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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

EJIE, SA enpresarentzako hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Justizietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde or-
dezkariarena. Honen bidez ebazten da 2018-2019-2020 EJIE, SA enpresarentzako hitzarmen 
kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. Hitzarmenaren kodea: 01000562011985.

AURREKARIAK

2017ko abenduaren 27an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpre-
sari ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2017ko abenduaren 22an 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 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, 2018ko otsailaren 21a

Arabako lurralde ordezkaria
ÁLVARO IRADIER ROSA
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Hitzarmen kolektiboa EJIE, SA 
2018-2020

Aurkibidea

Langileen eremua: 4. artikulua

Indarraldia: 5. artikulua

Lurralde-eremua: 3. artikulua

Aurrerakinak: 23. artikulua

Biltzarrak: 31. artikulua

Gaixotasun-bajak: 21. artikulua

Lan-egutegia: 11. artikulua

Gaitasun murriztua: 17. artikulua

Langileen sailkapena: 9. artikulua

Jantokia: 27. artikulua

Batzorde paritarioa: 7. artikulua

Enpresa-batzordea: 31. artikulua

Lanpostuaren babesa: 15. artikulua

Lansarien definizioak: 33. artikulua

Profilen eta mailen diagrama: I. eranskina

Prestakuntza berezia: 25. artikulua

Faltak eta zehapenak: 38. artikulua

Prestakuntza: 26. artikulua

Bermeak: 30. artikulua

Ordutegia: 11. bis artikulua

Aparteko orduak: 13. artikulua

Soldata-igoera: 34. artikulua

Erretiro partziala

Lanpostuz igotzea, mugikortasuna, lanean hastea eta kontratazioa: 2. eranskina

14. artikulua

Lanaldia: 10. artikulua

Borondatezko erretiroa: 28. artikulua

Lizentziak eta baimenak: 18. artikulua

Jazarpenaren kontrako neurriak

Bereizkeriarik eza: 37. artikulua

16. artikulua

Arau osagarria: 2. artikulua

Arau orokorrak: 8. artikulua
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Xedea: 1. artikulua

Mailegu pertsonalak: 22. artikulua

Gizarte-aurreikuspena: 20. artikulua

Mailaz igotzea: 35. artikulua

Mediku-azterketa: 25. artikulua

Diziplina-araubidea: 38. artikulua

Ordainsari aldakorra: 36. artikulua

Segurtasuna eta osasuna: 32. artikulua

Istripu-asegurua: 19. artikulua

Oporrak: 12. artikulua

Lanpostuen balorazioa: 9. bis artikulua

Osotasunari atxikitzea: 6. artikulua

Azken artikulua

I. kapitulua 
Alderdi orokorrak

1. artikulua: xedea

Hitzarmen honek EJIE, SA enpresaren eta haren langile- eta lurralde-eremuetan bildutako 
langileen arteko lan-harremanak arautzen ditu.

2. artikulua: arau osagarria

Hitzarmen honetako arauek lehentasuna izango dute gainerako lan-arauen gainetik. 
Hitzarmenean jaso gabe dauden egoerei dagokienez, indarrean dagoen araudi aplikagarria 
bete beharko da.

3. artikulua: lurralde-eremua

Hitzarmen kolektibo hau EJIE, SA enpresako lantoki guztietan aplikatuko da, baita 
hitzarmena indarrean den artean sortzen diren lantokietan ere.

4. artikulua: langileen eremua

Hitzarmen hau enpresako langileei aplikatuko zaie.

5. artikulua: indarraldia

Hitzarmen hau 2018ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra arte egongo da indarrean.

Hitzarmenean aurreikusitako gainerako puntuak agiria sinatzen den egunetik aurrera jarriko 
dira indarrean, II. eranskina salbu; izan ere, azken hori 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko aben-
duaren 31ra bitartean izango da indarrean.

Hala ere, urtez urte automatikoki luzatutzat joko da hitzarmena, alderdietako batek behar den 
moduan amaitu dela jakinarazten duen arte; hain zuzen, hasierako indarraldia bukatu aurreko bi 
hilabeteetan, edo urteroko urtarrileko luzapenaren aurreko bi hilabeteetan. Halaber, luzatutzat 
joko da, ondorio guztietarako, hitzarmenaren mugaegunetik ordezko hitzarmen berria inda-
rrean jarri arte. Luzapen automatikoaren salbuespen bakarra II. eranskina izango da –erretiro 
partziala eta errelebu-kontratua–, ez baita luzatuko; horrenbestez, haren indarraldi luzaezina 
2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra izango da.
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Hitzarmen kolektiboaren 20., 21. eta 28. artikuluetan bildutako auziak etenda geratu ziren 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2012rako Aurrekontu Orokorrak onartzen zituen Legearekin 
(abenduaren 23ko 6/2011) eta defizit publikoa zuzentzeko premiazko neurriei buruzko Dekretu 
Legearekin (abenduaren 30eko 20/2011 Legea); hori hala izanik, haien balizko aplikazioa sozie-
tate publikoei aplikagarri zaizkien indarreko legeriak ezarritako baldintzetan eta ondoreekin 
egingo da.

6. artikulua: osotasunari atxikitzea

Eskumena duen Lan Agintaritzak, dagozkion ahalak erabiliz, hitzarmen honetako akordioren 
bat homologatzen ez badu, hitzarmena baliorik gabe geldituko da, eta haren edukia oro har 
berriro aztertu beharko da.

7. artikulua: batzorde paritarioa

1. Hitzarmen hau interpretatzean eta aplikatzean sor daitezkeen arazoak konpontzearren, 
batzorde Paritarioa eratuko da. Agiri hau izenpetu duten langileen legezko ordezkariek eta 
enpresako zuzendaritzaren ordezkariek osatuko dute batzorde hori.

2. Batzorde paritarioa biltzeko deialdia idatziz proposatuko du batzordeko edozein alderdik.

Bilera egingo da:

— Gatazka kolektiboa sor dezaketen gaietarako, deialdia egin eta 72 ordura gehienez.

— Gainerako gaietarako, bi alderdiek adostutako egunean egingo da, eta, adostasunik 
lortzen ez bada, deialdia egin eta 15 egunera.

Enpresako lokaletan egingo da bilera, eta agertzea nahitaezkoa izango da bi alderdientzat, 
baldin eta ez bada konpontzen –bilera egin baino lehen, bi alderdiak ados jarrita– deialdiaren 
eskaeran adierazi zen biltzeko arrazoia.

Akordio horiek aplikatzeari dagokionez, hitzarmen honetan araututa dagoenaren interpre-
tazioan lortutako akordioak lotesleak izango dira.

II. kapitulua 
Lanaren antolamendua

8. artikulua: arau orokorrak

Lanaren antolaketa praktikoa, hitzarmen honetan zein indarreko legedian jasotakoari jarrai-
tuz, enpresako zuzendaritzaren ahala izango da. Lanaren antolaketa garatzeko erabiliko den 
politikari dagokionez, lan-baldintzak ez dira aldatuko aldez aurretik eragindako langileei eta 
enpresa batzordeari aldaketaren arrazoiak jakinarazi gabe.

9. artikulua: langileen sailkapena

Langile bakoitzari lanbide-profil jakin bat esleituko zaio, lanean egiten duen jardueraren 
arabera. Lanbide-profil hori soldataren ordainagirian ageri den profil bera izango da.

EJIE enpresan dauden lanbide-profiletako bakoitzak maila-ibilbide bat du. Profil guztiak eta 
dagozkien mailak I. eranskinean ageri dira: «Profilen eta mailen diagrama». Oro har, enpresako 
profil guztiak hainbat ibilbidetan banatuko dira, ezarritako hamar mailen barruan.

Enplegatu bati profiletako bat esleitzen zaionean, profil horri dagokion maila-ibilbidea ja-
kinaraziko zaio, baita maila horien artean zeinetan dagoen ere; halaber, profilaren funtzioen 
gida emango zaio.

Langilearen eginkizunetan edo esleitu zaizkion profilean eta mailan funtsezko aldaketarik 
egiten bada, langileak eskubidea izango du, indarrean diren arauei jarraituz, lanbide-profila 
edo maila berrikus diezaioten.
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9. bis artikulua: lanpostuen balorazioa

Aurreko artikuluan ezarritakoaren ondorioz, enpresak honako kasu hauetan aplikatuko du 
lanpostuen balorazioari eusteko sistema:

a) Bete beharreko eginkizunen arabera, lehendik diren lanbide-profilekin bat ez datozen 
sortutako profil berrietan.

b) Enpresako arloetako egitura organikoetan egindako aldaketen ondorioz, egokitu behar 
diren lanbide-profiletan.

c) Enpresako arloetako egitura organikoetan egindako aldaketen ondorioz ez bada ere, 
bete beharreko eginkizunetan funtsezko aldaketak gertatu direlako egokitu behar diren lanbi-
de-profiletan.

Eragindako langileek aldez aurretik izan beharko dute lanpostuak balioesteko sistemaren 
ondorioz enpresak aurreikusitako aldaketen berri, baita enpresa batzordeak ere, aldaketa horiek 
abiarazi aurretik.

III. kapitulua 
Lanaldia eta atsedenaldia

10. artikulua: lanaldia

Urteko lanaldiak 1.592 ordu izango ditu Hitzarmen kolektibo honek irauten duen urteetako 
bakoitzean.

11. artikulua: lan-egutegia

Langileen ohiko lantokiei dagozkien lurraldeetako eta udalerrietako egutegi ofizialak ezagutu 
eta gero, enpresak egutegi proposamena egingo du eta enpresa-batzordeari aurkeztuko dio 
ados jartzeko.

Aurreko egutegia bukatu baino lehen egingo da egutegia.

11. BIS artikulua: ordutegia

EJIE, SA enpresako langileek hitzarmen honetan adostutako lan-egutegia bete behar dute, 
eta, halaber, 10. artikuluan ezarritako lanaldia egin beharko dute urtean, honako ordutegi hauek 
betez.

A) Lanaldi zatitua

Sarrera: 07:45 - 09:00.

Bazkaltzeko tartea: 13:00etatik 16:00etara (gutxienez ordu erdiko geldialdia egin beharko 
da, eta gehienez bi ordukoa).

Irteera: 16:15 - 19:00.

Astelehenetik ostegunera lanaldi zatituak 8 ordu iraungo du. Asteko zenbaketa egingo da 
eguneko lanaldia bete dela egiaztatzeko, hau da, 40 ordu, ostiralari dagokion denbora barnean 
hartuta.

Lanaldi zatituan jarduten duten langileek udako lanaldi trinkoa egingo dute ekainaren 1etik 
irailaren 30era, eta, ahal den neurrian, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lanaldira 
egokituko da. Enpresako langile guztiei eragingo die lanaldi horrek.

Lanaldi trinkoko aldian, ordutegi hau bete beharko da.

Sarrera: 07:45 - 09:00.

Irteera: 14:15 - 15:30.
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Lanaldi zatitua duten langileek ostiraletan 7 orduko lanaldi trinkoa izango dute (uda-parteko 
lanaldi trinkoko ostiraletan izan ezik).

Lanaldi etengabeko aldian (ostiralak) honako ordutegi hau beteko da:

Sarrera: 07:45 - 09:00.

Irteera: 14:45 - 16:00.

Ordutegia eta adostutako lanaldia betetzen direla kontrolatzeko, enpresak egoki iruditzen 
zaizkion neurriak erabiliko ditu.

Eguneko 8 orduko lanaldia bete ondoren, langileek 1.592 orduko urteko lanaldia bete arteko 
gehiegizko ordu kopurua izango dute, eta tokiko jaiegunak, egunak eta oporrak kontuan izan 
beharko dira.

Norberaren aukerako ordu horiek egun oso gisa baliatuko dira, eta, hala badagokio, 
arratsalde libre gisa. Eguneko lanaldia urte osoan berdina ez denez, baliatuko den egun eta/edo 
arratsalde kopurua dagokion orduen araberakoa izango da. Era berean, goiz-parteetan ere hartu 
ahal izango dira, gutxienez bi orduko tarteetan. Lanaldi mota bakoitzarentzat ezarritako eguneko 
lanaldiaren ordu kopuruari egotziko zaio norberaren aukerako orduen bidez hartutako eguna.

Lanetik ateratako ordutik eguneko lanaldia osatu arte falta den denborari egotziko zaio 
norberaren aukerako orduen bidez hartutako arratsalde bakoitza. Dena den, gutxienez bi ordu 
zenbatuko dira, eta ordu horiek aintzat hartuko dira asteko zenbaketan. Gehienez 12 arratsalde 
libre hartu ahal izango dira.

Norberaren aukerako orduekin egun bat edo arratsalde bat baliatzeko, ez dira metaturiko 
saldo positiboaren eta norberaren aukerako ordu libreen konbinazioak onartuko, ezta oporre-
takoak edo antzekoak ere.

Amaieran ordu-saldo bat geratuko balitz, jardunaldi bakarrean hartu beharko dira; ahal dela, 
kasu horretan gehienez ere 2,5 orduko saldo positiboa metatu ahal izango da orduen azken 
saldoko ordu-kontrolean. Aukera hori ezingo da konbinatu berreskuratzen ez diren baimenekin. 
Salbuespen gisa, norberaren aukerako orduak ordu-kontroleko saldoko orduekin metatu ahal 
izango dira jardunaldi bat osatzeko, behin bakarrik eta sobratzen den azken saldoarekin. Beti 
kontuan izanda ezingo dela bi ordu eta erdi baino gehiago erabili ordu-kontroleko saldoan.

Norberaren aukerako orduak lanaldi eteneko lan-egutegia amaitu aurretik hartu beharko 
dira. Norberaren aukerako orduak abian den urteko azaroaren 1a baino lehenago planifikatu 
beharko dira.

Norberaren aukerako orduak oporraldiari metatu ahal izango zaizkio. Metatze hori zerbi-
tzuaren premiek baldintzatuko dute, betiere premia horiek egokiro justifikatuta.

