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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

BSH Electrodomésticos España, SA lantokiko hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Justizietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde or-
dezkariarena. Honen bidez ebazten da 2017-2018-2019 BSH Electrodomésticos España, SA 
enpresarentzako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. Hitzarme-
naren kodea: 01001502011988.

AURREKARIAK

2018ko apirilaren 9an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpresari 
ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2018ko martxoaren 2an sinatu zuten lan hitzarmen kolekti-
boaren testua.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa. Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, urriaren 23ko 2/2015 Errege De-
kretu Legegilea (2015eko urriaren 24ko BOE) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi 
dagokio, apirilaren 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 maiatzaren 15a

Arabako lurralde ordezkaria
ÁLVARO IRADIER ROSA
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BSH Electrodomesticos España SA enpresaren  
Gasteizko lantegiko lan-hitzarmen kolektiboa  

2017-2018-2019

I. kapitulua Xedapen orokorrak

1. artikulua. Lurralde-eremua

2. artikulua. Langileen eremua

3. artikulua. Indarraldia

4. artikulua.  Xurgapena eta konpentsazioa

5. artikulua.  Berme pertsonalak

6. artikulua.  Osotasunarekiko lotura

7. artikulua. Ordaintzeko modua

8. artikulua. Itundutako errendimenduak

9. artikulua. Ordezko arauak

II. kapitulua Antolakuntza

10. artikulua. Lanaren antolamendua

11. artikulua. Primaren balorazioa behin behineko kontroletan eta egokitzapen-aldian

12 artikulua. Enpresaren errolda eta antolamendua

III. kapitulua Enplegu-politika

13. artikulua. Kontratazioa

14. artikulua. Aldi baterako kontratazioa

15. artikulua - Enplegua

16. artikulua. Erretiroa

17. artikulua. Langileak gaztetzea - erretiro partzialak

18. artikulua. Langilearen aurreabisua

19. artikulua. Ahaideak zaintzeagatiko eszedentzia

20. artikulua. Familiaren kontziliazioa

IV. kapitulua Lan-baldintzak

21. artikulua. Aparteko orduak

22. artikulua. Oporrak

23. artikulua. Lanaldia eta malgutasuna

24. artikulua. Lizentziak eta baimenak

25. artikulua. Ordaindutako baimenen sailkapena eta haien ordainsaria

26. artikulua. Emakume haurdunaren lanpostua

27. artikulua. Ezintasun fisikoak eta psikikoak dituzten langileak

28. artikulua. Lan-fundazioa

V. kapitulua Ordainsarien egitura

29. artikulua. Ordainsari-kontzeptuak eta kalte-ordainak
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30. artikulua. Oinarrizko soldata

31. artikulua. Antzinatasun-plusa

32. artikulua. Gaueko lanengatiko plusa

33. artikulua. Jarduera-plusa

34. artikulua. Produktibitate-plana

35. artikulua. Txandakako lanaren plusa

36. artikulua. Laneratzeagatiko konpentsazioa

37. artikulua. Aparteko haborokinak

38. artikulua. Team Leader plusa

VI. kapitulua Langileentzako hobekuntzak

39. artikulua. Norberaren ibilgailua erabiltzea

40. artikulua. Aseguru-poliza

41. artikulua. Prestazio osagarriak aldi baterako ezintasun-egoeretan

42. artikulua. Prestazio osagarria lan-istripu eta lanbide-gaixotasunen kasuan

43. artikulua. Lan-osasuna

44. artikulua. Alkohol- eta droga-kontsumoa

45. artikulua. Sexu-jazarpena

46. artikulua. Prestakuntza

47. artikulua.  Katalogoko aparatuen salmenta

VII. kapitulua Diziplina-erregimena

48. artikulua. Zigorrak jakinaraztea

VIII. kapitulua Xedapen osagarriak

49. artikulua. Eskubide sindikalak

50. artikulua. Langileen batzarra

51. artikulua. Mediku-azterketak

52. artikulua. Amaierako kitapena

53. artikulua. Laneko arropa

54. artikulua. Langileen garraioa

55. artikulua. Gabonetako otarrea

56. artikulua. Eskola-laguntza

57. artikulua.  Langileak berriz hartzea kaleratze bidegabe edo deuseza dela-eta

58. artikulua. Soldataren igoera

59. artikulua. Talde profesionalak

60. artikulua. Batzorde paritarioa

61. artikulua. Langileen Estatutuko 48.4 eta 48 bis artikuluak
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2017-2019 urteak

Gasteizen, BSH Electrodomésticos España SA enpresaren lokaletan, 2018ko martxoaren 
2an, bildu dira, alde batetik, enpresaren ordezkariak, eta, bestetik, enpresa-batzordea adierazi 
dute haien borondatez sinatzen dutela BSH Electrodomesticos España SA enpresaren Gasteizko 
lantegirako hitzarmen hau.

I. kapitulua 
Xedapen orokorrak

1. artikulua. Lurralde-eremua

Hitzarmen honek BSH Electrodomésticos España SA enpresaren Gasteizko lantegiko langile 
guztiei eragingo die.

2. artikulua. Langileen eremua

Hitzarmen honek BSH Electrodomésticos España SA enpresaren Gasteizko lantegiko langile 
guztiei eragingo die, eta baita hitzarmenaren indarraldian lantegian lanean hasten den langile 
orori ere.

Soldata-taulei dagokienez, honako kategoria hauei eragingo diete:

• Eguneroko soldata duten langileak: espezialista, 3. mailako ofiziala, 2. mailako ofiziala eta 
1. mailako ofiziala.

• Hileroko soldata duten langileak: Laguntzailea, 2. mailako ofiziala, 1. mailako ofiziala eta 
arduraduna.

3. artikulua. Indarraldia

Hitzarmen honek 3 urte iraungo du. Hitzarmenaren indarraldia 2017ko urtarrilaren 1ean 
hasiko da eta 2019ko abenduaren 31n amaituko da.

Hori gorabehera, hura amaitu, eta ibilbidez luzatutzat joko da indarraldia amaitzen den 
egunetik aurrera, harik eta beste hitzarmen kolektibo bat indarrean jarri arte.

4. artikulua. Xurgapena eta konpentsazioa

Hitzarmen honetan itundutako baldintza ekonomikoek osotasun edo batasun zatiezina osa-
tuko dute, eta, aplikazio praktikoari dagokionez, oro har hartuko dira kontuan urteko zenbaketan.

Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, hitzarmen honetan ondorioak izango dituzte, 
hala kontzeptu ekonomikoetan izaten diren igoerek, nola bestelako eremuetako hitzarmenen 
eraginez ezartzen diren kontzeptuek edota arbitraje-erabakien eta lege-xedapen orokorren era-
ginez ezartzen direnek; betiere hitzarmen honetan adostutako kontzeptuak gainditzen badituzte 
oro har eta urteko kopuruetan. Bestela, kontzeptu ekonomikoak ezertan aldatu gabe xurgatuko 
eta konpentsatuko dira, eta hitzarmen honek bere horretan jarraituko du indarrean.

5. artikulua. Berme pertsonalak

Hitzarmen hau sinatzerakoan, langile bati onartutako baldintzak, orokorrean aztertuta, lanbi-
de-kategoria bereko langileentzat ezarritakoak baino hobeak badira, norbanako horri soil-soilik 
errespetatuko zaizkio baldintza horiek, eta ez da ulertuko lanpostuarekin, lanbide-kategoriarekin 
edo antzeko beste egora batzuekin lotuta daudenik.

6. artikulua. Osotasunarekiko lotura

Hitzarmen honetako klausulek osotasun organiko eta zatiezin bat osatzen dute, eta ezin dira 
era partzialean aplikatu.

7. artikulua. Ordaintzeko modua

Nominak honela ordainduko dira:

Hilabete bakoitzaren 28a baino lehen 800 euroko aurrerakina ordainduko da, eta kitapena 
hurrengo hileko 7a baino lehen egingo da.
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Aurreko paragrafoan aipatzen den aurrerakina uztailean ez da ordainduko; nolanahi ere, 
oporrei dagokien ordainsaria uztailaren 31 baino lehen ordainduko da.

Enpresak banku-transferentzia bidez edo banku edo aurrezki kutxen bitartez egindako beste 
ordainketa modu bat erabiliz ordainduko dizkie soldatak langileei.

8. artikulua. Itundutako errendimenduak

Hitzarmen honetan itundutako ordainsariak langilearen errendimendu normal eta egoki 
baten ordainketa bezala ezarri dira, Bedaux sistemaren arabera. Era berean, egoki eta derri-
gorrezkotzat jotzen da lanpostu bakoitzaren metodo operatiboan ezarritako kalitate-arauak eta 
jarraibideak betetzea.

Nolanahi ere, hitzarmen honetan itundutako eta erantsitako tauletan azaltzen diren ordain-
sari guztiak jasotzeko eskubidea izango du (80 Bedaux mailarako ezarrita daude taula horiek) 
langileak, baita errendimendua aurreko paragrafoan ezarritakoa baino txikiagoa denean ere, 
baldin eta langileari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik bada.

9. artikulua. Ordezko arauak

Hitzarmen honetan aurreikusi ez den guztiari dagokionez, Langileen Estatutuan eta 
aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritakoa hartuko da kontuan.

II. kapitulua 
Antolamendua

10. artikulua. Lanaren antolamendua

Enpresa zuzendaritzaren eskumena da lana enpresaren eremu guztietan antolatzea, eta ez 
beste inorena, betiere indarrean dauden legezko arauei jarraikiz.

Enpresako zuzendaritzari edo haren ordezkariei dagokien agintearen kalterik gabe, legez 
langileen ordezkari direnek langile guztien iradokizunak jasoko dituzte, eta enpresako lanaren 
antolamenduarekin lotuta dagoen guztiaren inguruko aholkularitza-, orientazio- eta proposa-
men-funtzioak beteko dituzte.

11. artikulua. Primaren balorazioa behin behineko kontroletan eta egokitzapen-aldian

Behin behineko kontroletan eta egokitzapen-aldietan, aurreko hiru hilabeteetako primaren 
batez bestekoa ordainduko da. Behin betiko kontrola ezarri arte, egiten den jarduera ordainduko 
da; ordaintzerakoan jardueraren 75a 80aren mailakotzat hartuko da eta balorazio bera ezarriko 
da beste jardueretarako.

