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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

UTE Júndiz II (Fomento de Construcciones y Contratas, SA y Yarritu, SA) enpresaren hitzarmen 
kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Justizia Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde ordezka-
riarena. Honen bidez ebazten da 2020-2021-2022 UTE Júndiz II (Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA y Yarritu, SA) enpresarentzako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin 
eta argitaratzea. Hitzarmenaren kodea: 01003012012003.

AURREKARIAK

2020ko uztailaren 30ean aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpresari 
ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2020ko uztailaren 29an 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 11ko 84/2017 Dekretuko 15.1.h artikuluak –Lan eta Justiziako Saileko egitura 
organika eta funtzionala ezartzen duena (2017ko apirilaren 21eko EHAA)- dionarekin 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, 2020ko abuztuaren 28a

Arabako lurralde ordezkaria
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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Hitzarmen kolektiboa, Fomento de Construcciones y Contratas, SA eta 
Yarritu, SA, UTE Júndiz II enpresaren artean, langileak barne 

1 artikulua. Aplikazio-eremua

Mendigorritxuko biltegiak sailkatzeko eta banatzeko planta ustiatzeko zerbitzuari atxikitako 
langile guztiei aplikatuko zaie hitzarmen hau; Arabako Foru Aldundiak hitzartuta dauka zerbitzu 
hori Fomento de Construcciones y Contratas, SA eta Yarritu, SA, UTE Júndiz II enpresarekin.

2 artikulua. Indarraldia

Hitzarmen hau 2022ko abenduaren 31 arte egongo da indarrean, eta osorik luzatuko da 
izendatutako negoziazio-batzordeak hura izaera bereko beste hitzarmen batekin ordeztea era-
baki arte.

Bere termino guztietan isilbidez luzatutzat joko da, alderen batek gutxienez haren hasierako 
indarraldia edo haren edozein luzapen amaitu baino hilabete lehenago hura salatu ezean.

Salatzeko idazkia beste aldeari idatziz jakinaraziz egingo da. Jakinarazpen horretan negoziatu 
nahi diren hitzarmenaren alderdiek agertu behar dute, baina horrek ez du galaraziko idazki 
horretan ageri ez diren beste batzuk negoziatzea.

Salaketa-idazkiaren jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean, negoziazio-batzordea eratuko da.

Hitzarmena salatuta eta akordiorik lortzen ez den bitartean, hitzarmenaren eduki osoa bere 
termino guztietan luzatutzat joko da, baita Langileen Estatutuaren 86.3 artikuluko laugarren 
paragrafoan xedatutako epea gainditzen bada ere, eta borondatezkoa izango da arbitraje-proze-
duraren pean jartzea.

Sinatzen den egunean jarriko da indarrean hitzarmen hau; dena den, atzeraeraginezko efektu 
ekonomikoak 2020ko urtarrilaren 1era arte izango dira.

3. artikulua. Langileen subrogazioa

Lanpostuak ez galtzeko eta auzien ugaltzea saihesteko, Mendigorritxuko biltegiak sailkatzeko 
eta banatzeko planta ustiatzeko zerbitzua arautzen duen administrazio-kontratua hutsaltzen 
bada (Fomento de Construcciones y Contratas, SA eta Yarritu, SA, UTE Júndiz II enpresak 
zerbitzu hori hitzartuta dauka Arabako Foru Aldundiarekin), Langileen Estatutuaren 44 artikuluak 
xedatutakoa bete beharko da.

4 artikulua. Lanaldia

Lanaldia honako hau izango da:

2020: 1.727 ordu urtean.

2021. urtetik aurrera: 1.719 ordu urtean.

Lan-egutegia egitean gehiegizko lanaldirik sortzen ez duen lan-ordutegia ezartzen ez bada, 
soberako lanegunak honela doituko dira:

a) Enpresa arduratuko da 3 eguneko epea zehazteaz. Egun horietan sartuko dira geldial-
diak (programatuak izan zein ez), argi-mozketak, elurteak eta ekoizpena eragozten duten beste 
egoera batzuk. Urriaren 1ean enpresak ez badu egun horietako bat ere baliatu, horietako bat 
langileen esku geratuko da, urte naturalaren barruan egun horiek zehazteko.

b) Gainerako egunak langileek zehaztuko dituzte. Langileari dagozkion egunak emateko, 
lanaldi bakoitzean gutxieneko plantilla funtzionala mantendu beharko da:

b.1) Produkzioa: arduradun 1, 2 espezialista eta 12 peoi.

b.2) Mantentze-lanak: 2 behargin.

b.3) Lan osagarriak: garbiketako behargin 1.
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Aurreko plantilla funtzionalak balio izango du egungo antolaketa-egoerak dirauen bitartean, 
hau da, eguneko produkzio-txanda bat dagoen bitartean.

c) Gehiegizko lanegunetatik langileek aukeratutakoak ematean, urte bakoitzean oporrak 
hartzeko ezarrita dagoen lehentasun-hurrenkera beteko da lan-talde bakoitzean.

d) Urtean zehar, produkzioaren inguruabarren arabera, enpresak eta langileen ordezkariek 
aztertuko dute zubi-egunen bat ezarri daitekeen soberako egunen kargura.

e) Sortutako soberako egunak lauhileko bakoitzaren barruan hartuko dira, langileak eskaera 
egin ezean, enpresak zehaztuko ditu lauhileko horretan hartuko diren egunak.

f) Egun horiek 7 eguneko aurrerapenez eskatu beharko zaizkio enpresari gutxienez, salbues-
penezko kausa justifikaturik ez badago.

g) Soberako egunak lanaldi osoetan hartu beharko dira.

h) Soberako egunak ezingo dira zubiei nahiz oporrei lotuta hartu, enpresarekin akordioa 
egon ezean.