Irteera-ordua ordu erdiz atzeratzen bada, denbora hori konpentsatu ahal izango da, betiere 
zerbitzuaren premiek ahalbidetzen badute. Oro har, denbora hori hilabeteko epean errekuperatu 
beharko da. Kontzeptu horrengatik ezin izango da metatu bi ordu eta erditik gorako errekupe-
ratu beharreko denbora. Egun bakoitzean errekupera daitekeen gehieneko denbora ordu eta 
erdi izango da, nola eta zerbitzuari komeni zaiolako gehiago hartzeko baimena ematen ez den. 
Nolanahi ere, udako ordutegian ezin izango da 14:15ak baino lehen atera.

Langilea aldi baterako ezintasun-egoeran edota amatasun-bajan egonez gero, posible izango 
da ordu horiek hurrengo urteko urtarrilaren 31ra bitartean hartzea.

Gainera, eta norberaren aukerako ordu horiek azaroaren 1a baino lehen eskatuz gero eta 
zerbitzuaren beharrizanak direla medio ezezkoa jaso badu langileak, hurrengo urteko urtarrilaren 
31ra bitartean hartu ahal izango dira.
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Urte barruan lanaldi zatituko langileek izan ditzaketen ordu-saldo positiboak metagarriak 
izango dira, eta sarrera-ordua atzeratzeko edo irteera-ordua aurreratzeko erabili ahal izango 
dira, langileak lehendik duen ordutegi-malgutasunetik aparte; horretarako, berreskuratze-bai-
men baten eskaria egin beharko da. Egunean gehienez 2,5 ordu hartu ahal izango dira. Aukera 
hori ezingo da konbinatu berreskuratze gabeko baimenekin, ezta norbere aukerako orduen 
saldoarekin, antzinatasun-orduen saldoarekin, opor-orduen saldoarekin eta aparteko orduen 
saldoarekin ere. Urteko lan-egutegiaren azken egunean geratzen den saldo positiboa automa-
tikoki ezabatu egingo da egun horretan bertan. Berreskuratzeko baimenak hartzeko gehieneko 
denbora egunean 2,5 ordu izango dira.

Ordu-saldoa urteko gisa hartuko da; hori dela eta, urteko azkeneko egunean saldoa negati-
boa izango balitz, automatikoki konpentsatu egingo da, honako ordena honi jarraikiz: aparteko 
orduen saldoa, norberaren aukerako orduen saldoa, antzinatasun-orduen saldoa, opor-orduen 
saldoa eta, azkenik, ordainsaritik kentzea.

Absentziak justifikatzeko eskabideak haiek gertatu eta hurrengo 30 egunetan bakarrik onar-
tuko dira; eskabideok egiteko azken eguna urteko lan-egutegiko azken laneguna izango da.

B) Lanaldi jarraitua urte osoan.

Langile guztiek, txandakako ordutegiari lotutako ordutegi berezia duten operadoreek izan 
ezik, urte osoan lanaldi jarraituan jarduteko aukera izango dute, lanaldi zatituan jarduteko ordez; 
horretarako, ezarritako prozeduraren arabera eskatu beharko dute aurreko urteko azaroaren 30a 
baino lehen, eta eskatzailearen arduradunak baimena eman beharko du, zerbitzuaren beharri-
zanak aintzat hartuta. Lanaldi horrek urteko lan-egutegi osoan iraungo du.

Hona hemen ordutegi horren ezaugarriak.

Eguneko lanaldia 7 ordukoa izango da, astelehenetik ostiralera.

Sarrera: 07:45 - 09:00.

Irteera: 14:45 - 16:00.

Irteera-ordua ordu erdiz atzeratzen bada, denbora hori konpentsatu ahal izango da, betiere 
zerbitzuaren premiek ahalbidetzen badute. Oro har, denbora hori hilabeteko epean errekuperatu 
beharko da. Kontzeptu horrengatik ezin izango da metatu bi ordu eta erditik gorako errekupe-
ratu beharreko denbora. Egun bakoitzean errekupera daitekeen gehieneko denbora ordu eta 
erdi izango da, nola eta zerbitzuari komeni zaiolako gehiago hartzeko baimena ematen ez den. 
Nolanahi ere, ezin izango da 14:45ak baino lehen atera.

Urte barruan lanaldi jarraituko langileek izan ditzaketen ordu-saldo positiboak metagarriak 
izango dira, eta sarrera-ordua atzeratzeko edo irteera-ordua aurreratzeko erabili ahal izango 
dira, lehendik den ordutegi-malgutasunetik aparte; horretarako, berreskuratze-baimen baten 
eskaria egin beharko da. Egunean gehienez 2,5 ordu hartu ahal izango dira. Aukera hori ezingo 
da konbinatu berreskuratze gabeko baimenekin, ezta norbere aukerako orduen saldoarekin, 
antzinatasun-orduen saldoarekin, opor-orduen saldoarekin eta aparteko orduen saldoarekin 
ere. Urteko lan-egutegiaren azken egunean geratzen den saldo positiboa automatikoki eza-
batu egingo da egun horretan bertan. Berreskuratzeko baimenak hartzeko gehieneko denbora 
egunean 2,5 ordu izango dira.

Ordu-saldoa urteko gisa hartuko da; hori dela eta, urteko azkeneko egunean saldoa negati-
boa izango balitz, automatikoki konpentsatu egingo da, honako ordena honi jarraikiz: aparteko 
orduen saldoa, norberaren aukerako orduen saldoa, antzinatasun-orduen saldoa, opor-orduen 
saldoa eta, azkenik, ordainsaritik kentzea.

Absentziak justifikatzeko eskabideak haiek gertatu eta hurrengo 30 egunetan bakarrik onar-
tuko dira; eskabideok egiteko azken eguna urteko lan-egutegiko azken laneguna izango da.
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Ordutegia eta adostutako lanaldia betetzen direla kontrolatzeko, edozer modalitate dela ere, 
enpresak egoki iruditzen zaizkion neurriak erabiliko ditu.

C) Txandakako lanaldia.

Ordutegi berezia duten langileek –hala nola goizeko, arratsaldeko eta gaueko txandak dituz-
ten operadoreek– honako ordutegi hau izango dute.

Goizeko txanda: 06:00etatik edo 06:15etik 14:00etara edo 14:15era.

Arratsaldeko txanda: 14:00etatik edo 14:15etik 22:00etara edo 22:15era.

Gaueko txanda: 22:00etatik edo 22:15etik 06:00etara edo 06:15era.

Ustiapen-arloko langileentzat (operadoreak), aldi horretako txandak eta ordutegiak hitzarmen 
honen eranskin gisa ipini den lan-egutegian adierazitakoaren arabera geldituko dira ezarrita.

Txanda batetik bestera 15 minutuko malgutasuna izango da; hau da, txanda bat irteten eta 
hurrengoa sartzen den bitartean. Dena dela, gutxienez operadore batek gelditu beharko du 
ustiapen-aretoan hurrengo txanda iristen den arte.

Txandakako langileen kasuan (operadoreak), egunean 15 minutuko berreskurapena izango 
da gehienez, eta ustiaketa-gela bakoitzaren baldintza espezifikoak kontuan hartuta betiere.

Langile guztiek norbere kontuetarako baimen bat izango dute, urteko lanalditik murriztuko 
dena, urteko lanaldia gutxituta: 48 ordu lanaldi zatituko langileen kasuan, 42 ordu lanaldi ja-
rraituko langileen kasuan, eta 48 ordu txandakako langileen kasuan.

Norberaren kontuetarako orduak lanaldi eteneko lan-egutegia amaitu aurretik hartu beharko 
dira. Norberaren kontuetarako orduak abian den urteko azaroaren 1a baino lehenago planifikatu 
beharko dira. Norberaren kontuetarako egunak oporraldiari metatu ahal izango zaizkio. Metatze 
hori zerbitzuaren premiek baldintzatuko dute, betiere premia horiek egokiro justifikatuta.

12. artikulua: oporrak

Langile guztiek eskubidea izango dute, enpresan lanean egindako urte bakoitzean, hilabe-
teko opor ordainduak izateko, edota enpresan hasi eta urte horretako abenduaren 31ra bitarteko 
aldiari dagokion denbora proportzionaleko oporrak hartzeko.

Oporraldia ekainaren 1etik irailaren 30era izango da, eta ahal dela abuztuan hartu beharko 
dira. Hilabete hori hartuko da egutegi-eredua osatzean erabiliko den ordu kopurua kalkulatzeko. 
Hartzeko gutxieneko epea astebete izango da, zerbitzuaren beharrek ahalbidetzen baldin badute.

Taldeburuek, langileek ere parte hartuta, oporren taula osatuko dute, ekitaldian diren beha-
rren arabera arrazoituta. Zuzendaritzari aurkeztuko diote taula, eta ekitaldi horretako maiatzaren 
31rako proposaturiko plana baimenduko du Zuzendaritzak.

Adierazitako epean, oporrak bitan banaturik hartu ahal izango dira. Aldi bakoitza astebetekoa 
izango da gutxienez, eta honako muga hauek izango dira kontuan.

A) Opor guztiak oporretarako epean hartzen badira.

1) Oporraldia jarraitua bada:

«egutegiko 31 egunekoa izango da».

2) Oporraldia hainbat zatitan banatzen bada:

«abuztuak dituen lanegun kopuru bera iraungo du».

B) Opor guztiak edo zati bat oporretarako epetik kanpo hartzen badira.

1) Enpresak eskatuta gertatzen bada:

«egutegiko 31 egunekoa izango da».
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2) Enplegatuak hala eskatuta gertatzen bada:

«iraupena kalkulatzeko, hartzeko geratzen diren lanegunak.

(6:30 edo 7 izango da ordutegia) hartzen diren tarteko lanegun bihurtuko dira.

berreskuratzekoak barne».

Enpresak, zerbitzuaren beharrak direla-eta, edozein enplegaturen opor planifikatuak eta 
baimenduak aldatzen baditu, eta, ondorioz, enplegatuari gastuak sortzen badizkio, bidaien, osta-
tuen edo alokairuko apartamentuen erreserbak bertan behera uzteagatik, enpresak ordainduko 
ditu ondoriozko gastu horiek. Dena dela, horretarako egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, eta 
enplegatuak eskaria egin beharko du, betiere gastu horiek bere gain hartzean axolagabekeriarik 
ez badago.

Oporretan egonik, zerbitzuaren beharrak direla-eta, lanera joan behar duen langileari 
1,75ekin konpentsatuko zaio oporretan lan egin duen egun bakoitzeko, edo, bestela, sobera 
konpentsatzea saihesteko (0,75), aparteko orduekin egiten den antzera konpentsatuko dira edo 
hartu ahal izango dira.

Oporraldia eten ahal izango da gaixotasun edo istripu larriren bat gertatzen bada, eta inte-
resdunak oporrak osatzeko eskubidea izango du egoera hori bukatzean, betiere alta medikoa 
pertsonalki aurkeztu eta gero.

Baldin eta aldi berean gertatzen badira oporraldia eta aldi baterako ezintasuna, eta, hori 
dela medio, langileak ezin badu oporraldi osoa edo haren zati bat dagokion urte naturalaren 
barruan baliatu, ezintasun-aldia amaitu ondoren hartu ahal izango ditu oporrak, betiere ez 
badira hamazortzi hilabete baino gehiago igaro aldi baterako ezintasunaren alta jaso duenetik.

13. artikulua: aparteko orduak

Aparteko ordutzat hartuko da lanaldi arruntaren gehienezko iraupenaz gaindi lanean egin-
dako ordua. Hitzarmen hau sinatu duten alderdiek adostu dute aparteko orduak behar-beha-
rrezko den gutxienera murriztea.

Aparteko orduen kopuruak ezin izango du inola ere gainditu urtean 80 ordu langile 
bakoitzeko. Langileen ordezkaritzari egiten diren aparteko ordu guztiak jakinaraziko zaizkio 
hilero, baita haien arrazoiak ere.

Indarrean diren legeei jarraituz, ezbeharrak eta/edo ohiz kanpoko kalte larriak konpontzeko 
egin behar diren aparteko orduak nahitaez egin behar dira.

Ohiz kanpoko kasuetan –arauak, dekretuak edo legeak indarrean jartzean sortutako konpro-
misoak direla-eta– erabiltzaileari zerbitzua ematearren egin beharreko aparteko orduak aurreko 
zenbakian sartuta daudela jotzen da. Enpresak agintzen du urteko aurreikuspen-egutegia egingo 
duela, aurreko ekitaldietako esperientzian oinarriturik.

Gainerako kasuetan, unean-unean negoziatuko da enpresa batzordearekin aparteko orduak 
egiteko premia.

Honako hauek izango dira aparteko orduen balioak kalkulatzeko formulak.

Aparteko ordu arruntaren prezioa: ordu arruntaren prezioa x 1,5.

Aparteko orduaren prezioa jaiegunetan: ordu arruntaren prezioa x 2.

Aparteko orduaren prezioa gauetan: ordu arruntaren prezioa x 2.

Aparteko orduen konpentsazioa denbora librean emango da. Ordu libreak aparteko orduak 
egin osteko lau hilabeteetan hartu ahal izango dira, dagokion arloko Zuzendaritzarekin ados 
jarrita.

Lansaria izateko ezarri den gutxienekoa ordubete (1) da.
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Kasu berezietan, Zuzendaritzaren aldez aurreko baimenarekin eta lehen adierazitako ehu-
nekoen arabera, eskudiruz konpentsatu ahal izango dira lanegunetan 22:00etatik 06:00etara 
egiten diren aparteko orduak, baita larunbat, igande eta jaiegunetako 06:00etatik hurrengo 
laneguneko 06:00etara egiten direnak ere, A+ eta 5 bitarteko lansari-mailetan.