Behin behineko kontrolen iraupena, egokitzapen-aldia beharrezkoa den kasuetan, hiru hi-
labetekoa izango da, aipatutako egokitzapen-aldia amaitzen denetik zenbatzen hasita. Beste 
kasu guztietan, iraupen bera izango dute behin behineko kontrolek, eta lehen egunetik hasiko 
da zenbaketa.

12 artikulua. Enpresaren errolda eta antolamendua

Enpresaren organigrama egin eta gero, horrek izan dezakeen aldaketa oro enpresaren 
batzordeari jakinaraziko eta emango zaio, iragarki-oholean jar dezaten, urtero eguneratuko 
den langileen erroldarekin batera.

Harreman hierarkikoak eta aginte-harremanak organigrama horren arabera ezarriko dira.

III. kapitulua 
Enplegu-politika

13. artikulua. Kontratazioa

• Merkatuaren inguruabarrek, zeregin-metaketek edo eskaera gehiegi jasotzeak eragindako 
behin-behineko kontratuak: Horien erregimena indarrean dagoen araudira eta unean-unean 
aplika daitezkeen legeetara egokituko da.
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• Obra edo zerbitzu jakin baterako kontratua: Langileen Estatutuaren 15.1. artikuluan eta 
2720/1998 Errege Dekretuaren 2. artikuluan adierazten denez, bi alderdiek erabaki dute obra 
edo zerbitzu jakin bateko kontratuak egin ahal izango direla enpresaren jarduera normalean 
berezko funtsezko lanetan edo zereginetan, baldin eta denbora-muga eta iraupen zehatza izanik, 
enpresaren produkzio-prozesuarekin erlazio zuzena eta zeharkako erlazioa badute.

Atal horretako hainbat jardueren zerrenda partzial bat jasotzen da jarraian.

— Produktuaren berroperazioak, kalitate txarrak edo osagarriak aldatu beharrak eraginda.

— Txanda bereziak, matxurek eragindakoak edo galdutako produkzio teorikoa berreskura-
tzeko egindakoak.

— Gaueko txanda ezartzea ekoizpenean, biltegietan edo kalitatean goi denboraldian.

— Oporretako lan-txandak, produkzio-mailari eustea beharrezkoa denean.

— Zalantzazko programazioa duten ekoizpenen fabrikazioa, kontsolidatu gabeko merkatue-
tara zuzendutakoak, horiek egonkortzen ez diren artean.

Alderdiek adosten dute, edonola ere, kontratu mota hauek urtebeteko iraupena izango du-
tela gehienez ere eta egiten diren obra eta zerbitzu kontratuek, haien iraupen erreala astebetetik 
beherakoa denean, 5 euroko kalte-ordaina izatea egindako lanegun bakoitzeko.

Kontratu-mota hori onartzeak ez dakar mugarik 2790/98 Errege Dekretuan agertzen diren 
beste kontratu-motentzat.

Asteko 30 orduko kontratuak: zuzeneko lan-indarrean egon eta kontratu mugagabea duten 
langileek nahi badute aukeratu ahal izango dute astean 30 orduko kontratua egitea, muga 
plantillaren ehuneko 20 delarik (ZuzLI + ZehLI), behe-denboraldian astean 20 ordu lan eginez 
eta goi-denboraldian 40 ordu lan eginez.

14. artikulua. Aldi baterako kontratazioa

Plantillak ekoizpen-beharrei ahalik eta gehien egokitzeko, honako hau adostu da:

1. Produkzioak kontuan hartuta, faktoria honen baldintza bereziak direla-eta, behar den 
“koltxoi” gisa hartzen den Langileen (ZuzLI) behin-behineko kontratu kopurua Zuzeneko Lan 
Indarreko langile finkoen ehuneko 20 baino gehiago ez izatea urtean. Ehuneko horretan ez dira 
zenbatuko Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean aldizkako langile finkoei egiten zaizkien 
kontratuak.

2. Aurreko puntuan ezarritako ehuneko 20tik gora egiten diren kontratuak mugagabe bi-
hurtzea.

Errelebu-kontratuak dauden bitartean, artikulu honetan jasotzen den urte bateko behin be-
hineko kontratazioaren gehienezko ehuneko 20ko muga gainditzen bada, mugagabe bihurtuko 
dira jarraian azaltzen diren bi operazioetatik gutxien ematen duena:

— Ezarritako ehuneko 20ko muga gainditzen dutenen kopurua. Kasu honetan, mugagabe 
bihurtuko dira kopuru horri dagozkion errelebu-kontratuak.

— edo une horretan indarrean dauden errelebu-kontratuak.

Behin behineko kontratuak zenbatzeko eta ehuneko 15eko muga gainditzen den ebazteko, 
lanaldiaren 2/3 bezala zenbatuko dira asteburuko kontratuak, zortzi orduko lanaldiaren arabera 
egindakoak direnean.

Kalkulu hori urtea bukatutakoan egingo da, hurrengo urtean kontratazio berriak egitea be-
harrezkoa denean.

Guztiaren berri emango zaio unean-unean enpresa-batzordeari.
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Zerrenda bat emango zaio enpresa-batzordeari kontratazio berriak dauden bakoitzean.

Plantillako aldizkako langile finkoen kontratuak urtarokotasun handieneko denboraldian 
egingo dira, hau da, uztailetik abendura bitarte (5 hilabete gehienez ere).

Aldizkako finkoen kontratazioa jakinaraziko zaio enpresa-batzordeari 15 eguneko aurrera-
penarekin.

Aldizkako langile finkoak. Talde honek lehentasuna izango du urtarriletik ekainera arte egi-
ten diren kontratazio-prozesuetan. Talde horren barruan, lehentasuna ezartzeko irizpidea orain 
arteko berbera izango da, betiere zuzendaritzak langileak egindako lanaren balorazio positiboa 
egin badu.

Aldizkako langileei aplikatu beharreko jardueraren batez bestekoa enpresan eman duten 
azken hilabetekoa izango da dagoeneko bertan lan egin duten pertsonentzat, eta jasoko duten 
soldata lan egindako ordu bakoitzaren araberakoa izango da.

15. artikulua. Enplegua

Zuzendaritzak bermatzen du erretiro partziala erraztuko diela erretiro partzial hori jasotzeko 
legeak ezartzen dituen baldintzak 2017an eta 2018an bakarrik beteko dituztenei.

16. artikulua. Erretiroa

60 eta 65 urte artean erretiroa hartzen duten langileek erretiro-sari bat jasoko dute honako 
eskala honen arabera:

60 urterekin  15 hileko soldata
61 urterekin  13 hileko soldata
62 urterekin  11 hileko soldata
63 urterekin  9 hileko soldata
64 urterekin  7 hileko soldata
65 urterekin  2 hileko soldata

17. artikulua. Plantilla gaztetzea - erretiro partzialak

Bi alderdiek adosten dute erretiro partzialen inguruan bi alderdiek 2013ko martxoaren 26ko 
hitzarmen erregistratzea. Hitzarmen horrek 2011ko uztailaren 19an sinatu zen beste hitzarmen 
bat zabaldu zuen, eta haren indarraldia 2018ko abenduaren 31ra arte luzatuko da. Hitzarmen 
hori aplikatuko zaie Gasteizko lan-zentroko langileei, baldin eta hitzarmenaren indarraldiak iraun 
bitartean 5/2013 Errege Lege Dekretua indarrean jarri aurreko adina, sarbiderako baldintzak, eta 
erretiro partzialaren pentsioa ezartzeko baldintzak betetzen badituzte (alegia, 61 urte betetzea 
2013an, 2014an, 2015ean, 2016an, 2017an eta 2018an; erretiro partziala ehuneko 85 eta ehuneko 
75 artekoa izatea kontratu finkoa duten ala ez kontuan hartuta eta kotizazioa erretirodunaren 
lan-kontratuko lanaldiaren araberakoa izatea).

18. artikulua. Langilearen aurreabisua

Enpresan lan egiteari beren borondatez utzi nahi dioten langileek nahitaez jakinarazi beharko 
diote enpresari, eta aurreabisu-epe hauek beteko dituzte:

a) Espezialistek, ofizialek eta administrari-laguntzaileek …......15 lanegun.

b) Beste langileek: ………………………………………………….. Hilabete 1.

Adierazitako aurrerapenez ohartarazteko betebeharra ez betetzeak eskubidea emango dio 
enpresari langilearen likidaziotik atzeratutako egun bakoitzeko eguneko soldataren zenbate-
koaren kopuru baliokide bat deskontatzeko.
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19. artikulua. Ahaideak zaintzeagatiko eszedentzia

Gaixotasun larri edo oso larri bat dutelako ezkontidea edo bigarren gradura arteko odol-ahai-
detasuna duten senideak zaintzeko eszedentzia eskatzen duten langileek eskubidea izango 
dute BSH Electrodomésticos España SA, Gasteizko lantegian berriz lanean hasteko, baldin eta 
zuzendaritzari jakinarazten badiote baja hartu eta bost urteko epean, gehienez ere.

Eskubide hori gauzatu ahal izateko, langileak idatziz eskatu beharko dio eszedentzia enpre-
sari, eta idatzi horretan jakinarazi beharko dio zuzendaritzari ezkontidea edo senide bat zaintzeko 
eszedentzia eskatzeko asmoa duela, eta baita zainduko duen pertsonarekin duen ahaideta-
suna-maila eta horrek pairatzen duen gaixotasuna eta haren larritasuna ere.

Aurreko paragrafoan azaldu den eskaera, lanean berriz hastekoa, idatziz egingo da, eta 
lanean hasteko asmoa daukan data baino bi hilabete lehenago, gutxienez.

20. artikulua. Familiaren kontziliazioa

Familia bateragarri egite aldera, 8 eta 12 urte bitarteko seme-alabak dituzten guztiek lanal-
di-murrizketa eskatu ahal izango dute, betiere enpresaren eta langilearen artean adostasuna 
badago, batez ere lan-ordutegiari buruz, ohiko lanaldiaren barruan.

IV. kapitulua 
Lan-baldintzak

21. artikulua. Aparteko orduak

Gaur egungo langabezia-egoera kontuan izanik, eta langabeziaren ondorioak arintzeko 
asmoz, ezin izango da, oro har, laneko arau gisa, aparteko ordurik bete. Dena den, ezinbesteko 
arrazoiak direla-eta, edo ezusteko absentziak edo mantentzeko beharrizan hertsiak direla-eta, 
aparteko orduak betetzea beharrezkoa bada eta aldi bateko kontratuen bidez ordezkatzea ezi-
nezkoa izanez gero, salbuespen gisa onartuko dira.