5. artikulua. Oporrak

Enpresako langile guztiek ordaindutako 23 laneguneko oporraldia edukiko dute (astelehe-
netik ostiralera zenbatuta).

Oporrak txandaka hartuko dira, langileen kategoria bakoitzaren barruan, eta 4. artikuluko 
b) letran zehaztutako lanaldi bakoitzeko plantilla funtzionalaren gutxienekoa errespetatuko da.

Aurreko paragrafoaren ondorioetarako, langileek martxoaren 15a baino lehen aurkeztu be-
harko dute oporren eskaera, oporren egutegia egin eta martxoaren 31 baino lehen argitaratu 
ahal izateko. Horretarako, alabaina, aurreko paragrafoan ezarritakoa bete beharko da.

Kontratu mugagabea nahiz obra-kontratua duten langileek eskubidea izango dute euren 
oporraldiak ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean hartzeko, enpresarekin besterik adostu 
ezean.

Enpresan urtebeteko benetako lanik ez duten langileen oporraldia bertan daramaten den-
borarekiko proportzionala izango da.

Oporraldiak oinarrizko soldataren gehi antzinatasun- eta zikintasun-osagarrien baturarekin 
ordainduko dira.

6. artikulua. Baimenak

Langileak, aldez aurretik adierazita edo justifikatuta, lanetik alde egin ahal izango du ordain-
sari-eskubidearekin, honako arrazoiren bat dagoenean eta honako epe hauetan:

a) 16 egun natural, ezkontzeagatik edo erregistroan inskribatutako izatezko bikotea eratzea-
gatik; kasu horretan, gertaera eragilea inskripzio-data izango da. Baimen hau behin bakarrik 
erabil daiteke pertsona bakoitzarekin. Hortaz, langile bakoitzak bikotekide berarekin modu 
batean edo bestean bat eginez gero, behin bakarrik izango du baimena erabiltzeko eskubidea.

b) Semea edo alaba jaiotzeagatik edo adoptatzeagatik, Langileen Estatutuaren 48 artikuluan 
xedatutakoa aplikatuko da.

c) Bi egun odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaideen 
heriotzagatik, istripuagatik edo gaixotasun larriagatik, ospitaleratzeagatik edo etxean atseden 
hartzea eskatzen duen ebakuntza kirurgikoagatik. Arrazoi hori dela-eta langileak bidaia bat egin 
behar badu, 4 egun izango ditu; estatutik kanpora bidaiatu behar badu, berriz, 10 egun izango 
ditu eta horietatik lau ordainduko zaizkio.

Bi egun behar bezala erregistratutako izatezko bikotekideek ospitaleratzea dakarren istripua 
edo gaixotasuna izanez gero.
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Arestiko kasu guztietan, heriotzaren kasuan izan ezik, ondoz ondokoak edo ekitaldiaren 
ondorengoak ez diren egunetan hartu ahalko dira. Kasu horretan, eragin zuen egitatetik ezingo 
da astebete baino gehiago igaro eta arretaren frogagiria beharko da.

Gurasoak edo seme-alabak zenduz gero, hots, lehen graduko odolkidetasunezko senideak, 
bi egun izan beharrean hiru egun izango ditu langileak.

d) Ohiko etxebizitza aldatzeagatik: egun bat.

e) Izaera publiko edo pertsonaleko ezinbesteko beharren bat betetzeko behar den denbora.

f) Funtzio sindikalak edo langileak ordezkatzeko funtzioak betetzeko, legez edo hitzarmenez 
ezarritako denbora.

g) Baldin eta jaio aurreko azterketak egin behar badituzte, edo erditzeko prestatzeko tek-
nikak landu, haurdun dauden langileek eskubidea izango dute lanera ez joateko, ordainsaria 
kobratzeko eskubidea dutela, betiere, enpresaburuari aurrez jakinarazten badiote eta lanaldiaren 
barnean izan behar duela egiaztatzen badute.

h) Seme edo alaba jaiotzen denean, hura adopzioan edota etxean abegi hartzean lanera or-
dubetez huts egiteko eskubidea dute langileek haurra edoskitzeko, harik eta jaioberriak bederatzi 
hilabete betetzen dituen arte; halaxe xedatu baita Langileen Estatutuaren 45.1.d) artikuluan. 
Aipatu ordu hori bi zatitan bana dezakete langileek eta lanaldiaren hasieran nahiz bukaeran 
erabili ahalko dute. Bi gurasoek lan egiten badute enpresan, aitak zein amak erabil dezake 
baimen hori, baina bietako batek bakarrik.

i) Seme-alaba goiztiarrak jaiotzeagatik edo erditu eta berehala dena delakoagatik ospitaleratu 
behar izateagatik, aitak zein amak har dezake dagokion ordubeteko baimena, eta eskubidea du 
lanaldia gehienez ere bi ordu murrizteko, soldata proportzioan murriztuta.

j) Langileak lanaldia gutxienez haren iraupenaren zortziren batean eta gehienez erdian mu-
rrizteko eskubidea izango du 12 urtez azpiko haurrak edo desgaitasuna izan eta ordaindutako 
jarduerarik egiten ez duen pertsona bat legez zaintzeko arrazoiengatik, soldata proportzioan mu-
rriztuta. Bai eta familiako kideren bat zaindu behar dutenek ere, baldin eta ahaide hori odol-ki-
detasunezko edo ezkontzazko bigarren mailara artekoa bada, edo adinagatik, istripuagatik edo 
gaixotasunagatik ezin bada bere kabuz moldatu eta ez badu ordaindutako jarduerarik egiten.