Egin beharreko aparteko orduen eskaria idatziz egingo da beti, ordu horiek sartu aurre-
tik, eta egingo den lana eta horren arrazoiak adierazi beharko dira; era berean, enpresaren 
zuzendaritzak sinatuta joan beharko du. Eskatutako aparteko orduak egin behar dituen langi-
learen lan-taldeko arduradunak izango du eskatutako lanak ordu horietan egitearen gaineko 
erantzukizuna.

IV. kapitulua 
Langileen araubidea

14. artikulua: Lanpostuz igotzea, mugikortasuna, lanean hastea eta kontratazioa

• Lanpostuz igotzea.

Lanpostuz igotzea zera izango da, langile bat une jakin batean duena baino ibilbide handia-
goko profil batera igarotzea. Lanpostuz igotzea zuzendaritzaren eskubidea da.

Lanpostuz igotzeak langileak orduan duena baino maila altuago batera igarotzea eragiten 
duenean, plus bat jasoko du dagokion soldata-maila berriarekin parekatzeko, maila horretan 
finkatu arte. Profil berriko goragoko mailan finkatzeko, mailaz igo eta gero egingo diren bi 
ebaluazioetako batean mailaz igotzeko ¡kalifikazio egokia eman beharko diote. Epe horretan ez 
badiote ematen kalifikazio hori, enpresaren zuzendaritzak maila berrian berrestea ala aurreko 
mailara –eta aurreko profilera, ondorioz– itzultzea erabakiko du. Itzultzea erabakiz gero, erabaki 
arrazoitu baten bidez jakinaraziko die enpresa batzordeari eta interesdunari.

Maila-ibilbide handiagoko beste profil batera aldatzeak, maila aldaketarik ez dakarrenean, 
sei hilabeteko probaldia izango du. Enplegatuak sei hilabeteko probaldian baja hartzen badu 
gaixotasunagatik edo istripuagatik, probaldia etenik geldituko da bajak iraun bitartean.

• Lanbide-mugikortasuna.

Mugikortasuntzat hartuko dira langileek profil batetik bestera egindako barne-mugimen-
duak. Mugimendu horiek beti gertatuko dira antzeko maila-ibilbidea duten profilen artean, 
edo ibilbide laburragoko profil batera, baldin eta gutxienez mailaren batean bat egiten badute.

EJIE enpresako langileentzako profil guztiak talde profesional berean daudenez, enpresak 
mota horretako mugimenduak egiteko eskubidea izango du, antolaketan horretarako beharra 
sumatzen duen bakoitzean. Horretarako hautagaia aukeratzea ere enpresaren eskubidea izango 
da, eta haien ibilbide profesionala eta profil berriaren eskakizunak hartuko ditu kontuan.

Ibilbide laburragoko profil batera aldatzeko mugimenduak enplegatua eta enpresaren 
zuzendaritza ados jarrita egingo dira.

• Gertakizunak estaltzeko mugimenduak.

Lanpostu bat aldi baterako hutsik gelditzen bada –enplegatu bat halabeharrez ez agertzea-
gatik, aldi baterako ezintasunagatik, amatasunagatik, eszedentziagatik edo lanpostua hutsik 
gelditzeko beste edozein arrazoirengatik–, enpresak baja hori nork estaliko duen aukeratzeko 
eskubidea izango du.

Ordezkoak profil berriko ebaluazioetan aurrera egiten badu, aurrerapen horretan ere ira-
gankortasun kontzeptua aplikatuko da; hau da, aurrerapen horrek profil berrian aritzen den 
bitartean iraungo du.

•  Taldeen eta/edo proiektuen zuzendaritza eskatzen duten lanpostuak.

Kasu guztietan, enpresako zuzendaritzaren izendapen askearen bidez beteko dira taldeen 
eta/edo proiektuen zuzendaritza eskatzen duten lanpostuak, lanposturako egokitasun-irizpideari 
jarraituz. Halakoetan, langileen ordezkariei jakinaraziko zaie enpresaren erabakia.
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Izendapen askeko lanpostuan aritzen den bitartean, enplegatuak bere mailari dagozkion 
lansariak jasoko ditu, baita osagarri pertsonal bat ere, betetzen duen lanpostuari dagokion 
ordainsaria berdintzeko adinakoa.

Taldeen eta/edo proiektuen zuzendaritza eskatzen duen lanpostua betetzeko izendatu den 
pertsona libreki ken daiteke lanpostu horretatik, eta lehen zituen lanbide-profileko eta mailako 
lanpostu batera itzuliko da.

Taldeen eta/edo proiektuen zuzendaritza dagokien lanpostuetan aritzeak ezin izango du be-
rekin ekarri dagokion soldata edo profila finkatzea, ondoren zehazten diren kasuetan izan ezik. 
Atal honetan araututako lanposturen bat betetzen duen pertsona 8. mailaren baliokidea den 
osagarri bat jasotzera igarotzean eta 7. mailako osagarria jasotzen hasi zenetik hiru urte igaro 
direnean 3ko puntuazioarekin edo hortik gorakoarekin (1etik 6ra bitarteko eskala batean), urteko 
lan-ebaluazioaren gaitasun-irizpide guztietan, 7. maila emango zaio. Atal honetan araututako 
lanposturen bat betetzen duen pertsona zuzendari tekniko edo zuzendariaren baliokidea den 
osagarri bat jasotzera igarotzean eta 8. mailako osagarria jasotzen hasi zenetik hiru urte igaro 
direnean 3ko puntuazioarekin edo hortik gorakoarekin (1etik 6ra bitarteko eskala batean), urteko 
lan-ebaluazioaren gaitasun-irizpide guztietan, 8. maila emango zaio eta 8. mailako lanbide-profil 
batera igoko dute (enpresaren zuzendaritzak zehaztuko du). Hitzarmen kolektiboa indarrean 
jartzen den egunean kontsolidatuko dira indarrean diren osagarriak, baldin eta aurretik aipatu 
ditugun urteak eta lanaren ebaluazioko puntuazioa betetzen badira.

Kontsolidazio hori ez da aplikatuko 7. mailako osagarrietan, ezta zuzendaritza teknikoko edota 
alorreko zuzendaritzako postuetako osagarrietan ere, eta erretiro partzialeko egoeran dauden 
langileei ere ez zaie aplikatuko.

• Lanean hastea eta kontratazioa.

Lanpostu berria edo hutsik geratu dena aurreko prozeduretako baten bidez betetzen ez 
bada, honela jokatuko da.

a- Barne-aukeraketa kanpo-aukeraketarako baldintzak betetzen dituzten langileen artean.

b- Jendaurreko kanpo-aukeraketa orokorra.

Obra-kontratua duten langileak barneko hautaketa prozesuetara aurkeztu ahalko dira horien 
helburua obra-kontratuan jasotako profil profesional berbera edo txikiagoa betetzea denean 
eta horien ordainketa maila obra-kontratuan jasotako bera edo txikiagoa denean, baina ezingo 
da inola ere 3. ordainketa maila baino maila altuagoko aukera izan. Hautagai gisa kontuan 
hartzeko, ezinbestekoa izango da barneko hautaketa prozesura kontratu mugagabea daukan 
langilerik ez aurkeztea.

Kanpo-kontratazioei esleituko zaien ordainketa-maila, oro har, kontratazioko lanbide-mai-
lari dagokion mailarik apalena izango da, maila altuagoetan kontratatzea beharrezkoa den 
kontratazio jakin batzuen kasuan izan ezik. Halakoetan, horretarako arrazoiak langileen gizar-
te-ordezkaritzari jakinaraziko zaizkio beti.

Enpresaren zuzendaritzak eginiko lanpostu igoeren eta aukeraketa-prozesuen berri emango 
dio enpresa batzordeari.

15. artikulua: lanpostuaren babesa

Ez da inor baztertuko edo lanpostutik botako arrazoi ideologiko edo sindikalengatik.

16. artikulua: bereizkeriarik eza

Sexua, adina, arraza, edota desberdintasun erlijiosoak, politikoak, pertsonalak eta sindikalak 
direla eta ezingo da diskriminaziorik edota tratu-bereizkeriarik egin lanbide-profilak esleitzeko 
garaian, ezta ordainsarietan, Hitzarmen kolektibo honetako gainerako artikuluen aplikazioan eta 
pertsonak kudeatzeko indarrean diren gainerako prozedura guztietan ere (trebakuntza, harrera, 
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presentzia-kontrola, nominak eta gizarte-aseguruak, hitzarmenaren kudeaketa, desbinkulazioa, 
pertsonak hautatzea eta lanpostuz igotzea, errekonozimendua). Hala, ustezko diskriminazio-ka-
suetarako prozedura bat ezarriko da artikulu honetan jasotakoaren arabera, aldez aurretik enpre-
sak eta batzordeak negoziatuta.

17. artikulua: gaitasun murriztua

Langile batek ezintasun iraunkor osoa duenean, langile horrek eskubidea izango du le-
hentasunez betetzeko enpresaren barruan bere ezintasuneko egoeran eraginkortasunez bete 
dezakeen lanpostua. Enpresa batzordeak egoki iruditzen zaizkion txostenak egin ahal izango 
ditu horri dagokionez, eta enpresak kontuan izango ditu.

V. kapitulua 
Lizentziak eta baimenak

18. artikulua: lizentziak eta baimenak

a) Betebehar publikoak. Halabeharrezko betebehar publikoetarako –publikoak eta pertsonalak 
direnean– behar den denborarako, gehienez 4 orduz, baldin eta lanorduetatik kanpo bete ezin 
badira. Honako hauek dira betebehar horiek:

— Nortasun Agiri Nazionala.

— Pasaportea.

— Epaitegira joatea.

— IBILGAILUEN Azterketa Teknikoa (IAT).

— Probintziako Trafikoko Buruzagitzan izapideak egitea.

— Notaritzako eskabideak eta izapideak.

— Antzeko beste batzuk.

b) Azterketak. Egun 1 azken azterketak egiteko erakunde ofizial aginpidedunak onarturiko 
ikastaro ofizialetan, titulu akademikoa edo profesionala lortzeko, edo funtzio publikoan jardu-
teko. Aldez aurretik justifikatzen bada, egun hori ez da errekuperatu beharko.

Egun 1 gehiago langileak 150 kilometrotik gorako bidaia egin behar badu.

c) Kontsultategira joatea. Medikuaren kontsultara joateko behar den denbora, baldin eta ezin 
bada joan laneko orduetatik kanpo. Behar-beharrezko denbora izango da, 4 ordu gehienez, eta 
aldez aurretik eskatu eta ondoren justifikatu egingo da.

Aurreko mugak salbuetsita geratuko dira, kontsultategira joatea enpresako zerbitzu medi-
koak agintzen badu.

d) Norberaren ezkontza edo senitartekoena.

— Norberarena: egutegiko 20 eguneko iraupena; ezkontza-eguna epe horren barruan sartzen 
da. Egun horiek ezkontza-egunaren aurretik edo ondoren har daitezke. Lizentzia hori oporraldiari 
gehitu ahal izango zaio, aurretik zein ondoren. Gutxienez, 15 egun lehenago jakinaraziko da.

— Ezingo da ezkontzagatiko edo elkarbizitza bat hasteagatiko lizentziarik hartu ondoko sei 
urteetan, eta inola ere ez, bikotea osatzen duten kideak berak direnean.

— Ahaideen ezkontza. Egutegiko egun 1, ezkontza-egunean. Ezkontza bizitokitik 150 kilo-
metrora baino gehiagora gertatzen bada, egutegiko 3 egunean luzatuko da, hara joatea erraz-
tearren.

Halaber, lizentzia hau hartzeko eskubidea izango du bikotean bizikidetza egonkorra (ezkontzaz 
kanpoko elkartzeak) hasten duen langileak, baldin interesdunak bizi diren udalerriko udalak 
emandako bizikidetzako ziurtagiriaren bidez frogatzen bada, edo, bestela, elkarketa zibilen 
udal-erregistroak emandako ziurtagiriaren bidez, halako erregistrorik badago.
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e) Haurdunaldia, erditzea eta edoskitzea. EJIE, SA enpresako langileek dagokien haurdu-
naldi eta erditzeko lizentzia hartzeko eskubidea izango dute, 18 astez gehienez. Seme edo alaba 
bakoitzeko, bigarrenarengandik hasita, bi astez luzatu ahal izango da. Denbora hori interesdunak 
aukeratu bezala banatu ahal izango da, baina sei aste erditu ondoren hartuko ditu nahitaez. 
Ama hilez gero, aita baliatu ahal izango da baimenaz, osoaz nahiz geratzen den zatiaz.

Esandakoa gorabehera, eta amak erditu ondoren nahitaez hartu beharreko sei asteko 
atsedenaldiari kalterik egin gabe, aitak eta amak biek lan egiten badute, amaren amatasun-al-
diko atsedenaldia hastean aitak amarekin batera edo geroago hartu ahal izango du erditu 
ondorengo atsedenaldi horren etenik gabeko zati bat, betiere garaia iritsitakoan lanera hasteak 
amari osasun-arazorik ekartzen ez badio. Atsedenaldiak aldi berean disfrutatuz gero, bien arteko 
baturak ezin izango ditu aurreikusitako hamazazpi asteak gainditu, edo seme-alaba bat baino 
gehiago erdituz gero dagozkionak gainditu.

Enpresak laguntza osagarriak ordainduko ditu enplegatuak ordainsarien ehuneko 100 jaso 
dezan amatasun-baimenak irauten duen artean.

Lizentziaren epe osoa bukatutakoan, emakume langilearen koadro klinikoak lanari normal-
tasunez ekitea eragozten badio, aldi baterako ezintasun-egoerara igaroko da, eta horretarako 
behar diren izapideak egin beharko ditu.

Emakume langileak oporraldia haurdunaldiagatiko, erditzeagatiko eta edoskitzeagatiko 
lizentziari gehitu ahal izango dio, oporraldiari dagokion urte naturala igaro eta gero ere.

