
2018ko urriaren 17a, asteazkena  •  119 zk. 

1/23

2018-03817

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

www.araba.eus

III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Trelleborg Izarra, SAU enpresarentzako hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Justizietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lu-
rralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da 2017-2018-2019-2020 Trelleborg Izarra, 
SAU enpresarentzako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. 
Hitzarmenaren kodea: 01100051012011.

AURREKARIAK

2018ko uztailaren 26an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpresari 
ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2018ko uztailaren 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 urriaren 4a

Arabako lurralde ordezkaria
ÁLVARO IRADIER ROSA
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Trelleborg Izarra SAU enpresaren VII. hitzarmen kolektiboa 
2017-2018-2019-2020

Izarra (Araba), 2018ko uztailaren 2a

Lehenengo kapitulua

1. artikulua. Alderdi kontratugileak

Hauek dira hitzarmen kolektibo honen alderdi kontratugileak:

Alde batetik, enpresako Zuzendaritza, eta beste aldetik, langileen ordezkaritza.

2. artikulua. Lurralde-eremua, eremu funtzionala eta langile-eremua

Lan-hitzarmen kolektibo honek Trelleborg Izarra SAU enpresaren eta hark Izarran (Araba) 
duen lantokiko langileen arteko lan-baldintzak arautzen ditu.

Hitzarmen honetan adostutako lan-baldintzak eta baldintza ekonomikoak enpresako langile 
guztiei zaizkie aplikagarri, hauei izan ezik:

a) Goi-zuzendaritzako eta/edo kontseiluko funtzioak betetzen dituztenei, eta oro har, nahi-
taezko aginduak edo xedapenak betez, hitzarmenetik kanpo daudenei.

b) Enpresaren egitura hierarkikoko lanposturen bat duten langileei. Halakotzat hartuko 
dira gerenteak, zuzendaritza-taldeko kideak, nagusiak edota koordinatzaileak, eta orobat, 
zuzendaritza-, koordinazio- edo antolaketa-funtzioak dituztelako edota konfiantzazko edo 
erantzukizunezko lanpostuak dituztelako, enpresarekiko lan-harremana hitzarmenetik kanpoko 
akordio indibidual baten bitartez arautua duten langileak.

c) Zehazki, hitzarmen honetatik kanpokotzat hartuko dira, beti, legez Trelleborg Izarra enpre-
sako langileak izanagatik ere beste enpresa batzuetarako lan egiten dutenak, berdin dio enpresa 
horiek multinazionalekoak edo oro har taldekoak diren edo ez eta/edo Trelleborg Izarra enpre-
satik kanpoko langileen mendeko funtzioak dituzten.

Hitzarmen kolektibo honetatik kanpo dauden langileek eskubidea dute, beraiek hala era-
bakita, egoeraz aldatu eta hitzarmen honi lotzeko. Horretarako, enpresari idatziz jakinarazi 
behar diote nahi hori. Halakoetan, ordea, norberaren lanbide-taldeari dagokion soldata-taula 
aplikatuko zaio zorrotz; inolaz ere ezingo da plus pertsonalik sortu, eta sortzen bada, soldatatik 
kenduko da.

3. artikulua. Indarraldia eta iraupena

Hitzarmen hau sinatu eta biharamunean jarriko da indarrean, eta 2020ko abenduaren 31ra 
arte iraungo du.

Hala eta guztiz ere, baldintza ekonomikoek 2017ko urtarrilaren 1era arteko atzeraeragina 
izango dute, beste indarraldi bat dutenek izan ezik.

4. artikulua. Hitzarmena salatzea eta amaiera

Hitzarmen hau indarraldia amaitu orduko automatikoki salatuko da, eta beraz, ez da beha-
rrezkoa izango aurreabisurik egitea.

Hitzarmen kolektiboa salatu eta bi urtera, ez baldin bada hitzarmen berri bat adostu edo ez 
bada arbitrajeko laudorik ebatzi, hitzarmenak indarra galduko du, eta aplikatzekoa den enpresaz 
gaindiko hitzarmen kolektiboa aplikatuko da.

5. artikulua. Xurgapena eta konpentsazioa

Hitzarmen honetan adostutako baldintza guztiak osotasun zatiezin bat dira, eta osorik hartu 
behar dira kontuan, urteko zenbaketan.
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Aplikazio orokorreko lege-xedapenek edo arbitraje-erabakiek hala ezarrita hitzarmen hau 
indarrean dagoen bitartean igoerarik gertatuko balitz kontzeptu ekonomikoetan edo bestelako 
edozein kontzeptu-mota berritan, xurgatuak eta konpentsatuak izango dira denak, eta hitzarmen 
honek bere horretan jarraituko du indarrean, baldintza beretan, kontzeptu ekonomikoak ezertan 
aldatu gabe.

Nolanahi ere, eta legezko xurgapenak eta konpentsazioak alde batera utzi gabe, hitzarmen 
hau indarrean sartzeak ez du ekarriko langileek hitzarmen honen aurretik bakarka onartuta 
zituzten baldintza onuragarriagoak murriztea, urteko eta osoko zenbaketan.

6. artikulua. Osotasunarekiko lotura. Ordezko Zuzenbidea

Hitzarmen honetako baldintzek osotasun organiko zatiezina eratzen dute, eta haiek 
aplikatzeari dagokionez, osorik hartuko dira kontuan. Hitzarmen honetan esanbidez jasota ez 
dauden kontuetarako, Industria Kimikoaren arlorako unean-unean indarrean dagoen Hitzarmen 
Orokorra izango da aplikagarri.

Bigarren kapitulua. Lanaldia, atzerapenak, oporrak eta zubiak

7. artikulua. Lanaldia

2017an eta 2018an, langileek benetako lanaldi hau izango dute:

A) 1.728 ordu, lanaldi arrunta duten langileek.

B) 1.656 ordu, txandakako lanaldia duten langileek. Kopuru hori presentzia-lanaldiari “ogi-
tartekorako geldialdia” kenduta lortzen da, honako formula honen arabera:

presentzia-lanaldia — ogitartekorako geldialdia = benetako lanaldia

2019 eta 2020an, langileek benetako lanaldi hau izango dute:

A) 1.720 ordu, lanaldi arrunta duten langileek.

B) 1.648,33 ordu, txandakako lanaldia duten langileek. Kopuru hori presentzia-lanaldiari 
“ogitartekorako geldialdia” kenduta lortzen da, honako formula honen arabera:

Presentzia-lanaldia — ogitartekorako geldialdia = benetako lanaldia

8. artikulua. Lanaldi arrunta duten langileak eta txandakako lanaldia duten langileak

Lanaldi arruntaren ordutegiak honako hauek dira: astelehenetik ostegunera, 08:00etatik 
13:00etara (edo 13:30era) eta 13:30etik (edo 14:00etatik) 17:00etara, eta ostiralean 08:00etatik 
14:00etara. Astelehenetik ostiralera doazen aste osoak falta badira, kudeaketa eginen da beti 
itundutako urteko lanaldia errespetatzeko moduan. Beren izaera dela-eta horretarako bidea 
ematen ez duten lanpostuetan izan ezik, zubi-egunetan, jaiegunetan edo lantegia ixten den 
egunetan, lanaldi arrunta 07:00etatik 15:00etara izango da kasu guztietan.

Jantokiko azpikontratistak ezartzen duen zenbateko osoa ordainduko dute lanaldi arrunta 
duten langileek sei orduko lanaldiko ostiral bakoitzean edo horren ordezko egunetan.