Enpresa bereko bi langilek edo gehiagok subjektu eragile berarengatik eskubide hau erabil-
tzeko aukera badute, enpresaburuak mugak jar ditzake bi langileek aldi berean baimena hartzeari 
buruz, betiere enpresaren funtzionamenduari buruzko arrazoi justifikatuak tarteko badira.

Langileak zehaztuko du edoskitze-baimenarengatik eta legezko zaintzarengatik lizentzia 
hartzeko ordutegia eta epealdia, bere eguneroko lanaldiaren barruan. Langileak 15 eguneko 
aurrerapenaz ohartaraziko dio enpresaburuari zer egunetan itzuliko den lanaldi arruntera.

Enpresaburuen eta langileen artean eztabaidaren bat sortzen baldin bada orduak nola zehaztu 
edo lizentziak hartzeko epeak erabakitzeko orduan, erabakia kontu hauetan eskumena duen 
jurisdikzioak hartuko du, Lan Prozedurako Legearen 139. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

k) Langileen Estatuaren 23.3 artikuluak xedatzen duen moduan, enpresan gutxienez urte-
beteko antzinatasuna duen langileak eskubidea izango du urtean 20 orduko baimen ordaindua 
izateko, lanpostuarekin lotutako lan-prestakuntza egiteko. Baimenaren orduak hiru urte arteko 
aldian metatu daitezke. Baimena hartzeko modua langilearen eta enpresaburuaren artean 
adostuko da.

7. artikulua. Eszedentziak

a) Enpresan gutxienez urte bateko antzinatasuna duten langileek badute eskubiderik aitor 
diezaieten borondatezko eszedentzian izateko eskubidea, gutxienez lau hilabetekoa eta gehienez 
bost urtekoa izango dena. Langile batek eskubide hori berriro baliatzeko, aurreko eszedentziaren 
bukaeratik lau urte igaroko dira.
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b) Eszedentzia seme-alabak zaintzeagatik. Langileek gehienez hiru urteko eszedentzia 
hartzeko eskubidea izango dute seme-alaba bakoitza zaintzeko, norberarena zein adoptatua izan, 
nahiz harrerako egoeran hartu (behin betikoa nahiz adopzio-aurrekoa), umearen jaiotza-egunetik 
hasita, edo epaileen edo administrazioaren erabakiaren egunetik hasita.

c) Bigarren mailarainoko odol- edo ezkontza bidezko ahaidetasuna duen senide bat zaintzeko 
eszedentzia. Senitarteko bat (bigarren mailarainoko odol-ahaidetasuna edo ezkontza-ahaide-
tasuna duena) zaintzeko gehienez ere bi urteko eszedentzialdirako eskubidea ere izango du, 
betiere hura adina, istripua edo gaixotasuna edo desgaitasuna direla-eta bere kabuz balia ezin 
badaiteke, eta ordainduriko jarduerarik ez badu.

Enpresa bereko bi langilek edo gehiagok subjektu eragile berarengatik eskubide hau erabil-
tzeko aukera badute, enpresaburuak mugak jar ditzake bi langileek aldi berean baimena hartzeari 
buruz, betiere enpresaren funtzionamenduari buruzko arrazoi justifikatuak tarteko badira.

Beste eragile batek beste eszedentzia bat hartzeko eskubidea sortzen badu, beste eszedentzia 
hori hasi bezain laster, aurrekoa amaituko da.

8. artikulua. Kontratu-etetea lanpostua gordetzeko eskubidearekin

Erditzeagatik, adopzioagatik edo sei urtetik beherako adingabekoak edo gizarteratze- zein 
familia-arazoak dituzten desgaitasunen bat duten sei urtetik gorako adingabekoak harreran 
hartzeagatik, kontratua eten ahal izango du lanpostua gordetzeko eskubidearekin.

Erditze kasuan, etenaldia hamasei astekoa izango da, modu jarraituan baliatu beharko dena 
eta, erditze anizkoitza izanez gero, bi aste gehiago luzatu daitekeena bigarrenetik aurrerako 
seme-alaba bakoitzeko. Denboraldi hori aukeran banatuko du interesdunak, baina erditu eta 
berehala sei aste behintzat hartu beharko ditu. Ama hilez gero, aitak baimen osoa erabili ahal 
izango du edo, kasua zein, geratzen den baimen-zatia.

Aurrekoa gorabehera, erditu ondoko sei asteko atsedenaldia (nahitaezkoa amarentzat) ahaz-
tuta utzi gabe, bi gurasoek lan egiten badute, amatasunagatiko atsedenaldia hasitakoan, amak 
aukeratu ahal izango du beste gurasoak baliatzea erditzearen ondorengo atsedenaldiaren zati 
jakin eta etengabe bat, bai berarekin batera, edo berea amaitutakoan. Beste gurasoak hasieran 
emandako amatasunagatiko etenaldia baliatzen jarraitu ahal izango du, ama lanera itzultzeko 
aurreikusitako unean aldi baterako ezintasunean badago ere.

