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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Arabako Lurralde Ordezkaritza

Olan, SA enpresarentzako hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Laneko, Enpleguko eta Gizarte Poli-
tiketako Arabako Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da 2015-2016-2017 Olan, 
SA enpresarentzako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. 
Hitzarmenaren kodea: 01100192012012.

AURREKARIAK

2016ko ekainaren 28an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpre-
sari ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2015eko maiatzaren 21ean sinatu zuten lan hitzarmen 
kolektiboaren 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 14a

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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Olan, SA enpresaren hitzarmena, 2015-2016-2017 urteetarako

1. Denbora-eremua

Hitzarmen honek hiru urteko indarraldia izango du: 2015eko urtarrilaren 1ean hasiko da in-
darrean ondorio guztietarako, eta 2017ko abenduaren 31n amaituko da. Hitzarmenak 2015eko 
urtarrilaren 1etik aurrera izango du atzeraeragina, noiz sinatzen den alde batera utzita.

Hitzarmenaren amaiera automatikoki iragarriko dute negoziazio-batzordea osatzen duten al-
derdiek 2017. urteko irailaren 30ean, eta negoziazio-mahai berri bat eratu beharko da, hurrengo 
hitzarmenaren negoziazioak haste aldera, 3 hilabeteko epean. Behin hitzartutako iraunaldia 
iragarri eta amaitu ondoren, hitzarmenak indarrean jarraituko du, harik eta bi alderdiek beste 
hitzarmen bat sinatzen duten arte.

Horrez gain, hitzarmen hau berritzeko gehienezko negoziazio-epea 2 urtekoa izango da, 
negoziazioei ekiten zaienetik hasita.

Hitzarmena negoziatzeko gehieneko epeak amaitutakoan akordiorik ez badago, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Hitzarmen Kolektiboak Konpontzeko Lanbide arteko Akordioan (PRECO) 
ezarritako prozedurak onartuko dituzte alderdiek. Hitzarmena ez aplikatzeko, bi alderdien ados-
tasuna behar da.

2. Arau-lehentasuna

Hitzarmen honen arauak lehentasunez ezarriko dira, indarrean dagoen beste edozein arau 
edo lege-xedapenen aurrean. Aurreikusita ez dauden edo langileen baldintzak hobetzen dituzten 
gaietan, Arabako Industria Siderometalurgikorako eragin mugatuko ituna, Langileen Estatutua 
eta goragoko mailako beste edozein arau aplikatuko dira.

3. Lanaldia

Hiru urteetan urteko lanaldia 1.656 ordukoa izango da.

Eguneroko lanaldia inoiz ez da izango 7 ordu eta 40 minutu baino txikiagoa.

Lan-egutegia enpresako zuzendaritzaren eta langileen ordezkarien artean egingo da, aben-
duan. Horren edozein aldaketa langileen ordezkaritzak onartu beharko du aldez aurretik.

Hitzartutako lan-orduak urtean zehar beteko dira, banaketa erregular baten bitartez, eta ezin 
izango da lanaldiaren banaketa irregularrik egin.

4. Oporrak

Oporren daten aldaketa langile interesdunaren baimenarekin egin beharko da. Langileari 30 
eguneko aurrerapenez jakinarazi ez zaizkion oporren aurreikusitako daten aldaketak eragindako 
gastuak enpresak ordainduko ditu, aldez aurretik justifikatuta. Urteko oporraldia egutegiko 30 
egunekoa izango da.

Abuztuan txanda batean lan egingo da, goizeko ordutegian.

Jaiaren eguna “San Juan” eguna izango da.

5. Lizentziak eta baimenak

Behar beste lehenago jakinarazita, langileek baimen ordainduak izateko eskubidea izango 
dute, arrazoi hauengatik:

1. Gurasoen, aitaginarrebaren-amaginarreben, aitona-amonen, seme-alaben, biloben eta 
anai-arreben heriotzagatik: egutegiko hiru egun. Ezkontidearen heriotzagatik: egutegiko bost 
egun. Baimen hori luzatzeko aukera dago, ordaindu gabeko hiru eguneko baimena eskatuz gero.

