defizitarioaren konpentsaziorako.

/4-t)OEEllp,...
-,
"- ()

111.KAPITULUA
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KIDETUTAKO ENPRESABURUEN ZERBITZURA DAUDEN PERTSONEN
GERTAKARI ARRUNTEK ERAGINDAKO ALDI BATERAKO EZINTASUNEI
DAGOZKIEN PRESTAZIO EKONOMIKOEN KUDEAKETAZ
46. artikulua.- Atxikitakobaliabideak.1. Mutualitateak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren aldetik, aldian-aldian
gertakari arruntengatik ekitaldi ekonomiko bakoitzerako legez definitzen den kuotaren
zatikia jasoko du.
Diru-sarrera horrekin, batik bat, honako kostu eta gastu hauei egingo die aurre:
a} Gertakari arruntek eragindako aldi baterako ezintasunagatik ematen den
prestazio ekonomikoa ordaintzea, aplikatu beharreko erregimenean jasota dagoen moduan.
b} Prestazio horri lotuta egiten duen kudeaketa administratiboaren kostua, legez
ezarritako mugekin.
c) Prestazioaren segimenduaren eta mediku kontrolaren kostua.
d) Gizarte Segurantzako Espainiako Erakundearekin, autonomia erkidegoetako
osasun zerbitzuekin edota beste mutualitate batzuekin, kudeaketa honetan jarduera
eraginkorra lortu ahal izateko, egiten dituen lankidetza akordioen ondorioz dagokion kostu
zatia.
e) Beste gastu batzuk, kudeaketa honi zuzenean eta zalantzarik gabe egotz
dakizkiokeenak.
2. Estatutu hauetako 13. artikuluan definitutakoa betez ezarri ahal izango diren kuotak
ezohikoak edota osagarriak izango dira, ezohiko Batzar Nagusiak derrama horien kobrantza
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hiru urtez bertan behera uzteko ahalmenaren kaltetan izan gabe, emaitza negatiboa izan
den ekitaldiaren amaieratik zenbatuta, kontuan izanik esandako aldian sor litezkeen balizko
emaitza positiboak izandako emaitza negatiboa osorik edo parte batean kitatzeko aplika
litezkeela, Lankidetzarako Erregelamenduan aurreikusitako arauei jarraiki.
47. artikulua.- Nahitaezko erreserba eta emaitzen konpentsazioa.- Kudeaketa honetatik
eratomtako emaitza positiboak gertakari arruntek sortutako egonkortze erreserba izena
duen erreserba batean egongo dira. Erreserba horren gehieneko zenbatekoa mutualitateak
ekitaldian aipatutako gertakariengatik jasotako kuoten % 25ekoa izango da, eta
etorkizunean kudeaketan gertatzen diren emaitza negatiboei aurre egiteko erabiliko dira
bakar-bakarrik.
Kudeaketa horren ondorioz, emaitza negatiboak direlako edota positiboak behar beste ez
direlako, erreserba horren zuzkidura aurreko paragrafoan adierazitako kuoten % 5era iristen
ez bada, mutualitateak defizita ezeztatzeko edota zenbateko horretarainoko zuzkidurara
iristeko, GSLOan eta Lankidetzarako Erregelamenduan horretarako aurreikusitako
erreserbak eta baliabideak baliatu ahal izango ditu.
Era berean, kudeaketa horren erreserba bere zenbateko handienean zuzkituta dagoenean,
kudeaketa horretatik eratortzen den soberakina Gizarte Segurantzaren Erretserba Funtsean
sartuko dira, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian ingresatu beharko delarik ekitaldi
bakoitzeko uztailaren 31ra artean.
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IV. KAPITULUA
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ERREGIMEN BEREZIKO LANGILE AUTONOMOEN ETA NEKAZARITZAKO
ERREGIMEN BEREZIKO NORBERE KONTURAKO LANGILEEN ALDI
BATERAKO EZINTASUNAREN PRESTAZIO EKONOMIKOA KUDEATZEARI
BURUZ
48. artikulua. - Atxikitakobaliabideak.- Mutualitateak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Nagusiaren aldetik, gertakari arruntengatik ekitaldi ekonomiko bakoitzerako legez definitzen
den kuota zatikia jasoko du.
Diru-sarrera horrekin, batik bat, aurreko 47. artikuluan ezartzen diren kostuei eta gastuei
egingo die aurre.
49. artikulua.- Finantza erregimena.- Kudeaketa horretako lankidetzatik eratomtako
sarrerak eta gastuak, eragin guztietarako, kidetutako enpresaburuen zerbitzuan dauden
langileen gertakari arruntek eragindako aldi baterako ezintasunagatiko prestazio
ekonomikoaren kudeaketan lortzen diren gainerako sarrera eta gastuekin batuko dira,
aurreko 111. kapituluan arautuari jarraiki, eta Lankidetzarako Erregelamenduaren 24.3
artikuluan xedatua aplikatuko zaie kudeaketa horretatik eratorritako administrazio gastuei.
Aurreko lerrokadan ezamtako emaitzen integrazioa kontuan izanda, estatutu hauetako 47.
artikuluan aurreikusitako gertakari arruntek sortutako egonkortze erreserbaren urteko
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zenbatekoa kalkulatzeko, jasotako kotizazioak oinarriaren barruan sartuko dira. Era berean,
aipatutako 47. artikuluan aurreikusitakoa aplikatu beharko da, emaitza soberakina Gizarte
Segurantzaren Erreserba Funtsera bideratzeari dagokionez.