Umea garaia baino lehen jaiotzen denean eta beste edozein arrazoirengatik jaioberria ospi-
talean geratu behar denean, ospitaleko alta hartzen den egunetik aurrera zenbatu ahal izango 
da etenaldia, amak edo, hura falta bada, aitak horrela eskatuz gero. Amaren Etenalditik kanpo 
geratuko dira erditzearen ondoren amak nahitaez hartu beharreko 6 asteak.

Sei urtetik beherako adingabekoak adoptatzeagatik edo harreran hartzeagatik (behin betiko 
harrerako moduan edo adopzio-aurreko egoeran), 16 aste jarraitukoa izango da etenaldia, beste 
bi astez luzatu daitekeena bigarrenetik aurrerako seme-alaba bakoitzeko, langileak nahi duen 
unetik zenbatzen hasita, edo epaileak edo administrazioak harrera erabaki edo adopzioa ezarri 
duen egunetik hasita. Amak eta aitak lan egiten badute, etenaldia interesdunen nahien arabera 
banatuko da, eta aldi berean edo hurrenez hurren hartu ahal izango dute, betiere denbora-tarte 
jarraituetan eta aipatutako atsedenaldien barnean. Aldibereko atsedenaldiak baliatuz gero, bi 
atsedenaldien batura ezingo da izan 16 astekoa edo erditze anizkoitzari dagokion aste kopurua 
baino handiagoa. Desgaitasunen bat badu seme-alabak edo adopzioan edo harreran hartutako 
adingabekoak, atal honetan aipatutako kontratu-etenaldia beste bi astez luzatu ahal izango da. 
Amak eta aitak biek lan egiten badute, interesdunek berek aukeratuko dute nola banatu beste 
epealdi hori, eta biek aldi berean edo batak bestearen ostean baliatu ahal izango dute, eta aldiak 
elkarren artean etenik gabekoak izango dira beti.

Amatasun-aldiak hartu ahal izango dira lanaldi osoan zein lanaldi partzialean, enpresaburuek 
eta langileek aurretiaz horixe adostu badute, erregelamendu bidez ezarritakoaren arabera.
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Aitak aitatasunagatik kontratua etengabeko 5 astez eteteko eskubidea dauka, semea edo 
alaba jaio, adoptatu, adopziorako zaintzan hartu edo harrera eginez gero. Erditzea, adopzioa, 
adopziorako zaintza edo harrera anizkoitzeko kasuetan, beste egun bi gehiago seme edo alaba 
bakoitzeko bigarrenetik aurrera. Etete horrek ez dauka loturarik semea edo alaba jaiotzeagatik 
amatasuna (partekatuta) hartzearekin.

9. artikulua. Lanpostuz aldatzea haurdunaldian arriskua izateagatik eta lanpostura itzultzeko 
eskubidea

Langile haurdunen edo erditu berrien osasunerako edo fetuaren osasunerako kaltegarriak 
izan daitezkeen laneko agente, prozedura edo baldintzekiko esposizioaren izaera, maila eta 
iraupena aztertu beharko dira arriskuen ebaluazioan, arrisku espezifikoren bat suma daitekeen 
jarduera guztietan. Segurtasunerako eta osasunerako arriskurik balego, edo haurdunaldian zein 
edoskitzaroan ondoriorik balu, enpresaburuak behar beste neurri hartuko ditu arrisku horrekiko 
esposizioa saihesteko, eragindako langilearen lan-baldintzak edo lanaldia egokituta.

Langile haurdunek edo erditu berriek eskubidea izango dute bere egoerarekin bat datorren 
beste lanpostu edo eginkizun bat betetzeko, baldin laneko baldintzek, agenteek edo eragileek 
ondorio negatiboak izan baditzakete haien osasunean, fetuarenean edo edoskitzaroan. Lanpos-
tuz edo eginkizunez aldatzea, betiere gizarte-segurantzako medikuaren aurretiazko egiaztagiria 
dela medio, ahal dela, mugikortasun funtzionalean aplikatzen diren arauen arabera gauzatuko 
da, eta eragina izango du langilearen osasunak lehengo lanpostura edo eginkizunera itzultzeko 
aukera ematen duen den arte. Horretarako, enpresaburuak zehaztu beharko du, prebentzio-or-
dezkariak kontsultatu ondoren, arriskurik gabeko lanpostuen zerrenda.

Neurri horietariko bat izango da, beharrezkoa denean, gauez edo txandaka lanik ez egitea.

Bateragarria den lanpostua edo eginkizuna ez baldin badago, emakume langilea bere tal-
deari edo kategoria baliokideari ez dagokion lanpostu batera bidali ahal izango da, eta jatorriko 
lanpostuko lansarien multzoa jasotzeko eskubidea gordeko du.

Edoskitzaroan ere aplikatuko da hori guztia.

Emakume langilearen egoerarekin bateragarria den lanpostu edo eginkizunik ez baldin 
badago, langile horri lan-kontratua eten egingo zaio baina haurdunaldiko arriskuagatiko pres-
tazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango du, legedia aplikagarrian zehaztutako zenbatekoa 
izango dena.

Haurdunaldiko arriskuaren kasuan, amatasun biologikoagatik kontratua eteten denean edota 
langilea aurreko lanpostura bueltatzeko edo haren egoerarekin bateragarria den beste lanpostu 
batean aritzeko gai denean, kontratua eteteari utziko zaio.

10. artikulua.– Soldata-igoerak

2020: 2019ko soldata-taulen gaineko ehuneko 2.