Dena dela, aparteko orduak zer kasutan egin daitezkeen ezarriko dute enpresako zuzenda-
ritzak eta langileen legezko ordezkariek enpresaren baitan.

Urtarrilaren 19ko 92/1983 Errege Dekretua garatzen duen 1983ko martxoaren 1eko Aginduan 
aurreikusitakoari begira, aurreko paragrafoan adierazitako arrazoiengatik egiten diren aparteko 
orduen kotizazioak ez du xedapen horren barnean hartutako igoera gehigarria izango, eta enpre-
sak eta langileen ordezkaritzak hilero jakinarazi beharko diote lan agintaritzari.

Edonola ere, langileen ordezkariei eta enpresa-batzordeko kideei hilero informazioa emango 
zaie bete diren aparteko orduei eta aparteko ordu horiek eragin zituzten arrazoiei buruz. Infor-
mazio hori enpresak sinatu eta zigilatua egongo da.

Langileak hautatuko du aparteko orduen konpentsazioa nola jaso: ordainsari ekonomikoa 
jasota edo oporretako denbora jasota; aparteko ordu bakoitzeko, ordu bat eta hiru laurdeneko 
oporretako denbora jasoko du.

22. artikulua. Oporrak

Enpresako langileek 30 egutegi eguneko oporraldia hartzeko eskubidea izango dute, be-
tiere enpresan gutxienez urtebete badaramate lanean. Bestela, enpresari dagokio 30 eguneko 
oporraldia izateko eskubidea ez duten langileen lana antolatzea oporraldi honetan zehar, eta 
gerora lan egindako egunengatiko ordainsaria ordaintzea.

Malgutasunaren froga bezala eta ekoizpenaren egoerak hala eskatzen badu, enpresak egu-
tegiko opor-aste bat (gehienez ere 40 lan-ordukoa) ezarri ahal izango du, batzordearen eta 
enpresaren artean adostutakoa, honako egunetan: Aste Santua, San Prudentzio edo maiatzaren 
lehena. Gainerako opor-egunak uztailean eta abuztuan izango dira, araua printzipioz hau izango 
delarik: opor-txanda bakarra hartu behar bada, abuztuaren 15etik hasi eta atzerantz hartuko dira. 
Bi opor-txanda egotekotan, horrela jokatuko da: lehenengo txanda abuztuaren 15etik atzerantz 



2018ko maiatzaren 23a, asteazkena  •  59 zk. 

9/24

2018-01884

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

www.araba.eus

hartuko da, eta bigarren txanda abuztuaren 4tik aurrera, hartzeke dauden gainerako oporrak 
osatu arte. Adibidez, 2011. urterako, eta egutegi ofizialik ezean, honela izango litzateke: lehe-
nengo txanda uztailaren 21etik abuztuaren 14ra, eta bigarren txanda abuztuaren 4tik aurrera, 
hau da, abuztuaren 4tik 28ra.

Uztail eta abuztuko oporraldiak langileen ordezkariei jakinaraziko zaizkie opor-egun horiek 
baino 75 egun lehenago gutxienez.

Oporrak ordaindu egingo dira, kategoria bakoitzari dagokion kopuruaren arabera, 
atxikitako soldata-tauletan adierazita dagoen bezala eta langile bakoitzari dagokion opor-
egun kopuruaren arabera.

Aste Santuan, San Prudentzion edo maiatzaren lehenean batzordearen eta enpresaren ar-
tean adostu beharreko egutegiko asteko oporraldia (gehienez ere 40 lan-ordukoa) bi hilabete 
lehenago ezarriko da, gutxienez.

Enpresako lan egutegiaren arabera, langileak uztailean edo abuztuan hartu behar baldin 
baditu oporrak, eta salbuespenezko edo ezinbesteko kausak, edo enpresaren nahitaezko pre-
miazko beharrak direla-eta, ezarritako data horiek aldatu behar badira, eta langileak beste hi-
labete batzuetan baliatu behar baditu, oporren iraupena egutegiko bi egun gehiagoz luzatuko 
da, betiere oporrak baliatzeko data aldatuko dela 30 eguneko aurretiaz jakinarazten bazaio 
langileari.

23. artikulua. Lanaldia eta malgutasuna

BSH Electrodomésticos España SA; Gasteizko lantegiko lanaldia 1.720 ordukoa izango da 
2017an, 2018an eta 2019an, 215 lanegunetan banaturik, ezarritako lan-ordutegien arabera. Ordu 
horiek laneko egutegi batean zehaztuko ditu enpresak, enpresa-batzordearekin kontsultatu eta 
gero.

2017, 2018 eta 2019 urteak: lan-egutegia egiterakoan 1.720 orduko lanaldiari eutsiko zaio, 
baina langile bakoitzaren lanaldia 1.712 ordukoa izango da; soberan dauden 8 ordu horiek lan-
gileak nahi bezala baliatuko ditu. Enpresak bermatuko du langile guztiek erabiltzea ordu libre 
horiek, eta ez dira inoiz diruz konpentsatuko.

Alderdiek garatu beharreko metodoak enpresaren jarduera aurrera eramateko modurik 
onena bermatuko du, atal eta sail bakoitzari ordu-kopuru bat eskainiz, horiek gutxienez aste-
bete lehenago eskatzen badira. Enpresak du baimen hori emateko eskumena eta eskaera egin 
deneko ordena berean emango dira.

Txandaka eta lanaldi jarraituan lan egiten duten langileek 15 minutuko atsedenaldi bat 
izango dute egunero, “ogitartekoa” jateko, baina lanaldiaren zati bezala zenbatuko dira minutu 
horiek edozer gauzatarako.

Langile berriak lanaldi honetara eta laneko egutegi honetara egokituko dira, enpresan hasi 
diren eguna edozein izanik ere.

Ezinbesteko arrazoiengatik ezin balira bete laneko egutegi honetan aurreikusitako lanegun 
bat edo bat baino gehiago, batzordeak eta enpresaren zuzendaritzak plan bat adostuko lukete 
ordu horiek berreskuratzeko.

Urte hasieran, enpresaren zuzendaritzak urteko egutegia antolatuko du urteko lanorduen 
arabera, Eguberri eta Urte Berri egunen artean jarduerarik gabeko egunak sartuta.

Lanaldi zatituan, eguneko lanaldia 7 ordu eta 8 ordu eta 45 minutu artekoa izango da.

Uztailean lanaldi etengabea egingo da. Ekaineko lanaldia ez da 8 ordutik gorakoa izango.

Malgutasuna egutegiko egunak gainditzean:

Egutegiko egunak gainditzeagatiko egunak urte bakoitzeko egutegiaren arabera enpresak 
era librean hautatu eta definitzeko malgutasun gisa, 15 egutegiko egunen aurreabisuarekin, 
poltsatxoan bezala.
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Urtearen lehen erdian, poltsatxoko egunak edo malgutasun-egunak baliatzen direnean, osti-
raletan, zubietan edo jai-egunen ondoan jarriko dira, ekoizpen-egoeraren arabera posible bada.

Urte arteko malgutasuna:

Ekoizpenak gora edo behera egin dezakeenez, urte batean gainditzen diren 5 lanegun hu-
rrengo urteko egutegiari gehitu dakizkioke edo urte bateko 5 lanegun aurreko urtera pasa daitezke.

Hori egitekoan, gainditzen diren lan egunak aurreko edo hurrengo urtera pasatzen dire-
nean, bi urteko egutegiek konpentsatuta beharko dute geratu. Horrek esan nahi du, egutegia 
gainditzen duten lan egunak urte batetik bestera pasatzean ere, urte natural bateko lanaldia 
ezingo dela 5 egun baino gehiago luzatu edo 5 egun baino gehiago murriztu.

Poltsatxo tradizionaleko malgutasuna:

Eredu unibertsala, giza talde guztientzat: bi txandako ereduan, 64 orduko poltsatxoa 
pertsonako, gehienez 6 larunbat berreskuratuta, eta 25 euroko ordainketarekin lehenengo 4 
larunbateko bakoitzerako, 30 euroko ordainketarekin bosgarren larunbaterako eta 50 eurokoare-
kin seigarren larunbaterako. Kopuru horiek ordainduko zaizkie, bakarrik, benetan larunbatean 
lan egin behar dutenei (inola ere ez zaie aipatutako kopurua ordainduko edozein arrazoirengatik 
larunbat horietan benetan lanera joaten ez direnei).

Gainerako 16 orduak, poltsako 64 orduan osatu arte, honela berreskuratuko dira: urtearen 
bigarren zatian lanaldia zortzi ordutik gorakoa izango da egunero. Goizeko txandari dagokionez, 
lanaldiak 8 ordu eta 15 minutukoak izango dira eta arratsaldeko txandari dagokionez, 8 ordu 
eta 45 minutukoak.

Ekoizpen-egoera dela-eta posible bada, bada beste aukera bat: era indibidualean berresku-
ratzeko bi txanda, poltsatxoaren erregimenean eta gehigarririk gabe.

Hiru txandako eredu iraunkorrean (urte osoan gaueko txanda dutenek) 32 orduko poltsa 
pertsonako, eta honela berreskuratuko da: ostiral, larunbat eta igande gauetako txandetan, 
eta berreskuratu daitezkeen lau larunbat bakoitzeko 25 euro ordainduko dira. Kopuru horiek 
ordainduko zaizkie, bakarrik, benetan ostiral, larunbat, edo igande gauetan lan egin behar 
dutenei (inola ere ez zaie aipatutako kopurua ordainduko edozein arrazoirengatik berreskuratu 
beharreko ostiral, larunbat edo igande gau horietan benetan lanera joaten ez direnei).

Galdutako orduak berreskuratzea: Printzipioz, ez da orduak berreskuratzeko eskatzen. Hala 
eta guztiz ere, lanaren inguruabarrek aukera ematen badute, baliteke hiru txandakako lanarekin 
loturarik ez duten kolektibo batzuek orduak berreskuratu ahal izatea, aipatutakoetatik 2 larunbat 
gehienez saihestu ahal izateko.

Ostiral/larunbat/igandeak saihesteko aukerarik izanez gero, enpresak erraztasunak emango 
ditu, poltsatxoaren erregimenean eta osagarririk gabe, baita modu indibidualean ere, betiere 
produkzio-inguruabarrek ahalbidetzen badute.

Poltsatxo tradizionala erabiltzeko arauak:

1. Urtarriletik ekainera bitarte eskaririk ez dagoelako.

2. Aurreikusi gabeko egoerengatik, lanaldiak eta, beraz, lantegiaren ekoizpena eta irabaziak 
galtzea saihesteko erabiltzea komeni bada, enpresa batzordearekin adostuta.