Emakume langileek ordubetez lanetik ateratzeko eskubidea izango dute, hamabi hilabetetik 
beherako seme edo alaba bat edoskitzeko. Ordu hori bitan banatu ahal izango dute. Eskubide 
horren ordez, lanaldia ordubetez labur daiteke, helburu berberarekin. Halaber, aukeran izango 
dute baimen edo lanaldi murrizte hori hartzea edo, bestela, denbora batu, eta haurdunaldiaga-
tiko eta erditzeagatiko lizentziari gehitzea. Erditze anizkoitza gertatzen bada, lanaldiaren murri-
ztea edo bularra emateko baturiko denbora seme-alaben kopuruarekiko proportzionala izango 
da. Lanaldia eteteko edo murrizteko eskubidea, biberoia emateko, aitari ere eman dakioke, hark 
eskatu eta honako puntu hauek frogatu ondoren: amak lizentzia hartzeari uko egiten diola edo 
ezin duela hartu.

f) Seme-alaba baten jaiotzagatik, adopzioagatik edo harreragatik, aitak edo beste gurasoak 
lau aste hartu ahal izango ditu jarraian. Jaiotzaren egunetik hasiko da baimenaldia, edo harrerari 
buruzko erabaki administratibo edo judizialaren egunetik edo adopzioa egun osoko araubidean 
onartzen duen ebazpen judizialaren egunetik. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak langi-
leari ordaintzen dion prestakuntza ekonomikoaz gain, enpresak osagarri bat ordainduko dio, 
aitatasun-baimenaren aldian ordainsarien ehuneko 100 jaso dezan.

g) Adopzioa eta familia-hartzea: sei urte arteko adingabeak adoptatzen edo etxean hartzen 
direnean (adoptatu aurretik edo era iraunkorrean), langileak hamazortzi aste jarraituko lizentzia 
hartzeko eskubidea izango du. Adopzioa anizkoitza bada, bi astez luzatu ahal izango da haur 
bakoitzeko, bigarrenetik hasita. Interesdunak aukeratu ahal izango du noiz hasiko diren asteak 
kontatzen, etxean hartzeko erabaki administratibo edo judizialetik aurrera ala adopzioa onartzen 
duen ebazpen judizialetik aurrera. Amak eta aitak biek lan egiten badute, interesdunek aukeratu 
bezala banatuko da baimena. Biek batera balia dezakete baimena, edo lehenengo batak eta 
gero besteak, baina betiere denbora horretan etenik egin gabe. Aitak gutxienez lizentziako lau 
aste hartzen baditu, bi aste gehiago hartzeko eskubidea izango du. Atsedenaldiak aldi berean 
hartzen direnean, bien batura ezin izango da izan aurreikusitako 17 asteak baino handiagoa, 
edo, adopzio edo harrera anizkoitza bada, dagozkion asteak baino gehiagokoa.

Emakume langileak oporraldia gehitu ahal izango dio adoptatzeko eta etxean hartzeko 
lizentziari, oporraldiari dagokion urte naturala igaro eta gero ere.

Nazioarteko adopzio bat egiten bada, eta gurasoek adoptatuko denaren jatorriko herrialde-
rako joan-etorria egin behar badute, artikulu honetako kasu bakoitzerako baimena adopzioa 
eratzeko ebazpena eman baino lau aste lehenago hasi ahal izango da.
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h) Txandakako edo elkarren segidako 3 lanegun ahaideen heriotzagatik, eta txandakako edo 
elkarren segidako 5 lanegun ezkontidearen, bikotekidearen edo semearen, alabaren, aitaren 
edo amaren heriotzagatik.

Gaixotasun larria. 3 lanegun. Gaixotasun larria da gaixotasun horregatik (eta horregatik 
baino ez) ospitaleratzen bada edo familia larrialdietan sartzen bada, edota interbentzio kirur-
gikoa eta interbentzio kirurgikoagatik eguneko zentroan sartzea edota etxeko ospitaleratzea 
eragiten badu. Horrez gain, 5 lanegun gaixotasun larriagatik, gaixotasunagatik (eta horregatik 
baino ez) ezkontidea, bikotekidea, semea, alaba, aita edo ama ebakuntza kirurgikoa, eguneko 
ospitaleko ospitaleratzea ebakuntza kirurgikoarekin edo etxeko ospitaleratzea.

Adierazitako lizentzialdiak beste egun bat edo bi egun gehiagoz luzatu ahal izango dira, bal-
din eta lizentzia hori hartzeko baimena eman duten gertakariak langilearen ohiko etxebizitzatik 
150 km-tik edo 300 km-tik gora (hurrenez hurren) jazotzen badira. Bidaia egin dela egiaztatu 
beharko da. Ospitaleratzea edo larrialdietako sarrera gertatzen den zentroaren agiriaren bidez 
egiaztatuko da. Gaixotasun larriagatiko baimena hartzea dagokion denbora orduka hartu ahal 
izango da, lanaldi mota bakoitzerako ezarritako eguneroko lanaldia erreferentziatzat hartuta.

Letra honetan araututa dauden (heriotza eta/edo gaixotasun larria) lizentziei dagozkien 
egunak lizentziak sortzen dituzten baldintzak gertatzen diren egun berberean edo berberetan 
hartuko dira. Horretarako, aurkezten diren egiaztagiriak hartuko dira kontuan.

i) Etxebizitzaz aldatzeagatik, egutegiko 2 egun, justifikatuta. Erroldatze-ziurtagiriaren bidez 
justifikatuko da, eta erroldatze-datatik 15 egun naturaleko epean hartuko da.

j) Malgutasuna lanaldia betetzean, ikasketa osagarriak egiteko. Enplegatuak lanaldia 
aldatzeko eskatu ahal izango du bere oinarrizko prestakuntza osatzen duten ikasketak egiteko. 
Gehienez, egunean 4 ordu hartuko dira, eta ikasketako ziklo osoak egin behar dira. Honako 
hauek izan daitezke ikasketa horiek:

— Lanbide Heziketa I – Lanbide Heziketa II (LH I – LH II).

— Erdi-mailako karrerak.

— Goi-mailako karrerak.

— Masterrak.

— Doktoretzak.

— Euskara.

Enpresak eskaerak aztertu ondoren onartuko ditu, baldin eta zerbitzuaren beharrek ahalbi-
detzen badute. Eskatzaileak errekuperatu egin beharko du lanaldiaren murrizte hori.

k) Norberaren kontuak. Langile guztiek izango dute baimen berezi bat eskatzeko eskubidea 
norberaren arazo partikularretarako. Baimen hori gehienez 30 egunekoa izango da, eta urtean 
behin baino ez. Eskatzaileak gutxienez bi urteko antzinatasuna izan behar du enpresan. Eskaerak 
aztertu ondoren onartuko ditu enpresak baimena eta haren ezaugarriak, baldin eta zerbitzuaren 
beharrek ahalbidetzen badute. Ezin izango zaie inola ere gehitu mota horretako baimena oporrei 
edo bestelako baimen bereziei. Baimen hori ez da ordainduko.

l) Eszedentzia, lanpostua gordez. Langileek norberaren arazo partikularretarako baimen 
berezi bat eskatzeko eskubidea izango dute. Baimen hori gehienez urte natural batekoa izango 
da, eta eskatzaileak gutxienez bi urteko antzinatasuna izan behar du enpresan.

Langileek adopzio-kasuetarako baimen bat eskatu ahal izango dute, hiru urtekoa gehienez 
eta gehienez urte natural bat iraungo duen lanpostuaren erreserbarekin, eskatzaileak enpresan 
bi urteko antzinatasuna badu, gutxienez.
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Ezin izango da eskubide hori egikaritu, halako baimena azken aldiz eman denetik gutxienez 
bost urte igaro arte. Eskaerak aztertu ondoren onartuko du enpresak esandako baimen hori, 
zerbitzuaren beharrek hala ahalbidetzen badute. Halaber, lanpostua gordeko duela aginduko 
du, eta, zerbitzuaren beharren arabera, lanpostu hori aldi baterako beteko du. Baimen horrek 
ez du emango ezein lansaririk jasotzeko eskubiderik.

ll) Legezko zaintza dela-eta, langileek hamabi urte baino gutxiagoko adingabe bat zaindu be-
har dutenean, edota jarduera ordaindurik egiten ez duen elbarri fisikoa, psikikoa edo sentsoriala, 
edo gaixotasun larri eta iraunkorra duen eta berekin bizi den ahaidea (odolkidetasunezko 2 
mailaraino) zaindu behar dutenean, lanaldi arrunta murrizteko baimena eskatu ahal izango 
dute. Bosten bat, heren bat edo erdia murritz dezakete lanaldia, eta, ondorioz, lansariak ere 
proportzio berean murriztuko zaizkie kontzeptu guztietan. Eskabidean baimenaren hasiera eta 
amaiera zehaztu beharko dira, baita eskaera hasten denetik urteko laneko egutegia amaitzen 
den arte egin beharreko lanaldia ere. Lanaldi murrizketa duten langileek dagokien norberaren 
aukerako orduak baliatuko dituzte eginiko urteko lanaldi efektiboaren arabera, oporraldia eta 
errekuperatutako baimenak aintzat hartuz.

m) Enplegatuak aldez aurretik eskatuta, enpresak lanaldiaren erdia edo herena murriztea 
onartzeko eskubidea izango du. Oporrak eta lansari guztiak, hirurtekoak barne, proportzio be-
rean murriztuko dira. Kasu bakoitzean zehaztuko da baimenaren iraupena, baita beste baldintza 
berezi batzuk ere, alderdien artean adostuta.

Enpresak ezin izango dio eskatzaileari agindu lanaldia murriztu ondoren finkatu zaion pre-
sentzia-denbora baino handiagoa eskatzen dion zereginik, edozein konpentsazio emanik ere.

Lanaldi murrizketa duten langileek dagokien norberaren aukerako orduak baliatuko dituzte 
eginiko urteko lanaldi efektiboaren arabera, oporraldia eta errekuperatutako baimenak aintzat 
hartuz.

n) Gainerako lizentzia eta baimenei dagokienez, enpresak indarrean den legedian xedatu-
takoari jarraituko dio.

ñ) Ahaide bat zaindu behar duten langileek, medikuen txostenekin egiaztatutako mugikorta-
sun-arazoak edo gaixotasun larri iraunkorrak direla-eta, bi orduko malgutasuna izango dute sa-
rrera- eta irteera-ordutegietan, bazkaltzeko tartekoak barne. Hartutako denbora hileko zenbake-
taren barruan errekuperatuko da, eguneko ordu eta laurden gehienez, salbu eta zerbitzuaren 
komenientziekin bat tarte handiagoa baimentzen ez bada.

Hamabi urtetik beherako seme-alabak dituzten langileek ordu erdiko malgutasuna izango 
dute bazkaltzeko tarteko sarreran eta irteeran, eta eguneko lanaldia osatzeko adinako denboran 
luzatuko dute irteera.

o) Lanaldi zatituko langileek norberak hartzeko bi egun baliatzeko eskubidea izango dute 
antzinatasun kontzeptuarekin, ezarritakoez gain eta lan-ordutegiaren arabera, seigarren hirurte-
koa betetakoan, eta zortzigarren hirurtekotik aurrera eskubide horri egun bat gehiago erantsiko 
zaio betetako hirurteko bakoitzeko.

p) 2. gradura arteko ahaideak –edo, elkarrekin biziz gero, urrutiagoko graduetakoak– medi-
kuaren kontsultetara, tratamenduetara eta azterketetara joateko baimena. Baimenaren denbora 
hilabeteko epean berreskuratu beharko da gehienez ere.

q) Mugitzeko arazoak dituen edo osasun-txostenaren bitartez egiaztatutako gaixotasun larri 
iraunkorra duen odol edo ezkontza bidezko 2. mailara arteko ahaideak –edo, elkarrekin biziz 
gero, maila urrunagoko ahaideak– zaindu behar dituen langileak urtean gehienez berrogeita 
hamar orduko baimen ordaindua izango du, eta haien erabilera eskatzailearen beharrizanen 
arabera banatuko da. Baimen hori justifikatzeko nahitaezkoa izango da medikuaren txostena 
aurkeztea, eta berariaz jaso beharko du delako pertsonak mugikortasun-zailtasunak dituela 
eta/edo gaixotasun larri jarraitua duela. Esandako 50 orduak erabiltzean, berariazko baimen 
gabeko bi ordu, egiaztagiririk aurkeztu beharrik gabe, edo gehiago ere baliatu ahal izango dira, 
horretarako dagokion justifikazioa aurkeztuta.
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r) Berreskuratzeko baimen berezia eskatu ahal izango da norbere kontuetarako, gehienez ere 
egunean 2,5 orduz eta hilabeteren barruan berreskuratzeko. Aukera hori ezingo da konbinatu 
berreskuratze gabeko baimenekin, ezta norbere aukerako orduen saldoarekin, antzinatasun-or-
duen saldoarekin, opor-orduen saldoarekin eta aparteko orduen saldoarekin ere.

s) Oso gaixotasun larria duen lehen mailako senide bat edo, elkarbizitza izanez gero, urru-
nagoko senide bat zaintzeagatik, lanaldia erdira murrizteko eskubidea izango dute langileek, 
hilabeteko epean gehienez. Epe horretan soldata jasoko du. Baimen hori justifikatze aldera, 
medikuaren txostena aurkeztu beharko da; txostenak berariaz jaso beharko du delako pertsonak 
gaixotasun oso larria duela. Eskaera horiek batzorde Paritarioak aztertuko ditu.

t) Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeagatik. Baimen hau 
Funtzio Publikoko sailburuordearen abenduaren 5eko 3/2014 Instrukzioaren bidez arautuko da.

u) Amatasun- eta/edo aitatasun-baimen subrogatua. Baimen hori arautzeko, Funtzio Publi-
koko sailburuordearen otsailaren 2ko 1/2017 Instrukzioa hartuko da aintzat.