2021: 2020ko soldata-taulen gaineko ehuneko 2.

2022: 2021eko soldata-taulen gaineko ehuneko 3.

Ehuneko horiek erantsitako tauletan jasotzen diren ordainsariaren kontzeptu guztiei aplikatu 
zaizkie.

11 artikulua. Oinarrizko soldata

Lanaldi osoan lortzen duten errendimendu normalarengatik langileek jasotzen dituzten or-
dainsariak, hitzarmen honi erantsitako taulan azaltzen diren kategoria bakoitzari dagozkionak 
izango dira.

12. artikulua. Antzinatasuna

Osagarri pertsonal bat ezartzen da kategoria guztientzat antzinatasunagatik, honelakoa:

Oinarrizko soldataren gaineko ehuneko 5 enpresan benetako zerbitzuko bost urte betetzean.

Oinarrizko soldataren gaineko ehuneko 10 enpresan benetako zerbitzuko hamar urte betetzean.
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Oinarrizko soldataren gaineko ehuneko 15 enpresan benetako zerbitzuko hamabost urte 
betetzean.

Oinarrizko soldataren gaineko ehuneko 20 enpresan benetako zerbitzuko hogei urte betetzean.

Aldia bete ondorengo hilaren lehen egunetik hasita sorraraziko da antzinatasuneko osagarria.

13. artikulua. Zikintasun-gehigarria

Langileek garbitasun-gehigarri baterako eskubidea izango dute, euren kategoriaren eta 
erantsitako taularen arabera.

14. artikulua. Garraio-gehigarria

Garraio-gehigarriaren osagarri bat ezarri da lanbide-kategoria guztientzat, benetan lan egin-
dako lanegunagatik edo horren zatiagatik, honela:

2020: 2,55 euro.

2021: 2,60 euro.

2022: 2,68 euro.

15. artikulua. Aparteko haborokinak

Langileek aparteko hiru haborokin jasotzeko eskubidea izango dute, erantsitako soldata-tau-
len arabera gehi antzinatasuna.

Uztaileko ordainsaria urtarrilaren 1etik ekainaren 30era sortuko da eta uztailaren 15ean 
ordainduko da.

Abenduko ordainsaria uztailaren 1etik abenduaren 31ra sortuko da eta abenduaren 15ean 
ordainduko da.

Hiru ordainsariei hitzarmenean itundutako igoera aplikatuko zaie.

Abendu eta uztaileko ordainsariak oinarrizko soldataren gehi antzinatasunaren batura izango 
dira.

Martxoko ordainsaria urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra sortuko da, martxoaren 15ean 
ordainduko da eta oinarrizko soldataren gehi antzinatasunaren batura izango da.

16. artikulua. Aparteko orduak

Aparteko orduak egoera berezietan egingo dira. Ekonomikoki ordainduko dira, honela:

2020 urte:

Ofiziala: 20,40 euro orduko.

Espezialista: 19,38 euro orduko.

Peoia: 18,36 euro orduko.

2021 urte:

Ofiziala: 20,81 euro orduko.

Espezialista: 19,77 euro orduko.

Peoia: 18,73 euro orduko.

2022 urte:

Ofiziala: 21,43 euro orduko.

Espezialista: 20,36 euro orduko.

Peoia: 19,29 euro orduko.
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17. artikulua. Berme pertsonala; baldintza onuragarriagoak

Hitzarmen kolektibo honetan ezarritakoak baino baldintza pertsonal onuragarriagoak dauzka-
ten langile batzuk badaude, “ad personam” errespetatuko zaizkie zorrozki, 18. eta 19. artikulue-
tan xedatutakoaren arabera.

18. artikulua. Postuaren osagarria/ “Ad personam” osagarria

Hitzarmena sinatzeko unean pala, prentsa, eskorgako postuko pizgarriren bat edo pizgarri 
pertsonal finkoren bat jasotzen ari diren langile guztiei kopuru horiek ordainduko zaizkie, guztiz 
“ad personam” den osagarri gisa, ezin dena xurgatu ezta balioa handitu ere. 2020ko urtarrilaren 
1etik aurrera, plus horren balioa handitu ahal izango da kobratzen ari zirenentzat.

“Ad personam” osagarria urteko hileko 12 ordainsarietan ordainduko da.

Hitzarmen honi eransten zaio, II. eranskin gisa, hura jasotzeko eskubidea duten pertsonen 
zerrenda, kontzeptu horregatik dagokien zenbatekoarekin.

Aurrekoaren ondorioz, hitzarmen hau indarrean jartzen denetik ez da pizgarririk sortuko zio 
horiengatik.

19 artikulua. Xurgapena eta konpentsazioa

Ezarritako baldintza ekonomikoek hitzarmena indarrean jarri zenean zeuden guztiak konpen-
tsatu eta xurgatuko dituzte, azken horien izaera eta jatorria edozein izanik ere.

Aplikazio orokorreko legezko xedapenen, hitzarmen kolektiboen edo banakako kontratuen 
ondorioz etorkizunean egon daitezkeen soldata-igoerek hitzarmen honetan itundutako baldin-
tzetan eragiteko, ordainsari berri horiek hemen itundutakoak gainditu beharko dituzte, urteko 
zenbaketan kontuan hartuta; bestela, hitzarmen honetako baldintzek haiek konpentsatu eta 
xurgatuko dituzte, eta hitzarmen honek bere horretan jarraituko du, itundutako moduan eta 
baldintza berberetan, alegia.