3. Dagoen plantilla gutxiegi erabiltzea, hori erabiltzeak stock-a planean zehatutako mugatik 
gora handitzea eragingo balu (EPS orrien bidez egiaztagarria).

4. Maiz gertatzen da ekoizpen-jarduerari lotuta ez dagoen MOIren zati bat epe horretan 
murgilduta egotea ekoizpen-handieneko urteko aldian (uztaila-abendua) hasi behar diren egi-
tasmoak egiteko lanetan. Horri erantzunez, enpresak erabaki ahal izango du beharrizan ho-
rietan inplikatuta dauden departamentuak baztertuta geratzea, eta plantillako beste langileek 
erabiltzen duten malgutasuna ezin erabiltzea.
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Gorako edo beherako poltsatxoaren malgutasuna:

Orduko poltsatxoa erabiltzeko baldintzak berritzen dira, urtean zehar 4 larunbat erabiltzeko 
aukerarekin, bai gora nola behera. Logikoki, urtearen lehen zatian gora erabiltzen badira eta 
gero behera erabiltzea beharrezkoa bada, aurrena gora hartutako orduak erabili beharko ditugu, 
ordu horiek poltsatxoaren parte gisa hartuta. Adibidez, martxoan gorakoan edo positiboki larun-
bat bat baliatzen baldin bada, eta, gero, maiatzean, ostiral batean jai ematea beharrezkoa baldin 
bada, egun hori aurrerago gorakoan baliatutako egunarekin konpentsatutzat hartuko da. Gauza 
bera gertatzen da kontrako noranzkoan. Hau da, beherakoan eta modu tradizionalean egun bat 
hartzen bada (martxoko ostiral bat), eta, gero, maiatzean, gorakoan larunbat bat hartzen bada, 
aurreko eguna konpentsatutzat hartuko da (poltsatxoaren malgutasuna aplikatzeko ondorengo 
taulan garatzen da).

Era berean, poltsa tradizionalaren erabilerari buruz aurreko hitzarmenetan zehaztutako mu-
gak berritu egiten dira, muga hori 64 ordutan ezarriz. Hau da, urtearen lehen sei hilabeteetan 
erabili ahal izango da, ekoizpen-faltagatik beharrezkoa bada. Aurreko hitzarmenetan zehaztutako 
berreskurapen-arauak ere berresten dira.

Poltsatxoaren malgutasuna aplikatzeko taula

BEHE-DENBORALDIA (BD), URTARRILETIK EKAINERA

Beherako malgutasuna 64 ordu poltsatxo tradizional bezala

Gorako malgutasuna 32 ordu gehienez ere, 4 larunbatetan

Baldintzak

Poltsa agortu ez izana, gehienez ere epe hauetan:

64 ordu 0 larunbat

48 ordu Larunbat 1

32 ordu 2 larunbat

16 ordu 3 larunbat

0 ordu 4 larunbat
GOI-DENBORALDIA (GD), UZTAILETIK ABENDURA

Beherako malgutasuna batere ez

Gorako malgutasuna poltsatxokoa, 64 ordura arte larunbatetan edota lanaldia aplikatuta

Baldintzak

Behe-denboraldian honako hauek erabili izana:

0 larunbat 64 ordu (poltsatxo tradizionala)

0 larunbat 56 ordu (poltsatxo tradizionala)

1 Larunbata 48 ordu

1 Larunbata 40 ordu

2 larunbat 32 ordu

2 larunbat 24 ordu

3 larunbat 16 ordu

3 larunbat 8 ordu

4 larunbat 0 ordu

Bestela esanda, behe denboraldian 4 larunbat kontsumitzen badira, goi denboraldiko poltsa desagertzen da
ADIBIDEA ONDORIOA OHARRA

4 larunbat behe denboraldian Poltsatxoa = 0

0 larunbat behe denboraldian eta 32 orduko murrizketa 32 ordu goi denboraldian (poltsatxo tradizionala)

0 larunbat behe denboraldian eta 64 orduko murrizketa 64 ordu goi denboraldian (poltsatxo tradizionala)

0 larunbat behe denboraldian eta 0 orduko murrizketa 32 ordu goi denboraldian Eguberrira arte konpentsatu behar dira

Larunbat 1 behe denboraldian eta 0 orduko murrizketa 24 ordu goi denboraldian Eguberrira arte konpentsatu behar dira

Larunbat 2 behe denboraldian eta 0 orduko murrizketa 16 ordu goi denboraldian Eguberrira arte konpentsatu behar dira

Larunbat 3 behe denboraldian eta 0 orduko murrizketa 8 ordu goi denboraldian Eguberrira arte konpentsatu behar dira

Larunbat 4 behe denboraldian eta 0 orduko murrizketa 0 ordu goi denboraldian Eguberrira arte konpentsatu behar dira
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Lan-txandak:

Aldaketa hauek ezarri dira, ekoizpen-behar berriei aurre egiteko:

— Zuzeneko lan-eskuaren lanaldiaren aldaketa: posible izango da txandakako hiru txanda 
ezartzea, eragingo dien langileei 15 eguneko aurrerapenarekin abisatuta.

— Malgutasuna lan-atalka erabili ahal izango da.

— Injekzioan laugarren txanda bat ezartzea, langile berriak kontratatuta (asteburuetan eta 
jai-egunetan): 15 euroko plusa larunbateko zortzi orduko lanaldiagatik, benetan lantegira joan 
direnentzat eta lan egin dutenentzat; 25 euroko plusa igandeko zortzi orduko lanaldiagatik, be-
netan lantegira joan direnentzat eta lan egin dutenentzat; 30 euroko plusa jai-egunetako zortzi 
orduko lanaldiagatik, benetan lantegira joan direnentzat eta lan egin dutenentzat.

Injekziozko txandak:

— Txandakako txandak ezarriko dira goizez, arratsaldez eta gauez.

— Ogitartekoa hartzeko atsedenaldia egongo da:

- Goizeko lan-txandan: 9:30 eta 10:30 bitartean.

- Arratsaldeko lan-txandan: 17:30 eta 18:30 bitartean.

- Gaueko lan-txandan: 01:30 eta 02:30 bitartean.

Erdiko txanda:

Urtarriletik ekainera eta irailetik abendura: 7:00etatik 19:00etara, bazkaltzeko ordubeteko 
etenaldiarekin, gutxienez. Etenaldi hori langilearen kontura egingo da eta ez da lanaldi efekti-
boaren parte izango.

Uztailetik abuztura: 7:00etatik 15:00etara.

Urtarriletik ekainera eta irailetik abendura indarrean dauden ordutegien kalterik gabe, erdiko 
txandan (7:00-19:00 ordutegia duen txanda) malgutasun-tarte bat ezartzen da, bai sartzeko 
orduan, nola bazkalorduan edo irteterako orduan. Hori erabili egingo da enpresaren beharrek 
posible egiten dutenean eta sail bakoitzeko buruek hala erabakitzen dutenean.

Malgutasun hori horrela egingo da:

OFIZIALA MALGUA

HASIERA 8:00 07:00 - 09:00

BAZKALORDUA 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00

AMAIERA 18:00 16:00 - 19:00

Uztailean eta abuztuan indarrean dauden ordutegien kalterik gabe, erdiko txandan (7:00-
15:00 ordutegia duen txanda) malgutasun-tarte bat ezartzen da, bai sartzeko orduan, nola ba-
zkalorduan edo irteterako orduan. Hori erabili egingo da enpresaren beharrek posible egiten 
dutenean eta sail bakoitzeko buruek hala erabakitzen dutenean.

Malgutasun hori horrela egingo da:

OFIZIALA MALGUA

HASIERA 07:00 07:00 - 09:00

AMAIERA 15:00 15:00 - 17:00



2018ko maiatzaren 23a, asteazkena  •  59 zk. 

13/24

2018-01884

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

www.araba.eus

Erdiko txandan malgua erabiltzeko arau orokorra:

1. Ordu hauetan nahitaez egon behar da enpresan: 10:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 
16:00etara eta bileretarako ezarritako orduetan.

2. Berreskuratzeko orduen/egunaren gehieneko lanaldia. Langile guztiek, ordu malguak 
berreskuratzeko, euren lanaldia gehienez ere 07:00etatik 19:00etara egin ahalko dute. 07:00etatik 
19:00etara bitarteko ordu horietatik kanpo egindako orduak ez dira konputatuko erregistro-sis-
teman, arduradunaren baimenik eta esanbidezko jarraibiderik ez badago.

3. Berreskuratzeko konputua: ordu malgu guztiek hiruhileko konputuan berreskuratuta egon 
beharko dute. Hiruhileko bakoitzaren amaieran saldo malgua positiboa eta 20 ordutik gorakoa 
bada, 20 ordu horietatik gorako gaindikina hurrengo hiruhilekoari dagokion saldo malgura 
eramango da.

Malgutasuneko orduak hilero zenbatuko dira. Inolaz ere ez dira aldatuko garraioaren ordu-
tegiak. Horiek ordutegi ofizialaren arabera ezarriko dira, orain arte egiten zen bezala.

24. artikulua. Lizentziak eta baimenak

a) Ordaindutako baimenak.

Behar besteko aurrerapenarekin jakinarazita, langileek baimen ordainduak izateko eskubidea 
izango dute, arrazoi hauengatik:

a.1) Gurasoen edo seme-alaben heriotzagatik: egutegiko 4 egun.

a.2). Aita-amaginarreben, aiton-amonen, biloben edo anai-arreben heriotzagatik: egutegiko 
3 egun.

a.3) Ezkontidearen heriotzagatik: egutegiko 6 egun; ez-ordainduriko 3 baimen-egun gehiago 
eskatu ahal izango ditu.

a.4) Ezkonanai-arreba eta suhi-errainen heriotzagatik: 2 egun natural.

a.5) Bigarren maila arteko odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezkoen gaixotasun 
larriagatik, eta behar bezala justifikatuta: 2 lanegun. Artikulu honen ondorioetarako, anestesia 
orokorra aplikatzen den ebakuntzak edo ospitaleratzea eskatzen duten ebakuntzak hartuko 
dira gaixotasun larritzat, baita medikuak ziurtagiri ofizialean, edo ondoren alderdietako ba-
tek eskatuta, larritzat hartzen dituenak ere. Ziurtagiri hori izan ezean, Gizarte Segurantzako 
osasun-zerbitzuek horretarako egiten dutena aurkeztuko da.

a.6) Seme-alaba urritu fisiko eta psikikoak dituzten langileek: bi egun natural seme-alaba 
horientzako kontsulta medikoetara joateko, beti ere horrek probintziatik irtetea eskatzen due-
nean.

a.7) Semea edo alaba jaiotzea: 2 lanegun. Ebakuntza egin behar izanez gero, egutegiko hiru 
egunez luzatuko da epea.

a.8) Semea, alaba, anaia, arreba edo gurasoa ezkontzen bada: egun natural 1.

a.9) Langilea bera ezkontzen bada, egutegiko 17 egun. Ekoizpen eta antolamendu 
zirkunstantziek uzten badute, baimen hori 10 egun gehiago luzatu ahal izango da, baina egun 
horiek ez dira ordainduko.