Artikulu honetan aipatzen diren senitartekoak legeak aipatzen dituenak dira, dela odolkideta-
sunagatik (norberarenak), dela afinitateagatik (ezkontzaz): aita-amak, seme-alabak, aiton-amo-
nak, neba-arrebak eta bilobak bakarrik.

Lizentziei eta baimenei dagokien epea igarotakoan, langileek beren lanpostuetara itzuli be-
harko dute, eta, agertzen ez badira, justifikatu egin beharko dute; bestela, diziplina-erantzukizuna 
egotziko zaie.

VI. kapitulua 
Langileentzako laguntzak

19. artikulua: asegurua

Hitzarmen honen denbora-eremuan, eta barnean hartzen dituen langileentzat, enpresak bere 
gain hartuko du istripu aseguruko poliza harpidetzeari dagokion kostua. Aseguruak honako 
hauek estaliko ditu:

Istripuak eragindako heriotza: 33.000,00 euro.

Ezintasun iraunkor absolutua: 33.000,00 euro.

Ezintasun iraunkor osoa: 33.000,00 euro.

Ezintasun iraunkor partziala: 33.000,00 euro gehienez, baremoen arabera.

Ezintasun iraunkor partzialaren kasuan, jaso beharreko kapitala ezintasun iraunkor oso-
rako ezarritako kapitalaren ehuneko jakin bat izango da, eta aseguratuaren elbarritasun fisikoa 
edo funtzionalarekin bat etorriko da, berme horretarako polizak ezarrita duen baremoan jaso-
takoaren arabera.

Era berean, enpresak bere gain hartuko du langile guztientzako bizi-aseguru kolektibo baten 
ordainketa, 33.000,00 euro-ko zenbatekoarekin, heriotza eta ezgaitasun iraunkor absolutua, 
ezintasun iraunkor osoa edota baliaezintasun handia estaltzeko.

Enpresak ez du inoiz bere gain hartuko aseguru-etxeari kontrataturiko estaldurak ordaintzeko 
erantzukizuna. Langile kaltetuaren legezko defentsaren erantzukizuna baino ez du bere gain 
hartuko, beharrezko balitz, aseguru-etxearen kontra. Enpresak zehaztutako baliabideak, bideak 
eta moduak erabiliz egingo da defentsa hori.

20. artikulua: gizarte-aurreikuspena

EJIE enpresako langileak Itzarri Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundean sartuko 
dira. Haren eraketa, estatutuak eta prestazioen erregelamendua Gobernu Kontseiluaren era-
bakiz onartu ziren 2004ko uztailaren 27an.
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Hitzarmen kolektibo hau indarrean den bitartean, aplikatzekoak izango dira EJIEn Euskal 
Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legean arautu litezkeen Itzarrira egindako ekar-
penak, administrazio horren zerbitzura dauden langileentzat, betiere bertan ezartzen diren 
ehunekoetan eta eraginkortasun-datarekin.

21. artikulua: gaixotasun-bajak

1. Enplegatuek beren funtzioak normaltasunez betetzeko gaitasuna eragozten dien gaixo-
tasunik edo istripurik badute, alta medikoa jaso arteko lizentzia izateko eskubidea izango dute, 
baldin eta osasun-zerbitzuek emandako bajak hala dela egiaztatzen badu; dena den, bajak ezin 
izango du gainditu kontratuan zehaztutako gehieneko epea.

2. Aldi baterako ezintasun-egoeretan, sozietateak laguntza osagarriak ordainduko ditu, enple-
gatuek, gaixotasunen edo istripuen kasuetan, lansarien ehuneko 100 jaso dezaten bajak iraun 
artean, gehienez ere 18 hilabetez.

Sozietateak enplegatuaren gaixotasunaren edo istripuaren jarraipena eta egiaztapena egin 
ahal izango du enpresako Zerbitzu Medikoaren azterketen bidez, haren egoera ezagutzeko, 
beharrezko laguntza emateko eta laster eta erabat senda dadin lortzeko helburuarekin. Era 
berean, enpresako Zerbitzu Medikoak langileari etxebizitzan eta bizitokian etengabe egoteko 
agin diezaioke, gaixotasunaren edo istripuaren ezaugarriak eta sendatzeko behar duen trata-
mendua kontuan izanik.

Enplegatuak uko egiten badie azterketa horiei edo, hala agindu diotenean, ez bada eten-
gabe gelditzen bere bizitokian, diru-laguntza osagarriak galdu ahal izango ditu, aldez aurretik 
interesdunari entzuteko izapidea idatziz egin ondoren.

3. Adierazi den 18 hilabeteko gehieneko epea bukatutakoan, eta epe horretan enplegatuak 
ezintasun iraunkorreko mailaren bat onar diezaioten eskatu badu, aurreko zenbakian adiera-
zitako zenbatekoa jasotzeko eskubidea izango du, alta medikoa eman arte (ezintasuna onartu 
badiote edo ez) edo hil arte. Ezintasun iraunkorra ematen badiote ezintasun iraunkor osoko, 
erabateko edo elbarritasun handiko mailetan, eskubide hori luzatu egingo da, harik eta Gizarte 
Segurantzako Institutu Nazionalaren (GSIN) erabakian adierazitako ondorio ekonomikoen 
dataren aurreko egunera arte.

Hartarako, eskubide hori baliatzeko eskabidea hilabeteko epearen barruan egin beharko da, 
zehazki, ezintasun-gradua aitortzeko ebazpenaren jakinarazpena edo alta ematen den datatik 
aurrera hilabetearen barruan, edo, hala badagokio, eta laster sendatzea aurreikusteagatik, 
aitorpen hori ukatzeko ebazpenaren datatik aurrera, edota heriotzaren datatik aurrera bestela.

Ezintasuna onartzen bada 18 hilabeteko epea bukatu eta gero, aipaturiko zenbatekoa 
jasotzeko eskubidea ezintasuna onartzeko eskaera egin zen egunetik aurrera baino ezin izango 
da onartu.

4. Gaixotasunagatiko edo istripuagatiko lizentzia izan bitartean, enplegatuak besteren edo 
norberaren kontura lan egiten badu, aurreko zenbakian ezarritako zenbatekoa jasotzeko es-
kubidea galduko du, eta hilabeteko epean itzuli beharko dizkio sozietateari arrazoi horrengatik 
oker jasotako zenbatekoak; horretaz gain, dagokion diziplina-espedientea ireki ahal izango zaio.

Gaixotasuneko edo istripuko egoera nahita eta justifikaziorik gabe luzatzen duenak dizipli-
na-erantzukizuna izango du, beste edozein erantzukizun gorabehera, eta bigarren zenbakian 
ezarritako zenbatekoa jasotzeko eskubidea galduko du.

22. artikulua: mailegu pertsonalak

Finkoak diren eta jardunean ari diren langileek, beharrezko kasuetarako, enpresari aurrerakin 
bat eskatzeko eskubidea izango dute, ondoren agertzen den taulako gehieneko mugekin eta 
interesik gabe; eskatutako aurrerakinek ezin izango dituzte gainditu 150.000,00 euro urtean.
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— 12.000,00 euro arte ohiko etxebizitza erosteko, eta bankuko maileguak kitatzeko, ohiko 
etxebizitza erostearekin lotuta badaude.

— 7.500,00 euro arte ibilgailua erosteko, lanerako beharrezkoa bada.

— 6.000,00 euro arte, gainerako kasu guztietarako.

Honako hauek hartuko dira beharrezko kasuen arrazoitzat:

— Ohiko etxebizitza erostea.

— Langileak ohiko etxebizitza erosi duela-eta, banku-kredituen amortizazioa.

— Eskatzailearen ezkontza.

— Eskatzailearen dibortzioa, ezkontza-banantzea edo ezkontzaren deuseztasuna.

— Ezkontidearen heriotza.

— Semea edo alaba jaiotzea.

— Eskatzailearen gaixotasuna edo ebakuntza.

— Altzariak erostea.

— Antzeko beste arrazoi batzuk, beharrezko kasuen arrazoitzat jo daitezkeenak.

Enpresa batzordeak esleituko ditu eskaerak, eta enpresak onartu egingo ditu. Eskaerak iritsi 
diren hurrenkeran esleituko dira, eta gerta daitezkeen kasu bereziak aztertuko dira.

Langileek eskatutako zenbatekoak, gehienez, 35 hilabeteko epean itzuli beharko dira.

Eskaera guztiak behar bezala justifikatuko dira, dagozkien egiaztagirien bidez.

Mota horretako mailegua onartu zaion edozein eskatzailek berriz ere eskatu ahal izango du, 
eta mailegu pertsonalen egoera orokorrari begiratuko zaio eskaera hori onartzeko ala ez, baldin 
eta aurreko mailegua likidatu bada.

23. artikulua: aurrerakinak

Jardunean ari diren langileek batere interesik gabeko aurrerakin arruntak jasotzeko eskubi-
dea izango dute, hileko soldata likidoaren ehuneko 100 gehienez, baldin eta kontratu-harremana 
hilabetea amaitu baino lehen buka dadin aurreikusita ez badago.

Aurrerakin hori eskaerari dagokion hileko soldatan eta hurrengo hilekoan konpentsatu 
beharko da.

Langileek aurrerakinak eskatu ahal izango dituzte aparteko ordainsarien kontura, eta aurrera-
kinaren zein aparteko zenbatekoa eskatzen den konturako aparteko ordainsariaren ordainagirian 
deskontatuko da.

24. artikulua: mediku-azterketa

Enpresako langileei doan egingo zaizkie azterketa medikoak, honako letra hauetan zehaz-
tutakoaren arabera.

a) Hasierako errekonozimendua edo sarrerakoa: nahitaezkoa izango da, eta enplegatua 
enpresan onartu baino lehen egingo da.

b) Urteko mediku-azterketa: enpresak langile guztien osasuna zaintzeko zerbitzua emateko 
kontratatutako kanpoko prebentzio zerbitzuak egingo du.

Azterketa osoa eta zehatza izango da, eta horrekin batera azterketa optikoa egingo zaie 
pantailen aurrean lau ordu edo gehiago ematen dituzten langileei.
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Halaber, b) letran xedatutakoan oinarrituz, enpresako mediku-zerbitzuak aztertzeari uko 
egiten dioten langileek haien ukoa berariaz aurkeztu beharko dute, enpresak ezartzen duen 
prozeduraren bidez.

25. artikulua: prestakuntza berezia

Minusbaliotasun fisikoa edo psikikoa duten seme-alaben heziketa bereziak eragindako 
urteko gastuak gehienez ere 396,67 euro emango da urtean, eta Gizarte Segurantzak, Seremek 
edo arreta horietan berariaz jarduten duten erakundeetako beste batek elbarritasun egoera hori 
onartzen duenean, enpresak Gizarte Segurantzaren ekarpena osatuko du, sortutako gastuaren 
ehuneko 100 berdindu arte; dena dela, muga urtean 396,67 euro izango da beti.

26. artikulua: prestakuntza

Enpresaren jarduera garatzen den arloan aplikatu beharreko teknikek izaten duten etenga-
beko bilakaera dela-eta, enpresak prestakuntza-plana osatuko du, egokia edukiei zein pertsonei 
dagokienez. Enpresa batzordeari horren berri emango dio abian jarri baino lehen.

Prestakuntzaren helburua langileak birziklatzea izango da, baita haien ezagutzak areagotzea 
ere, maila-igoerei begira eta jarduera hobetzearren. Ahal den neurrian, laneko orduetan izango 
da prestakuntza, eta ordaindu egingo da.

Bestalde, enpresaren jarduera garatzen den ingurunea dela-eta, euskara ikasteari arreta 
berezia emango zaio, eta ez da ahaztuko ingelesa, EJIEren jarduerari oso loturik baitago.

Ingelesa.

Enpresak ehuneko 100 lagunduko du diruz ingelesa ikasteko gastua, gehienez ere pertsonako 
1.000 euro-ko gastua urtean; helburu horrekin eskatutako diru-laguntza guztiek ezingo dute ur-
tean gainditu 18.000 euro-ko zenbatekoa.

Gastu horretan, honakoak bildu ahal izango dira: matrikula, testu-liburuak eta eskolen kos-
tua. Haien ordainketa-agiriak aurkeztu beharko dira dirua bueltatu aurretik.

Eskaerak etorrera-ordenaren arabera erantzungo dira.

Diru-laguntza emateko, langileak hizkuntza ikasteko iraupen-konpromiso bat sinatu beharko 
du, harik eta ingeles-maila bat egiaztatu arte, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru 
Bateratuaren arabera, gehieneko epeen honako taula hau oinarri hartuta.

JATORRIZKO MAILA LORTU NAHI DEN MAILA LORTU NAHI DEN MAILA 
ESKURATZEKO GEHIENEKO EPEA

Egiaztatu gabe A1 2 urte

A1 A2 3 urte

A2 B1 3 urte

B1 B2 3 urte

B2 C1 3 urte

C1 C2 3 urte

Langile batek ez balu eskuratuko nahi duen maila ezarritako epearen barruan, esandako 
hizkuntza ikasteko eskaera gehiago egiteko eskubidea galduko du.

Konpromisoa onartzeak helburua lortzeko falta diren urteetan diru-laguntza jasotzeko le-
hentasun-eskubidea sortuko du.

Euskara.

Gastuaren ehuneko 100ari dagokion laguntza emateko.
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— Euskaltegi ofizialetan edo homologatuetan ikasi beharko da; homologatuak izango dira 
une bakoitzean halakotzat jotzen direnak.

— Gastuak honako hauek bakarrik hartuko ditu: matrikula, zentroak berak erabiltzen dituen 
testu liburuak (egiaztagiria eman behar da) eta eskolen kostua.

Beste mota bateko zentro batean ikasten bada euskaraz, gastuaren ehuneko 100ari dagokion 
laguntza emango da, eta urtean 600 euroko gehienezko muga aplikatuko da.