Artikulu honen aurreikuspen hori, xurgapena eta konpentsazioa, ez zaio aplikatuko hitzarmen 
kolektibo honen 18. artikuluko “ad personam” osagarriari.

Arestiko arau orokorraren salbuespen gisa, eta ondorioak 2018ko urtarrilaren 1az geroztik 
izanik, data harrezkero langile batek sortzen duen antzinatasuna ezingo da ez konpentsatu ez 
xurgatu.

20. artikulua. Produktibitate-osagarria

Absentismoa murrizteko xedez 2020az geroztik produktibitate-gehigarri bat aplikatuko da, 
absentismo-tasaren murrizketari lotua, erantsitako soldata-taulan ezarritako zenbatekoekin.

Absentismo-indizea kalkulatzeko, ez dira kontuan hartuko hitzarmen honetan aitortutako bai-
men eta lizentzien ondoriozko absentziak, ez eta enpresa honen zerbitzuan izandako lan-istripua-
ren ondoriozko absentziak ere. Horrez gain, ez dira kontuan hartuko Covid-19aren ondoriozko 
bajak, Gizarte Segurantzaren prestazioei dagokienez lan-istripu moduan hartu badira.

Honako hau izango da kalkulua egiteko formula:

Absentismoaren indizea = (urteko absentismo-orduak guztira/urte horretako lan-egutegiaren 
arabera lan egin beharreko orduak guztira) x 100.

Plus horren ordainketa absentismo-indize kolektibo eta indibidualari lotuta egongo da, 
ondoren ezartzen den bezala:

Absentismo kolektiboaren indizea ehuneko 7 baino txikiagoa bada, zenbatekoa soldata-tau-
letan ezarritakoa izango da.

Absentismo kolektiboaren indizea ehuneko 6 baino txikiagoa bada, zenbatekoa soldata-tau-
letan ezarritakoa izango da.
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Absentismo kolektiboaren indizea ehuneko 5 baino txikiagoa bada eta, ehuneko 5eko hel-
buru kolektiboa betetzeaz gain, langileak urtean 7 lanegun baino gutxiago galdu baditu absen-
tismoagatik, zenbatekoa soldata-tauletan ezarritakoa izango da. Langileak ez badu eskatutako 
indize pertsonala bete baina helburu kolektiboa bete bada, tauletan ehuneko 6rako ezarritako 
zenbatekoa jasoko du.

Absentismo kolektiboaren indizea ehuneko 4 baino txikiagoa bada eta, ehuneko 4ko helburu 
kolektiboa betetzeaz gain, langileak urtean 5 lanegun baino gutxiago galdu baditu absentis-
moagatik, zenbatekoa soldata-tauletan ezarritakoa izango da. Absentismo kolektiboaren indizea 
ehuneko 4 baino txikiagoa bada, eta eskatutako ehuneko 4ko indize pertsonala bete beharrean 
ehuneko 5ekoa bete badu langileak, tauletan ehuneko 5erako ezarritako zenbatekoa jasoko du. 
ehuneko 5eko indize pertsonala ere bete ez badu, tauletan ehuneko 6rako ezarritako zenbatekoa 
jasoko du.

Absentismo kolektiboaren indizea ehuneko 3 baino txikiagoa bada eta, ehuneko 3ko helburu 
kolektiboa betetzeaz gain, langileak urtean 3 lanegun baino gutxiago galdu baditu absentis-
moagatik, zenbatekoa soldata-tauletan ezarritakoa izango da. Absentismo kolektiboaren indizea 
ehuneko 3 baino txikiagoa bada, eta eskatutako ehuneko 3ko indize pertsonala bete beharrean 
ehuneko 4koa bete badu langileak, tauletan ehuneko 4rako ezarritako zenbatekoa jasoko du. 
ehuneko 4ko indize pertsonala ere bete ez badu baina bai ehuneko 5ekoa, tauletan ehuneko 
5erako ezarritako zenbatekoa jasoko du. ehuneko 5eko indize pertsonala ere bete ez badu, 
tauletan ehuneko 6rako ezarritako zenbatekoa jasoko du.

Helburua betetzen denean, ordainketa ordainsari bakar ez-kontsolidagarri batean egingo 
da hurrengo ekitaldiko otsailean, erreferentziako aldian benetan lan egindako denboraren 
proportzioan.

21. artikulua. Kategoriak finkatzea

Sei hilabetez etengabe edo urtebetez txandaka goragoko maila bateko eginkizun bat egiten 
duten langile guztiek betetzen duten kategoria finkatuko dute.

Langile batek bide horretatik kategoria bat lortzen badu behin betiko lanpostu hutsik egon 
gabe, haren titularra lanera itzultzen denean aurreko eginkizunetara itzuliko da, eta eskuratutako 
kategoriari dagozkion ordainsariak errespetatuko zaizkio.

Salbuespenez, artikulu hau ez da aplikatuko arduradun kategorietan edo goragokoetan. 
Haietan lanpostu huts hori behin betikoa denean eta adierazitako epeak gainditu direnean 
baino ez da finkatutako kategoria.

22. artikulua. Erretiroak

Enpresak konpromisoa hartzen du langileen ordezkaritzarekin laneko araudiak onartzen 
dituen neurriak aztertzeko, plantillako langileen erretirorik goiztiar eta onuragarriena errazteko, 
plantilla etengabe zaharberritzeari begira.