Baimen osagarri hori enpresak onartzen ez badu, zergatia jakinarazi beharko dio enpre-
sa-batzordeari edo langileen ordezkariari.

a.10) Langilea etxez aldatzen bada, egun natural 1.

Artikulu honetako a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.7) eta a.8) ataletan jasotako kasuetan, lehen 
adierazitako epeak beste bi egun arte luzatu ahal izango dira gehienez, langileak probintziatik 
kanpora joan behar izanez gero.
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Langileak nahi izanez gero, lanaldi-erditan banatu ahal izango dira artikulu honetako a.5) eta 
a.7) ataletan azaltzen diren baimenak, betiere enpresaren produkzio-antolamenduan kalterik 
eragiten ez bada. Probintziatik kanpora bidaiatzeak baimena luzatzea ekar lezakeen kasuetan, 
aldiz, aukera hori ezin izango da baliatu.

Erregistroan behar bezala justifikatutako elkarbizitza egonkor bat egiaztatzen duten izatezko 
bikoteei ezkondutako bikoteei aitortzen zaizkien eskubide eta prestazio berak aitortuko zaizkie.

b) Ez-ordaindutako baimenak.

Enpresaren eskumena da baimen pertsonalak ematea, langile batek eskatzen dituenean.

Kasu bakoitzean enpresak ezarri ahal izango du horiek berreskuratzea derrigorrezkoa den.

Berreskuratu beharreko baimen pertsonalen kasuan, berreskurapena baimena erabili eta 
hurrengo 30 egunetan egin behar izango da.

25. artikulua. Ordaindutako baimenen sailkapena eta haien ordainsaria

Baimen mota desberdinen arabera, itundutako ordainsariak honelakoak izango dira:

a) Gizarte Segurantzako familia-medikuaren kontsultara joatea:

Soldata-oinarria eta jarduera-plusa sortuko da; urteko 16 ordu gehienez ere. Ezgaitasunen 
bat duten lehen graduko senideei laguntzeko erabili ahal izango da. Gero ordainsaririk gabeko 
baimena emango da.

b) Gizarte Segurantzako espezialistara joatea:

Soldata-oinarria eta jarduera-plusa sortuko da, kasu honetan ordu-mugarik gabe, mediku 
espezialistara joateko txartela aurkeztu eta gero.

c) Ordaindutako baimenak:

c.1) Betebehar saihetsezin, publiko eta pertsonal bat izateagatik, eta 2. maila arteko 
odol-ahaidetasuneko senideen heriotzagatik eta gaixotasunagatik, seme-alaben jaiotzagatik, 
etxez aldatzeagatik edo batzarrengatik, soldata-oinarria gehi azken hiru hilabeteetako jardue-
ra-prima sortuko da.

c.2) 2. maila arteko ezkontza-ahaidetasuneko senideen gaixotasun larriarengatik, soldata-oi-
narria sortuko da eta prima 70 Bedaux-en ordainduko da.

c.3) Ordaindutako baimenak ekonomatuaren bileragatik, ezkontzagatik eta enpre-
sa-batzordeko kideentzat; soldata-oinarria gehi azken hiru hilabeteetako jarduera-prima sor-
tuko dira.

Batzarreko, enpresa-batzordeko kideen eta Ekonomatuko ordaindutako baimenetan, a), 
b) eta c.1) eta c.3) ataletan (hurrenez hurren) xedatutakoaz gain, soldataz kanpoko plusa ere 
ordainduko dira.

26. artikulua. Emakume haurdunaren lanpostua

Lanpostu egokiago bat emango zaie behin behinean eskatzen duten langile guztiei. Era be-
rean, erditze aurreko eta ondoko atsedenaldiak hartu ahal izango dituzte, legeak ezarritakoaren 
arabera.

27. artikulua. Ezintasun fisikoak eta psikikoak dituzten langileak

Lan-istripuak edo lanbide-gaixotasunak eraginda langile baten ahalmen fisiko eta psikikoak 
gutxitzen badira, langileak lehentasuna izango du enpresan bere gaitasunetarako egokiagoak 
diren lanpostuak hartzeko, betiere egiaztatzen badu lanpostu berrian jarduteko gaitasuna duela.

Ezintasun iraunkor partziala aitortu izanak ez dio lanbide-kategoriaren murrizketarik eragingo 
ezintasun-egoeran dagoen langileari.
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28. artikulua. Lan-fundazioa

Gasteizko San Prudentzio lan-fundazioaren zerbitzuen emakida mantentzen zaie hitzarmen 
honek eragiten dien enpresako langileei.

Nolanahi ere, indarrean dauden xedapenen ondorioz ekonomatu hori pertsona juridiko 
gisa desagertzen bada, helburu bereko jarduera batean parte hartzeko konpromisoa hartu du 
enpresak, orain arte egin den ekarpen berarekin.

V. kapitulua 
Ordainsarien egitura

29. artikulua. Ordainsari-kontzeptuak eta kalte-ordainak

Honako hauek dira hitzarmen honetako lansari-kontzeptuak eta kalte-ordainak:

A) Ordainsari-kontzeptuak:

a) Soldata-oinarria.

b) Osagarriak:

1. Antzinatasun-plusa.

2. Gaueko lanengatiko plusa.

3. Jarduera-plusa.

4. Txandakako lana.

5. Laneratzeagatiko konpentsazioa.

6. Uztaileko eta Gabonetako aparteko haborokinak.

c) Aparteko orduak.

B) Kalte-ordainak:

a) Soldataz kanpoko plusa.

b) Norberaren ibilgailuan eginiko kilometroak.

30. artikulua. Oinarrizko soldata

Atxikitako soldata-tauletan zehaztuko da kategoria guztietarako.

Aldi baterako langileek lan egindako ordu bakoitzeko kobratuko dute.

31. artikulua. Antzinatasun-plusa

Eskuarki, antzinatasun-sariak deiturikoei dagokie plus hori; atxikitako soldata-tauletan ze-
hazten da zenbatekoa izango den kategorietarako eta bosturtekoetako denboraldi bakoitzerako, 
eta mugaegunaren hurrengo hilabetetik aurrera zenbatuko dira bosturteko horiek.

Plus horren zenbatekoa atxikitako soldata-tauletan zehazten da kategoria guztietarako.

Antzinatasun-plusari edo antzinatasun-sariei dagozkien zenbatekoak ez dira izango une 
horretan indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren gaineko ehuneko 5 aplikatu-
takoan ateratzen diren zenbatekoak baino txikiagoak.

32. artikulua. Gaueko lanengatiko plusa

Plus horren zenbatekoa atxikitako soldata-tauletan zehazten da kategoria guztietarako.

Gaueko 22:00etatik goizeko 6:00etara bitartekoa hartuko da gaueko lantzat. Gaueko jarduna 
eranskineko tauletan aurreikusitako 8 orduetatik beherakoa bada, tauletan kontzeptu honetarako 
ezarrita dauden zenbatekoen zati proportzionala ordainduko da.



2018ko maiatzaren 23a, asteazkena  •  59 zk. 

16/24

2018-01884

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

www.araba.eus

33. artikulua. Jarduera-plusa

Jarduera-plusa izeneko osagarria lan egindako ordu bakoitzeko ordainduko da. Plus ho-
rren zenbatekoa eranskineko tauletan azaltzen da, eta gehieneko errendimenduaren arabera 
kalkulatzen da; hau da, 80 Bedauxen arabera.

Langilearekin zerikusirik ez duten eta enpresari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik langileak 
bere ohiko lana bete ezin badu, kontzeptu horrengatik hauxe ordainduko zaio: lan egindako 
azken hiru hilabeteetan langileak lortutako batez besteko jarduera, arrazoi horiek eragindako 
ordu bakoitzeko.

Nolanahi ere, kontzeptu horrengatik sorrarazitako urteko zenbatekoa ez da izango langilea-
ren kategoriari dagozkion atxikitako soldata-taulen arabera langileak jaso behar duen urteko 
lansari gordinaren ehuneko 16tik gorakoa. Aipatutako portzentaje hori gaindituz gero, aldea 
soldata-oinarri bezala ordainduko da.

Plus horren zenbatekoa atxikitako soldata-tauletan zehazten da kategoria guztietarako.

34. artikulua. Produktibitate-plana

34. 1 Material akastunagatik aplikatzen den ehunekoa tauletan murrizten da.

(2005eko azaroaren 30ean sinatutako produktibitate planeko taulen arabera).

34. 2 Egokitze-maila lortzeko ezarritako denbora aldatzen da (2005eko azaroaren 30ean 
sinatutako produktibitate planeko taulen arabera).

Egokitzealdiari buruzko beste afera batzuk:

Familia berean eta eragiketa berberetan ereduak aldatzen badira, ez da egokitzealdirik be-
harko. Kasu berezietan (TB11391 eta TB8391), egokitzealdia modelo berria muntatzearen zail-
tasunaren arabera ezarriko da.

34. 3 Langile bakoitzak konpondu eta berreskuratu beharko ditu lantegian atzematen dituen 
bere akatsak.

(2005eko azaroaren 30ean sinatutako produktibitate planeko taulen arabera).

Akatsak norberak konpontzeari buruzko beste ohar batzuk:

— Autokonponketak produkzioaren ehuneko 4ko muga izango du eguneko lanaldi 
bakoitzean; hau da, egindako pieza akastunak eguneko produkzioaren ehuneko 4 edo hortik 
behera badira, lanaldiaren barruan konponduko dira.

