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Arartekoaren 2013ko azaroaren 27ko ebazpena. Horren bidez, amaitu du 

gaixotasun larri batengatik lehen mailako ahaidetasuneko senide bat zaintzeko 

baimenari zegokion jarduera bat (197/2013/20 zenbakiko kexa-espedientea). 

 

 

Aurrekariak 

 

Arabako Gizarte Ongizateko Foru Erakundearen zerbitzura dagoen funtzionario 

baten kexa-idazkia jaso da erakunde honetan. Horren bidez, ama zaintzeko 

baimena eman dakiola eskatu du, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 

(hemendik aurrera EPOE) apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 48.1.i) artikuluan 

arauturikoarekin bat etorriz. 

 

Foru Erakunde honek esku-hartzea eskatu zuen hasiera batean Erakundearen 

gerentziaren isiluneagatik; izan ere, ez zituen azaldu eskaturiko baimena ez 

emateko arrazoiak. 

 

Erakunde honek jarduketa abiarazi zuen, eta laguntza eskatu genion eraginpeko 

foru administrazioari. Hartara, gogoeta hauek dakartzan idazkia bidali genion: 

 

“Agindu horren arabera, funtzionarioak gehienez ere hilabeteko epean 

lanaldiaren ehuneko berrogeita hamar arteko murrizketa eskatzeko 

eskubidea dauka, ordainsaria jasota, gaixotasun oso larria dela-eta lehen 

mailako senidea zaindu behar duelako. 

 

Kontuan hartu beharra dago administrazioaren nahiaren mende ez dagoen 

baimena dela eta esleipen hori automatikoa izan behar dela mendekotasun 

egoerak estaltzeko hura justifikatzen duen kontingentzia egiaztatzen den 

unean.  

 

Arazoa da gaixotasun oso larritzat jotzen dena -mendekotasun egoera ere 

sortzen duena zehaztugabea dela eta, beraz, eragindako administrazioak 

kasu bakoitzeko egoera aztertu behar du baimenaren helburua kontuan 

hartuta. 

 

Hain zuzen ere, interesdun horrek Arartekoaren esku-hartzea eskatu du 

erakunde horren gerentziaren isiltasun jarrera dela-eta (...) 

 

Horregatik, aurkeztutako kexa behar bezala izapidetze aldera (...)  egokitzat 

jo dugu zure laguntza eskatzea, (...) zehaztapenik gabeko egoera hau 

gainditzen saiatzeko eta erakunde horrek baimena emateko aztertu 

beharreko elementuak ezagutzeko, bereziki, gaixotasunaren larritasuna 

zehazteari eta horrek eragindako mendekotasun egoerari buruzkoak.” 
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Esku-hartze horri erantzuna emanez, kexa aurkeztu zuenak aurkezturiko eskaera 

onartu ez zela berretsi zigun Gizarte Zerbitzuetako foru diputatuak: “por no haber 

acreditado que la enfermedad padecida por su madre sea muy grave”. Honako 

argudio hauek eman ziren: 

 

“Desde esta administración se ha considerado que esta calificación de muy grave 

de la enfermedad debe ser realizada por el facultativo médico que atiende al 

paciente, por el que posee el conocimiento más fundado sobre el estado del mismo, 

la evolución de su enfermedad y sus antecedentes. 

 

Es evidente que el Área receptora de su solicitud, a saber, el Área de Personal, a la 

vista únicamente de un informe médico, no dispone de conocimiento ni criterio 

fundado para poder pronunciarse sobre si la enfermedad responde a una calificación 

de muy grave. 

 

Otro sí puede predicarse del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que aún 

contando con personal médico, no es competente para pronunciarse sobre los 

supuestos de enfermedad de los familiares de los trabajadores del IFBS (…) 

 

Corresponde a nuestro criterio que debe ser una única instancia la que se pronuncie 

sobre la gravedad de las enfermedades. El médico responsable del proceso que 

atiende al paciente, que es quien le diagnostica, trata, controla su evolución y 

dispone de los datos clínicos completos del mismo, ha de ser quien califique la 

enfermedad como muy grave.” 

 

 

Gogoetak 

 

 

Hasierako gure informazio-eskaeran adierazi genuenez, eta foru administrazioak 

berak erantzuna emateko helarazitako idazkian aitortzen duenez:“no existe un 

concepto legal de enfermedad grave o muy grave”. “Se trata de conceptos 

jurídicos indeterminados que, en función de las circunstancias concurrentes, han 

de ser ponderados y valorados” 

 

Funtzio publikoaren eremuan, zehazki orain intereseko funtzio publikoen baimenak 

arautzen direnean, bi kasu multzo ditugu. 

Zenbait kasutan, minbizia edo norberaren bizitza, familia eta lana bateratzeko 

(EPOEk onetsi duen apirilaren 12ko 7/2007 Legearen  49 e) artikulua)baimenen 

artean ezarritako beste edozein gaixotasun larria duen seme-alaba adingabea 

zaintzeko baimenarekin gertatzen den bezala adibidez, bateratze horren beharra 

dakarren egoera mugatzen du arauak (ospitalean denbora luzean ingresatzea 

dakarren gaixotasun larria, zuzeneko eta etengabeko zainketa behar duena. 