Bi hizkuntzetarako, diru-laguntza eskatzen duen langile bakoitzari banakako fitxa bat irekiko 
zaio, egiten den ikasketaren jarraipena eta kontrola egiteko.

Gastuaren egiaztagiriarekin batera, eta eskaturiko diru-laguntza ordaintzeko, zentroak eman-
dako gaitasun-txosten bat aurkeztu beharko da. Txosten horretan egiaztatuko da langilea zer 
ikasmailatan matrikulatu den, baita haren ebaluazio bat ere, ikasmaila hori gainditu duen ala 
ez esanez.

27. artikulua: jantokia

Enpresak gaur egun dagoen instalazioari eusteko konpromisoa hartu du, edo antzeko ezau-
garriak dituen beste instalazioren bati, langileek lantokian jateko aukera izan dezaten.

28. artikulua: borondatezko erretiroa

Gutxienez hamar urteko antzinatasuna duten langileek eskubidea izango dute kalte-ordain 
bat jasotzeko borondatezko erretiro aurreratuagatik. Kalte-ordain horren bidez, erretiro horren 
ondorioz prestazioetan gertatzen den murrizketa konpentsatuko da. Kalte-ordain hori eskala 
honen arabera ezarriko da:

60 urte edo gutxiago: 15 hilabete-sari.

61 urte: 12 hilabete-sari

62 urte: 9 hilabete-sari

63 urte: 6 hilabete-sari

64 urte: 3 hilabete-sari

Kasu bakoitzean, eskalaren arabera hileko lansarien kopurua zehazteko, borondatezko erre-
tiroa hartzen duen unean enplegatuak zer adin duen hartuko da kontuan.

Kalte-ordainean sartzen diren hileko soldatetako bakoitza hau izango da: interesdunari erre-
tiroa hartzen den unean dagokion urteko lansari gordinaren hamabirena.

VII. kapitulua 
Sindikatuen jarduera

29. artikulua: langileen ordezkariak edo enpresa-batzordeak, eta haien eskumenak

Enpresa batzordea enpresako langile guztiak eta horien interesak defendatzen dituen 
ordezkaritza-organoa da. Langileek askatasunez aukeratu dituzten batzordekideek osatuko 
dute enpresa batzordea.

Enpresa batzordeak, besteak beste, honako eskumen hauek izango ditu.

1- Informazioa jasotzea jarduera-programari buruz, bai eta enpresan enpleguak izan de-
zakeen bilakaerari buruz ere. Informazio hori aldian-aldian emango zaio.

2- Emaitza kontuen balantzeari buruzko informazioa.

3- Enpresak honako gai hauei buruz hartutako erabakiei buruzko informazioa idatziz ematea, 
erabaki horiek gauzatu aurretik:

a) Lanpostuen zerrenda berregituratzea eta lanpostu zerrendari dagozkion lanpostutik kentze 
osoak edo partzialak, behin betikoak edo behin-behinekoak.
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b) Lanaldia murriztea, eta instalazioak osorik edo zati batean lekualdatzea.

c) Enpresaren lanbide-prestakuntzako planak.

d) Lana antolatzeko sistemak ezartzea edo berrikustea.

e) Txostena egitea –bat egiteagatik, irensteagatik, edo enpresaren estatus juridikoa 
aldatzeagatik– enplegu bolumenari eragiten dion edozein gertakizun jazotzean.

f) Enpresan erabiltzen diren lan-kontratu idatzietarako ereduak ezagutzea, baita lan harre-
mana uzteari buruzko agiriak ere.

g) Falta oso astunengatik ezarritako zehapen guztiei buruzko informazioa jasotzea.

h) Aldian-aldian ezagutzea lanera ez agertzearen indizeari eta horretarako arrazoiei buruzko 
inkestak, baita lan-istripu eta lanbide-gaixotasunei eta haien ondorioei buruzko inkestak ere.

30. artikulua: bermeak

Enpresa batzordeko kideek, langileen legezko ordezkari gisa, honako berme hauek izango 
dituzte.

a) Kontraesanezko espedientea irekitzea, falta astun edo oso astunen ondoriozko zehape-
nen kasuan. Interesdunari ez ezik, enpresa batzordeari ere entzungo zaio espediente horretan.

b) Lehentasuna enpresan edo lantokian irauteko, gainerako langileen aldean, arrazoi tekno-
logiko edo ekonomikoengatik etenaldia edo iraungipena gertatzen bada.

c) Dagozkien eginkizunak betetzen dituzten bitartean batzordekideak ez dituzte kaleratuko 
eta ez zaie zehapenik ezarriko. Haien agintaldia bukatu eta urtebetean ere ez dituzte kaleratuko 
edo zigortuko, baldin eta kaleratzea edo zehapena enplegatuak ordezkaritza-lana betetzean 
egindakoan oinarritzen bada. Era berean, ezin izango dira baztertu diruz edo lanpostu-mailaz 
igotzeko prozesuetan, beren ordezkaritza-lana betetzeagatik.

d) Haien ordezkaritzari dagozkion gaietan askatasunez adieraziko dituzte beren iritziak, eta 
lan- edo gizarte-intereseko argitalpenak argitaratu eta banatu ahal izango dituzte.

e) Hilean 20 ordu izango ditu batzordeko kide bakoitzak lantoki bakoitzean dituen eginkizunak 
betetzeko. Ordu horiek oro har zenbatuko ahal izango dira, edo kideen artean era normalean 
banatu, batzordearen erabakiaren arabera.

Enpresaren eta negoziazio batzordearen arteko hitzarmenak negoziatzeko bilerak ez dira 20 
orduotan sartuko.

Batzordekide bakoitzari dagozkion 20 orduak enpresa batzordeko kide batek edo batzuek 
metatu ditzakete.

f) Enpresak honako hauek jarriko ditu enpresa batzordearen esku:

— batzordearen jarduera garatzeko interesgarritzat jotzen diren argitalpenak;

— urtean 752 euroko funtsa.

31. artikulua: biltzarrak

Biltzeko lekua lantokia izango da, hango baldintzek ahalbidetzen badute, eta lan-orduetatik 
kanpo egingo dira bilerak, enpresarekin adostu ezean.

VIII. kapitulua 
Segurtasuna eta higienea

32. artikulua: segurtasuna eta osasuna

Enpresan, segurtasunaren eta osasunaren inguruan politika egokia hartzeaz, mantentzeaz 
eta hobetzeaz arduratzearren, batzorde bat eratuko da partaidetzako eta kide anitzeko organo 
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paritario gisa. Haren xedea zera izango da, arriskuei aurrea hartzeko enpresak hartzen dituen 
neurriak ohikotasunez eta aldian-aldian ikuskatzea. Alde batetik, Prebentzioko ordezkariek osa-
tuko dute batzorde hori, eta, bestetik, kopuru berean, enpresaren ordezkariek.

Segurtasun eta Osasun batzordearen bileretan parte hartuko dute –hitzarekin baina botorik 
gabe– aurreko osaeran ez dauden sindikatu ordezkariek eta enpresako prebentzio-teknikariek.

Segurtasun eta Osasun batzordea hiru hilean behin elkartuko da, eta batzordeko ordezka-
ritzetako batek eskatzen duen bakoitzean ere bai. batzordeak hartuko ditu bere funtzionamen-
du-arauak.

Enpresak dagozkien eginkizunak betetzeko behar dituzten baliabideak eta prestakuntza 
emango dizkie prebentzioko ordezkariei, betiere prebentzioaren arloarekin loturik. Prestakuntzan 
emandako denbora lanean igarotako denboratzat hartuko da, ondorio guztietarako.

IX. kapilutua 
Ordainsariak

33. artikulua: definizioak

1- Soldataren osagaiak.

Lanbide-profil bakoitzaren egituran kide guztiek izango dute oinarrizko soldata bat (berdina 
enpresako profil guztietarako) eta mailako soldata bat (pertsona bakoitzak bere profil-ibilbidean 
duen mailaren araberakoa izango da). Azkenik, soldata osagarria izango dute (profil bakoitzaren 
barruko mailaren araberakoa).

2- Soldata gordina.

Hileko soldata gordina oinarrizko soldataren, mailako soldataren eta soldata osagarriaren 
batura izango da. Urteko soldata gordina batura hori hamabirekin biderkatuta kalkulatuko da, 
aparteko bi ordainsari gehituta –hileko soldata gordinaren berdinak, ekainean eta abenduan 
ordainduko direnak–.

3- Lansarien kontzeptuak.

— Oinarrizko soldata.

— Mailako soldata.

— Soldata osagarria.

— Soldataren osagarriak: txandakako lana;

jaieguneko orduaren plusa 24 x 7.

24 x 7 txanda-plusa.

norberaren aukerako ordu librea 24 x 7.

— Osagarri pertsonalak: antzinatasuna.

soldata-plusa.

Aipatutako kontzeptu horietatik batek ere ezingo du beste bat xurgatu, aurretik aipatutakoa 
izan ala ez.

A) Oinarrizko soldata: bakarra enpresako profil guztietarako.

B) Mailako soldata: kontzeptu horrek zerikusi zuzena du profil guztietarako ezarritako mai-
lekin.

C) Soldataren osagarria: kontzeptu horrek zerikusi zuzena du lanbide-profilen barruan egin 
daitezkeen ibilbideetarako ezarri diren mailekin. Salbuespen gisa, 4. mailan bada ezberdinta-
suna 4X azpimailako osagarriaren eta 4Y mailari dagokionaren artean.
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D) Txanda-plusa. Enpresak goizeko, arratsaldeko eta gaueko lan txandak ezarri ditu. Txanda 
horiek ez dute inoiz gainditzen enpresa bereko gainerako langileentzat ezarrita dagoen gehie-
neko lanaldia. Txanda-araubidera lotutako langileak, ordainsari-kontzeptu guztiez gain, hilean 
78,23 euro gehiago jasoko dituzte. Txandaka lan egiten duten langileek 4,35 euro jasoko dituzte, 
konpentsazio gisa, gaueko txandan lan egiten duten gaueko ordu bakoitzeko; horretarako, 
22:00etatik 06:00etara lan egindakoak emango dira gaueko ordutzat, Langileen Estatutuan 
jasotakoaren arabera.

Txanda-plusa 24x7: 2018. urtean, 24x7 txanda-araubidean lan egiten duten langileek 280,73 
euro jasoko dituzte 24x7 txandakako lanagatik, eta larunbat, igande eta/edo jaiegunetan lan 
egiten duten ordu bakoitzeko 18,30 euro gehiago jasoko dituzte «jaieguneko orduaren plusa» 
kontzeptuaren pean.

D atal honetan jasotako zenbatekoak 2017koak dira.

Erreserbako txandagatik, 24 x 7 txandetan lan egiten duten langileek, norberaren aukerako 
ordu bakoitzeko, aparteko orduari dagokion zenbatekoaren ehuneko 25 jasoko dute, norberaren 
aukerako ordu bakoitzeko.

E) Antzinatasuna: enplegatu guztiek, lanbide-profiletan salbuespenik egin gabe, beren sol-
dataz gain, zerbitzu urteengatiko soldata-igoerak izango dituzte, enpresarekin duten loturagatik.

Igoera horiek hirurtekoak izango dira, eta enplegatuak bere lanbide-profilean duen mailaren 
araberakoak izango dira.

Antzinatasun-osagarria urtero igoko da, hitzartutako soldata-igoerarekin bat.

Hirurtekoak enpresan zerbitzua eman den denboraren arabera zenbatuko dira, eta hirurtekoa 
betetzen den urteko urtarrilaren 1az geroztik hasiko da antzinatasun-osagarria sortzen.

EJIE enpresako langileek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko goi-kargu 
baterako izendapena dela-eta, nahitaezko eszedentzia izateko eskubidea dutenean, karguan 
diren bitartean eskubidea izango dute antzinatasuna zenbatzeko. EJIE enpresara itzultzen di-
renean, onarturiko hirurtekoak, baita hurrengo igoerak ere, jasotzeko eskubidea izango dute, 
atzeraeragineko ondorioekin nahitaezko eszedentzia hasi zen egunetik. Horretarako, izendapena 
bukatu bezain laster itzuli beharko dute EJIE enpresako lanpostura.

F) Beste batzuk.

1- Kilometroak: enpresaren kontura egindako joan-etorrietan beren ibilgailua erabiltzen du-
ten langileei kilometro bakoitzeko ordaindu behar zaien zenbatekoa 0,29 euro izango da. Hala 
badagokio, zenbateko hori berrikusi egingo da, enpresa batzordeak txostena egin ondoren, 
baldin eta erregaien prezioa edo kalkulatzeko formulan sartzen diren gainerako osagaien prezioa 
igotzen bada, aldizkari espezializatuetan ibilgailu arrunt baterako jasotako datuen arabera.

Enpresaren konturako joan-etorria egitean, ahal bada, ordainpeko autobidea hartuko da, 
eta enpresak ordainduko du kostua.

Halaber, aparkalekua erabiliz gero, enpresak ordainduko du gastu hori.

2- Joan-etorriak: lan-arrazoiengatik joan-etorriak gertatzen direnean enpresak ordainduko 
ditu sortutako gastuak, horretarako ezarri den arauari jarraikiz.

G) Soldatak ordaintzea.

Hileko soldata hilabete bakoitzaren azken bost egunen barruan ordainduko da. Uztaileko 
eta Eguberrietako aparteko ordainsariak ekainaren 30ean eta abenduaren 20an ordainduko 
dira, hurrenez hurren.
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34. artikulua: soldata igoera

Hitzarmen kolektibo hau indarrean den bitartean, aplikatzekoak izango dira EJIEn Euskal 
Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legean arautu litezkeen soldata-igoerak, admi-
nistrazio horren zerbitzura dauden langileentzat, betiere bertan ezartzen diren ehunekoetan eta 
eraginkortasun-datarekin.

