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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Arabako Lurralde Ordezkaritza

Cafés La Brasileña, SA enpresarentzako hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politike-
tako Arabako Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da 2016-2017-2018 Cafés La Bra-
sileña, SA enpresarentzako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. 
Hitzarmenaren kodea: 01002302011995.

AURREKARIAK

2016ko ekainaren 10ean aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpresari 
ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2016ko ekainaren 2an sinatu zuten lan hitzarmen kolekti-
boaren testua.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa. Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, urriaren 23ko 2/2015 Errege De-
kretu Legegilea (2015eko urriaren 24ko BOE) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi 
dagokio, apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuko 19.1.g artikuluak –Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Saileko egitura organika eta funtzionala ezartzen duena (2013ko apirilaren 24ko EHAA)- dio-
narekin bat etorriz eta urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuarekin (2011ko otsailaren 15eko EHAA) 
eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuarekin (2010eko ekainaren 12ko BOE) – hitzarmen 
kolektiboen erregistroari buruzkoak- lotuta.

Bigarrena. Sinatutako hitzarmen kolektiboak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen Esta-
tutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xedatutako baldintzak.

Honen ondorioz,

EBATZI DUT

Lehenengoa. Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroko Arabako Lu-
rralde Bulegoan erregistratu eta gordailatzeko agintzea eta aldeei jakinaraztea.

Bigarrena. ALHAOn argitara dadin xedatzea.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko uztailaren 4a

Arabako Lurralde ordezkaritzako idazkaria, ordezkariaren ordez, hala ezartzen du 2013/191 
Dekretuak C hitza Xedapen Iragankorrean (2013ko apirilaren 24ko, 78. zk, EHAA)
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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Cafés La Brasileña SA

2016-2018 hitzarmen kolektiboa

1. artikulua. Helburua

Enpresa-hitzarmen honen helburua Cafés La Brasileña SAren eta bertako langileen arteko 
lan-baldintzak zehaztea da.

2. artikulua. Langileak

Hitzarmen honek eragiten die hitzarmenaren indarraldian lantoki horretan zerbitzu ematen 
duten edo kontratatuta dauden langileei.

3. artikulua. Indarraldia

Hitzarmen hau 2016ko apirilaren 1ean jarriko da indarrean, eta 2018ko martxoaren 31ra ar-
tekoa izango da. Automatikoki iragarriko da haren amaiera. Akordio berria lortu arte indarrean 
jarraituko dute bertan ezarritako arauek.

Hitzarmena amaitu baino bi hilabete lehenago, hau da, 2018ko urtarrilaren 31n iragarriko 
da automatikoki haren amaiera. Une horretatik aurrera, alderdi batek besteari egin ahal izango 
dio dei hitzarmen hau ordeztuko duena adosteko.

Hurrengo hitzarmenaren negoziazioak hasten direnetik eta hamabi hilabetera ez bada akor-
diorik lortzen, GEP II.ean (Laneko gatazkak ebazteko borondatezko prozedurei buruzko lanbi-
dearteko Akordioa) ezarritako prozeduretara jotzeko konpromisoa hartzen dute bi aldeek. Men 
egingo diete bi alderdiek, borondatez, prozedura horiei, bien arteko adostasunean oinarrituta. 
Akordiorik ezean, hitzarmenean jasotako xedapenek aurreraeragina izango dute, berariazko 
akordiorik bestela lortzen ez bada.

4. artikulua. Ordezko arauak

Hitzarmen honetan aurreikusten ez den guztirako indarrean dauden lan arloko arauak apli-
katuko dira.

5. artikulua. Xurgapena eta konpentsazioa

Kontzeptu ekonomikoetan edo legezko bestelako xedapenetan gerta litezkeen gehikuntzek 
hitzarmen honetan jasotakoak gainditzen dituztenean bakarrik eragingo diote hitzarmen honi. 
Kontrakoa gertatuz gero, hitzarmen honen baldintzei jarraikiz xurgatu eta konpentsatuko dira. 
Baldintza horiek, oro har, indarrean daudenak baino handiagoak izango dira.