2. Ezkonanaien, ezkonarreben, ezkonsemeen eta ezkonalaben heriotzagatik: egutegiko bi 
egun.
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3. Bigarren mailara arteko odolkidetasunezko edo ezkontzazko senideen gaixotasun la-
rria, ebakuntza, edo ospitaleratzea, behar bezala egiaztatuta: egutegiko bi egun. Horretarako, 
dagokion medikuak hasierako egiaztagirian edo, aurrerago, edozein aldek eskatuta horrela 
kalifikatzen duena hartuko da gaixotasun larritzat, baita etxean atseden hartu beharra eragiten 
duen beste edozein ebakuntza ere. Ziurtagiri hori izan ezean, mediku-zerbitzuek horretarako 
emango dutena aurkeztuko da. Baldin eta gaixoa langilearen zuzeneko ahaidea bada, langi-
learekin bizi bada, ebakuntza egiten badiote eta ospitaleratu egin behar badute, ez da izango 
beharrezkoa egiaztagiria aurkeztea. Gaixotasun larriak iraunez gero, lehen lizentzia amaitu eta 
hogeita hamar egun igarotzean epe berdineko eta ordaindu gabeko lizentzia baterako eskubidea 
izango du langileak. Kasu horretan, ez da aplikatuko baimenaren luzapena.

4. Langileak urritasun psikofisikorik duen seme-alabarik badu: egutegiko bi egun, se-
me-alaba horientzako kontsulta medikoetara joateko, betiere probintziatik kanpo joan behar 
bada.

5. Emaztearen erditzea: bi lanegun. Ebakuntza beharrezkoa izanez gero, egutegiko beste 
hiru egunetan luzatuko da epe hori.

6. Guraso, seme-alaba eta neba-arreba odolkideak nahiz ezkontza-loturakoak ezkontzen 
badira: egutegiko egun bat.

7. Langilearen ezkontzagatik: egutegiko hamazazpi egun. Ekoizpen- eta antolaketa-gorabe-
herek aukera ematen badute, baimen hori beste hamar egunez luzatu ahal izango da, ordaindu 
gabe. Baimen osagarri hori enpresak onartzen ez badu, ez onartzeko arrazoiak zein diren jaki-
narazi beharko dio enpresa-batzordeari edo langileen ordezkariari.

8. Ohiko etxebizitzaz aldatzeagatik: egutegiko egun bat.

Artikulu honen 1., 2., 3., 3,5. eta 6. paragrafoen kasuan, lehen adierazitako epeak beste bi 
egun gehiago luzatu ahal izango dira gehienez, baldin eta langileak lurralde historikotik kanpo 
egin behar badu joan-etorria.

9. Mediku-kontsultak: Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko espezialisten mediku-kontsultara 
joateko, langileak behar duen denbora guztia, baldin eta kontsulta-ordua eta lanorduak bat bal-
din badatoz eta kontsulta hori medikuntza orokorreko mediku batek agintzen badu. Halakoetan, 
langileak aldez aurretik mediku-agindu horren egiaztagiria aurkeztu beharko dio enpresaburuari. 
Gainerako kasuetan, urtean gehienez hamasei ordu izango dira. Mendeko pertsonei (ezkonti-
dea, gurasoak eta seme-alabak) mediku-kontsultetara laguntzeko orduak 16 orduko gehieneko 
kopuru horretan sartzen dira.

Langileak nahi izanez gero, lanaldi-erditan banatu ahal izango dira artikulu honetako 3. eta 5. 
idatzi-zatietan azaltzen diren baimenak, betiere enpresaren produkzio-antolamenduan kalterik 
eragiten ez bada. Aukera hori ezin izango da baliatu, baimena luzatzeko aukera baldin badago, 
probintziatik kanpo joan behar denean.

Gertaera eragilea gertatzen denean hartu beharko dira artikulu honetan araututako baimenak 
eta lizentziak. 3. atalean aipatutako egoeran, gaixotasun larriak iraun bitartean baliatu behar da 
baimena, eta horrez gain, aurreko paragrafoan ezarritakoa bete behar da.

6. Mutualitateak

Gaixotasun arruntegatiko edo lanekoa ez den istripuagatiko altak eta bajak Gizarte 
Segurantzako medikuaren eskumenekoak izango dira. Gertakizun horiengatiko osasun-kon-
trola ezin ezingo du Osakidetzatik kanpoko inork egin. Mutualitateek ezin izango dute inolako 
jarraipenik egin.