V. KAPITULUA
NORBERE KONTURAKO LANGILEEN LAN ISTRIPUEN ETA GAIXOTASUN
PROFESIONALEN ONDORIOZKO GERTAKARIEN BABESA KUDEATZEARI
BURUZ
50. artikulua.- Atxikitako baliabideak. - Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak
Mutualitateari kudeaketa honetan lankidetzan aritzeagatik egindako kotizazioen zenbatekoa
emango dio, norbere konturako langileak txertatuta dauden Gizarte Segurantzako
erregimenaren araudiak ezartzen duenarekin bat, Lankidetzarako Erregelamenduko 87.3
artikuluan zehaztutako kenkariak aplikatuta, Gizarte Segurantzako zerbitzu komunei
eusteko egin beharreko ekarpenari dagokionez.
51. artikulua.- Finantza erregimena. - Kudeaketa honetatik eratorritako mutualitatearen
gastuak eta diru-sarrerak gertakari arruntek eragindako lan istripuen eta gaixotasun
profesionalen kudeaketan erakunde hauek egindako eta lortutako gainerako diru-sarrerekin
eta gastuekin batera integratuko dira, ondorio guztietarako. Alde horretatik, kudeaketa
honetatik eratorritako gastuen administrazioan Lankidetzarako Erregelamenduko 24.
artikuluko lehen eta bigarren paragrafoek ezartzen dutena aplikatuko da.
Aurreko lerrokadan ezarritako emaitzen integrazioa kontuan izanda, laneko gertakari
arruntek sortutako aldi baterako ezintasunetarako egonkortze erreserbaren urteko
zenbatekoa kalkulatzeko, jasotako kotizazioak oinarriaren barruan sartuko dira. Halaber,
Erregelamendu bereko finantza erregimenari buruzko 63. artikuluan ezarritakoa aplikatuko
da.

VI. KAPITULUA
NORBERE
KONTURAKO
LANGILEEI
JARDUERA
BUKATZEAGATIK
DAGOZKIEN PRESTAZIO EKONOMIKOEN BABESA KUDEATZEARI BURUZ
52. artikulua.- Atxikitako baliabideak. - Mutualitateak Gizarte Segurantzako Diruzaintza
Nagusitik jasoko du jarduera bukatzeari dagokion babes kuota, diruzaintza horrek
mutualitate honetara kidetutako langile autonomoa atxikita dagoen erregimena edo sistema
bereziaren kuota edo kuotak batera bilduta, egokia denean aldez aurretik legez finkatuta
dauden kopuruak kenduta.
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53. artikulua.- Finantza

emKJimena.- Jarduera bukatzeari dagokion babesa finantzatzeko,
mutualitatera kidetutako langileak bere borondatez bideratutako gertaera horren kotizazioa
soilik erabiliko da. Hor bilduta daude jarduera bukatzeari dagokion prestazio ekonomikoa eta
langile autonomoak dagokion erregimenari gertaera amantegatik Gizarte Segurantzari
ordaindutako kotizazioa, babes horri buruz GSOLean eta aplikatu eta garatzeko arauetan
finkatzen den kopurua, iraupena, mugak, baldintzak eta irismenean.
Arto horretan inoiz ere ez da aplikatuko kudeaketako mutualitatera
enpresarientzat finkatutako erantzukizun mankomunatuko sistema.