23. artikulua. Aldi baterako ezintasunengatiko bajak

a) Laneko istripuek eragindako baja. Enpresaren zerbitzuan arituz, laneko istripu baten on-
dorioz bajan dauden ekoizleei enpresak ordainduko die Gizarte Segurantzako diru-kopuruen 
aldea soldatako kontzeptuen ehuneko 100era heldu arte, urtebetean gehienez laurogeita bost 
egun edo ehun eta hogei segidan.

b) Ospitaleratzea dakarren gaixotasunak eragindako baja. Gaixotasun baten ondorioz os-
pitaleratuta eta bajan dauden ekoizleei enpresek ordainduko diete Gizarte Segurantzako di-
ru-kopuruen aldea soldatako kontzeptuen ehuneko 100era heldu arte, urte batean gehienez 
hirurogei egun edo hirurogeita hamabost segidan.

c) Gaixotasun arruntak eragindako baja. Gaixotasun arrunt baten ondorioz bajan dauden 
ekoizleei enpresek ordainduko diete Gizarte Segurantzako diru-kopuruen aldea soldatako 
kontzeptu gordinen ehuneko 75era heldu arte, 4. egunetik 20. egunera bitarte. Osagarri hori 
urteko lehenengo gaixotasunagatiko bajarako egingo da soil-soilik.
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24. artikulua. Osasun-azterketa

Gai horretan, lan-arriskuen prebentzioari buruzko legearen 22. artikuluan xedatutakoa bete 
beharko da. Langileari dagokion lanalditik kanpo egin behar bazaio osasun-azterketa, 4 orduko 
baimena emango zaio atseden-denbora gisa hartzeko, azterketa hori egiteagatik.

25. artikulua. Segurtasuna eta osasuna

Langileen ordezkaria izango da prebentzioko ordezkaria. Langileak ordezkatuko ditu lan-arris-
kuen prebentzioari buruzko kontu guztietan.

26. artikulua. Laneko arropak

Enpresak urtean bi lan-ekipamendu oso emango dizkie ekoizleei, jarduera bakoitzera ego-
kituta egon daitezen. Eskubide horretatik salbuetsita egongo dira zuzendarien, teknikarien eta 
administrarien arropen ekoizleak.

27. artikulua. Hitzarmenaren interpretazioa eta aplikazioa:

Bi aldeek erabaki dute hitzarmena interpretatu edo aplikatzeko garaian sortzen den edozein 
zalantza edo desadostasun, eskudun diren organoetara baino lehenago, batzorde misto pari-
tariora eramango dela, hark txostena egin dezan.

Hitzarmenaren batzorde misto paritarioak gehienez hamabost eguneko epean eman beharko 
du txostena. Epe hori txostena eskatu eta hurrengo egunetik hasiko da zenbatzen.

28. artikulua. Batzorde misto paritarioaren osaera

Hitzarmen kolektibo honen batzorde misto paritarioa ekonomiaren eta langileen izenean 
dauden ordezkari-kopuru berak osatuko du. Langileen izenean dauden ordezkariak langileen 
ordezkariek aukeratuko dituzte beraien artetik. Alderdi bakoitzak ordezkari bat izango du, ge-
hienez ere.

29. artikulua. Lotura-bermea

Jurisdikzio eskudunak hitzarmen honen artikuluren bat ezeztatzen edo baliogabetzen badu, 
zati batean edo osorik, hitzarmena sinatu duten aldeak bildu egingo dira sortutako arazoari 
irtenbidea emate aldera, eta, bitartean, artikulu horrek edo horiek ez du/dute eraginik izango.

30. artikulua. Hutsuneak betetzea

Hitzarmen kolektibo honek xedatzen ez dituen kontu guztietan, Hondakinen eta bigarren 
mailako lehengaiak berreskuratzeko eta birziklatzeko hitzarmen kolektiboan xedatutakoa beteko 
dute.
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LANALDI OSOKO LANGILEENTZAKO 2020KO SOLDATA-TAULAK