— Pieza akastunak eguneko produkzioaren ehuneko 4tik gora badira, honako hiru aukera-
tako bat hautatu ahal izango da: piezak berreskuratu (arduradunarekin adostu ondoren), pieza 
akastunak pieza on berriekin ordezkatu (langilearen kontura), edota akatsak atzeman diren lotea 
egiteagatik lortutako prima galdu.

35. artikulua. Txandakako lanaren plusa

Plus horren zenbatekoa atxikitako soldata-tauletan zehazten da kategoria guztietarako.

Langile bat txandaka lan egiten ari dela ulertzen da lanean honela ari denean:

• Goizez edo arratsaldez.

• Goizez, arratsaldez edo gauez.

36. artikulua. Laneratzeagatiko konpentsazioa

Laneratzeagatiko konpentsazioa hilean 9,82 eurokoa izango da 2017, 2018. eta 2019. urteetan. 
Konpentsazio hori ezartzen da lan-hilabeteetan zero orduko absentismoa duten langileentzat, 
ondoko kontzeptuak alde batera utzita:

a) Lan-istripua, ordu sindikalak eta batzarra.

b) 24. artikuluko a.1, a.2, a.3, a.4, a.6, a.7, a.8 eta a.9 atalak.
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c) A.5 atala kasu hauetan: ezkontidea, gurasoak, seme-alabak eta anai-arrebak, odol-kide-
tasunekoak direnean.

37. artikulua. Aparteko haborokinak

Uztaileko eta Eguberrietako aparteko haborokinak eranskinetako soldata-tauletan azaltzen 
dira kategoria bakoitzerako. Haborokin horiek uztailaren 15ean eta abenduaren 15ean ordain-
duko dira.

Kontzeptu hau seihileko naturalen arabera sortuko da. Seihileko natural horien erdian lana 
utzi edo lanean hasten diren langileek eskubidea izango dute seihileko horretan lan egindako 
denborarengatik dagozkien haborokinen zati proportzionala jasotzera.

Gaixotasunak, amatasunak edo lan-istripuak eragindako Lanerako Ezintasun Iragankorreko 
aldiak lan egindako denboratzat hartuko dira Hitzarmen honetan itundutako aparteko haboro-
kinak jasotzeko garaian.

38. artikulua. Team Leader lanpostuaren plusa

“Soldataz kanpoko plusa”ri buruzko 38. artikulua desagertu da, soldataz kanpoko plusaren 
zenbatekoa soldata-oinarrira pasa da-eta 2016ko urtarriletik aurrera. 38. artikulu berriak “Team 
Leaderraren plusa” jasotzen du.

Team Leaderraren plusa jasoko dute zuzendaritzak esanbidez izendatutako langileek, ardu-
radun baten edo goragoko baten agintaritzapean arlo zehatz batean eta agintaritza hierarkikorik 
gabe beharginen koordinazio funtzionaleko egitekoak bete behar dituzten horiek. Arduradunak 
jarraituko du beharginen agintari hierarkikoa izaten. Team Leaderraren eginkizun horiek idatziz 
jakinarazten zaizkionetik aurrera jasoko du plus hori, eta soilik funtzio horiek betetzen dituen 
bitartean; ez da finkagarria izango.

Team Leaderraren plusa, benetan lan egindako egun bakoitzeko, ekoizpen sailean 6,42 euro 
izango da, eta injekzio sailean 13,10 euro.

VI. kapitulua 
Langileentzako hobekuntzak

39. artikulua. Ibilgailu partikularra erabiltzea

Langileak enpresaren beharrengatik eta enpresak eskatuta bere ibilgailuarekin bidaia egin 
behar badu, 0,222 euroko kopurua ordainduko zaio kilometro bakoitzeko, eta horretarako BSH 
enpresak ezartzen dituen arauei jarraituko zaie.

40. artikulua. Aseguru-poliza

Hitzarmen honek eragiten dien langile guztientzat aseguru-poliza bat ezartzen da, honako 
arriskuen estaldurarako: heriotza, ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor absolutua eta 
baliaezintasun handia, istripu baten edo gaixotasun baten ondorio badira, eta honako di-
ru-kopuruak emango dira:

2017, 2018. eta 2019. urteak

• Heriotzagatik 19.650,36
• Betiko baliaezintasunagatik 19.650,36

41. artikulua. Prestazio osagarriak aldi baterako ezintasun-egoeretan

Gaixotasun arruntak eragindako aldi baterako ezintasunaren kasuetan, gertakizun arinen-
gatik Oinarri Arautzailearen ehuneko 100eko zenbatekoa jasoko duela bermatuko dio enpresak 
langileari, lehen egunetik hasita, betiere gertakari horrengatik Gizarte Segurantzaren prestazio 
ekonomikoen inguruan gaur egun dagoen legezko araudiaren arabera.
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Prestazio osagarri horren ondorioz denboraldi horretan langileak jasoko dituen soldata liki-
doek ez dute inolaz ere gaindituko hitzarmen honen arabera eta ohiko lanaldian langile berari, 
enpresan egiten duen lan-jarduera egiten badu, dagozkion soldata likidoak.

42. artikulua. Prestazio osagarria lan-istripu eta lanbide-gaixotasunen kasuan

Lan-istripuak edo lanbide-gaixotasunak eragindako aldi baterako ezintasuneko kasuetan, in 
itinere istripuak eragindakoak salbu, enpresak langileari haren oinarri arautzailearen ehuneko 
100 bermatuko dio.

Prestazio osagarri horren ondorioz denboraldi horretan langileak jasoko dituen soldata liki-
doek ez dute inolaz ere gaindituko hitzarmen honen arabera eta ohiko lanaldian langile berari, 
enpresan egiten duen lan-jarduera egiten badu, dagozkion soldata likidoak.

43. artikulua. Lan-osasuna hitzarmen kolektibo hau sinatzen duten alderdiek beharrezko 
jarduerak eta neurriak hartuko dituzte laneko segurtasuna eta osasuna bermatzeko

Honako hauek aplikatuko dira, bakoitza dagokion alorretan eta berezkoa duen indarrarekin: 
Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea, LANEren hitzarmenak eta gomendioak, 89/391CEE 
zuzentaraua eta EBren zuzentarau zehatzak eta enpresa honi eragiten dion eta bat datorren 
araudia.

Hitzarmen honen eraginpean dauden langile guztiek laneko segurtasunaren eta osasunaren 
objektu eta subjektu dira eta bere gain hartu behar dituzte, bakoitzari dagokion alorrean, horrek 
eragiten dituen eskubideak eta betebeharrak, helburu nagusia zuzengarria baino prebentziozkoa 
dela ulertuz, betiere.

Langileen segurtasuna eta osasuna ekoizpen-prozesuaren partetzat hartuko da, ekoizpena-
ren, kalitatearen eta kostuen maila berean, eta kontuan hartuko da plangintzan, koordinazioan 
eta kontrolean.

Lan-zentroaren zuzendaritzaren ardura da langileen segurtasuna eta osasuna bermatzea 
eta enpresa guztia engaiatzea segurtasunaren eta osasunaren prebentzioan eta, langileen eta 
haien ordezkarien laguntzarekin eta parte-hartzearekin, prebentzio-politika formulatzea eta 
aplikatzea, dagokion alor guztietan.

44. artikulua. Alkoholaren eta drogen kontsumoa:

Bi alderdiek konpromisoa hartzen dute langileen artean alkoholaren eta drogaren 
kontsumoak dakartzan arriskuei buruzko informazioa zabaltzeko, eta baita errehabilitazioa egi-
teko interesa agertzen duten pertsonei laguntzeko ere, gaiak eskatzen duen konfidentzialtasuna 
gordez eta arazo horiek konpontzeko egokienak diren elkarte eta pertsonengana joz

45. artikulua. Jazarpen sexuala:

Bi alderdiek konpromisoa hartzen dute beharrezko neurri guztiak hartzeko langile guztiek 
duten intimitaterako eskubidea eta haien duintasunari zor zaion begirunea bermatzeko, izaera 
sexualeko erasoen (hitzezkoak zein fisikoak) aurreko babesa emanez

46. artikulua. Prestakuntza

Behar dituen baimen guztiak emango zaizkio langileari azterketak egitera joateko, eta lan-
txanda aukeratzeko lehentasuna izango du, baldin eta normalean titulu akademikoa edo lanbi-
de-titulua lortzeko ikasketak egiten baditu eta aurrez abisatu eta justifikatzen badu

Lan-beharren araberako prestakuntza.

47. artikulua. Katalogoko aparatuen salmenta

BSH Taldeak Espainian dituen enpresa guztientzako arau orokor eta komunaren arabera 
egingo dira.
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VII. kapitulua 
Diziplina-erregimena

48. artikulua. Zigorrak jakinaraztea

Hutsegite larri edo oso larrien ondorioz hartu beharreko neurri edo langileentzako dizi-
plina-zigorren kasuetan, enpresa-batzordeari entzun ondoren jakinaraziko du erabakitakoa 
enpresak.

Neurri hori enpresa-batzordeko kide bati aplikatzen zaionean, diziplina-neurria hartu baino 
gutxienez 24 ordu lehenago egingo da jakinarazpen hori.

Bestalde, gero adieraziko diren betebeharren arabera eratutako atal sindikaleko ordezkariari 
aplikatzen bazaizkio zehapen horiek, delegatu hori kide den tokiko edo probintziako sindikatuari 
aipatutako 24 orduko aurrerapenaz jakinaraziko zaio hutsegite larriengatiko diziplina-neurri hori.

Honako kasu hauek hutsegite larritzat hartuko dira:

a) Hilabete berean 3 aldiz berandu iristea, bai goizez nola arratsaldez.

b) Hilabete berean justifikatu gabeko 2 hutsegite izatea.

c) Hilabete berean justifikatu gabeko hutsegite bat eta 2 puntualtasun hutsegite egitea.

Langile bat lanera berandu iristen denean, neurri hauek hartuko dira:

a) 5 eta 35 minutu artean, biak barne, ordu erdi kenduko zaio.

b) 35 minutu eta ordu 1 eta 15 minutu artean, ordu 1 eta 15 minutu kenduko zaizkio.

c) Hortik aurrera ez zaio enpresan sartzen utziko eta justifikatu gabeko hutsegite bezala 
hartuko da, enpresaren ezinbesteko behar inperatiboengatik ez bada.

Hutsegite larria berriro egiten bada, jasotako zigorrak metatu egingo dira urte beraren ba-
rruan, hau da, hutsegitea berriz eginez gero zigor handiagoa ezarriko zaio eskalan.