Txandakako lanaldia duten langileek hiru txanda edo bi txanda eduki ahalko dituzte: 
06:00etatik 14:00etara; 14:00etatik 22:00etara, eta 22:00etatik 06:00etara. Langile horiek es-
kubidea izango dute hogei minutuko “ogitartekorako geldialdia”z baliatzeko. Atsedenaldi hori 
ez da benetako lan-denboratzat hartuko.

Txandakako lanaldia duen langile bat lanaldi arruntera igarotzen bada, “ogitartekorako 
geldialdia” izateko eskubidea galdu egingo du. Hori gorabehera, erabat bermatuta geratzen 
da langile horri txanda-plusa ordaindu egingo zaiola lanaldi-aldaketa gertatu eta gehienez ere 
hurrengo hamar hilabeteetan.

Enpresak aukera izango du bere erabakiz hiru txandatik bi txandara pasatzea eta alderantziz, 
merkatuko inguruabarrengatik nahiz ekoizpen-arrazoiengatik. Elkarrekin ados jarri ezean, 
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aurreko asteko lehen egun balioduneko aurreabisu bat ezartzen da. Enpresak bermatzen du 
ordaindu egingo duela aldaketa egin ondorengo hogei egunetan ordaindu beharko zen gaueko 
plusa.

Era guztiz boluntarioan, eta enpresak eskatuta, txandakako langileek gaueko lanaldian lan 
egin ahalko dute igandeko 22:00etatik ostiraleko 06:00etara.

Txandakako lanari dagokionez, hogei minutuko atsedenaldia behar bezala antolatzeko (ma-
kinek une oro jardunean jarraitu ahal izan dezaten, alegia), ogitartekorako hogei minutuetan 
lanean etenik ez izateko moduan prestatu egingo dira langile kualifikatuak, eta ordezkape-
nak bi orduko tartean egingo dira: 08:30etik 10:30era goizeko txandan, 17:00etatik 19:00etara 
arratsaldekoan, eta 01:00etatik 03:00etara gauekoan.

9. artikulua. Lan-egutegia

2017. eta 2018. urteetarako, hitzarmen hau sinatzeko garaian dauden bezala finkatuko dira 
egutegiak.

2019. eta 2020. urteetarako lan-egutegiari dagokionez, enpresa 219 egunez irekita eta nor-
maltasunez lan egiten egoteko moduan antolatuko du enpresak, eta langile guztiek norberaren 
aukerako lau egun edukiko dituzte.

Norberaren aukerako egunak eskatzeko prozedura

Fabrikazioko langileek, bai txandakako lanaldia dutenek eta bai lanaldi arrunta dutenek, 
prozedura hau bete beharko dute norberaren aukerako egunak baliatu ahal ditzaten:

Urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik aurrera eta hilabete horren 25a baino lehen, enpresako 
langileek dagokien txandako kontramaisuei jakinarazi beharko diete, enpresak egindako for-
mularioaren bitartez, norberaren aukerako egunak urteko zein egunetan baliatuko dituzten. 
Ondoren, zerbait gertatzen bazaie-edo, langileek aukera izango dute hautatutako egun horren 
ordez beste egun bat aukeratzeko, baina betiere gutxienez bi aste lehenago jakinarazita, batetik, 
eta bestetik, baliatu nahi duten egun horretan ez badago honako paragrafo hauetan adierazten 
diren gehieneko mugarik.

Norberaren aukerako egunak baliatzeko gehienezko mugak izango dira 8 langile txanda 
bakoitzeko, eta produkzioko, mantentze-lanetako, biltegiko, laborategiko eta garbiketako 12 
langile guztira egunean. Gehieneko muga horietatik gora, langileek ezin izango dute baliatu 
norberaren aukerako eguna.

Urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik 25era bitarteko eskabideetan arestian adierazitako gehie-
neko mugak gainditzen badira urteko egun batean edo gehiagotan, zozketa egingo da egun 
hori aukeratu duten langileen artean, eta kanpoan geratutako langileek norberaren aukerako 
beste egun bat eskatu beharko dute.

Norberaren aukerako egunak 4 edo 8 orduko bloketan hartu ahal izango dira, lanaldi 
trinkoarekin egokitutakoan izan ezik; horrelakoetan, 6 ordu hartu ahal izango dira.

Banbury-ko eta kalandrako (Roller Head) langileen oporrak

Urte bakoitzean lan-egutegien barruan udako hilabeteetarako adosten diren opor orokorrei 
dagokienez, Banbury-ko eta kalandrako langileetatik batzuek (Roller Head-ekoak barne) beste 
langileen oporraldiaz bestelakoa izango dute, honako alderdi hauek kontuan hartuz:

Banbury: izendatutako langileen udako oporraldia fabrikako gainerako langileena baino 
gutxienez bi egun lehenago hasiko da, eta haiek baino bi egun lehenago itzuliko dira gero 
lanera.

Langile-kopuruari dagokionez, kontuan hartuko da gutxienez bost laguneko talde oso bat 
behar dela, eta badaezpada ordezko bat ere bai, norbaiti lan egin ezina gertatuko balitzaio ere. 
Goizeko txandakoa izango da lanaldia, eta produkzio-buruaren ardura izango da Banbury-ko 
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taldekoek zer profil izan behar duten erabakitzea eta, hortaz, talde horretarako langileak 
aukeratzea; profil hori ez duten langileak ez onartzeko aukera du, beraz.

Kalandra: izendatutako langileen udako oporraldia fabrikako gainerako langileena baino 
gutxienez bi egun lehenago hasiko da, eta haiek baino bi egun lehenago itzuliko dira gero 
lanera.

Langile-kopuruari dagokionez, kontuan hartuko da gutxienez bi laguneko talde oso bat be-
har dela, biak ere makinistak. Goizeko txandakoa izango da lanaldia, eta produkzio-buruaren 
ardura izango da Banbury-ko taldekoek zer profil izan behar duten erabakitzea eta, hortaz, talde 
horretarako langileak aukeratzea; profil hori ez duten langileak ez onartzeko aukera du, beraz.

Bai Banbury-ko taldea eta bai kalandrakoa gehienez ere urte bakoitzeko maiatzaren 30a 
baino lehen izendatuko da. Enpresak boluntarioak eskatu behar ditu, nahitaez:

• Taldeak osatzeko behar den langile-kopurua baino boluntario gehiago aurkezten badira, 
oporrak hartu aurreko bi egunetan gaueko txandan ari direnek izango dute lehentasuna, 
arratsaldeko txandan ari direnek ondoren, eta goizeko txandan ari direnek azkena.

• Behar beste boluntario aurkezten ez badira, oporrak hartu aurreko bi egunetan gaueko 
txandan ari direnak sartuko dira, nahitaez. Txanda horretan ari diren langileak bajan edo antzeko 
egoeraren batean badaude, arratsaldeko txandan ari diren langileak sartuko dira taldean, eta 
haiekin ere taldeak osatuko ez balira, goizeko txandan ari direnak.

Malgutasuna

Lan-egutegian baliogabeak diren egunei dagokienez (asteburuak), enpresako zuzendaritzak 
aukera izango du, aurrez enpresa-batzordeari jakinarazita, hitzarmen honen indarraldiko urte 
bakoitzean gehienez ere 72 ordu lanaldi edo ordutegi malgu gisa hartzeko, betiere artikulu ho-
netan ezartzen den moduan. Ordu malgu horiek enpresan indarrean dagoen lan-egutegian lan-
gile bakoitzarentzat lanegunak ez diren egunetan aplikatuko dira (asteburuak), eta gutxieneko 
atsedenei dagokienez zortzi orduko ohiko lanaldietan egunean izan beharreko muga gainditu 
ahal izango da.