6. artikulua. Berme pertsonalak

Orokorrean kontuan hartuta hitzarmen honetan itundutakoa betetzen duten baldintza 
pertsonalak errespetatuko dira; horrela, hitzarmen honen indarraldiaren aurretik hemen ezarri-
takoa baino ordainsari handiagoa jasotzen zuten langileei ez zaie ordainsaria gutxituko honako 
hitzarmen hau indarrean jartzearen ondorioz.

7. artikulua. Ordainsari-kontzeptuak

Honako hauek izango dira hitzarmen honetarako itundutako ordainsari-kontzeptuak: oina-
rrizko soldata, eskuratutako eskubideak, antzinatasuna. Soldatak urteko hamabi hilabeteetan 
banatuko dira. Horrez gain, martxoan, ekainean, irailean eta abenduan aparteko haborokinak 
ere kobratuko dira, eta absentismoa mantentzeagatiko prima ere emango da, kolektiboki zein 
banaka hura ehuneko 5 baino txikiagoa denean.

8. artikulua. Soldata-igoerak

Hitzarmen honen indarraldiko urte bakoitzerako soldata-igoera hau izango da: ehuneko 0,5.

Hitzarmena indarrean dagoen bitartean, absentismoa hobetzeagatiko plusa.



2016ko uztailaren 22a, ostirala  •  83 zk. 

3/7

2016-02682

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Enpresaren soldata-masa gordinaren ehuneko 0,5eko funtsa sortuko da, urtero eta enpre-
sako langile guztiek jasoko dutena proportzionalki, enpresaren absentismoa zenbateko haren 
ehuneko 5 edo baxuagoa bada. Honako hauek dira irizpideak:

a) Absentismoaren indize orokorra ehuneko 5 edo gutxiago bada, langile bakoitzak 
hitzarmen kolektiboan zehaztutako urteko soldata gordinaren ehuneko 0,5 jasoko du aparte.

b) Absentismoa ehuneko 5 baino handiagoa bada oro har, baina langile bakoitzari dagokion 
zenbaketa ehuneko hori edo baxuagoa bada, artikulu honetan ezarritako hobetze-plusa ordain-
duko da, hau da, hitzarmenak ezarritako urteko soldataren ehuneko 0,5.

9. artikulua. Lanaldia

2016-2017ko ekitaldirako lanaldia urtean 1.723 ordukoa izango da. 2017ko apirilaren 1etik 
2018ko martxoaren 31ra, hitzarmenaren batzorde mistoa elkartuko da bigarren urteari dagokion 
lanaldia zehazteko.

Hitzarmen honen indarraldian laneko egutegia ezarriko da, batzorde mistoak prestatutakoa.

Ekain eta uztaileko asteetan, goizeko ordutegiarekin, arratsaldeko txanda presentzialak eza-
rriko dira pertsona batentzat, saileko, vending, ekoizpen eta administraziokoen artean. Pertsona 
horien ordutegia urteko beste egunetako berdina izango da, edo lanaldi murriztukoak egokituz, 
goizekoaren eta 16:00etatik 18:00etarakoaren artean banatuta. 7:00etatik 15:00etara bitarteko 
ordutegiak ez du eraginik izango merkataritza-departamentuan.

Larunbatetan, vending-eko bezeroei zerbitzua emateko, sail horretako langileek ordutegia 
egokituko dute helburu horretarako.

Oro har, urteko egutegian ezarritako ordutegiak eta txandak mantenduko dituzte dendek, 
astelehenetik larunbatera, 14:00etan, ezarritako salbuespenekin.