VIII. kapitulua 
Xedapen osagarriak

49. artikulua. Eskubide sindikalak

Langileen ordezkarien osaera eta ordezkaritza-lan horiek egiteko erabil daitezkeen orduak 
Langileen Estatutuaren 66 eta 68.e) atalen araberakoak izango dira.

Ordu sindikalak pilatu ahal izango dira enpresa-batzordeko atal sindikal bakoitzaren kideen 
artean, hilabetero.

Ordu horiek baliatu ahal izango dituzten pertsonen izendapena nominala izango da, eta 
izendapenaren iraupena agintaldi sindikalaren iraupena izango da, edo agintaldi kentzen zaien 
arte, edo zuzendaritzarekin akordio berri bat lortzen den arte.

Era berean, sindikatuen ordezkariak hilean gehienez ordaindutako 15 ordu izango dituzte, 
beren eginkizun sindikaletarako.

Ordu horiek hitzarmen honen 25. artikuluan aurreikusten diren baldintzetan ordainduko 
zaizkio.

Enpresak bere gain hartuko ditu hitzarmen kolektiboa negoziatzeko erabilitako orduak.

50. artikulua. Langileen batzarra

Hitzarmen honen eraginpeko langileek gehienez ere 4 ordu izango dituzte hitzarmen honen 
indarraldiko urte bakoitzean, lanordutzat ordainduko zaizkienak. Horretarako, beherago ageri 
diren baldintzak bete beharko dituzte.
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Batzar-deia egiteko, enpresa batzordearen gehiengoa beharko da, edo langileen plantillako 
ehuneko hogei (ehuneko 20) gutxienez.

Batzarra egitekoa dela, zer gai jorratuko diren eta gutxi gorabehera zenbat luzatuko den 
aurrez jakinarazi behar dio enpresa-batzordeak enpresako zuzendaritzari, bilera egin baino 24 
ordu lehenago, gutxienez.

Kasu guztietan, enpresa-batzordea izango da batzar horretako buru, eta hura arduratuko da 
batzarra behar bezala egiteaz.

51. artikulua. Mediku-azterketak

Hitzarmen honen eraginpeko langileek eskubidea izango dute urtero mediku-azterketa bat 
egiteko lanorduetan. Azterketa hori nahitaezkoa eta doakoa izango da.

Mediku-azterketa horiek, gai honetarako indarrean dauden legeei jarraikiz, nahitaezkoak 
izango dira enpresa zein langileentzat eta honako hauek izango dira:

a) Enpresan sartu aurretik.

b) Urteroko osasun-azterketak.

c) Azterketa bereziak, enpresako Mediku Zerbitzuen Erregelamenduaren 50. artikuluko 
arrisku espezifikoen araberakoak.

Langile bakoitzari pertsonalki emango dizkiote azterketaren emaitzak idatziz.

52. artikulua. Likidazioa

Enpresan baja emanez gero, langileak likidazio-agiriaren kopia exijitu ahal izango du lanpos-
tua utzi baino 48 ordu lehenago.

53. artikulua. Laneko arropa

Arropa emango zaie hitzarmen honen eraginpean legez laneko arropa eta lanpostu 
bakoitzaren beharrei egokitutako babes-jantzi pertsonalak izateko eskubidea duten langileei . 
Emandako arropa eta babes-jantziak lanaldian erabili beharko dira.

Era berean, langileei eman egingo zaizkie babes-jantziak, homologatuak eta lanpostu 
bakoitzarentzako egokiak, eta erabilera errazteko jantzion garapen tekniko eta ergonomikoa 
kontuan hartuko da. Laneko jantziak eta NBEak (norbera babesteko ekipamendua) ahalik eta 
azkarren ordezkatuko dira, hondatuta daudela egiaztatu eta gero.

Lanean lehen aldiz hasten diren langileei enpresak galtza bat, bi kamiseta eta eskuoihal bat 
emango dizkie beren egitekoak egin ahal izan ditzaten, eta baita jertse bat neguan.

Jantzi hauek, lanaren eraginez, nahi gabe narriatzen direnean ordezkatu egingo dira.

Hitzarmen honen indarraldian, segurtasuneko oinetakoak emango zaizkie ekoizpen arloko 
langileei, eta horiek erabiltzea derrigorrezkoa izango da urte guztian. Erabiltzearen poderioz 
hondatzen direnean, ordezkatu egingo dira. Ordezkapena eskatzen denean, segurtasuneko oine-
tako horien ordez segurtasuneko beste oinetako batzuk eskatu ahal izango dira, betiere enpre-
saren prebentzio-sailak oniritzia ematen badu. Enpresak eskatuko dizkio ohiko hornitzaileari 
segurtasuneko oinetako horiek. Langileak eskatutako segurtasuneko oinetakoak enpresak eman 
ohi dituen segurtasuneko oinetakoak baino garestiagoak direnean, langileak berak ordaindu 
beharko dio aldea hornitzaileari. Langileak ez badio aldea hornitzaileari zuzenean ordaindu nahi, 
enpresak berak nahi dituen segurtasun oinetakoak emango dizkio langileari.

54. artikulua. Langileen garraioa

Enpresa arduratuko da langileei lantegira joateko baliabideak eskaintzeaz.



2018ko maiatzaren 23a, asteazkena  •  59 zk. 

21/24

2018-01884

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

www.araba.eus

55. artikulua. Gabonetako otarrea

Gabonak direla-eta, enpresak saski bana emango die langileei. Saskiak 49,12 euroko balioa 
izango du 2017, 2018 eta 2019 urteetan.

Enpresa-batzordea arduratuko da saskiaren erosketa kudeatzeaz.

56. artikulua. Eskola-laguntza

Eskola-laguntza sortu da, eta laguntza hori Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH, 
Batxilergoa, Unibertsitate Ikasketak eta Lanbide Heziketa ikasten ari den seme-alabaren bat 
duen langileari emango zaio urte osorako. 2017, 2018 eta 2019an 90,04 eurokoa da laguntza hori.

Unibertsitate-ikasketetarako eta lanbide heziketarako, laguntza ez da inolaz ere emango 
dagokion ikasketa-planaren iraupena gainditzen duten urteetan.

Laguntza hau erabil dezakete ere hitzarmenetik kanpo dauden langileek (soldata-taula edo 
kategorietan agertzen ez den pertsonala).

Zenbateko hori iraileko nominan ordainduko da.

57. artikulua. Langileak berriz hartzea kaleratze bidegabe edo deuseza dela-eta

Langile bat laneko errendimendu edo jarrera dela-eta kaleratua izan eta gero, eta laneko 
epaitegiek, epai irmo baten bidez, kaleratze hori bidegabea edo ezdeusa dela diotenean, enpre-
sak langilearekin negoziatuko du langilea berriz hartzeko edo kalte-ordaina ordaintzeko, lehen 
aukerak lehentasuna duelarik, langileak hala eskatzen duenean.

58. artikulua. Soldataren igoera

Plantillaren lan arloko baldintza guztiak mantentzeko, zera proposatzen da: akordioa sinatu 
zen egunean indarrean zeuden soldata-tauletan (2017ko urtarrilean onetsitako horietan) jaso-
tako gaur egungo soldata-balio guztiak mantentzea berrikusi gabe, ez gorantz ez beherantz, 
eta gauza bera gainerako beste ad personam artikulu edo dokumentuekin, 2016ra eguneratuta 
dauden horiekin; dena dela, azken horien kasuan jarraian azaltzen den moduan eguneratuko da.

Langile bakoitzaren osagarri pertsonalari langile bakoitzak 2016an jasotako soldata finkoaren 
ehuneko 0,75 gehituko zaio (soldata finko horren barruan daude kontzeptu hauek: oinarri-
zko soldata, jardueraren plusa, oporrak, oporretako jardueraren plusa, aparteko ordainsariak, 
antzinatasun-plusa eta osagarri pertsonala), benetan lan egindako egunen arabera (horiek dira 
lanegun guztiak, aldi baterako ezintasun medikoengatik galdutakoak izan ezik). Horrek guztiak 
atzeraeragina izango du 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Horrez gain, 2016an 1.246.000 unitate ekoizteagatik, hitzarmena sinatzen den egunean bonus 
aldakor eta ez finkagarri bat ordainduko da: langile bakoitzak 2016an jasotako soldata finkoaren 
0,25 (soldata finko horren barruan daude kontzeptu hauek: oinarrizko soldata, jardueraren plusa, 
oporrak, oporretako jardueraren plusa, aparteko ordainsariak, antzinatasun-plusa eta osagarri 
pertsonala), benetan lan egindako egunen arabera (horiek dira lanegun guztiak, aldi baterako 
ezintasun medikoengatik galdutakoak izan ezik).

2018ko eta 2019ko urtarrilean, langile bakoitzaren osagarri pertsonalari langile bakoitzak 
2017an eta 2018an jasotako soldata finkoaren ehuneko 0,75 gehituko zaio (soldata finko horren 
barruan daude kontzeptu hauek: oinarrizko soldata, jardueraren plusa, oporrak, oporretako jar-
dueraren plusa, aparteko ordainsariak, antzinatasun-plusa eta osagarri pertsonala), benetan lan 
egindako egunen arabera (horiek dira lanegun guztiak, aldi baterako ezintasun medikoengatik 
galdutakoak izan ezik).

Eta horrez gain:

— 2017an 1.100.000 unitate ekoiztera helduz gero, 2018ko lehen hiruhilekoan bonus aldakor 
eta ez finkagarri bat ordainduko da: langile bakoitzak 2017an jasotako soldata finkoaren 0,25 
(soldata finko horren barruan daude kontzeptu hauek: oinarrizko soldata, jardueraren plusa, 
oporrak, oporretako jardueraren plusa, aparteko ordainsariak, antzinatasun-plusa eta osagarri 
pertsonala), benetan lan egindako egunen arabera (horiek dira lanegun guztiak, aldi baterako 
ezintasun medikoengatik galdutakoak izan ezik).
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— 2018an 1.100.000 unitate ekoiztera helduz gero, 2019ko lehen hiruhilekoan bonus aldakor 
eta ez finkagarri bat ordainduko da: langile bakoitzak 2018an jasotako soldata finkoaren 0,25 
(soldata finko horren barruan daude kontzeptu hauek: oinarrizko soldata, jardueraren plusa, 
oporrak, oporretako jardueraren plusa, aparteko ordainsariak, antzinatasun-plusa eta osagarri 
pertsonala), benetan lan egindako egunen arabera (horiek dira lanegun guztiak, aldi baterako 
ezintasun medikoengatik galdutakoak izan ezik).