kidetutako

54. artikulua.- Emaitza ekonomikoa. errgserbak eta soberakina. - Kudeaketa horren ondareemaitza ekonomikoa diru-sarreren eta kudeatze arto horretan gastu egozgarrien arteko
aldeak erabakiko du urtero, horretan mutualitateak erakunde kudeatzaile gisa soilik
jokatzeari kalterik eragin gabe.
Prestazio horien kudeaketan, erreserbak honako hauek dira:
a) Jarduera bukatzeagatik sortutako egonkortze erreserba: nahitaezkoa izango da, eta
urtero eskuratutako emaitza ekonomiko positiboarekin hornituko da. Haren helburua ekitaldi
desberdinen artean sortutako emaitza ekonomikoen baitan izan daitezkeen desorekak
zuzentzea izango da. Erreserbak ekitaldian zehar gertaera horregatik bildutako kuoten
%5arekiko baliokidea den gutxieneko zenbatekoa edo maila izango du, eta norbere
borondatez handitu ahal izango da, kuota horien %25era Iritsi arte; hori izango da babesmaila handiena.
b) Jarduera bukatzeagatik sortutako egonkortze erreserba osagarria: Gizarte Segurantzako
Diruzaintza Nagusian osatzen da. Haren helburua babes-sistema horren finantza
nahikotasuna bermatzea, kudeaketa espama horretan mutualitateek sor ditzaketen defizitak
kitatzea, mutualitate bakoitzeko Jarduera bukatzeagatik sortutako egonkortze erreserba
nahitaezko maila gutxienekoan eta GSLOko 96. eta 97. artikuluetan zehaztutako beste
batzuetan berritzea da. Hango kopurua Jarduera bukatzeagatik sortutako egonkortze
erreserbara bideratutako zenbatekoaren eta mutualitate bakoitzaren emaitza garbi positibo
osoaren arteko desberdintasunarekin etorriko da bat.
Kudeaketa horren emaitza negatiboa Jarduera bukatzeagatik sortutako egonkortze
erreserba aplikatuta ezeztatuko da, eta nahikoa izan ezean, Jarduera bukatzeagatik
sortutako egonkortze erreserba osagarria aplikatuko da defizita desegin eta erreserba hura
gutxieneko hornitze mailaraino hornitu arte, GSLOko 95. eta 96. artikuluetan
xedatutakoaren arabera, eta arauz finkatutako mugen barruan.
Mutualitateak Jarduera bukatzeagatik sortutako egonkortze erreserba urtero zuzkitu ostean
geratzen den kudeaketa espama horren emaitza positiboa da soberakina, eta Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Nagusian sartuko da, aurreko b) ataleko erreserba zuzkitzeko.
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VII. KAPITULUA
ONDARE HISTORIKOA
55. artikulua. - Kontzeptua. - Mutualitatearen ondare historikoa era guztietako ondasun
higigarri eta higiezinek osatzen dute, funtsek, balioek eta fidantzek, aurreko mutualitateek
emandakoak edota gaur egungo mutualitatearenak, betiere, aurreko mutualitateak 1967ko
urtarrilaren 1a baino lehenago emana bada, edota egun horretatik 1975eko abenduaren
31 ra bitarteko epean emandakoak, baldin eta azken kasu horretan ondasunak soberakinen
ehuneko hogeitik (% 20) eratorriak badira. Era berean, Gizarte Segurantzaren kuotak ez
diren beste baliabide batzuetatik etorritakoak ere ondasunaren zati izango dira.