Langileen Estatutuaren 34.2 artikuluan lanaldiaren ezohiko banaketari buruz ezarritakoari ja-
rraikiz, bi alderdiek uste dute nahikoa dela enpresaren antolakuntza-premiei erantzuna emateko, 
enpresak eskaintzen dituen zerbitzuen ezaugarriak kontuan hartuta. Eskaintzen den edozein 
zerbitzuren premia justifikatua denean bakarrik baliatu du enpresak Langileen Estatutuaren 
34.2 artikuluan jasotako lanaldiaren ezohiko banaketaren ehunekoa. Hitzarmenaren batzorde 
mistoari eman beharko dio horren berri.

10. artikulua. Oporrak

Dendetako langileek 205,75 lanordu izango dituzte 2016. urtean, edo lan egindako aldiaren 
arabera dagokien zati proportzionala. Jaiegunak ez diren astelehenetik larunbatera bitarte-
koak, biak barne, izango dira lanorduak. Gainerako langileek 196 lanordu izango dituzte, edo 
lanaldiaren arabera dagokien zati proportzionala, urteko lan-egutegiaren arabera. Oporretako 
egutegia negozioaren premien arabera egingo da, eta langileek eta enpresak adosten dutenaren 
araberakoa izango da enpresaren hainbat sailetan.

Edonola ere, 2016. urtean, ezin izango da 196 ordu baino gehiago erabili oporretarako fa-
brikako langileen kasuan, ezta 205,75 ordu baino gehiago ere dendetako langileen kasuan, 
lan-egutegiaren arabera.

Oporrak hartzeko azken data 2017ko otsailaren 28a izango da. Data horretan, hartzeke dau-
den egunak baliogabe geratuko dira, hori enpresaren berariazko borondateagatik edo enpre-
saren jardueragatik gertatu ez bada.

Egun horiek, ahal dela, eta ordu nahikoak baldin badaude, bi zatitan banatuko dira:

– 3 aste osorik, ahal dela ekainaren 1a eta irailaren 30a bitartean.

– 2 aste osorik, ahal dela urtarrilaren 1a eta maiatzaren 31 bitartean edo urriaren 1a eta 
azaroaren 30a bitartean.
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Horrez gain, opor-egunen barruan eta ahal denean, urteko zubi batean jai hartzeko eskubidea 
izango dute dendetako langileek. Horretarako, dagokion egutegia zehaztuko da, ezinbestean 
txandakakoa izango dena.

Oporren txanda jakin bat hautatzeko dendetako langileen eskubidearen printzipio eta lehe-
nespen bakar gisa, txanda hori hautatzean beste langile baten aurretik lehentasuna izan duenak, 
txanda hautatzeko aukera galduko du gaineko lankide guztiek hautatu arte.

11. artikulua. Gaixotasuna edo istripua

Gaixotasun arrunta, lan-istripua edo amatasun-baja hartuz gero, langileari soldataren ehu-
neko 100 ordainduko zaio, gehienez ere 12 hilabetetan.

Langileren batek aldi baterako ezintasuna (ospitaleratuta edo gabe) izanez gero oporrak an-
tolatu ondoren, eta opor-egun guztiekin edo batzuekin bat badator, hartu gabeko opor-egunak 
berreskuratzeko eskubidea izango du.

12. artikulua. Lizentziak

Honako hauek dira ordaindutako lizentziak:

– Ezkontzean, egutegiko 20 egun.

– Ezkontidea hiltzen bada, 5 lanegun.

– Seme edo alaba bat jaiotzean, 3 egun, eta horietatik bi gutxienez lanegunak izango dira.

– Gaixotasun larriren bat izatean, ospitaleratzea eskatzen duten ebakuntza kirurgikoren 
bat izatean edo seme-alabak, gurasoak, aiton-amonak, ilobak eta anaia-arrebak zein ezkona-
naia-arrebak hiltzean, egutegiko 3 egun. Beste bi egun ere hartu ahal izango dira, arrazoi horre-
gatik joan-etorria egin behar bada edo larritasuna luzatzen bada. Artikulu honetan aipatzen den 
ospitalizazioa hiru egun baino gutxiagokoa denean, lizentzia ospitaleratuta egondako egunei 
dagokie (gehienez hiru). Ospitalean edo osasun-zentroan sartzen den eguna izango da lehena.