Ordu malguak aplikatu ahal izateko, enpresaren zuzendaritzak nahitaez langileen ordezkariei 
azaldu egin beharko die zein diren horretarako arrazoi tekniko, produktibo edo antolaketakoak, 
eta neurri horren eraginpeko langileei ere jakinarazi egin beharko die erabakia, gutxienez 7 
egun lehenago.

Lanaldiari eta konpentsazioari dagokionez, bi modu hauetako batean jokatuko da ordu 
malguekin:

1. Langileak hamabi orduz egingo du lan larunbatean eta beste hamabi orduz igandean. Or-
dainetan, atseden-egunak izango ditu asteburu horren aurreko ostirala eta ondorengo aste osoa 
(astelehenetik ostiralera), lan egindako 24 orduengatik jarraian 48 atseden-ordu izan ditzan.

2. Langileak hamabi orduz egingo du lan larunbatean eta beste hamabi orduz igandean. 
Ordainetan, atseden-egunak izango ditu asteburu horren aurreko aste osoa (astelehenetik 
ostiralera) eta ondorengo astelehena, lan egindako 24 orduengatik jarraian 48 atseden-ordu 
izan ditzan.

Langileak nominako kontzeptuetan ez du inolako ordainsari-galerarik izango atseden-egun 
horiengatik. Horretarako, langileari aste horretan lan egin izan balu bezala ordainduko zaizkio 
dagozkion plus eta ordainsari guztiak: txanda-plusak, gaueko lanarenak (aste horretan gaueko 
txandan lan egitea balegokio), joan-etorriengatiko plusak eta abar. Bestalde, langileak ezin 
izango du kobratu ohi bezala lan egin izan balu legokiokeena baino gehiago.

Enpresak sistema malgu horren baitan lan egiteko boluntarioak eskatuko ditu lehenik, eta 
horretarako aurkezten diren langileen artean profil egokikoak soilik onartu beharko ditu, kon-
tuan hartuz zer makinatan aritu behar den. Boluntarioak eskatuz behar beste langile lortzen 
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ez badira, enpresak aukeratuko du zer langile arituko diren lan-sistema malgu horren baitan, 
baina langile horiei gutxienez zazpi egun lehenago eman beharko die erabakiaren berri. Ordu 
malguen gehienezko kopurua urteko 72 ordukoa izango da, non eta langileak berak ez duen 
onartzen sistema horretan aritzea.

Lanera joan ez izana egokitutakoan (gaixotasunagatik edo istripuagatik izandako bajak, 
lizentziak, etab.), ezusteko kasuaren printzipioa aplikatuko da, bai langilearentzat lan egitekoa 
zen egunetan eta bai egun malguengatik atseden-egunak zituenetan.

Garraioaren antolaketa –baldin badagokio– eta jantokiarena enpresaren kontura izango dira; 
ordubeteko denbora-tartea izango da lehenbizikorako, eta bigarrenerako, berriz, 20 minutuko 
“ogitartekorako geldialdia”.

10. artikulua. Txanda-aldaketak

Txandakako langileek txanda trukatu ahalko dute lanbide-profil bera duten beste langile 
batzuekin, inongo denbora-mugarik gabe, lan-arauditik heldutakoa izan ezik, eta enpresarekiko 
akordioa tartean dela.

Lanaldi arruntean aritzen diren langileek, berriz, aukera izango dute goizera edo arratsaldera 
pasatzeko, eta ez da beharrezkoa izango beste langile batekin txanda aldatzea, gehienez ere 
horrelako bi aldaketa egin ahal izango dira urtean, non eta arrazoia ez den mediku-kontsultara 
joatea. Horrelakoetan, mediku-kontsultara lanaldiaren barruan joan behar izateagatik, alegia, 
langileek behar beste aldiz egin ahal izango dute txanda-aldaketa.

Edozein dela ere lanaldi-mota, lanaldien arteko derrigorrezko atsedena errespetatu egin 
beharko da, eta horretaz gain, aldaketa egin nahi duen langileak hierarkian gora bere hurrengo 
den nagusiari aurrez abisatu beharko dio ezinbestean.

11. artikulua. Autobusaren atzerapenak / Elurte-egoeretarako prozedura

Autobusaren atzerapenak: autobusa atzeratzen bada, txandakako lanaldian ari diren langi-
leek beren lanpostuetan jarraitu ahal izango dute, hala nahi badute eta gehienez ere bi orduz, 
txandak behar bezala funtziona dezan bermatzeko. Ordu horiek aparteko ordu gisa ordaindu 
ahal izango dira edo gozatuta, eta, beharrezkoa bada, zuzendaritzak garraio-sistema bat anto-
latuko du lanpostuetan jarraitu duten langileentzat.

Elurte-egoeretarako prozedura: elurtea izan dela-eta errepideetan ibilgailuz ibiltzea ezinezkoa 
izanez gero prozedura honi jarraituko diotela hitzematen dute enpresako zuzendaritzak eta 
enpresa-batzordeak:

• Horrelako egoerek berehala jokatu beharra eskatzen dutela kontuan izanda, unean-unean 
lantokian dauden enpresa-batzordeko kideek eta enpresa-arduradunek izango dute bi alderdien 
adostasunaz erabakiak hartzeko ahalmena.

• Lanaldiari ekin eta tarte batera enpresak irizten badu ezinezkoa dela lanean jarraitzea, 
ordura arte lan egindako orduak halakotzat hartuko dira eta sartu gabe geratu diren orduen 
ehuneko 50 berreskuratu egin beharko da. Alde horretatik, lantokian langilerik baldin badago, 
enpresak eskumena izango du langile horiek edo horietako batzuk lanean gera daitezela 
eskatzeko, egoerak horretarako aukera ematen badu.

• Lanaldi osoa galdu bada ere orduen ehuneko 50 berreskuratu beharko da.

• Behin enpresaren jarduna gelditzea erabakiz gero, enpresak hurrengo txandetako langileei 
horren berri eman beharko die, telefonoz deituz. Betebehar hori betetzat hartuko da enpresa 
txanda horietako langileen gutxienez ehuneko 50i jakinarazten saiatu bada, eta langileei jaki-
narazi behar horretan, inguruko langileei emango die lehentasuna. Gainera, behar-beharrezkoa 
da Giza Baliabideen Departamentuan langileek telefono-zenbakiak eguneratuta izatea.
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• Enpresak aurreko paragrafo horretan ezarritako betebeharra betetzen ez badu (langileei 
jakinaraztea, alegia), eta langileak lantokira bertaratzen badira, joan-etorrian emandako den-
bora mediku-kontsultara joatekoaren parekotzat hartuko da, eta berreskuratu beharreko or-
du-kopuruetatik deskontatuko da.

• Berreskuratu beharreko orduak enpresak erabakitako egunetan sartuko dira, baita larunba-
tetan ere enpresak hala erabakitzen badu, baina betiere gertakari eragilea gertatu eta gehienez 
ere urte eta erdiko epean. Zortzi orduko lanaldia eginez berreskuratu ahal izango dira orduak, 
eta lanaldiko lanorduen kopurua gainditzen bada, langileak ordu horiek aparteko ordu gisa 
kobratuko ditu, edo atseden-ordu gisa hartuko.