Hitzarmenetik salbuetsita daudenentzako soldata-igoera, 2019rako. Instalazioa salmenta-egoera 
berezian dagoenez, hitzarmeneko baldintza ekonomikoetatik salbuetsita dauden langileek 2019an 
honako soldata-igoera hau izango dute: euren soldata gordin teorikoaren ehuneko 0,75 (soldata 
gordina da soldata finkoa gehi helburuengatiko ordainsari aldakorraren ehuneko 100).

59. artikulua. Talde profesionalak

Hitzarmen honen indarraldian, enpresaren zuzendaritza eta langileen legezko ordezkariak 
saiatuko dira akordio bat lortzen, egun erabiltzen den kategorien sistemaren ordez talde pro-
fesionalen araberako sistema bat ezartzeko. Hitzarmena lortzen bada, lortzen den egunetik 
aurrera jarriko da indarrean.

Bestalde, aurreko paragrafoan adierazitako hitzarmena lortuko balitz, alderdiek aztertu egingo 
dituzte mekanizatuko eta termostatoetako lanpostuetan izan ditzakeen ondorio ekonomikoak.

60. artikulua. Batzorde paritarioa

Interpretaziorako batzorde paritarioa eratuko da. Batzorde hori hitzarmena negoziatu dute-
nen artetik aukeratutako sei kidek osatuko dute, hau da, alde bakoitzeko hiru izango dira.

Batzorde honek izango du denborak neurtzeko sistema (MTM) ezartzeko ardura.

61. artikulua. Langileen Estatutuko 48.4 eta 48 bis artikuluak

48. artikulua. Kontratua etetea lanpostua gordeta.

Erditze-kasuan, etenaldiak hamasei asteko iraupen etengabea izango du. Hamasei aste 
horiek, erditze anizkunaren kasuan, bigarren seme edo alabatik aurrera, seme edo alaba 
bakoitzeko bi aste gehiago luzatuko dira. Interesdunak aukeratuko du etenaldia nola banatu, 
baina, umea izan eta berehala, sei aste hartu beharko ditu. Ama hilez gero, lanean ari zen ala ez 
kontuan izan gabe, beste gurasoak etenaldi horren osotasuna edo, hala badagokio, etenalditik 
hartzeko geratzen den zatia hartu ahal izango du, erditzearen egunetik zenbatzen hasita, eta 
amak erditzearen aurretik hartutako egunak deskontatu gabe. Semea edo alaba hiltzen bada, 
etenaldia ez da murriztuko, nola eta atseden hartzeko derrigorrezko sei asteak amaiturik amak 
bere lanpostura itzultzea eskatzen ez duen.

Aurrekoa gorabehera, erditu ondoko sei asteko atsedenaldia (nahitaezkoa amarentzat) aparte 
utzi gabe, bi gurasoek lan egiten badute, amatasunagatiko atsedenaldia hasitakoan, amak 
aukeratu ahal izango du beste gurasoak baliatzea erditzearen ondorengo atsedenaldiaren zati 
jakin eta etengabe bat, bai berarekin batera, edo berea amaitutakoan. Hasiera batean utzitako 
amatasunagatiko atsedenaldia egiten jarraitu ahal izango du aitak, nahiz eta aldi baterako ezin-
tasun-egoeran egon ama, berriro ere lanean hasteko garaia heltzen zaionean”.

Amak ez badu eskubiderik bere lanbide-jarduera prestazioak jasotzeko eskubidearekin ete-
teko, jarduera horren arauketa dela-eta, orduan, beste gurasoak eskubidea izango du bere 
lan-kontratua eteteko, amaren lan-kontratuaren etenaldiak izango lukeen iraupenarekin, eta 
hori bateragarria izango da hurrengo artikuluan aitortutako eskubidea egikaritzearekin.

Garaia baino lehen jaiotako haurren kasuan eta beste edozein arrazoi dela-eta jaio eta gero 
ere jaioberriak ospitalean egon behar duen kasuetan, amak edo, hala behar duenean, beste 
gurasoak hala eskatzen baldin badu, ospitalean senda-agiria hartu eta gero hasiko da etenal-
dia zenbatzen. Zenbaketa horretatik kanpo daude erditu osteko lehenengo sei asteak; amaren 
kontratua nahitaez eten behar baita sei aste horietan.
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Haurra garaiz aurretik eta pisu gutxirekin jaiotzen bada edo, arrazoi klinikoren bat dela-eta, 
jaioberriak zazpi egunetik gora ospitalean egon behar badu, lan-kontratua eteteko baimen-al-
dia luzatu egingo da jaioberriak ospitalean jarraitu bitartean, hamahiru astez gehienez ere, eta 
erregelamenduz ezarritako eran.

Legearen 45.1.d) artikuluaren araberako adopzioa eta familia-harrera dagoenean, etenaldiak 
etengabeko hamasei asteko iraupena izango du; adopzio edo familia-harrera anitza dagoenean, 
etenaldia bi aste gehiago luzatuko da adingabeko bakoitzeko, bigarrenetik aurrera. Langileak 
aukeratutakoaren arabera, etenaldi horrek ondorioak izango ditu adopzioa gauzatzen duen 
ebazpen judiziala ematen denetik aurrera, edota behin-behineko edo behin betiko harreraren 
erabaki administratiboa edo judiziala ematen denetik aurrera. Adingabe berak ezin izango du 
inoiz eskubidea eman etenaldi bat baino gehiago hartzeko.

Bi gurasoek lan egiten badute, interesdunek egindako aukeraren arabera banatuko da ete-
naldia; etenaldi hori aldi berean edo elkarren segidan izan dezakete, baina etengabea eta aipatu 
mugen barruan izan beharko da beti.

Atsedenaldiak aldi berean hartzen direnean, atsedenaldi horien baturak ezin izango du 
gainditu aurreko paragrafoetan aipatutako 16 asteko iraupena, edo erditze, adopzio nahiz fa-
milia-harrera anizkoitzetan har daitezkeen asteen iraupena.

Adoptatutako edo familian hartutako semea edo adingabea ezgaitua bada, langileak beste 
bi astean eten ahal izango du lan-kontratua. Amak eta aitak biek lan egiten badute, interesatuek 
berek aukeratuko dute nola banatu beste epealdi hori, eta biek aldi berean edo batak bestearen 
ostean baliatu ahal izango dute, eta aldiak elkarren artean etenik gabekoak izango dira beti.

Paragrafo honek aipatu dituen atsedenaldiak hartu ahal izango dira lanaldi osoan zein lanaldi 
partzialean, enpresaburuek eta langileek aurretiaz horixe adostu badute, erregelamendu bidez 
ezarritakoaren arabera.

Nazioarteko adopzio-kasuetan, gurasoek adoptatutako haurraren sorterrira aldez aurretik 
joan behar dutenean, kasu bakoitzerako artikulu honetan aurreikusitako etenaldia adopzioa 
gauzatzen duen ebazpena eman baino lau aste lehenago har daiteke, gehienera.

Atal honek aipatutako kasuetan, bai eta hurrengo paragrafoan eta 48bis artikuluan ezarri-
tako kasuetan ere, kontratua etenda dagoen bitartean, langileak baliatuko dira lan-baldintzetan 
izandako edozein hobekuntzaz, betiere horietarako eskubidea izan balute.

48. bis artikulua. Lan-kontratua etetea aitatasunaren ondorioz.

Lege honen 45.1.d) artikuluaren araberako jaiotza, adopzioa edo familia-harrera dagoenean, 
langilea den aitak lan-kontratua eteteko eskubidea izango du une bakoitzean legearen arabera 
indarrean dagoen epean; erditze, adopzio edo familia-harrera anitza dagoenean, hamahiru 
egun horiek beste bi egun gehiago luzatuko dira, seme edo alaba bakoitzeko, bigarrenetik 
aurrera. Etenaldi horrek ez du zerikusirik 48.4 artikuluan aitak eta amak batera har dezaketen 
amatasunagatiko atsedenaldiarekin.

Erditzearen kasuan, etenaldia beste gurasoari dagokio bakar-bakarrik. Adopzioaren edo 
familia-harreraren kasuetan, eskubide hori gurasoetarik batek bakarrik izango du, interesdu-
nek egindako aukeraren arabera; hala ere, 48.4 artikuluan araututako atsedenaldia oso-osoan 
gurasoetarik batek bakarrik duenean, aitatasunaren ondoriozko atsedenaldi-eskubidea beste 
gurasoak bakarrik egikaritu ahal izango du.

Eskubide hori egikaritzen duen langileak, eskubide hori izango du, semea edo alaba jaio-
tzearen ondoriozko baimena, lege bidez zein hitzarmen bidez ezarritakoa, amaitzen denetik, 
edo adopzioa eratu duen ebazpen judiziala ematen denetik nahiz familia-harreraren inguruko 
erabaki administratiboa zein judiziala hartzen denetik, 48.4 artikuluan araututako kontratu-etetea 
amaitu arte, edo etete hori amaitu eta berehala.
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Artikulu honetan azaltzen den kontratu-etetea lanaldi osoko erregimenean edo gutxienez 
ehuneko 50eko lanaldi partzialeko erregimenean baliatu ahal izango da, enpresaburuaren eta 
langilearen arteko aldez aurretiko akordioarekin eta arauetan zehazten den bezala.

Langileak enpresariari garaiz jakinarazi beharko dio eskubide hau baliatu nahi duela, 
hitzarmen kolektiboan ezarritako zehaztapenekin.

Lehenengo Xedapen Gehigarria. Hitzarmen kolektiboa ez aplikatzea eta desadostasunak 
konpontzeko prozedurak Honako hau erabakitzen da: Langileen Estatutuaren 82.3 artikuluan 
aipaturiko lan-baldintzak ez aplikatzearen inguruan sor daitezkeen desadostasunak eraginkor-
tasunez konpontzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko Gatazkak Ebazteko Borondatezko 
Prozedurei buruzko Lanbide Arteko Akordioaren (PRECO) adiskidetze- eta bitartekotza-proze-
durei jarraituko zaie.

Edonola ere eta oro har, alderdiek baztertu egiten dute nahitaezko arbitrajea, edozein instan-
tziatan, eta bi alderdien adostasuna beharko da (enpresaren ordezkaritza eta langileen legezko 
ordezkaritzaren gehiengoa) desadostasun hori ORPRICCEra (Estatutuaren araberako Hitzarmen 
Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoa. Abenduaren 30eko 471/2013 Dekre-
tua) eramateko.
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