Etxeko ospitaleratzeen kasuan, lizentzia bera aplikatuko da.

– Gurasoen, seme-alaben eta anaia-arreben ezkontzagatik, egun bat (ezkonsenideak dire-
nean ere).

– Ohiko etxebizitza aldatzean, egun bat.

– Langileek medikuntza orokorreko edo osasun-sare publikoko espezialista baten medi-
ku-kontsultara joateko behar duen denbora.

– Aipatu diren ordaindutako lizentzietan, eskubidea baliatzeko arrazoia egiaztatzen duen 
dokumentazio egokia aurkeztu beharko da.

– Egutegiko 3 egun, ordaindu gabe, norberaren aferengatik. Horiek baliatzeko, hiru egun 
lehenago jakinarazi beharko zaio enpresari. Senideen (odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaide-
tasunezko hirugarren mailara arte) heriotza edo larrialdi medikoa dela eta ere, hiru egun horiek 
hartu ahal izango dira 24 ordu lehenago jakinarazita. Kasu horretan, enpresaren premiaga-
tik enpresak lanpostua betetzerik ez badu, gertakari sortzailera joateko ezinbesteko denbora 
hartzeko eskubidea izango du langileak.

– Bikotekidearekin modu frogagarrian bat eginda daudela egiaztatzen duten langileek izango 
dute hemen jasotako lizentziak baliatzeko eskubidea.

Gainerako kasuetan, indarrean dagoen lan-arloko araudian ezarritakoa hartuko da kontuan.

13. artikulua. Lanbide-kategoriak

Soldata dela-eta lan-kategoria aldatuz gero, lanpostu berrian lanean hastean jarriko da 
indarrean.
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14. artikulua. Mediku-azterketa

Indarrean den araudiarekin bat etorriz, enpresak bertan lanean ari diren langileen osasun-
egoera aldizka zainduko dutela bermatuko du, egiten dituzten lanek sortzen dituzten arriskuen 
arabera, odol- eta gernu-analisiak barne.

15. artikulua. Gidabaimena

Lanagatik gidabaimena izan behar duen edozein langileri hura kentzen badiote, hitzarmen 
kolektiboaren batzorde mistoa elkartu egingo da egoera bideratzeko, eta egokiak diren neurriak 
hartuko ditu, lan-jardueran eraginik izan ez dezan egoerak.

16. artikulua. Gabonetako sari berezia

Langile guztiei ematen zaien gabonsaria 60-65 urterekin erretiroa hartu dutenei ere emango 
zaie, erretiratzeko arrazoia edozein izanda ere, nahiz eta dagoeneko enpresan lanik egin ez.

17. artikulua. Asegurua

Enpresako lan-kontratua duten langileek asegurua izango dute. Enpresak aseguru-etxearekin 
adostutako polizaren kopia bana jasoko dute berritzen den bakoitzean. Aseguru horrek kasu 
hauetan bermatuko du estaldura: heriotza gertatzean (naturala edo istripuren batek eragin-
dakoa) eta ezintasun osoa eta iraunkorra izatean.

20.000 euroko banakako gutxieneko prima ezarri da hitzarmen honen indarraldirako.

18. artikulua. Aparteko orduak

Ez da jaso aparteko orduak egiteko aukerarik. Dena den, enpresaren eskariz, edozer arrazoi-
rengatik, egiten badira, denbora librearekin konpentsatuko dira, 1,65 ordu emanez egindako 
aparteko ordu bakoitzeko.

19. artikulua. Lanpostuagatiko osagarria Garbiketagatiko gehigarria

Lanpostuaren ezaugarriak direla-eta langileak jasotzen duen osagarria da, lanpostu horretan 
esleitutako lana gauzatzeagatik. Osagarri funtzionala da, eta lana benetan egitearen arabera 
jasotzen da. Hori dela-eta, ez da finkagarria izango.