Langileen kexak errepikatzen badira, istripu-mutualitatearen aldaketa exijitu liteke.
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7- Lan-istripuak, lanbide-gaixotasunak edo gaixotasun arruntak eragindako prestazio 
osagarria

Lan-istripuaren, “in itinere” istripuaren, lanbide-gaixotasunaren edo gaixotasun arruntaren 
ondorioz izaten diren aldi baterako ezintasunetan, bajarik gabeko hilabete garbiaren eta bajadun 
hilabete garbiaren arteko aldearen ehuneko 80 bermatuko dio enpresak langileari.

8. Bajarik ezaren osagarria

Enpresan urte 1 baino gehiago daramaten langile guztiei urtean 200 euro ordainduko zai-
zkie gaixotasun arruntagatik edo istripu arruntagatik egun bakar batean bajan egon ez badira.

Urtean 120 euro ordainduko zaizkio gaixotasun arruntagatik edo istripu arruntagatik 7 egun 
baino gehiago bajan egon ez diren langile guztiei.

Gaixotasun edo istripu arruntagatik bajan 7 egun baino gehiago egon diren langileek ez 
dute ezer kobratuko kontzeptu horrengatik.

9. Txanda-kontratua

Enpresako zuzendaritzak txanda-kontratua aplikatuko die hala eskatzen duten langile guztiei.

10. Izatezko bikoteak

Behar bezala egiaztatutako izatezko bikoteek ezkondutakoen eskubide berberak izango 
dituzte baimen guztietan.

11. Laneko jantziak

Enpresak lan egiteko beharrezkoak diren banakako jantzi eta ekipo egokiak eskuratuko dizkie 
langileei, neguko arropa barne.

Enpresak arropa termikoa emango die langileei 2 urtez behin.

12. Soldatak

13. taldea 31.371,90 euro

14. taldea 30.620,10 euro

Igarotze-taldea. 1. urtea 23.837,10 euro

2016. urteko igoera ehuneko 0,7 izango da, eta 2017. urtekoa, berriz, 2016ko KPIa gehi ehu-
neko 0,5; bermatutako gutxienekoa ehuneko 0,5 izango da.

Langile guztiak igarotze-taldean sartuko dira enpresan; urtebete egin eta gero, 14. taldera 
pasako dira eta talde horretan 2 urte egin ondoren 13. taldera pasako dira.

*soldata gordinean sartuta dauden kontzeptuak:

Oinarrizko soldata, 14 hileko

Pizgarriak, 14 hileko

Toxikoa: 67,38 euroko 11 hileko. (Tailerreko langileak)

Asistentzia: 18,76 euroko 11 hileko.

13. Aparteko orduak

Aparteko orduak ordu libre gisa hartzeko konpentsazioa, hala nahi duten langileentzat, 
ondokoa izango da:

Aparteko ordu arrunt 1 = ordu 1 eta 15 minutu arrunt.

Larunbat / zubiko aparteko ordu 1 = ordu 1 eta 45 minutu arrunt.

Igande / jaieguneko aparteko ordu 1 = ordu 1 eta 15 minutu arrunt.
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*Oharra: Enpresari 24 ordu aurretik idatziz jakinarazten ez bazaio, ez da ulertuko sartutako 
orduak hartu direla. Txanda bakoizteko ezin dute 2 pertsonak baino gehiagok batera hartu. Ordu 
horiek ezin izango dira oporretan, Eguberrian edo Aste Santuan hartu.

14. Mantentze-lanak

Mantentze-lanetako langileek 60 euro gehi ordu bete jasoko dute ekintza (irteera) bakoitzeko, 
ezordutan egin behar badira (gauez...)

15. San Prudentzio Lan Fundazioa

Vitoria-Gasteiz hirian, San Prudentzio Lan Fundazioak zerbitzuak emango dizkie langileei.

Baina, indarreko xedapenen ondorioz, San Prudentzio Lan Fundazioa pertsona juridiko gisa 
desagertuko balitz, enpresak xede bereko beste jarduera batean parte hartzeko konpromisoa 
hartuko luke, orain arte egin duen ekarpena eginez.

16. Antzinatasun plusa

Plus hori bat dator antzinatasun-sari deiturikoekin, lan-harremana hasten denetik zenbatuko 
da, eta 26,30 eurokoa izango da bosturteko eta hileko.