KATEGORIA OINARRIZKO SOLDATA
EUROAK HILEKO

ZIKINTASUN-
GEHIGARRIA

EUROAK HILEKO

HILEAN GUZTIRA
EUROAK

UDAKO ETA EGUBERRIKO 
HABOROKINAK MARTXOKO HABOROKINA

Langile tituludunak

Goi-mailako lizentziaduna 1.543,73 231,56 1.775,29 1.543,73 1.543,73

Administrazio-langileak

2. mailako ofizial administraria 1.047,84 157,18 1.205,02 1.047,84 1.047,84

Administrari laguntzailea – telefonista 972,95 145,94 1.118,89 972,95 972,95

Langile soilak

Arduraduna 1.202,55 180,38 1.382,93 1.202,55 1.202,55

Ofiziala 1.070,21 160,53 1.230,74 1.070,21 1.070,21

Espezialista 1.001,12 150,17 1.151,29 1.001,12 1.001,12

Peoia 972,95 145,94 1.118,89 972,95 972,95

2020KO LANALDI OSOKO PRODUKTIBITATE-OSAGARRIA

INDIZE KOLEKTIBOA 
EHUNEKO 7 BAINO 

TXIKIAGOA

INDIZE KOLEKTIBOA 
EHUNEKO 6 BAINO 

TXIKIAGOA

INDIZE 
KOLEKTIBOA+INDIBIDUALA 

EHUNEKO 5 BAINO TXIKIAGOA

INDIZE 
KOLEKTIBOA+INDIBIDUALA 

EHUNEKO 4 BAINO TXIKIAGOA

INDIZE 
KOLEKTIBOA+INDIBIDUALA 

EHUNEKO 3 BAINO TXIKIAGOA

Goi-mailako lizentziaduna 364,30 394,30 424,30 454,30 484,30

2. mailako ofizial administraria 247,62 277,62 307,62 337,62 367,62

Administrari laguntzailea – telefonista 230,00 260,00 290,00 320,00 350,00

Arduraduna 284,02 314,02 344,02 374,02 404,02

Ofiziala 252,89 282,89 312,89 342,89 372,89

Espezialista 236,63 266,63 296,63 326,63 356,63

Peoia 230,00 260,00 290,00 320,00 350,00
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LANALDI OSOKO LANGILEENTZAKO 2021EKO SOLDATA-TAULAK

KATEGORIA OINARRIZKO SOLDATA
EUROAK HILEKO

ZIKINTASUN-
GEHIGARRIA

EUROAK HILEKO

HILEAN GUZTIRA
EUROAK

UDAKO ETA EGUBERRIKO 
HABOROKINAK MARTXOKO HABOROKINA

Langile tituludunak

Goi-mailako lizentziaduna 1.574,60 236,19 1.810,79 1.574,60 1.574,60
Administrazio-langileak

2. mailako ofizial administraria 1.068,80 160,32 1.229,12 1.068,80 1.068,80
Administrari laguntzailea – telefonista 992,41 148,86 1.0141,27 992,41 992,41
Langile soilak

Arduraduna 1.226,60 183,99 1.410,59 1.226,60 1.226,60
Ofiziala 1.091,61 163,74 1.255,35 1.091,61 1.091,61
Espezialista 1.021,14 153,17 1.174,31 1.021,14 1.021,14
Peoia 992,41 148,86 1.0141,27 992,41 992,41

2021EKO LANALDI OSOKO PRODUKTIBITATE-OSAGARRIA

INDIZE KOLEKTIBOA 
EHUNEKO 7 BAINO 

TXIKIAGOA

INDIZE KOLEKTIBOA 
EHUNEKO 6 BAINO 

TXIKIAGOA

INDIZE 
KOLEKTIBOA+INDIBIDUALA 

EHUNEKO 5 BAINO TXIKIAGOA

INDIZE 
KOLEKTIBOA+INDIBIDUALA 

EHUNEKO 4 BAINO TXIKIAGOA

INDIZE 
KOLEKTIBOA+INDIBIDUALA 

EHUNEKO 3 BAINO TXIKIAGOA

Goi-mailako lizentziaduna 371,59 402,19 432,79 463,39 493,99

2. mailako ofizial administraria 252,57 283,17 313,77 344,37 374,97

Administrari laguntzailea – telefonista 234,60 265,20 295,80 326,40 357,00

Arduraduna 289,70 320,30 350,90 381,50 412,10

Ofiziala 257,95 288,55 319,15 349,75 380,35

Espezialista 241,36 271,96 302,56 333,16 363,76

Peoia 234,60 265,20 295,80 326,40 357,00
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LANALDI OSOKO LANGILEENTZAKO 2022KO SOLDATA-TAULAK

KATEGORIA OINARRIZKO SOLDATA
EUROAK HILEKO

ZIKINTASUN-
GEHIGARRIA

EUROAK HILEKO

HILEAN GUZTIRA
EUROAK

UDAKO ETA EGUBERRIKO 
HABOROKINAK MARTXOKO HABOROKINA

Langile tituludunak

Goi-mailako lizentziaduna 1.621,84 243,28 1.865,12 1.621,84 1.621,84

Administrazio-langileak

2. mailako ofizial administraria 1.100,86 165,13 1.265,99 1.100,86 1.100,86

Administrari laguntzailea – telefonista 1.022,18 153,33 1.175,51 1.022,18 1.022,18

Langile soilak

Arduraduna 1.263,40 189,51 1.452,91 1.263,40 1.263,40

Ofiziala 1.124,36 168,65 1.293,01 1.124,36 1.124,36

Espezialista 1.051,77 157,77 1.209,54 1.051,77 1.051,77

Peoia 1.022,18 153,33 1.175,51 1.022,18 1.022,18

2022KO LANALDI OSOKO PRODUKTIBITATE-OSAGARRIA

INDIZE KOLEKTIBOA 
EHUNEKO 7 BAINO 

TXIKIAGOA

INDIZE KOLEKTIBOA 
EHUNEKO 6 BAINO 

TXIKIAGOA

INDIZE 
KOLEKTIBOA+INDIBIDUALA 

EHUNEKO 5 BAINO TXIKIAGOA

INDIZE 
KOLEKTIBOA+INDIBIDUALA 

EHUNEKO 4 BAINO TXIKIAGOA

INDIZE 
KOLEKTIBOA+INDIBIDUALA 

EHUNEKO 3 BAINO TXIKIAGOA

Goi-mailako lizentziaduna 382,74 414,26 445,77 477,29 508,81

2. mailako ofizial administraria 260,15 291,67 323,18 354,70 386,22

Administrari laguntzailea – telefonista 241,64 273,16 304,67 336,19 367,71

Arduraduna 298,39 329,91 361,43 392,95 424,46

Ofiziala 265,69 297,21 328,72 360,24 391,76

Espezialista 248,60 280,12 311,64 343,15 374,67
Peoia 241,64 273,16 304,67 336,19 367,71