Lokalaren garbiketa egunero egiten duten dendetako langileei 59,26 euroko plusa ordain-
duko zaie 12 ordainsaritan.

Aldi baterako ezintasunen kasuan, baja hilabete baino gutxiagokoa bada bakarrik ordain-
duko da osagarria.

20. artikulua. Batzorde paritarioa

Batzorde misto bat ezarriko da hitzarmen hau betetzearekin lotutako interpretazio- eta 
zaintza-lanetarako.

Langileen ordezkariek eta enpresaren ordezkariek osatuko dute batzorde mistoa.

Bi alderdietako batek eskatuta elkartuko da batzordea, aurrez deialdia eginda, hitzarmen 
hau aplikatzearen ondorioz sor daitezkeen kontu kolektiboak ebazteko.

Hitzarmen kolektiboaren interpretazioaz gainera, honako gai hauetan ere esku hartuko du 
batzorde paritarioak:

a) Hitzarmen kolektiboa aplikatu eta interpretatzeari buruz sortzen diren gaiak ezagutu eta 
ebazteko moduak eta baldintzak, Langileen Estatutuaren 91. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

b) Hitzarmena haren indarraldian egokitu edo, horrela badagokio, aldatzeko eginkizunak.
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c) Soldata-erregimena ez aplikatzeari buruzko negoziazio-prozesuetan eta lan-baldintzen 
aldaketa nabarmen batean, kontsulta-aldia amaitu ondoren, desadostasunak ezagutu eta eba-
zteko moduak eta baldintzak.

Hiru hilabete izango ditu batzorde paritarioak gehienez kontu hauek ebazteko. Azkartasuna 
eta eraginkortasuna bermatzeko, eta akordiorik lortu ezean, gatazkak konpontzeko sistema ez 
judizialetara eramango dira desadostasunak, GEPera alegia.

21. artikulua. Berme sindikalak

Langileen ordezkariek sindikatuan aritzeko 18 ordu izango dituzte hilero, ordainduta, lan-ar-
loko legeriak agintzen dizkien eginkizunak gauzatzeko eta sindikatuak deitutako bileretara joa-
teko.

22. artikulua. Txanda-kontratua

Martxoaren 15eko 5/2013 Errege Lege Dekretuaren (2013ko apirilaren 1a baino lehenago 
egindako hitzarmenen baldintzak beren horretan geldituko direla ezartzen du, Errege Lege De-
kretu hori indarrean sartzen denean) 8. artikuluan eta azken xedapenetatik 5.ean ezarritakoari ja-
rraikiz, 2013ko martxoaren 27an, bi alderdiek adostu zuten langileen erretiro partziala baimendu 
ahal izango duen akordioa (2013ko apirilaren 12an erregistratu zuten Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusian). Horretarako, langileek dekretu horretan jasotako eskakizunak bete be-
harko dituzte, eta baita ezarritako baldintzak eta ezaugarriak ere. Akordio hori erantsi beharko 
zaio hitzarmen honi.

23. artikulua. Diziplina-araubidea

Enpresako diziplina-araubide gisa ezartzen da janarien Arabako merkataritzaren sektorerako 
hitzarmen kolektiboa jasotakoa.

24. artikulua. Langileen Estatutuaren 41. artikuluan ezarritako lan-baldintzen funtsezko 
aldaketa

Lan-baldintzak kolektiboki aldatzeko edonolako proposamenik eginez gero, eta alderdien 
artean adostasunik lortu ezin bada kontsultarako aldian, GEP II.ean ezarritako prozeduretara 
joko da. Horrela ere akordiorik lortu ezean, enpresak nahi dituen erabakiak hartuko ditu, baina 
langileek erabaki horiek aurkaratzeko duten eskubidea galarazi gabe.