17. Gau-plusa

Gau-osagarria jasotzeko eskubidea duten langileek (22:00 – 06:00) 15 euroko hobaria jasoko 
dute lan egindako gau bakoitzeko.

18. Istripu-aseguruaren poliza

Istripu eta/edo lanbide-gaixotasunengatiko poliza..

Enpresak lan-istripuetarako aseguru-poliza formalizatu beharko du. Polizak honako kapitulu 
eta arrisku hauek bermatuko dizkie langileei:

1) 30.000 euro, lan-istripuak edo lanbide-gaixotasunak eragindako heriotzagatik.

2) 30.000 euro, lan-istripuak edo lanbide-gaixotasunak eragindako ezintasun iraunkor osoa-
gatik edo baliaezintasun handiagatik, laneko eta gizarte-segurantzako erakunde eskudunek 
horrelakotzat jotzen badituzte.

Enpresak horretarako harpidetzen duen polizaren kopia bat langileen delegatuari edo enpre-
sa-batzordeari emango zaio, eta hark, hurrengo 15 eguneko epean, bidezkoak diren oharrak 
jakinaraziko dizkio enpresari.

Adierazitako epean oharrik ez badago, edo oharra egin ondoren, inplikaturiko alderdien 
artean konpondu bada, poliza horrekin ados daudela ulertuko da.

Poliza artikulu honetan azaltzen diren baldintzetara egokitzearen inguruan sortzen diren 
zalantzak hitzarmen honetako batzorde paritarioari planteatu ahal izango zaizkio.

Aipatu arriskuek adierazitako erabakiak aplikatu egingo direla bermatuko dute istripu-ase-
guruek, baldin eta lan-istripua gertatzen bada hitzarmen hau ALHAON argitaratutako datatik 
hasita hurrengo hiru hilabeteetan.

19. Dietak

Zenbatekoak hauek dira:

— Egun 1 baino gehiago: 51,22 euro.

— Egun berean: gosaria: 1,82 euro; bazkaria: 17,11 euro; eta afaria: 12,04 euro.

— Lurralde nazionaletik kanpoko bidaietan: adierazitako kopuruak ehuneko 10 igoko dira.
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Gaua eman behar izanez gero, enpresak lantokitik ahalik eta ostatu gertuena erreserbatu 
eta ordainduko du, eta arrazoizko ongizate-baldintzak bermatuko ditu. Horrez gain, langileak 6 
euroko osagarria jasoko du gau bakoitzeko.

20. Ibilgailu partikularra erabiltzea

Langileak, enpresaren beharrengatik eta enpresak eskatuta, bidaia bat bere ibilgailuarekin 
egin behar badu, 0,32 euroko zenbatekoa ordainduko zaio kilometro bakoitzeko.

21. Enplegua erregulatzeko espedienteak jakinaraztea

Enpresak enplegu erregulazioko espedienteen aldi bakarreko formulazioa jakinarazi beharko 
dio enpresa batzordeari, langileen ordezkariei eta, hala badagokio, atal sindikaletako delegatuei, 
Langileen Estatutuaren Legean eta apirilaren 14ko 43/1996 Dekretuan aurreikusitako epe eta 
baldintzetan.

Salbuespen gisa, enplegu-erregulazioko espediente baten inguruko eztabaidan eta izapidee-
tan esku hartzen duten eta Langileen Estatutuaren 68 e) artikuluan adierazitako ordu-kreditua 
amaitu duten langileen legezko ordezkariek beste 5 ordu ordaindu gehiago hartu ahal izango 
dituzte, hilean aitortutakoez aparte; betiere enpresaburuari egiaztatzen badiote ordu horiek 
ordezkaritza-funtzioak betetzeko erabiltzen direla.

22. Langileen batzarra

Hitzarmen honen eraginpeko langileek gehienez ere 4 ordu izango dituzte hitzarmen honen 
indarraldiko urte bakoitzean, lanordutzat ordainduko zaizkienak. Horretarako, beherago ageri 
diren baldintzak bete beharko dituzte.

Batzarrak deitu ahal izateko, enpresa-batzordearen gehiengoa edo gutxienez langileen ehu-
neko 20 beharko da.

Enpresako ordezkarien batzordeak enpresa-zuzendaritzari batzar horiek egiteko asmoa jaki-
narazi beharko dio, baita aurreikusitako iraupena, jorratu beharreko gai-zerrenda eta batzarra 
egiteko arrazoiak ere, batzarra egin baino gutxienez 24 ordu lehenago.