Hartara, osasun zerbitzu publikoak edo Autonomia Erkidegoko osasun organo 

administratiboak emandako txostenaren bidez egiaztatzea exijitzen da, edo hala 

denean, itundutako osasun erakundeak emandakoarekin. 
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Beste batzuetan, aldiz, esate baterako aztergai dugun kasuan (48 1, i art.) edo 

senide baten gaixotasun larriaren ziozko egunetako baimena denean, gaixotasun 

oso larriaren kontzeptua erabili baizik ez du egiten onetsitako araudiak, 49 e) 

artikuluko kasuarekin berdinetsi daitekeen araurik eman gabe, hots:Ez da ezarri 

osasun zerbitzu publikoko sendagilea izatea txostena eman behar duena, eta ez 

ditu biltzen 49 e) artikuluan gaixotasunarekin loturiko inguruabarrak (ospitalean 

denbora luzean ingresatuta egotea eta zuzeneko eta etengabeko zainketaren 

beharra); izan ere, horiei buruzko informazioa eman behar du medikuak. 

 

Bi manu horiek ikusita, lehenengo eta behin esan behar da manuok ezin izan 

daitezkeela aurrekarietan hitzez hitz emandako gure informazio-eskaeraren 

erantzunean adierazitako iritziaren oinarria, zeren eta aztergai dugun kasuan (48 1, 

i) gaixotasuna larritzat hartzeko eginkizuna senidea tratatzen duen medikuarena 

izan behar baita. 

 

Ildo horretan, gure ustez garrantzizkoa da adieraztea ezen medikuak, gaixoaren 

arduraduna den aldetik, kasua hobeto ezagutzeak ez duela nahitaez eraginik izan 

behar gaixotasunaren kalifikazioan, zeren eta, besteak beste, zientzia medikoan ez 

baitago aipaturiko kontzeptuari buruzko definizio zehatzik. 

 

Gaixotasun bat oso larria den edo ez erabakitzea balio-judizioa da, ez objektiboa. 

Beraz, aldakorra izan daiteke, dinamikoa.48 1 i) artikuluko kasuari dagokionez 

bateratzen zaila den judizio hori, baimena eman behar duen zerbitzuak egiten badu, 

ezin esan daiteke gaixoari laguntzeko prozesuaren ardura duenaren eremua 

urratzen duela. 

 

Hori esanda, ez da gure xedea alde batera uztea gaixotasuna oso larria dela dioten 

txosten medikoak eman daitezkeela.Baina ezinbestekoak direla onartuz gero, 

lehenik eta behin, arestian esana dugunez, ahaztu egingo litzateke kontzeptu 

horretarako definizio zehatzik ez dagoela zientzia medikoan; arrazoi horren kontra 

egin liteke. Bigarrenik, defentsarik gabe geldituko litzateke interesatua, jarduteko 

aukerarik gabe, noiz-eta, gaixotasunaren dokumentazio klinikoa aurkeztuta ere, 

txosten medikoan alde batera utzi denean gaixotasun oso larria izatea. 

 

Ez dirudi ondorio hori onargarria denik, eta berriz ere gogorarazi behar dugu EPOEn 

ez dela ezarri medikuak gaixotasun oso larria edo ez nahitaez adierazi beharra 48 

1, i) artikuluan xedaturiko kasuan, baina hala egiten da 49 e) artikuluan kasu 

honetan osasun zerbitzu publikoa aipatuta. 

 

Baldin eta pertsona batek baimen hori eskatzen badu eta bere senidearen lehen 

graduko gaixotasunari buruzko dokumentazioa aurkezten badu eskaerarekin batera, 

zilegitzat jo behar dugu haren asmoa, hots, baimena eman behar duenak 

gaixotasun oso larria den ala ez baloratu gabe 7/2007 Legeak duen zentzuaren 

aldetik. 

 

Informazio-eskaerari emandako erantzunean esaten denez, Langileria Arloak ez du 

kalifikazioa emateko jakintza medikorik eta, Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzuari 
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dagokionez, medikuak izan arren ere, ez du eskumenik senideen gaixotasun kasuen 

gaineko erabakirik emateko. 

 

Beste mediku batek nahikoa dokumentazio klinikoa izanik gaixotasunari buruz 

eginiko judizioak, gure ustez, ez ditu urratzen gaixoari laguntzeko prozesuaren 

arduradunari datxezkion funtzioak.EPOEn ezarritako baimenen ikuspegitik 

gaixotasunari buruzko ebazpena ematea da kontua, baina horrek ez du eraginik 

gaixotasunari laguntzeko prozesuan; ez da garrantzitsua. 

 

Espediente honen xedea ez da aztertzea ea Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzuak 

balorazio hori egin behar duen ala ez.Alabaina, komenigarri irizten diogu esateari ez 

dugula eragozpenik ikusten haren iritzia baliatzearen inguruan. Izan ere, kasu 

honetan kontua ez da ez gaixotasunari buruzko diagnostikoa egitea, ezta 

senidearen tratamendua baloratzea ere -kasu honetan gaixoari laguntzen dionak 

baizik ezin esku har dezake-, judizio arrazoitua ematea baizik: ea bidezkoa den 

baimena ematea seguru asko lana eta senideari lagundu beharra bateratu nahi 

dituenak egin duen eskaeran.Adibide gisa, senidearen adina edo gaitzak 

gaixotasunaren justifikazioaren barruan sar litezke ikuspegi horretan, ikuspegi 

klinikotik halakoak ez badira ere. 

 

Horregatik guztiagatik, eta eginiko gogoetak oinarri hartuta, hauxe eman behar 

dugu: 

Ondorioa 

 

Gaixoa artatzeko prozesuaren mediku arduradunak emandako txostenean 

gaixotasun larria dela ez agerraraztea ez da, berez, 48.1.i) artikuluan ezarritako 

baimena ukatzeko zioa. 

 

Halakoetan, larria izateari buruzko kalifikazio hori egiteko, eskabidearen 

espedientean aurkezturiko nahikoa dokumentazio klinikoa izan behar oinarria, hain 

zuzen baimena emateko administrazio zerbitzu arduradunak aurkeztua. 

 

 

 