• Dagokien langile guztiek berreskuratu beharko dituzte orduak. Langileek aukera izango 
dute orduak berreskuratzeko egunean konpentsazio modura norberaren aukerako egunak 
erabiltzeko, aurrez egin beharreko jakinarazpenak eginda, betiere. Aldi baterako ezintasunagatik 
edo lizentziengatik lanera joan ez diren langileei dagokienez, bi egoera bereiziko dira: lanera 
joan ez diren egun hori enpresa elurteagatik itxi den eguna baldin bada, langileek ez dituzte 
orduak berreskuratu behar izango; lanera joan ez diren eguna orduak berreskuratzeko eguna 
baldin bada, ordea, bai.

Elurtea izan dela-eta errepideetan ibilgailuz ibiltzea ezinezkoa izan den aldiei soilik eragiten 
die prozedura honek, eta kanpo geratzen dira, hortaz, elurteak edo beste arrazoi batzuek pro-
dukzioan zuzenean edo zeharka ondorioak eragiten dituzteneko bestelako egoerak.

12. artikulua. Oporrak eta zubiak

Urteko oporrak lan-egutegiekin bat etorriz baliatuko dira. Guztira hogeita bat egun baliodun 
baliatuko ditu langile bakoitzak, eta larunbata, igandea, jaieguna edo zubia ez diren egunak 
hartuko dira egun balioduntzat.

Urte bateko uztailaren batetik hurrengo urteko ekainaren hogeita hamarrera bitartean lan 
eginda sortzen dira bigarren urte horretako oporrak, eta langile sartu berriek edo antzeko egoe-
ran daudenek zati proportzionala izango dute, hala badagokie.

2017., 2018., 2019. eta 2020. urteetarako ezarritako zubiei dagokienez, langile sartu berriei 
urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean lan egindako denboraren zati proportzionala da-
gokie berreskuratzea eta atseden-egun gisa hartzea.

Abenduaren 24a eta 31 nahitaez opor-egunak izango dira urteko lan-egutegietan, eta artikulu 
honen hasieran ezarritako hogeita bat egunen barruan sartuko dira, beharrezkoa bada.

Oporraldian langilea gaixotasun arruntagatik edo lan-istripuagatik bajan badago, honela 
erabakiko da noiz hartuko dituen langileak opor-egunak: egun-kopuruaren erdia enpresak era-
bakiko du, eta beste erdia, langileak.

Hirugarren kapitulua. Lanbide-sailkapena

13. artikulua. Lanbide-taldeen sistemaren printzipioak

Hitzarmen honen eraginpeko langileak, zer funtzio betetzen dituzten eta zer lanpostu duten 
kontuan hartuta, zenbait lanbide-taldetan sailkatuko dira.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, sailkapen-sistema berri bat sortu zen, lanbide-taldetan oi-
narritua, eta behin betiko desagertu ziren ordura arte indarrean zeuden kategoriak. Lanbideen 
araberako egitura berri horren bidez produkzio-egitura aproposagoa lortu nahi da, langile 
bakoitzari zor zaion duintasuna, lanpostuz igotzeko aukera eta ordainketa zuzena aintzat hartuta. 
Gaur egungo lanpostuak eta zereginak hitzarmen honetan ezarritako taldeetara egokituko dira.

Lanbide-taldeen oinarrian dauden lanpostuak hitzarmen honetan horri buruz jasotako 
eranskinean ezarritakoak dira, negoziazio kolektiboaren ondorioz sortu ziren, Trelleborg Izarra 
SAU enpresan baino ezin dira aplikatu, eta ezin dira inolaz ere hartu beste ezein hitzarmen 
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baloratzeko elementutzat; Industria Kimikoaren Hitzarmen Orokorra baloratzeko ere ez. Arestian 
agertutakoa gorabehera, lanpostu berriren bat sortzen denean edota sailkapen honen barnean 
hartutako makinetan edo lanpostuetan funtsezko aldaketaren bat gertatzen denean, lehenik eta 
behin horri buruzko negoziazioari ekingo diote enpresak eta enpresa-batzordeak. Bi alderdiak 
ados jartzen ez badira, eta soilik egoera horretan, sailkapen-irizpideak unean-unean indarrean 
dagoen Industria Kimikoaren Hitzarmen Orokorrean ezarritakoak izango dira. Hiru hilabeteko 
epean akordiorik lortzen ez bada, enpresak berak proposatutako sailkapena aplikatuko du; beste 
alderdiak, edonola ere, izango du aukera auzibidean erreklamazioak aurkezteko. Funtsezko al-
daketei dagokienez, eman beharreko zerbitzuetan oinarrizko aldaketaren bat txertatzen dutenak 
hartuko dira halakotzat, eta ez, ostera, hitzarmen hau sinatzen den egunetik atzera azken bost 
urteetan sartu direnak.

Dokumentu honen bitartez, zuzendaritzak eta batzordeak beren gain hartzen dute hitzarmen 
hau sinatzen den egunetik bi urteko epean lanpostuen behin betiko fitxak garatzeko konpro-
misoa, sistemak dokumentu-oinarri egokia izan dezan. Modu berean, bi aldeek beren burua 
behartzen dute talde profesionalak berrikusteari buruzko negoziazio bat egiteko hitzarmen hau 
sinatzen den egunetik urtebeteko epean.

Langile bakoitza zer lanbide-taldetan sartu zehazteko, 2012ko urtarrilaren 1a izango da 
erreferentziazko data, eta hauxe hartuko da kontuan: egun horretan langilea benetan zer lanpos-
tutan ari zen eta 2011. urtean nagusiki zer lanpostu bete zituen (zehazki, urteko lanaldiaren erdia 
gehi bat). Langile bakoitzari sailkapen-sistema berrian zer lanbide-talde dagokion zehazterakoan 
ez dira inolaz ere kontuan hartuko hark iraganean izandako egoerak. Horretarako, eta argiago 
gera dadin, zuzendaritzak eta enpresa-batzordeak hitzarmen honetaz aparteko dokumentu ba-
tean gaur egungo langile guztien eta bakoitzak duen lanpostuaren zerrenda jasoko eta izenpe-
tuko dute.

Lanbide-sailkapenerako sistema berriak honako printzipio honi jarraituko dio: lanbide-talde 
batekotzat zehaztutako lanpostu-titularren kopuruak ezin izango du talde horren barruan sar-
tuta dauden makinen edo lanpostuen kopurua baino handiagoa izan, kontuan hartu gabe le-
geak ezarritako edozein aukerarengatik lan-kontratua etenda duten langileen estaldurak. Une 
bakoitzean lanean diharduten makinekin edota lanpostuekin loturik ulertzen da xedapen hau, 
eta xedapen honetatik kanpo geratuko dira zer egin ez dutelako edo antzeko arrazoiren baten-
gatik geldi daudenak.

14. artikulua. Mugigarritasun funtzionala

Lanbide-taldeen barruan mugigarritasun funtzionala gauzatu ahal izango da, betiere honako 
muga hauek aplikatuta: langileak hari agindutako lanak egiteko behar diren egokitasun- eta 
gaitasun-eskakizunak betetzea, eta langilearen duintasuna errespetatzea.

Egokitasun-eskakizunak betetzen direla joko da, langileak aurretik egiten zuen lanetik 
ondorioztatzen bada langileak baduela eginkizun berria betetzeko gaitasuna, edota gauza jakina 
bada langileak baduela lanpostu berrirako eskatzen den prestakuntza- edo esperientzia-maila. 
Aurreko eskakizun horiek betetzen ez badira, enpresak prestakuntza praktiko edo teoriko hori 
eman beharko dio langileari.