35. artikulua: mailen arteko igoera lanbide profilen barruan

Sozietatearen egitura urtero finkatuko da, egin beharreko lanaren arabera, eta horretarako 
behar diren lanbide-profilak zehaztuko dira.

Profil bakoitzerako, ibilbidean dituen mailak ezarriko dira, eta, ondorioz, dituen ordainke-
ta-mailak.

Enpresak urtero aplikatuko du lanbide-profil bakoitzeko mailen arteko igoera-sistema, ba-
nakako ebaluazioan oinarriturik. Lanbide-profil guztietan, maila batetik bestera igarotzeko mai-
laz igotzeko kalifikazio egokia lortu behar da urteroko ebaluazio-prozesuan. Kontuan hartuko da 
bi kalifikazio lor daitezkeela: mailaz igotzeko egokia eta mailaz igotzeko desegokia.

Nabarmendu behar da 4. mailaren kasuan dagoen salbuespena, bi azpimaila baititu, 4X eta 
4Y, hain zuzen. Ordainsariari dagokionez, automatikoki igaroko da azpimaila batetik bestera 4X 
azpimailan hiru urte eman ondoren. Bestalde, 4Y azpimailatik 5. mailara igarotzeko gainerako 
mailetan dauden baldintza berberak izango dira; hau da, urteroko banakako ebaluazio-proze-
suan mailaz igotzeko kalifikazio egokia lortu beharko da.

Dena dela, 4X mailan dagoen enplegatuak mailaz igotzeko kalifikazio egokia lortzen badu, 
urteroko banakako ebaluazio-prozesuan hiru urte natural igaro baino lehen, 4Y mailara igo ahal 
izango da, hiru urteko epe automatikoa agortu gabe.

36. artikulua: errendimenduaren araberako lansari aldagarria

Enpresak 29.526,94 euroko aurrekontu-saila erabiliko du 2017. urterako lansari aldagarriaren 
kontzeptuaren pean.

Hurrengo urteetan, kontzeptu horretarako zenbatekoa hitzartutako soldata-igoeren arabera 
baino ez da igoko.

Lansari aldagarriaren zenbatekoa ez da inoiz metatu ahal izango soldataren kontzeptuan.

Zuzendaritza Nagusiak ezarritako enpresaren helburu orokorrak kontuan hartuta, langileak 
ebaluatu egingo dira. Esandako helburuak lortuz gero, ordainsari aldagarriaren zenbatekoa 
modu linealean banatuko da langileen artean, abian den urteko abenduan.

X. kapitulua 
Lan- eta sexu-jazarpenaren eta genero-indarkeriaren aurkako neurriak

37. artikulua: lan- eta sexu-jazarpenaren eta genero-indarkeriaren aurkako neurriak

Enpresak lan- eta sexu-jazarpena eragozteko lan-baldintzak sustatuko ditu. Halaber, lanto-
kietan lan- eta sexu-jazarpena prebenitzeko langileentzako prestakuntza-ekintzak txertatuko 
dira prestakuntza-planetan.

Genero-bortizkeriaren biktima diren enplegatu emakumezkoek honako eskubide hauek 
izango dituzte babesa eraginkor bihurtzeko.

a) Lanaldia murriztea, ordainsariak ere proportzioan murriztuta, betiere babesa jasotzeko 
agindu judizialak iraun bitartean eta zehaztuko diren irizpideen arabera.

b) Lanaldia berrantolatzea, ordutegia egokituz, ordutegi-malgutasuna aplikatuz edo finkatu 
daitezkeen bestelako bideak erabiliz, betiere zehaztuko diren irizpideen arabera.
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c) Genero-bortizkeriaren biktima emakumezkoak biolentzia hori dela eta lanpostura huts 
egin beharra baldin badu, falta horiek, diren osoak edo partzialak, justifikatutzat joko dira, eta 
Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak zehaztuko ditu falta justifikatu horiei 
dagozkien denbora eta baldintzak.

c) Eskura diren aukeren arabera, lantokiz aldatzeko eskubidea.

d) Eszedentziarako eskubidea, aldez aurretik zerbitzuak eskaintzen gutxieneko epe batean 
egon beharrik gabe eta eszedentzian egoteko epeak aplikatu gabe. Eszedentziaren lehenbiziko 
sei hilabeteetan, euren lanpostua gordetzeko eskubidea izango dute, eta epe hori kontuan 
hartuko da mailaz igotzeko, hirurtekoetarako eta eskubide pasiboetarako.

Nolanahi ere, biktima babesteko eskubideari dagozkion babes judizialeko ekintzek eskatzen 
badute, eszedentzian egonik lanpostua gordetzeko eskubidea izateko epea hiru hilabetez luzatu 
ahal izango da, hurrenez hurren, gehienez ere hemezortzi hilabetera arte, betiere aurreko letran 
zehaztutako ondorio berberekin.

XI. kapitulua 
Diziplina-araubidea

38. artikulua: diziplina-araubidea

Langileen Estatutuan Ordenantza Hitzarmen kolektiboaren bidez ordezkatzeko ezarritako 
araua betetze aldera, honako atal hau txertatu da.

Faltak eta zehapenak.

1. artikulua. Falta motak

Sozietate honetan zerbitzua ematen duten enplegatuek eginiko faltak beren garrantziaren, 
berrerortzearen eta asmoaren arabera daude sailkatuta, eta arinak, larriak eta oso larriak izan 
daitezke. Horretarako, honako artikulu hauetan xedatutakoari jarraituko zaio:

1.1 artikulua. Falta arinak

Falta arinak izango dira honako hauek:

1. Hilabetean hiru aldiz berandu iristea arrazoi justifikaturik gabe.

2. Arrazoi justifikatua izanik, aldez aurretik ez jakinaraztea lanera ez dela joango, baldin ez 
bada frogatzen hori ezinezkoa zela.

3. Jendearekiko arretarik eta ardurarik ez izatea.

4. Zerbitzuen funtzionamendu onean eragina duten eztabaidak.

5. Hilabetean egun batean lanera ez agertzea bidezko arrazoirik gabe.

1.2 artikulua. Falta astunak

Falta astunak izango dira honako hauek:

1. Bi egunetan lanera ez agertzea, aldez aurretik jakinarazi edo justifikatu gabe.

2. Gaixotasunaren edo istripua izanaren itxura egitea.

3. Beste enplegatu bat dagoen itxura egitea, haren fitxa, sinadura edo kontrol txartela ba-
liatuz.

4. Lankideen armairuak eta arropak lekuz aldatzea, miatzea edo nahastea, horretarako bai-
menik izan gabe.

5. Laneko diziplinaren kontrako edo nagusiei zor zaien errespetuaren kontrako faltak.
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6. Hiruhileko batean falta arinetan berrerortzea –berandu iristeari dagozkion falten kasuan 
izan ezik–, nahiz eta faltak nondik norako berekoak ez izan, eta aurrekoagatik zehapenik ezarri 
bada.

7. Lana uztea arrazoi justifikaturik gabe.

8. Axolagabekeria lanean, kalte larria eragiten duenean.

1.3 artikulua. Falta oso astunak

Hauek joko dira falta oso astuntzat:

1. Hilabetean bi egunetan baino gehiagotan lanera ez agertzea, aldez aurretik jakinarazi gabe 
eta arrazoi justifikaturik gabe.

2. Agindutako zereginetan iruzur egitea, desleial izatea eta konfiantza-abusuaz baliatzea.

3. Sozietatearen lokaletan zein kanpoan, gainerako enplegatuei, sozietateari zein beste edo-
nori ebastea eta lapurtzea lanorduetan; zenbaki honek barnean hartzen ditu datuak faltsutzea, 
etekinen bat lortzeko asmo gaiztoz faltsutzen badira.

4. Frogaturiko gaixotasunaren itxura egitea.

5. Sozietatearen makinak, aparatuak, instalazioak, eraikinak, tresnak eta departamentuak 
erabilgaitz uztea, suntsitzea edo kaltetzea.

6. Auzitegiek enplegatuaren kontrako epaia ematea enpresatik kanpo lapurtzeagatik, ebas-
teagatik, iruzur egiteagatik eta bidegabe erabiltzeagatik, delitu horiek egilearekiko konfiantza 
galaraz dezaketenean.

7. Enpresarekin lehia eragiten duten jarduera bereko lanak egitea, horretarako baimenik 
izan gabe.

8. Nagusiak, lankideak edo mendekoak hitzez edo ekintzaz gaizki tratatzea, edo horiekiko 
errespeturik eta begirunerik eza era larrian erakustea.

9. Lana uztea erantzukizuneko postuetan.

10. Hiruhileko batean falta astunean berrerortzea, nahiz eta faltak nondik norako berekoak 
ez izan, betiere aurrekoagatik zehapenik ezarri bada.

11. EJIEk indarrean dituen segurtasun-politikak ez betetzea; EJIEren segurtasun-politikak 
aldez aurretik negoziatuko dira batzorde Paritarioan, dagokion erakundeak behin betiko onartu 
aurretik.

12. Negozioaren Jarraipen Plana abian jartzen bada, lanera ez joatea, ezinbesteko kasua izan 
ezik edo enpresak horretarako berariazko baimena eman ez badu, EJIEren negozio-eragiketak 
larrialdi handiagatik edo hondamenagatik eten balira ere.

13. Negozioaren Jarraipen Plana abian jartzen bada, ezinbesteko kasuan izan ezik edo enpre-
sak horretarako berariazko baimena eman ez badu, EJIEren negozio-eragiketak ohiko jardunera 
itzularazteko laguntzarik ez ematea lan-ordutegian, larrialdi edo hondamen batengatik eten 
baldin badira.

14. Enpresako jazarpen-protokoloa(k) ez-betetze gisa egiaztatutako gertaerak.

2. artikulua. Zehapenak

2.1 artikulua. Aplikazioa

Honako zehapen hauek aplikatuko dira, falten larritasunaren eta inguruabarren arabera.

A) Falta arinak.

a) hitzezko kargu-hartzea.
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b) idatzizko kargu-hartzea.

c) enplegua eta soldata kentzea, egun batez.

B) Falta astunak.

a) bi egunetik hamar egunera bitartean enplegurik eta soldatarik gabe uztea.

b) urtebete baino gutxiagoko gaitasun-gabetzea goragoko mailara eta/edo profilera igotzeko.

C) Falta oso astunak.

a) hamaika egunetik bi hilabetera bitartean enplegurik eta soldatarik gabe uztea.

b) bi urtez edo behin betiko gaitasun gabetzea beste profilera eta/edo mailara igarotzeko.

c) kaleratzea.

Aurreko zehapen horiek aplikatzean, kontuan izango dira falta egin duenaren erantzukizun 
handiagoa edo txikiagoa, lanbide-profila eta maila, eta faltak gainerako enplegatuengan eta 
sozietatean izan duen eragina.

3. artikulua. Izapidetzea

1. Enpresa Zuzendaritzak du zehapenak ezartzeko ahala. Falta astunei eta oso astunei da-
gozkien zehapenak jakinaraziko dizkio enpresa batzordeari.

2. Espedientearen instrukzioa egin beharko da hautapen bidezko sindikatu-karguak dituzten 
langileei zehapenak ezartzeko, baita espedientea izapidetzea egokitzat jotzen den beste kasu 
batzuetan ere. Espedientea sortzeko honako arau hauek beteko dira.

a) Zuzendaritzaren agindu idatzi baten bidez, instrukziogilea eta idazkaria izendatuta. Jardue-
rari hasiera emateko faltaren egileari eta lekukoei aitorpena hartuko zaie, eta ematen dituzten 
froga guztiak onartuko dira. Falta oso astuna denean, instrukziogileak egoki baderitzo, enpresa-
ren zuzendaritzari proposatuko dio erruztatua enplegurik eta soldatarik gabe uztea, espedientea 
izapidetzen den bitartean, enpresa batzordeko ordezkariei entzun eta gero, hala badagokio.

b) Espedientea 20 egun baino gutxiagoko epean izapidetuko da, baldin eta espedientea ireki 
den udalerriaz bestelako leku batzuetatik frogak –edozein motatakoak– ekarri behar ez badira. 
Bestela, ahalik eta ardurarik handienaz jokatuko da, frogak espedienteari gehitu eta gero.

c) Erabakia idatziz jakinaraziko da, erabakia arrazoituta. Interesdunak bi aleak sinatu behar 
ditu. Sinatzeari uko egiten badio, lekukoen aurrean jakinaraziko zaio erabakia.

3. Falta astunengatik edo oso astunengatik ezarritako zehapenak direla-eta, errekurtsoa ipin 
daiteke jurisdikzio aginpidedunaren aurrean.

4. Langileen espediente pertsonalean falta astunengatik eta oso astunengatik ezarri zaizkion 
zehapenak jasoko dira, baita falta arinetan berrerortzeak ere.

5. Preskripzio-epea:

a) falta arinak, hamar egun igaro ondoren.

b) falta astunak, 20 egunetan.

c) falta oso astunak, 60 egunera, enpresak falta gertatu zela jakin zuen egunetik zenbatzen 
hasita, eta, kasu guztietan, falta gertatu eta sei hilabetera.