Enpresa-batzordea edo langileen ordezkariak izango dira beti batzar horretako buru, eta 
haiek arduratuko dira batzarra behar bezala egiteaz.

23. Langileen ordezkariak edo enpresa batzordea

Langileen ordezkarien edo enpresa-batzordeko kideen jarduera gauzatzeko ordaindutako 
orduak metatu ahal izango dira sindikatu bereko enpresa-batzordeko kideen / langileen ordezka-
riaren / sindikatu-ordezkarien artean , eta ordu horiek hartu ahal izango dira, betiere enpresaren 
ekoizpen-antolakuntza kaltetzen ez bada. Kontu horien zenbaketa urtekoa izango da.

24. Sindikatu atalak

45. artikuluan aipatutako gutxieneko afiliatu-kopurua duten atal sindikalek –betiere SALOk 
ezarritako definizioaren arabera, sindikatu garrantzitsuenetakoak badira– lau ordu izango dituzte 
gehienez urtean afiliatu guztientzat, lan-orduetatik kanpo sindikatu-bilerak egiteko; ordu horiek 
atal sindikal horietako afiliatuei baino ez zaizkie ordainduko. Sindikatu-atal deitzaileko langile 
afiliatu guztiek joan beharko dute bilera horietara. Sindikatu-ataleko delegatuak enpresari idatziz 
eman beharko dio deialdiaren berri, 48 ordu lehenago, bilera zein egunetan eta zein ordutan 
egingo den adierazita, bai eta bileraren gai-zerrenda ere.

Sindikatuek enpresa-zuzendaritzari igorri beharko diote bilera horietara joan diren afiliatuen 
zerrenda, langile horiei ordaintzearren.

25. Sindikatu atalen ordezkariak

Atal sindikal bakoitzeko delegatuak gehienez ordainduriko hamabost ordu hartu ahal izango 
ditu hilean bere eginkizun sindikalak betetzeko; horretarako delegatu hori kide den sindikatuaren 
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afiliatu kopuruak plantillaren ehuneko 10 izan beharko du, 25-100 langileko enpresetan, plan-
tillaren ehuneko 8, 101-250 langileko enpresetan, plantillaren ehuneko 6, 251-500 langileko 
enpresetan eta plantillaren ehuneko 5, 501 langiletik gora dituzten enpresetan.

SALOn xedatutakoa alde batera utzi gabe, hauek izango dira sindikatuetako delegatuen 
eginkizunak:

— Bere sindikatuaren eta bertan afiliatuta dauden enpresako langileen interesak ordezkatzea 
eta horien alde egitea.

— Enpresako lokaletan sindikatuarekin edo lanarekin lotutako argitalpen eta oharrak 
zabaltzea, iragarki-ohol baten bidez; sindikatu-atal bakoitza komunikatzeko bitarteko hori ondo 
erabiltzeaz arduratuko da.

— Afiliatuen kotizazioak biltzea; ezingo zaie afiliazio sindikaleko zereginak egitea eragotzi.

— Langileei –orokorrean– eta sindikatuko afiliatuei eragiten dien arazo kolektiboetan or-
dezkariek zer duten esateko entzungo du enpresak.

— Informazioa emango zaie eta beraien iritzia entzungo da, honako alderdiekin lotutako 
neurriak ezarri baino lehen: plantilla-berregituratzeekin, enplegu-erregulazioekin eta, oro har, 
langileen lan-baldintzetan eragin nabarmena izan dezakeen enpresa-proiektu edo -ekintza oro-
rekin lotutakoak, baita antolamendu-sistemaren ezarpena edo berrikuspenarekin lotutakoak ere.

— Enpresa-batzordeen bileretara joatea, bai batzordeak bakarka eskatzen dituenetara bai 
enpresa-zuzendaritzarekin egiten dituenetara.

— Beren sindikatuko afiliatuei eragin diezaieketen diziplina-neurriak hartu aurretik enpresak 
entzutea, betiere neurri horiek larriak edo oso larriak badira.

Funtzio horiek betetzeak ez du eraginik izango produkzioaren martxa orokorrean eta ekoi-
zleen ezein lanetan. Sindikatuko delegatuak, gainera, honako berme hauek izango ditu:

— Enpresan jarraitzeko lehentasuna izango du enplegua erregulatzeko espediente bidez 
plantilla berregituratzen denean.