25. artikulua- Hitzarmena ez aplikatzeko prozedura

Aplikagarria izango da Langileen Estatutu Legearen testu bategina onartzen duen 
martxoaren 24ko 1/1195 Legegintzako Errege Dekretuaren 82.3 artikulua eta unean-unean in-
darrean dauden gainerako garapen-arauak.

Aldeek konpromisoa hartzen dute hitzarmenean aurreikusitako lan-baldintzak ez aplikatzeko 
sor daitezkeen desadostasunak konpontzeko, GEPi jarraikiz, bitartekaritzan oinarrituta.

26. artikulua. Langileen Estatutuen 41.6 eta 82.3 artikuluetan aipatutako kontsulta-aldietako 
desadostasunak ebazteko prozedura

Hitzarmen kolektibo hau sinatu duten aldeek, irailaren 17ko 35/2010 Legearen arabera 
idatzitako Langileen Estatutuaren 85.3.c) artikulu berriak hitzarmen kolektiboei eskatzen dien 
gutxieneko edukia biltzearren, honako akordio hau hartu dute:

Enpresaburuak eskatuta, hitzarmen kolektiboko baldintzak aldatzeko Langileen Estatutuaren 
41.6 artikuluan eta hitzarmena ez aplikatzeari buruzko 82.3 artikuluan aipatzen diren kontsultak 
egiteko aldiak hasi ondoren, gai horien inguruan akordio bat negoziatzeko legitimatutako al-
derdiek ez badute akordiorik lortzen, salbu eta enpresaburuak bertan behera uzten baditu bere 
asmoak, GEPek eta ORPRICEk arautzen duten prozedura hartuko da kontuan.
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Xedapen gehigarria

Hitzarmenak indarrean dirauen bitartean, batzorde mistoari ahalmena ematen zaio lanbi-
de-sailkapen berri bat aztertzeko, baldin eta hobeto erantzungo badie enpresaren jardueraren 
beharrizanei eta langileek egin behar dituzten benetako eginkizunei.

Akordiorik lortzen bada, hitzarmeneko testuari erantsiko zaio.

Idatzitakoarekin bat gatozela adierazteko, honako hau sinatu dugu, Gasteizen, 2016ko api-
rilaren 25ean

Cafés La Brasileña SA

OINARRIZKO SOLDATAK HITZARMEN KOLEKTIBOA
2015/04/01 - 2016/03/31 2016/04/01 - 2017/03/31

EURO EURO

LANBIDE-KATEGORIAK HILABETEAN URTEAN HILABETEAN URTEAN

Saltzailea (autosalmenta) 1.495,73 23.931,68 1.503,21 24.051,36

Laguntzailea (autosalmenta) 1.223,55 19.576,80 1.229,67 19.674,72

Establezimenduko arduraduna 1.278,05 20.448,80 1.284,44 20.551,04

Saltzailea 1.160,46 18.567,36 1.166,26 18.660,16

Banatzailea 1.040,13 16.642,08 1.045,33 16.725,28

Administrazio-ataleko burua 1.495,73 23.931,68 1.503,21 24.051,36

Kontulariak 1.423,79 22.780,64 1.430,91 22.894,56

Ofizial administraria 1.226,85 19.629,60 1.232,98 19.727,68

Administrari laguntzaileak 1.155,04 18.480,64 1.160,82 18.573,12

Biltegiburua 1.495,73 23.931,68 1.503,21 24.051,36

Txigortzailea 1.495,73 23.931,68 1.503,21 24.051,36

Mantentzeko arduraduna 1.495,73 23.931,68 1.503,21 24.051,36

Lehen mailako ofiziala 1.177,38 18.838,08 1.183,27 18.932,32

Vending-makinen betetzailea 1.177,38 18.838,08 1.183,27 18.932,32

Paketatzailea 1.150,43 18.406,88 1.156,18 18.498,88

Peoia 967,72 15.483,52 972,56 15.560,96
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