Ondare historikoaren jabetza mutualitateari dagokio, enpresaburuen elkarte den aldetik.
Ministerio eskudunaren babespean dago eta erakundearen gizarte helburuetara lotua
egongo da zorrozki, eta ezingo da mutualitatearen gizarte helburuetarako dedikaziotik
Gizarte Segurantzaren ondare bakarrerako zama izan daitekeen etekin edo igoerarik
eratorri, uneoro Ministerio eskudunak baimentzen duen kanonaren edo konpentsazio
kostuaren emaitza-kontuetan izan ditzaketen egozteen kaltetan izan gabe, mutualitatearen
ondare historikoa osatzen duten ondasun higiezinen erabilpenagatik, Gizarte
Segurantzarekiko lankidetzari dagozkion jardueren garapenerako artatze edo administrazio
zentroak eta zerbitzuak kokatzeko lekua emateagatik.
Kanon edo berdintzeko kostu hori Erakundearen ondare historikoko diru-sarreren zati bat
da, hirugarrenen errentekin eta lan-gertaerak gutxitzeagatik enpresek jarritako pizgarrien
zatiarekin batera, GSLOko 93.2. artikuluan xedatutakoaren eta haren aplikatzeko nahiz
garatzeko gainerako arauen arabera.
56. artikulua.- Administrazioa eta antolaketa. 1. Ondare historikoa osatzen duten ondasunak eta eskubideak erakundearen helburu
soziala hertsiki kontuan hartuta administratu behar dira.
Aipatutako ondarea ibilgetuaren ondasunetan gorpuztuta egongo da, erakundea
kudeatzeko zuzenean erabilia edota, segurtasun, likidezia eta errentagarritasun irizpideekin,
aplikatzekoa den araudiak finkatutako finantza-aktiboetan inbertitua; edonola ere, ondasun
horiek eta haietatik sortuko liratekeen errendimenduak ezingo dira merkataritza jardueretara
bideratu eta, era berean, haiek erabiltzeak edota administratzeak ez du inolako etekinik
emango, kidetutako enpresarien eskubide berdintasunaren irizpidea urratuko bailuke.
Aurreko artikuluko azkeneko lerrokadan adierazitako konpentsazioak bakarrik onartuko dira.
Aurreko horrek ez du eragozten, mutualitatearen ondare historikoaren kargura,
prebentzioko merkataritza elkarte batean parte hartu ahal izatea, Estatutu hauetako 3.4
artikuluaren bigarren lerrokadan aipatzen diren terminoetan.
Aurreko lerrokadan adierazitako errendimenduek, nolanahi ere, erakundearen ondare
historikoan eragingo dute, eta finantza inbertsioetatik eratortzen direnean, indarrean diren
xedapenek aurreikusitako moduan gauzatuko dira.
2. Ondare historikoaren kontabilitatea bereizita eramango da eta Kontabilitate Publikoaren
Plan Orokorrera eta aplikagarri diren gainerako arauetara egokituko da, estatutu hauetako
56. artikuluan ezarrita dagoenari jarraiki.
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Mutualitateak ondare historikoaren urteko kontuen berri emango du, aplikatzen den
araudian ezarritako baldintzen eta xehetasunen arabera. Aipatutako kontuak Zuzendaritza
Batzordeko kide guztiek sinatuko dituzte.
Edozein kasutan, Lankidetzarako Erregelamenduan gai honi buruz ezarritakoa aplikatu
beharko da, baita indarrean dauden gainerako xedapenak ere.