— Bere jardun sindikalagatik ezingo dute ez kaleratu ez zehatu.

Deuseztzat hartuko dira diskriminazio sindikala helburutzat duten egintza edo itun guztiak, 
honako hauek hain zuzen ere:

— Langile baten lana sindikatu batean afiliatua egotearen edo ez egotearen baldintzapean 
jartzea.

— Enpresaburuak sindikatu bat eratzea edo sindikatu baten alde egitea bestelako 
finantza-laguntza emanez.

— Langile bat kaleratzea, zehatzea edo diskriminatzea edo langile horri edozein kalte eragitea 
enpresako sindikatu batean zein atal sindikal batean afiliatuta egoteagatik edo sindikatu-jardue-
rak gauzatzeagatik, betiere jarduera horrek indarrean dagoen legeria betetzen badu.

— Enpresaren beraren lokaletan biltzeko aukera emango die enpresak enpresako sindika-
tu-atal bateko kideei, lanorduetatik kanpo.

26. Langileen ordezkarien eta enpresa-batzordearen eginkizunak eta eskumenak

Langileen delegatuek, eta, kasuan kasu, enpresa-batzordeek, bertako langileen ordezkariak 
diren aldetik, enpresaburuarekin negoziatzeko ahalmena dute beren ordezkatuen interesak 
defendatzeko, eta gainera honako zeregin eta eskumen hauek dituzte:

— Enpresak betetzeko asmoa duen lanpostu berrien inguruko informazioa jasotzea, baita 
haien baldintza orokorren ingurukoa ere, erantzukizunezko edo konfiantzazko postuak deituri-
koen kasuan izan ezik.
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— Langileei eragiten dieten neurrien berri izatea eta horri buruz entzuna izatea, lan-sistema 
berriak ezartzeari, aldatzeari eta lanpostuak baloratzeko eskalak edo tarifak finkatzeari dago-
kienez.

— Enpresan langileak lekuz aldatu behar badira zerbitzuaren premiengatik edo enpresari 
komeni zaiolako, horren berri izatea 15 egun lehenago. Kasu horretan ez dira barne hartuko 
mugigarritasun funtzionalaren ondoriozko “lanpostu-aldaketak”.

— Parte hartzea enpresan lanpostu igoerei buruz erabakitzen diren arauak lantzen, eta, 
horretarako, batzordeko kide bat egongo da igoeren probetarako sortzen den epaimahaian.

— Enpresan egindako aparteko orduen kopuruari buruzko informazioa jasotzea hilero.

— Langile berriei egindako lan-kontratuen berri izatea, salbu eta konfiantzazko lanpostuak 
betetzen dituztenen kontratuena.

Enpresa bakoitzeko langileen legezko ordezkariek sindikatuko kide bati edo batzuei es-
leitutako ordu-kreditua hilero metatzeko baimena eskatu ahal izango diote enpresako 
zuzendaritzari, ekoizpen-programak errespetatuta eta baliatu baino 30 egun lehenago jakina-
razita. Zuzendaritzaren eta enpresa-batzordearen arteko berariazko adostasuna ezinbestekoa 
izango da transferentzia hori eraginkorra izateko.

Enpresako mediku-zerbitzuen eta segurtasun- eta osasun-batzordeen berariazko eginkizunak 
baztertu gabe, langileen ordezkariei edo enpresa-batzordeei enpresak arlo horretan benetan 
duen egoeraren berri emango zaie, hilero eta ohituraz, indarreko legedia betetzea bermatu 
ahal izateko moduan.

Langileak eskatzen duenean, langileen ordezkariaren presentzia derrigorrezkoa izango da 
lan-kontratuak sinatzen direnean edo kitatze-agiriak sinatzen direnean, bai enpresa uzteagatik 
bai erretiroa hartzeagatik gertatzen denean.

Langileen legezko ordezkariek legean zehaztutako hileko ordu ordainduen kreditua izango 
dute beren ordezkaritza-funtzioak betetzeko. Nolanahi ere, ordu-kreditu hori baliatzeko, nahitaez 
abisatu beharko zaio enpresari behar adinako aurrerapenarekin, absentziaren arrazoia azalduta; 
gainera, ondoren, ordu-kreditua baliatzea eragin zuen gertaera eta jardueraren iraupena, lekua 
eta ordutegia justifikatu beharko dira.