Mugigarritasun funtzionala aplikatuko zaien langileei beren eskubide ekonomiko eta profe-
sional guztiak bermatuko zaizkie, Legearekin bat.

Lan jakin baterako zenbait lanpostu betetzen badira, lanpostu nagusiari dagokion lanbi-
de-taldea egokituko zaio lan horri, eta alde horretatik, langileari lan-denbora gehien dakarkiona 
hartuko da lanpostu nagusitzat, betiere gutxienekoa lau ordu izango direla kontuan hartuz. 
Inolaz ere ez dira goi-mailako taldetzat hartuko eta ez dute eragingo goi-mailako ordainsarirako 
eskubiderik honako egoera hauek: ogitartekorako geldialdiko txandaz txandakakoena, makinis-
tarekin prestakuntzan egotea eta antzekoak.
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15. artikulua. Beste lanbide-talde bati dagozkion lanak egitea

Enpresak, behar izanez gero, agindu ahal izango die langileei norberari ez dagokion lanbi-
de-talde bateko lanak egiteko, eta aldaketa eragin duen kausa amaitzen denean, atzera ere 
lehengo lanpostura itzuliko da langilea.

Goi-mailako taldea

Goi-mailako talde bat denean, aldaketa horrek ezin izango du iraun sei hilabete baino ge-
hiago urtean, zortzi hilabete baino gehiago bi urtean edota hamabi hilabete baino gehiago hiru 
urtean, honako egoera hauetan izan ezik:

• Gaixotasuna, lan-istripua, lizentziak, eszedentziak.

• Karrera-plana.

• Prestakuntza makinistarekin.

Egoera horietan, ez da aldaketaren iraupena zenbatuko, eta aldaketa eragin duten gorabe-
herek iraun bitartean luzatuko ahal izango da hura.

Prestakuntza makinistarekin deritzon egoeratzat hauxe hartuko da: behe-mailako lanbi-
de-talde batekoa den langile bati goi-mailako lanbide-talde bateko beste langile baten funtzioak 
gauzatzeko prestakuntza ematea, edozein arrazoi dela-eta goi-mailako lanpostuaren titularrak 
lanpostu hori bete ezin duenean hura ordezkatu ahal izan dezan.

Goi-mailako talde baten funtzioak betetzeak talde horri dagokion oinarrizko soldataren eta 
langilearen lanbide-taldeari dagokionaren arteko aldea jasotzeko eskubidea dakarkio langileari, 
eta nominan talde-aldea kontzeptuaren bidez jasoko da hura. Salbuetsita daude karrera-planean 
egotea, makinista-prestakuntza jasotzea, txandaz txandakakoen egoera, eta oro har, lau ordu 
baino gutxiagoko lanaldietan egindako lanak.

Nolanahi ere, goi-mailako taldearen ordainsari berrira iristeko, plus pertsonala xurgatu egin 
ahal izan beharko da lehenik, goi-mailako taldearen funtzioak egiteagatik ordainsaria jasotzeko. 
Horrek esan nahi du goi-mailako talde baten funtzioak beteko dituen langileak plus pertsonala 
baldin badu talde-aldea jasoko duela baldin eta oinarrizko soldataren eta plus pertsonalaren 
batura goi-mailako taldeari dagokion oinarrizko soldata baino txikiagoa bada, eta bestela, berriz 
(batura handiagoa bada, alegia), ez duela halakorik jasoko. Plus pertsonalaren xurgapena ezin 
izango da beste ezein modutan erabili.

Adierazitako denbora-epeak igaro ondoren, eta zehaztutako salbuespenak salbuespen, 
mailaz igotzeko oposizio-lehiaketa egin beharko du enpresak.

Behe-mailako taldea

Behe-mailako talde bat denean, egoera horrek ezin izango du iraun hamabi hilabetean baino 
gehiagoan, non eta enpresak eta langileak edota enpresak eta langileen ordezkariek ez duten 
esanbidez beste zerbait adosten.

Behe-mailako talde batera igarotzeko honako egoera hauek ezartzen dira:

• Lanpostua desagertzea; hots, lanpostuak behin betiko jarduna uztea.

• Lanpostuan funtsezko aldaketaren bat izatea, eta aldaketa horren ondorioz, lanpostu hori 
osatzen duten langileetako baten behin betiko amortizazioa gertatzea.

• Langileari gerora ezintasun edo lesioren bat sortu eta jadanik bere lanposturako gai ez 
izatea edo gaitasun mugatua izatea, betiere mutualitateko zerbitzu medikoek edo baliokideek 
hala ziurtatuta.

• Langileak berak nahi duelako hala eskatzea, betiere enpresarekin adostasuna lortzen badu.
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Behe-mailako talde batera igarotze hori enpresak talde berean lanpostu hutsik ez duenean 
baino ezin izango da gertatu, eta edonola ere, langileak lehengo taldean zuen ordainsari bera 
izango du. Horretarako, honela egokituko da ordainsaria: oinarrizko soldata lanbide-talde be-
rriari dagokiona izango da, eta soberakoa plus pertsonalera igaroko da.

16. artikulua. Funtzio bat baino gehiago betetzeagatiko sariak

Enpresan funtzio bat baino gehiago betetzea hobeki baloratzeko ordainsari-sistema berriak 
dituen etorkizun bat esploratzeko, funtzio bat baino gehiago betetzeagatiko sari bat ezartzen 
da, honako ezaugarri hauekin:

• 2018an, 2019an eta 2020an baizik ordainduko ez den sari bat da, zeina ezin izango baita 
inolaz ere luzatu, zuzendaritza eta enpresa batzordea berariaz akordio batera iristen ez badira.

• Funtzio bat baino gehiago betetzeagatiko saria langile eta urte bakoitzeko behin bakarrik 
ordaindu ahalko da, eta oroharreko zenbateko bat izango da, 350 eurokoa.

• Sari horren bidez ordaintzen da langile batek 3. eta 4. taldeetako lanpostuetako 
erantzukizuneko funtzioak betetzeagatik egin behar duen ahalegin berezia, betiere langi-
leak zerbitzuak ematen dituenaz beste atal bateko makinak direnean. Ondore horietarako, 
honako hauek dira enpresako atalak: Banbury, Kalandrak (Roller barne), Aumak, Prentsak, 
Konpentsagailuak (Kerbs barne), Estrusioa eta Moldaketa.

• Saria lortzeko, gutxienez ere egiazko laneko 20 egun baliodun beharko dira behar diren bi 
ataletako bakoitzean, adierazitako baldintzetan.

17. artikulua. Mailaz igotzeko sistema Trelleborg Izarra SAU enpresan

1. Mailaz igotzeko sistema hau 2. eta 3. taldeetarako arautu da; izan ere, 4. taldetik aurrera 
mailaz igotzeko erabakia enpresaren zuzendaritzari dagokio.

2. Enpresan mailaz igotzeko sistema abian jartzeko, ezinbestekoa izango da plantillan baja-
ren bat egotea (erretiroa, borondatezko baja, ezintasuna eta abar).

Deialdia egin aurretik, mugigarritasun funtzionalaz baliatuta langile-talde bereko langileekin 
bete ahal izango du enpresak hutsik geratu den lanpostua, eta hala eginez gero, libre geratu 
den lanposturako izango da deialdia, betiere hutsik geratutako lanpostua desagertzen ez bada.