VIII. KAPITULUA
KONTRATAZIO ERREGIMENA

57. artikulua.- Kontratazioa.- Mutualitatea

administrazio izaerako estatu sektore publikoko
partaidea da, haren funtzioen izaera publikoaren eta kudeatzen dituen baliabide
ekonomikoen arabera, bere izaera pribatuari kalterik eragin gabe, eta haren kontratu
jarduera administrazio publiko izaerarik gabeko botere esleitzaileei aplikatzeko arauetara
egokitu behar da, Sektore publikoko kontratuen 2017ko azaroaren 8ko 9/2017 Legean,
haren garapen arauetan eta GSLOko 94. artikuluan jasotakoari jarraiki.

I.X. KAPITULUA
XEDAPEN KOMUNAK

g. artikulua.- Kontabilitatea. - Mutualitateak kontabilitatea eguneratuta izango du, argi eta
garbi jasota; hala, egoera ekonomikoa eta finantza egoera zer-nolakoak diren uneoro jakin
ahal izango da. Era berean, ekitaldi ekonomiko bakoitzean, urteko kontuak eman beharko
ditu, ezarrita dauden arauak betez. Gizarte Segurantzaren erakunde lankidea denez eta
funts publikoak administratzen dituenez, Estatu Administrazioaren lnterbentzK> Orokorraren
2011 ko uztailaren 1eko Ebazpenean xedatutakora doitu beharko du, esandako ebazpenak
onartzen baitu Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra Gizarte Segurantzaren sistema
osatzen duten erakundeetara eta indarrean dagoen araudira egokitzea, bere kudeaketari
buruzko kontuak eman beharko dituelarik Kontu Auzitegiaren aurrean.
Urtero eman beharreko kontuek, gutxienez, honako hauek barne hartuko dituzte: Balantzea,
ekonomia-ondare emaitzaren Kontua, Aurrekontuaren likidazio egoera eta Memoria.
Mutualitatea, berariaz, Lankidetzarako Erregelamenduko eta aplikatu beharreko gainerako
araudietako kontabilitate arauen pean geratuko da.
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AZKEN XEDAPENA
Estatutu hauek egokituta daude indarrean dagoen Lankidetzarako Erregelamendura, eta
2014ko abenduaren 26ko 35/2014 Legera. Lege horrek Gizarte Segurantzaren lan istripu
eta gaixotasun profesionalen mutualitateen erregimen juridikoa aldatu zuen, 201 Seko
urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Gizarte Segurantzako
Lege Orokorraren testu bateginean txertatuta, eta, horren ondorioz hartara ere egokituta;
,_
, # EM
_ P.__ inisterio eskudunak onartzen duen egunean jarriko dira indarrean.
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Donostian, 2018ko uztailaren 20a .
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Data honetako ezohiko Batzar Nagusian onartuak.
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Bilbon, 2019ko martxoaren 26a.
Data honetako Batzar Nagusian onartuak, behin Lana, Migrazioa eta Gizarte Segurantzako
Ministerioak proposaturiko aldaketa eta gehitze zuzenketekin.

SIDENTEORDEA
O.E.
(Batzar Nagusian funtzioak betez)

IDAZKARIORDEA

a Tapia Jauna

DILIGENCIA
Se extiende para hacer constar que los presentea Estatutos, compuestos de cincuenta y ocho
artfculos y una disposici6n final, han sido aprobados por la Resoluci6n de la Direcci6n Generat
de Ordenaci6n de la Seguridad Social, de 22 de abril de 2019.
Madrid,

-

EL S

DIRE TOR GENERAL
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"MUTUALIA n, Mutua de Colaboradora con la Seguridad Social n° 2, con domicilio en
Bilbao, c/ Henao n° 26, formula solicitud para que se aprueben sus Estatutos, a fin de
adecuarlos a lo dispuesto eo ei ReaJ Decreto Legislativo 8/2_0j5. de 30 de octubre, por ei que
se aprueba ei Texto Refundido de la Ley Genera! de la Seguridad Social.
Teniendo en cuenta, por un lado que se han seguido los tramites reglamentarios y
estatutarios establecidos y, por otro, que las modificaciones principales introducidas en ei
texto propuesto, responden al principio de Presencia Equilibrada de Mujeres y Hombres y a
las modificaciones introducidas por la nueva Ley Genera! de la Seguridad Social, en ei
regimen juridico que regula la actuaci6n de las mutuas, como entidades colaboradoras con
la Seguridad Social, asl como a lo establecido en ei Reglamento sobre colaboraci6n en la
gesti6n de las Mutuas, y demas normativa de aplicaci6n, se considera procedente acordar
su aprobaci6n.
En consecuencia, esta Direcci6n Genera!, en virtud de las atribuciones conferidas por
ei arttculo 7.1. u), del Real Decreto 903/2018, de 20 de julio (BOE del 21), asi como de
conformidad con lo dispuesto en ei artfculo 20.2 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de
diciembre, Reglamento General sobra colaboraci6n en la gesti6n de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, resuelve
aprobar los Estatutos de "MUTUALIA", Mutua de Colaboradora con la Seguridad Social n° 2.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, indicandole que contra la
presente Resoluci6n. que no pone fin a la vfa administrativa, puede interponer recurso de
alzada ante ei Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social en ei plaza de un mes, a
partir del dia siguiente al de su notificaci6n, de acuerdo con lo dispuesto en ei articulo 121 y
B.fCTROMCOj
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concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Pubicas.
En ei caso de que se decida interponer recurso y con vistas a agilizar su tramitaci6n,
se sugiere que se presente ante esta Direcci6n General, que se encargara de su remisi6n de
confonnidad con lo establecido en ei segundo parrafo del apartado 2 del artlculo antes
citado.
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De confonnidad con lo interesado en su escrito de 29 de marzo de 2019, adjunto
se devuelven, diligenciados y sellados, un ejemplar de los Estatutos de esa Entidad en
castellano y otro ejemplar en euskera, aprobados por la Resoluci6n de la Direcci6n
General de Ordenaci6n de la Seguridad Social de f89ha 22 de abril de 2019.
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