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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatuaren 51/2018 Foru Agindua, martxoaren 2koa, zeina-
ren bidez aldatzen baita apirilaren 27ko 20/2006 Foru Agindua, arautzen duena produktibitate 
osagarria Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren eremuan

Apirilaren 27ko 20/2006 Foru Aginduak produktibitate osagarria ezarri zuen Gizarte Ongizate-
rako Foru Erakunde Autonomoaren eremuan. Harrezkero, bost bider izan da aldatua; hain zuzen 
ere, otsailaren 14ko 14/2007 Foru Aginduaren bidez, urtarrilaren 22ko 3/2009 Foru Aginduaren 
bidez, maiatzaren 29ko 82/2013 Foru Aginduaren bidez, irailaren 20ko 103/2016 Foru Aginduaren 
bidez eta abuztuaren 3ko 185/2017 Foru Aginduaren bidez.

Une honetan produktibitate osagarria berriz ere aldatu beharra dago; zehazki, igande eta 
jaiegunetako lanari dagokion zatia.

Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 3ko 25/2012 Foru Dekretuak, Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakunde Autonomoaren egitura eta funtzionamendua onartzen dituenak –lotuta dago aben-
duaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu 
eta lege araubideari buruzkoaren, 40. artikuluarekin–, esleitutako eskumenez baliatuta, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Aldatzea apirilaren 27ko 20/2006 Foru Aginduaren, Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakunde Autonomoaren eremuan produktibitate osagarria arautzen duenaren, 2. B) puntua. 
Haren testua honek ordeztuko du:

B) Igande eta jaiegunetako lana: produktibitate osagarriaren bidez sari bat ordainduko da 
igande eta jaiegunetan egindako lanordu bakoitzarengatik, bai eta Diputatuen Kontseiluaren 
uztailaren 24ko 36/2012 Foru Dekretuaren bigarren artikuluan aurreikusitako gainjartze denborei 
dagozkien orduen zatikiengatik ere. Horretarako, ondoko taula erabiliko da:

DESTINO OSAGARRIAREN MAILA ORDUKO ZENBATEKOA (EUROTAN)

30 14,47

29 14,00

28 13,54

27 13,08

26 12,60

25 12,18

24 11,66

23 11,20

22 10,74

21 10,27

20 9,79

19 9,45

18 9,13

17 8,79

16 8,03

15 7,81

14 7,60

13 7,18
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DESTINO OSAGARRIAREN MAILA ORDUKO ZENBATEKOA (EUROTAN)

12 6,92

11 6,63

10 6,33

9 6,05

Diru sari hori lan denboraren bidez konpentsatu ahal izango da, baldintza hauen arabera:

— GOFEko karrerako funtzionarioa edo bitartekoa izatea, eta eskaera aurkezten den urteko 
azaroaren 15ean 10 urte baino gehiagoz zerbitzua emanda izatea gaur egungo izendapenarekin.

— 55 urte baino gehiago izatea edo 55 urte betetzea jaiegunetako diru konpentsazioa 
gauzatzen ez den urteko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

— Saria ordu konpentsazio bihurtzeko aldia urte natural osoak izango dira.

— Eskaera Langileen Arloan aurkeztu behar da aurreko urteko azaroaren 1etik 15era bitar-
tean. Salbuespenez, eta 2018. urterako bakarrik, onartuko da eskaerak zuzendari kudeatzailearen 
ebazpen bidez ezarriko den epean aurkeztea.

— Konpentsazio orduak lanaldiaz gain egindako hurrengo urteko ordutzat hartuko dira, eta 
horien ordainetan lan egutegian ondoz ondoko asaskatze egunak hartzeko eskaera bakarra egin 
ahal izango da, dela lanaldiaz gaindiko ordu horiek bakarrik hartzeko, dela beste asaskatze egun 
batzuekin batera hartzeko. Baldin funtzionarioren batek epe luzeko aldi baterako ezintasuna 
badu edo hiltzen bada, edo borondatezko edo ezintasunagatiko erretiroa hartzen badu eta ezin 
baditu hurrengo ekitaldian erabili lanaldiaz gain egindako ordu horiek, diru konpentsazioa 
emango da, GOFEko produktibitate osagarriak arautzen dituen foru aginduan ezarritako sariekin 
bat etorriz, eta zein hiletako jaiegunetan lan egin zen, hil haiei dagozkien balioak ezarriko dira, 
eta hil haiei egotziko zaizkie.

— Benetan lan egindako jaiegunetako ordu bakoitzeko, diru konpentsaziorik eman ez bada, 
lan egindako 0,38 orduko konpentsazioa emango da.

— Baldin eskubide hori sortzen den lanpostuko ordainsaria ez badator bat konpentsatzeko 
orduak hartzen diren lanpostukoarekin, zuzendu egingo dira bi lanpostuetako ordainsariekiko 
proportzioan.

Bigarrena. Foru agindu hau onartzen den egunean bertan sartuko da indarrean, ALHAOn 
argitaratzen den eguna edozein dela ere.

Hirugarrena. Foru agindu honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal 
izango da bi hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Gasteizko administra-
zioarekiko auzietarako epaitegian, edo, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa, hilabeteko 
epean, agindua eman duen organo berean. Hori guztia, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, admi-
nistrazioarekiko auzibideen jurisdikzioa arautzen duenak, 46.1. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio prozedura erkidearenak, 123. artikuluan 
xedatutakoarekin lotuta.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 2a

Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatua
M. ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO
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