Azken artikulua

Hitzarmen honen ondorioz sortutako gatazka kolektiboak konpontzeko hitzarmen honetako 
7. artikuluan aipaturiko batzorde Paritariora eramango dira, eta hura saiatuko da sortutako 
arazoak konpontzen. batzorde Paritarioko alderdien artean adostasunik lortzen ez bada, al-
derdiek agintzen dute beren desadostasunak konponduko dituztela bitartekotza, arbitraje- eta 
adiskidetze-ekitaldien bidez, bien artean aukeraturiko organoen aurrean.
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I. eranskina: lanbide profilen eta mailen diagrama  
   
        

 
    

Lanbide-profila  
 
 

     
 

    

Garapen mailak 
 A+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Telekomunikazioetako eta 
segurtasuneko burua 

       X X X 
  

Soft euskarriko burua        X X X   

 Ustiaketako burua        X X X   

Proiektu-burua        X X X   

Antolamenduko eta kalitateko 
burua 

       X X X 
  

Ezarpeneko burua        X X X   

Erabiltzaileen zerbitzuko burua 
        X X X 

  

 Teknologien eta produktuen 
aholkularia        X X X   

 Administrazio-burua        X X X   

Erosketen arduraduna        X X    

 Giza baliabideen arduraduna        X X    

             

 
 
 
 
  

Lanbide-profila  
 
 

     
 

    

Garapen mailak 
 A+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Analisi teknikaria       X X X    

Auditore informatikaria       X X X    

Informatikako kalitate teknikaria       X X X    

Komunikazioetako eta 
segurtasuneko teknikaria 

    
  X X X 

   

Sistemen aholkularia       X X X    

Zerbitzuko arduraduna       X X X    

Sistemen teknikaria      X X X      
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Lanbide-profila  
 
 

     
 

    

Garapen mailak 
 A+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Azken erabiltzailearen euskarri 
arduraduna 

     
 X X  

   

Eragiketen arduraduna       X X X    

Medikua       X X     

Lege aholkularia       X X     

Antolamenduko, kalitateko eta 
segurtasuneko teknikaria 

     
X X X  

   

Eskuordetza-arduraduna      X X X     

Oinarrizko h/s instalaziotik 
azken erabiltzailera arteko 

arduraduna 

     
X X   

   

Administrazio-teknikaria      X X      

Giza baliabideetako teknikaria      X X      

Mantentze-lanetako teknikaria      X X      

             

 
 
 
 
 

Lanbide-profila  
 
 

     
 

    

Garapen mailak 
 A+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prozesuen prestatzailea     X X X      

Garapen-teknikaria     X X X      

Sau-ko teknikaria     X X X      

Operadorea    X X X       

Saileko dokumentu euskarri 
teknikaria 

 
 X X    

     

Zuzendaritza-idazkaria    X X X       

Ofizial administraria    X X X       

Saileko euskarri administratiboa  X X X         

Zerbitzuko laguntzailea  X X          
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II. eranskina: erretiro partziala eta txanda-kontratua

Lan-kontratu mugagabea duten langile finkoek erretiro partziala eskatzeko eskubidea izango 
dute, lanaldi partzialeko lan-kontratu batekin batera eta txanda-kontratu bati lotuta, betiere 
erretiroko kotizaziopeko pentsioa jasotzeko eskubidea ematen duen Gizarte Segurantzaren 
unean-uneko indarreko araudiarekin bat, 2019ko urtarrilaren 1etik eta 2020ko abenduaren 31ra 
bitartean.

Arlo horretako araudian funtsezko aldaketarik gertatzen bada, dagokion aldaketa egingo da 
hitzarmenean, enpresa batzordearekin negoziatu ondoren.

Hala eskatzen duen langileari erretiro partziala aplikatzeko irizpide nagusiak honako hauek 
izango dira.

— Langileak berariaz eskaera egin beharko du, adieraziz lanaldi partzialeko erretiro-egoera 
bere borondatez eskatu nahi duela errelebu-kontratu batekin loturik. Eskaera egoera horretan 
hasi baino 90 egun lehenago egin beharko da; halaber, horretarako eskatzen diren beteki-
zun guztiak asetzen dituela egiaztatu beharko du. Langileak, kontratu mugagabea sinatuta 
edukitzeaz gain, jardunaldi osoko lanean lanpostu-uztea noiz gertatuko den zehaztu beharko 
du eta Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak edo erakunde eskudunak emandako bere 
oinarri erregulatzaileen eta lan-bizitzaren txostena aurkeztu beharko du, erretiro partzialerako 
eskubidea duen erabakitzeko, bai eta bere kontribuzio-prestazioaren kalkulua egin ere.

— Erretiro partziala eskatzen duen langileari, oro har, lanaldia murriztu egingo zaio, unean 
uneko indarreko legediak baimentzen duen gehienezko aldian, eta lanaldi partzialeko kontratu 
bat izenpetuko du, murriztu ez zaion lanaldiaren gainerako zatirako.

— Lanaldi partzialeko kontratuaren lanaldiaren xedea modalitate ez-presentzialean edo 
telelan-modalitatean egingo da, honako klausula hauei jarraikiz.

Langile erretiratu partzialen urteko lanaldia 398 ordukoa izango da, eta kasuan-kasuan in-
darrean den Hitzarmen kolektiboaren arabera egokituko da.

Erretiro partzialeko egoeran diren langileen lanaldia betetzea egiaztatzeko ezarritako moda-
litatea ez-presentziala izango da, telelanaren formula baliatuta.

Telelana zerbitzu emateko modalitate bat da, enplegatuei beren lanpostuen eginkizunak 
EJIEren egoitzetatik kanpo betetzeko aukera ematen diena, informazio- eta komunikazio-tek-
nologia berrien bitartez.

Zerbitzuak emateko modalitate hori hautatzen dutenentzat bermaturik egongo dira lan-arris-
kuen prebentzioa, gizarte-segurantza, pribatutasuna eta datuen babesa eta isilpekotasuna 
direla-eta ezarri beharreko baldintzak.

Hemen bildutako langileen lanaldia modalitate horretan egingo da oso-osorik.

Telelan ez-presentzialaren modalitatean jarduteko, honako baldintza hauek bete beharko 
dira:

- EJIEren 2018-2020 aldirako Hitzarmen kolektiboarekin bat egiteko beharrezko baldintzak 
betetzea eta horretarako eskaera egitea.

- Erantzukizunpenko adierazpena aurkeztea, adieraziz telelana egingo duen tokian badituela 
EJIEk definitutako ezaugarriak betetzen dituzten komunikazio-sistemak, lan elementuak eta 
elementu ergonomikoak, telelan-modalitatean hasten den garairako prest.

Zerbitzua modalitate ez-presentzialaren bidez ematen duen denbora guztian zehar bete 
beharko ditu enplegatu publikoak aurretik aipatutako baldintzak.
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Jardueraren justifikazioa Synergy intranet korporatiboaren bidez egindako eskarietan egingo 
da, Giza Baliabideen Sailak eskatuta, hilero-hilero, harik eta ezarritako urteko jardunaldia osatu 
arte.

Modalitate ez-presentzialean emandako lanaldian zer egiteko bete behar diren eta zer 
emaitza lortu behar diren zehazteko, akordioa egin beharko dute enpresako zuzendaritzak eta 
erretiratu partzialak, enpresa batzordea jakinaren gainean ipinita.

Funtzio hauek bete beharko ditu:

Kalitatea kudeatzeko sistemarekin lotutako dokumentazioa berrikustea intranet korporati-
boan (Synergy), esleitutako segurtasun-mailarekin eta, hala dagokionean, detektatutako ger-
takarien berri ematea.

Informazioaren segurtasuna kudeatzeko sistemarekin eta ingurumen-kalitatearen sistema-
rekin lotutako dokumentazioa berrikustea intranet korporatiboan (Synergy), esleitutako segur-
tasun-mailarekin eta, hala dagokionean, detektatutako gertakarien berri ematea.

Sharepoint atariekin eta partekatutako informazio-eremuekin lotutako dokumentazioa be-
rrikustea eta hautemandako intzidentzien berri ematea, halakorik topatuz gero.

EJIEk laneko segurtasuneko eta osasuneko kudeaketa-sisteman jasotako laneko arriskuen 
alorreko betebeharrak beteko ditu, lanpostuko baldintza ergonomikoekin lotutakoak izan ezik.

Erretiro partzialaren eskaera aurkezteko unean, telelanean diharduen langileak aitortuko 
du baduela lanpostuko ekipamendua (mahaia, aulkia), baita lan-baldintzak ere (argiztapena, 
girotzea...), eta, horrez gain, arriskuen ebaluazioko E2.01 prebentzioko fitxa teknikoan bildutako 
baldintza ergonomikoak ere betetzen dituela.

— Txandakako jardunaldia duten langileen kasuan, betiere akordio honen baldintzetara 
bildu nahi badute, lanaldi zatitura aldatu beharko dute beren lanaldi-araubidea, eta txandakako 
lanaldiari dagozkion soldata-osagarri guztiak jasotzeari utziko diote.

— Langile batek bere ordainsari-maila baino osagarri handiagoa jasotzen badu, osagarri hori 
jasotzeari utziko dio kontratu-harremana lanaldi partzialeko kontratuaren bidez aldatzen den 
unetik aurrera, eta automatikoki efekturik gabe geratuko dira EJIErekin formalizatuta daukan 
kontratuaren eranskina edo eranskinak.

— Erretiro partzialeko langileek ezin izango dute aparteko ordurik egin; urteko lanaldia 
gainditzen duten orduak hartuko dira halakotzat.

— Artikulu honen arabera denbora partzialeko erretiroko modalitatea aukeratzen duen langi-
leak ezin izango ditu baliatu EJIEko Hitzarmen kolektiboak ezartzen dituen 65 urte bete aurreko 
borondatezko erretiro-primak, nahiz eta langileak 65 urte bete aurretik erabateko erretiroa 
hartzea erabakitzen badu ere.

— EJIEko erretiro partzialeko eta lanaldi-murrizketako egoerak, baita denbora partzialeko 
kontratuak ere, langileak erretiroko legezko adina betetzen duenean amaituko dira, edo beste 
edozein legezko inguruabar dela-eta kontratua azkendutzat ematen denean.

— Erretiro partziala hartzen duen langileak konpromisoa hartzen du lan-harremana etengo 
dela langileak erretirorako legezko adina betetzen duenean, eta EJIEren esku geratuko dela 
lan-harremanak irauten duen bitartean, baldin eta enpresak langilearen zerbitzuak beharko 
balitu, plan honen baldintzetan; halaber, konpromisoa hartzen du bere egitekoak lanpostuak 
eskatutako arduraz, konfidentzialtasunez eta eraginkortasunez beteko dituela, eta debekatuta 
edukiko du bere edo besteren kontura lanbide-jarduerarik egitea, EJIErekin konkurrentzian edo 
desleial arituz gero.

— Langilea erabat erretiratuko da erretiroko legezko adinera iritsitakoan.
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— EJIEk soldataren ordainketa bere kargura hartuko du, baita benetako lanaren urteko 
lanaldiaren portzentajearen kotizazioa ere, langileak erretiratzeko legezko adina bete arte, edo 
une hori baino lehenago arte, lan-harremana aurretik azkentzen bada.

— Erretiro partzialeko eta denbora partzialeko kontratuko egoerak irauten duen bitartean, 
benetako laneko urteko lanaldiaren portzentajeagatik ordainsari gisa langileari dagokion soldata 
urtero gehituko da enpresaren hitzarmen kolektiboetan lortzen diren akordioei jarraikiz. Aplikatu 
gabeko hitzarmen-akordioren bat izango balitz eta atzeraeraginak izango balitu, atzeraeragin 
horien birkalkulua egiteko eskubidea izango luke langileak. Gainera, erretiro partzialeko eta 
denbora partzialeko kontratuko egoerak irauten duen bitartean, Hitzarmen kolektiboan bilduriko 
hazkundeak aplikatuko zaizkie langileei.

— Enpresaren Hitzarmen kolektiboaren honako artikulu hauek ez zaizkio aplikatuko erretiro 
partziala hartzen duen langileari.

22. artikulua. Mailegu pertsonalak.

26. artikulua. Prestakuntza berezia.

27. artikulua. Prestakuntza, diru-laguntzei dagokienez.

30. artikulua. Borondatezko erretiroa.

37. artikulua. Mailen arteko igoera lanbide-profilen barruan.

38. artikulua. Errendimenduaren araberako lansari aldagarria.

— Hitzarmen kolektiboaren 2. zenbakiaren 21. artikuluari dagokionez eta erretiro partziala 
hartzen duten langileei dagokienez, artikulu honetan bilduriko kasuetan EJIEk ordaindu be-
harreko zenbatekoak benetako lanaldiaren portzentajeari dagokion ordainsaria izango du. 
Txandakaturiko langileak erretiratzeko legezko adina betetzen duenean, automatikoki azkendu 
egingo da enpresarekiko lan-harremana eta adierazitako laguntzak ordaintzeari utzi egingo 
dio enpresak. 21. artikuluko 2. zenbakian aipatutako laguntzak indarrean den lege-araudiaren 
arabera aplikatuko dira.

Errelebu partziala hartzen duen langileari honako irizpide orokorrak aplikatuko zaizkio EJIEn.

— Errelebu-kontratua denbora mugagabean egingo da, lanaldi osoz, eta Zuzendaritzak 
izango du kontratu horren lanbide-profila eta ordainsari-maila zehazteko ahala.

— Txanda-langilea kontratatzeari dagokionez, une bakoitzean aplikatzekoa den erretiro 
partzialaren eta txandako kontratuaren araudi erregulatzaileak xedaturikoak aginduko du. EJIEn 
planteatzen diren premia zehatzetara egokituko da araudi hori, eta enpresak finkatuko ditu, 
enpresa batzordearekin indarrean dauden akordioak errespetatuta, kontrataturiko txanda-lan-
gilearen baldintzak, EJIEk ematen duen zerbitzuaren mesederako eta zerbitzu hori bermatzeko 
akordioak lortzeko.
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III. eranskina: 2017ko soldata-taula

MAILAK URTEKO SOLDATA GORDINA ANTZINATASUNA (URTEKO 
ZENBATEKOA HIRURTEKOAGATIK)

A+ 26.237,19 1.095,43

1 28.548,30 1.095,43

2 29.856,51 1.095,43

3 31.666,72 1.095,43

4X 36.833,05 1.095,43

4Y 40.041,08 1.095,43

5 45.640,80 1.095,43

6 49.631,34 1.095,43

7 54.362,08 1.095,43

8 58.722,68 1.095,43

Zuzendaritza teknikoak 63.294,86 1.095,43

Alorreko zuzendaritzak 67.867,13 1.095,43
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