27. Enpresak informazioa ematea

Enpresak gutxienez hiru hilean behin emango dio batzordeari honako hauen berri: enpre-
saren egoera orokorra, inbertsioak, negozioaren bilakaera, sektorearen egoera eta merkatu-au-
rreikuspenak.

Enpresak eta langileen ordezkariek elkarri egiten dizkioten komunikazioak egileak sinatuta 
eta zigilatuta egon beharko dira.

28. Arriskuen prebentzioa

Arriskuen prebentziorako ordezkariek enpresako langile guztien artean izendatu ahal izango 
dira.

Prebentzio-delegatuek ordu-kreditu osagarria balia dezakete, baina soilik enpresan 
prebentzioari dagozkion zeregin propioetatik eratorri daitezkeen ekintzetarako. Zenbatekoa 
honako hau izango da:

75 langile arteko enpresetan: hilean 2 ordu.

76 langiletik 150era bitarteko enpresetan: hilean 3 ordu.

151 langiletik 250era bitarteko enpresetan: hilean 4 ordu.

250 langile baino gehiagoko enpresetan: hilean 5 ordu.
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Era berean, prebentzio-delegatuek laneko segurtasunari eta osasunari buruzko ikastaroetara 
bertaratzeko behar dituzten ordainduriko baimenak izango dituzte, baldin eta honako hauek anto-
latuak badira: arlo horretan eskumena duten erakunde edo instituzio ofizialek edo hitzarmen hau 
sinatu duten sindikatuetako zerbitzuek, betiere eskumeneko erakundeek hartarako eskumena 
eman dieten arloetako ikastaroak antolatzen badituzte. Baimen horiek baliatzeko, enpresaren 
baimena behar da. Erantzuna ezezkoa bada, errekurtsoa jarri ahal izango da batzorde mistoan.

29. Mediku azterketak

Enpresako langileek eskubidea daukate urtean nahitaezko eta doako mediku-azterketa bat 
egiteko lanorduen barruan.

Osasun-azterketa horiek, analisiak barne, nahitaezkoak dira enpresentzat eta langileentzat, 
eta ondokoak dira:

a) Lanean hasi aurreko mediku-azterketak.

b) Urteroko mediku-azterketak.

c) Seihileko azterketa bereziak, Enpresako Mediku Zerbitzuen Erregelamenduaren 50. arti-
kuluko arrisku espezifikoen araberakoak.

30. Batzorde paritarioa

Batzorde paritario bat eratu da, hitzarmenaren sinatzaileek osatua. Gehienez, lau kide izango 
ditu: 2 langileen alderdikoak izango dira, eta beste 2ak, enpresaren alderdikoak.

Batzorde horretako bi alderdietako edozeinek deialdia egiten duenean, gehienez ere hama-
bost eguneko epean bildu beharko dute.

Eskumen hauek izango ditu:

A) Hitzarmen kolektibo honetako edozein arau interpretatzea.

b) Hitzarmen honek barne hartzen dituen konpromisoak betetzea.

Batzorde paritarioko ordezkari batek, dagozkion eskumenak baliatuz, bilera egiteko eskatzen 
duen bakoitzean, batzordea bildu egingo da.

Sindikatu-ordezkaritza bakoitzak, bai eta batzorde paritarioko enpresa-ordezkaritzak ere, ge-
hienez bi aholkulariren laguntza eduki ahal izango du, hitza bai baina botorik izango ez dutenak.

Edozein kidek ordezkoa izan ahalko du, batzordeari aldez aurretik jakinarazten badio.

Batzorde paritarioaren erabakiek balioa izan dezaten, ordezkaritza bakoitzaren botoen ehu-
neko 51k berretsi beharko ditu.

Batzorde paritarioan sortzen diren desadostasunak Lan Gatazkak Judizioz Kanpo Konpon-
tzeari buruzko II. Akordioan (PRECO II) (2000ko apirilaren 4ko EHAA) araututako bitartekari tza-
prozeduren arabera ebatziko dira.

Batzorde paritarioko kide titularrek baimen ordaindua izateko eskubidea izango dute batzor-
dea biltzen den egunetan, eta enpresak ordainduko ditu lan hori egitean sortzen diren gastuak.
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