3. Maila-igoerak egiterakoan langileek lanpostuan duten antzinatasuna kontuan hartuko 
dela bermatuko du enpresak, eta horri dagokionez, langile batek egokitasun- eta gaitasun-es-
kakizunak betetzen baditu, hark izango du maila handiagoko lanpostua lortzeko lehentasuna 
karrera-planaren barnean hartuta eta hura amaitzear dauden langileekiko.

4. Mailaz igotzeko sistemak nahitaez eskatzen du behe-mailako taldeetako langileen artean 
oposizio-lehiaketa bat egitea, eta lehiaketa horrek honako ezaugarri hauek izango ditu, gainera:

• Zer lanpostu dagoen betetzeko argitaratuko du enpresak, eta langileei epe bat emango 
die lanpostu horretarako borondatez aurkezteko. Alde horretatik, Giza Baliabideen Departa-
mentura eskaera egiteko idazkia eramanez deialdira aurkezten diren langileak baino ez dira 
hartuko kontuan.

Oposizio-lehiaketaren bitartez merezimenduen balorazioa egingo da, alderdi hauek kontuan 
hartuta:

— Azken bi urteetan langilea zenbat denboran aritu den sail bereko makina berdin edo 
antzeko batean, makinan erantzukizuneko funtzioak izanda.

0-4 hilabete: 5 puntu.

4-8 hilabete: 10 puntu.

8 hilabetetik gora: 15 puntu.
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— Azken bi urteetan langileak zenbat denbora eman duen makina horretan laguntzaile gisa, 
betiere laguntzailerik badago.

0-9 hilabete: 2 puntu.

9-18 hilabete: 4 puntu.

18 hilabetetik gora: 6 puntu.

• Bi hautagairen edo gehiagoren artean berdinketa gertatuz gero, makina edo lanpostu be-
reko langileek eta kontramaisuak lortutako puntu-kopuruaren bitartez hautsiko da berdinketa.

• Lanbide-talde berrian sartzea probaldi moduan izango da hasieran, eta sei hilabeteko 
iraupena izango du.

Langile sartu berrientzako karrera-plana

Langile sartu berriek, edozein dela ere kontratu-mota, dagokien lanbide-taldean era-
bat sartzeko denbora-tarte bat izango dute. Sartze-plan honen bidez, langileek aukera dute 
sartze-denboraldian diren bitartean maila handiagoko lanbide-talde batean sartzeko; sartze-den-
boraldi horri, hain zuzen, karrera-plana deritzo.

Horri dagokionez, langile sartu berriek honako soldata hauek izango dituzte, edozein dela 
ere lanpostua:

• Enpresan sartu berritan: 18.157 euro gordin urtean

• 6. hilabetetik aurrera: 19.300 euro gordin urtean

• 12. hilabetetik aurrera: 20.443 euro gordin urtean

• 18. hilabetetik aurrera: 20.867 euro gordin urtean**

18. hilabetetik aurrera, langileari behin betiko lanpostua esleituko zaio, eta beharrezkoa bada 
(3. taldetik aurrera), bi igoera egingo dira hurrengo 12 hilabeteetan (6 hilean behin), akordio 
honetan eranskin moduan jasota dagoen taulako kopuruetara iritsi arte.

Urteko soldata gordinari dagokionez, enpresan hiru txandatan aritzen diren langileek jaso 
beharreko ordainsari-kontzeptu guztiek osatuko dute, eta gainera, akordio honetan ezarritako 
prima kolektiboa ere jasoko dute. Honela kalkulatuko da:

eguneko oinarrizko soldata x (365+30+30) + 3,273 x 12 + eguneko txanda-plusa x (216+21) 
+ gaueko lanaren plusa x ((216+21)/3).

Lanaldi arruntean (plusik gabe) edo bi txandatan (gaueko lanaren plusik gabe) aritzen diren 
langileen gutxieneko soldata bermatua gainerako langileen berdina izango da, baina kendu 
beharreko plusak kenduta.

Laugarren kapitulua. Soldaten egitura eta baldintzak

18. artikulua. Soldata-igoera

2017., 2018, 2019. eta 2010. urteetarako, honako igoera hauek ezarri dira:

• Oinarrizko soldata ehuneko 2,3 igoko da.

• Antzinatasunean, ehuneko 0,4.

• Gainerako plusetan, ehuneko 1,8, gaueko plusean izan ezik.

Gaueko plusari dagokionez, 2017rako igoera ehuneko 2,9koa izango da. 2018. urtetik aurrera 
eta hitzarmenak dirauen aldi osorako, eguneko balioa 17 eurokoa izango da.

19. artikulua. Soldata berrikusteko klausula

Hurrengo paragrafoan aipatzen diren salbuespenekin, baldin eta 2018., 2019. eta 2020. ur-
teetako Espainiako KPI orokorraren zenbatekoa aipatutako urteetako bakoitzerako itundutako 
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igoeraz gorakoa bada, lansariak berrikusiko dira, aipatutako aldeari dagokionez, inguruabar 
hori ofizialki egiaztatu bezain laster.

Berrikuspena halako moduz egingo da non inongo lansari-kontzeptu ez baita egongo KPI 
errealaren azpitik, berariaz kanpo utzita antzinatasuna eta gaueko plusa; horietan, izan ere, 
igoera-balioak ez dira aldatuko hitzarmenaren indarraldi osoan.

Kasua bada bidezkoa den lansari-igoera aplikatzen zaion urteko urtarrilaren 1etik aurrerako 
ondoreekin ordainduko da; horretarako, kalkuluaren oinarri gisa hurrengo urtean itundu den 
igoera erabiliko da.

20. artikulua. Enpresako soldata-egitura

Soldata-egitura

Oinarrizko soldata

Oinarrizko soldatak osatzen du, prima kolektiboarekin batera, lanbide-talde bakoitzaren 
gutxieneko soldata bermatua.

Urteko oinarrizko soldata honela kalkulatzen da:

eguneko oinarrizko soldata x ((365 edo 360) + (30+30)) + mozkinengatiko ordainsariaren 
zenbatekoa (ordainsari hori duten langileek).

Kalkulu hori egin ondoren eta langilearen lanbide-taldeari soldata-taulan dagokion zenba-
tekoa esleitu eta gero soberako dirurik geratzen bada, soberako diru hori plus pertsonal berrira 
eramango da eta bertan banatuko da, kontuan izanda plus pertsonala ez dela langile guztientzat 
bat eta bera. Langileak goi-mailako talde bateko funtzioak betetzen baditu, edota edozein arra-
zoirengatik goi-mailako talde batean sartzen bada, plus pertsonal hori xurgatu ahal izango da.

Oinarrizko soldata 14 ordainsaritan banatu ahal izango da, edo bestela, 14 ordainsari gehi 
mozkinengatiko ordainsari batean; mozkinengatiko ordainsaria sortzen den urtearen hurrengo 
urtean ordainduko da. Alde horretatik, beraz, gerta daiteke lanbide-talde bereko bi langilek 
eguneko oinarrizko soldata berdina ez izatea, langileetako batek mozkinengatiko ordainsaria 
duelako, baina edonola ere, biak berdinak izango dira urteko zenbatekoa kontuan hartuta.

Prima kolektiboa, hitzarmen honen eraginpeko langile guztientzat zenbateko berekoa, lanbi-
de-talde bakoitzaren gutxieneko soldata bermatuaren parte izango da (2017. urteo zenbatekoa: 
39,99 euro gordin urtean).

Plus pertsonala

Plus pertsonal deritzon soldata-kontzeptua, hamabi ordainsaritan banatua, V. enpre-
sa-hitzarmenean sortu zen, ordura arteko kategoria-sistemaren ordez lanbide-taldetan oina-
rritutakoa ezartzearen ondorioz. Langile batzuei soilik aplikatzen zaie kontzeptu hori, eta zen-
batekoa ez da langile guztientzat bat eta bera. Xurga daitekeen soldata-kontzeptuetako bat da 
plus pertsonala, eta horrek esan nahi du plus hori duen langile batek goi-mailako talde baten 
funtzioak betetzen baditu oinarrizko soldatara igaroko dela, dagokion kopuruan.

A motako plus pertsonala

Soldata-kontzeptu hau ere V. enpresa-hitzarmenean sortu zen, ordura arteko kategoria-sis-
temaren ordez lanbide-taldetan oinarritutakoa ezartzearen ondorioz, eta hitzarmen hartan ze-
haztutako langile-kolektiboari soilik zaio aplikagarri. A motako plus pertsonala 14 ordainsaritan 
banatzen da.

Produkzio-prima kolektiboa

Kolektiboa da prima-mota hau, langile guztientzat zenbateko berekoa, eta enpresak ezarri-
tako urteko helburuak betetzearen araberakoa.
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Hitzarmen hau sinatzen den egunetik aurrera, produkzio-prima kolektiboa zehazteko sistema 
ROS delakoan oinarrituko da (enpresaren mozkinak neurtzeko sistema bat da ROS), honela:

• Urte bakoitzean aurrekontuan sartutako ROSaren ehuneko 80 baino txikiagoa bada: ez da 
primarik kobratuko.

• Urte bakoitzean aurrekontuan sartutako ROSaren ehuneko 80tik ehuneko 90era bitartekoa 
bada: primaren erdia kobratuko da (hileko zenbatekoa: 1,67 euro).

• Urte bakoitzean aurrekontuan sartutako ROSaren ehuneko 90etik ehuneko 100era bitarte-
koa bada: primaren ehuneko 100a kobratuko da (hileko zenbatekoa: 3,33 euro).

• Urte bakoitzean aurrekontuan sartutako ROSaren ehuneko 100a baino handiagoa bada: 
primaren ehuneko 200 kobratuko da (hileko zenbatekoa: 6,67 euro).

Urte-hasieran, urte horretako helburua zenbateko ROSa lortzea den jakinaraziko dio enpre-
sa-batzordeari zuzendaritzak.

Hilero, nomina entregatu den unean helburuak lortu diren edo ez jakinaraziko da, informa-
zioa iragarki-taulan jarriz. Gerta baitaiteke datu batzuk nomina ordaintzeko egunaren ondoren 
baizik jakin ezin izatea, helburuen lorpenari buruzko zenbait datu lehenagokoak ere izan ahal 
izango direla ezartzen da, baina gehienez ere jakinarazpena egiten den hilabetearen aurreko 
hilabetekoak.

Antzinatasuna

Langilearen antzinatasuna hirurteko batekoa edo bikoa eta bosturteko bat, bi, hiru, lau edo 
bostekoa izatearen ondorioz ordainduko da plus hau, betiere plusa jasotzeko eskubidea sortzen 
den hilabetearen hurrengo hilabetean, eta gaur egun ezarritako kopuruak kontuan hartuta.

Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, hauek izango dira kopuruak:

— Hirurteko bat: 0,798 euro eguneko.

— Bi hirurteko: 1,614 euro eguneko.

— Bi hirurteko eta bosturteko bat: 3,198 euro eguneko.

— Bi hirurteko eta bi bosturteko: 4,808 euro eguneko.

— Bi hirurteko eta hiru bosturteko: 6,395 euro eguneko.

— Bi hirurteko eta lau bosturteko: 7,993 euro eguneko.

— Bi hirurteko eta bost bosturteko: 9,592 euro eguneko.

Bere kotizazio-taldea dela-eta hilabete guztietan 30 egunerako ordainsariak dituzten lan-
gileek balio desberdin bat izango dute, antzinatasunaren zenbatekoa 365 egunetan betetzeko 
behar diren bost egunak jasotze aldera.

Txanda-plusa

Langileek honako lanaldi hau izatearen ondorioz ordaintzen da plus hau: 06:00etatik 
14:00etara; 14:00etatik 22:00etara eta 22:00etatik 06:00etara. 2017. urterako, txanda-egun 
bakoitzeko 3,819 eurokoa izango da plusa, egoera horretan dauden langile guztientzat. 
Hitzarmen hau sinatzen den egunetik aurrera, langile bat historikoki txandakako egoeran egon 
bada eta lanaldi arrunteko egoerara aldatzen bada, arestian adierazitako plusa jasotzeko eskubi-
dea izango du, baina gehienez ere lanaldi-egoera berrira igaro denetik hamar hilabeteko epean.

Joan-etorriak

Enpresa Barakaldotik edo Trapagarandik Izarrara lekualdatu izanak eragin egin zien langileei 
soilik dagokie plus hau, eta adostu ziren baldintzen arabera ordaintzen jarraituko da.
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Bertaratze- eta puntualtasun-plusa

Denbora-galtzerik izan ez duela-eta langileari ematen zaion sari moduko bat da solda-
ta-kontzeptu hau, eta abenduko nominan ordaintzen da. Alde horretatik, denbora-galtzetzat 
hartuko dira justifikatu gabeko absentziak, lanuzteak, eta mediku-kontsultarako 16 ordu baino 
gehiago eman izana, mediku espezialisten kontsultara joateko denbora kontuan hartu gabe.

2017. urterako, hauek izango dira kopuruak:

A) 49,66,78 euro, urtean inolako denbora-galtzerik izan duten langileentzat.

B) 32,16 euro, ordubete baino gutxiagoko denbora-galtzea izan duten langileentzat.

C) 16,06 euro, ordubetetik hiru ordura bitarteko denbora-galtzea izan duten langileentzat.

Bestalde, urte naturalean aldi baterako ezintasun-egoeran egon ez diren langileei 36,65 
euroko saria emango zaie, urtean bakarra, eta lan-istripuagatiko bajak ez dira kontuan hartuko.

Gaueko lanaren plusa

22:00etatik 06:00etara bitarteko lanaldian aritzeagatik ordaintzen da plus hau, eta 2017. ur-
tean, benetan lan egindako gau bakoitzeko 16,046 eurokoa izango da zenbatekoa.

Aparteko orduak

Aparteko orduak kobratu edo opor-ordu moduan hartu ahal izango dira, langileak zer nahi 
duen, eta bigarren aukera hautatuz gero, lan egindako ordu bakoitzeko opor-ordu bat izango 
du langileak.

Aparteko orduak kobratzea erabakiz gero, berriz, langilearen lanbide-taldeari dagozkion 
zenbatekoak ordainduko ditu enpresak, eta hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, hauek 
izango dira kopuruak:

1. taldea 12,50
2. taldea 13,39
3. taldea 14,51
4. taldea 16,14
5. taldea 18,39

Aparteko orduen plus pertsonala kontzeptuari dagokionez (lehenbiziko aldiz V. enpre-
sa-hitzarmenean sartua eta arautua), lehen bezala jokatuko da, eta igoerak izan ahala xurgatu 
egingo da, erabat desagertu arte.

21. artikulua. Ordainsarien ordainketa eta sortzapena

Enpresako langile bakoitzak honela jasoko du urteko ordainsaria:

a) Lan egindako hamaika hilabeteetan nominako ohiko kontzeptuengatik dagokiona ordain-
duko zaio, hurrengo hilabeteko bigarren lanegunean, eta horri dagokionez, larunbata, igandea, 
zubia edo jaieguna ez diren egunak hartuko dira laneguntzat.

Dena den, oporraldietan edo aparteko gertakizunen bat jazo dela-eta adierazitako hori 
betetzea ezinezkoa bada, aukera izango da aurreko hilabeteko ordainsariaren ehuneko 90eko 
aurrerakina ordaintzeko.

Lan-egutegian zubiak eta oporrak egoteagatik uztaileko eta abenduko nominak kobratzeko 
datak geroratzen diren kasuetan, enpresak nominak ordaintzeko eguna aurreratuko du, aurreko 
urteetan ohituraz egin izan den bezala. Aurreratze hori eta uztaileko eta abenduko aparteko 
soldaten kobrantza direla eta, hilabete horietan ez da aurrerakinik onartuko.
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b) Opor-egun bakoitzagatik kontzeptu hauei dagozkien zenbatekoak ordainduko zaizkio: 
eguneko oinarrizko soldata, gehi eguneko antzinatasuna, eguneko plus pertsonala, eguneko 
A motako plus pertsonala (baldin badagokio), eta aurreko hiru hilabeteetako txanda-plusaren 
eta gaueko lanaren plusaren batez bestekoa, larunbata, igandea, zubia edo jaieguna ez diren 
opor-egunen kasuan.

c) Aparteko bi ordainsari ordainduko zaizkio, uztailaren nahiz abenduaren 18an, honako 
kontzeptu hauei dagozkien zenbatekokoak: hogeita hamar eguneko oinarrizko soldata, eta egu-
neko antzinatasuna bider hogeita hamar egun, eta langileak A motako plus pertsonala baldin 
badu, haren soldataren banaketa berriari jarraiki, eguneko zenbatekoa bider hogeita hamar 
eginda dagokiona ere gehituko zaio. Ordainsari horiek sei hilean behin sortuko dira: uztaileko 
aparteko ordainsaria urte horretako urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitartean sortuko da, eta 
abenduko aparteko ordainsaria, uztailaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

d) Mozkinengatiko ordainsaria ere ordainduko zaio, betiere oinarrizko soldata 14 ordainsari 
gehi mozkinengatiko ordainsari batean banatzea aukeratua badu langileak. Mozkinengatiko 
ordainsaria oroharreko zenbateko bat izango da, langile bakoitzarentzat bakarra, eta 2011ko 
otsailaren 1eko akordioaren 9. artikuluan ezarritakoaren ondoriozkoa da. Ordainsari hau urtean 
behin sortuko da: ordainketa eta zenbatekoa gertatzen diren urtearen aurreko urteko urtarrilaren 
1etik abenduaren 31ra bitartean.

Gaur egun mozkinengatiko ordainsaria duten langileek aukera izango dute kontzeptu horri 
dagokion zenbatekoa hilez hil ordaindu dakien hautatzeko. Horretarako, mozkinengatiko or-
dainsaria oinarrizko soldatan sartuko da, honako formula hau aplikatuz lortzen den zenbatekoa 
oinarrizko soldatari gehituta, urteko oinarrizko soldata langile bakoitzaren lanbide-taldeari 
dagokiona izan dadin:

mozkinengatiko ordainsariaren zenbatekoa / (365 edo 360 + 30 +30)

Aldaketa egin nahi duten langileek eskaera idatziz aurkeztu beharko dute Giza Baliabideen 
Departamentuan, eta eskaera egin duten urtearen hurrengo urteko urtarrilaren 1etik aurrera 
aplikatuko zaie sistema berria.

22. artikulua. Kilometrajea eta dietak

Enpresak onartutako xedeetarako norberaren ibilgailua erabiltzen bada, gasolinaren 
prezioaren arabera ordainduko da kilometro bakoitza, eta horretarako, hilabete bakoitzaren 
1ean Altubeko gasolina-zerbitzugunean (A-68 autobidean) Petronor konpainiak Eurosuper 
markako gasolinari jarria dion prezioa hartuko da erreferentziatzat. Honako zenbateko hauek 
ordainduko dira kilometro bakoitzeko:

Eurosuper gasolinaren prezioa Kilometro bakoitzeko prezioa

0,78-0,81 zentimo 0,1953 zentimo
0,81-0,84 zentimo 0,1983 zentimo
0,84-0,87 zentimo 0,2013 zentimo
0,87-0,90 zentimo 0,2043 zentimo
0,90-0,93 zentimo 0,2073 zentimo
0,93-0,96 zentimo 0,2103 zentimo
0,96-0,99 zentimo 0,2133 zentimo
0,99-1,02 zentimo 0,2163 zentimo
1.02-1,05 zentimo 0,2193 zentimo
1,05-1,08 zentimo 0,2223 zentimo
1,08-1,11 zentimo 0,2253 zentimo
1,11-1,14 zentimo 0,2283 zentimo
1,14-1.17 zentimo 0,2313 zentimo
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Gasolinaren prezioa garestiagoa baldin bada, adierazitako proportzio eta egitura berberetan 
jarraituko du taulak. Zenbatekoaren erreferentzia hilabete bakoitzaren 1a izango da beti.

Artikulu honek dakartzan ondorio ekonomikoak hitzarmena sinatzen den egunetik aurrera 
gauzatuko dira.

Dietei dagokienez, azken bi urteetan erabilitako prozeduraren arabera ordaintzen jarraituko 
da.

Bosgarren kapitulua. Lizentziak eta baimenak

23. artikulua. Lizentziak eta baimenak

Trelleborg Izarra SAU enpresan, lizentziak eta baimenak emateko, unean-unean indarrean 
dagoen Industria Kimikoaren Hitzarmen Orokorrean ezarritakoa beteko da, honako hobekuntza 
hauetan izan ezik:

1. Seme-alaben jaiotzagatik: hiru egun, Industria Kimikoaren Hitzarmen Orokorrean ezarri-
tako moduan.

2. Bigarren mailarainoko odol- edo ezkontza-ahaideen gaixotasun larriagatik edo 
heriotzagatik, zenbaketa noiz hasi erabakitzeko aukera izango du langileak: gertakari eragilea 
jazo den egunetik beretik aurrera edota hurrengo egunetik aurrera.

3. Lehen mailako odol-ahaideen ebakuntza kirurgikoagatik, 24 ordu baino gutxiagoko 
ospitaleratzea dakarrenean: egun bateko baimena.

4. Ezkontidearen edo seme-alaba naturalen heriotzagatik: egutegiko 5 eguneko baimena.

5. Langileak soldatarik gabeko lizentzia hartzen badu (gaur egun indarrean dagoen Industria 
Kimikoaren Hitzarmen Orokorrean ezarritako moduan, betiere), enpresak langilearen soldataren 
ehuneko 100a kotizatu beharko du.

6. Soilik absentismoa —hitzarmen honetan ezarritako definizioaren arabera— ehuneko 
5etik beherakoa den kasurako, egitate kausatzailearen dataren aurretiko hiru hilabeteen batez 
bestekoa kontuan hartuta, honako bi baimen gehigarri hauek ezartzen dira:

• Zesarea bidezko erditzearen kasuan, ezkontidearentzako baimena luzatzen da, eta sei egun 
naturalekoa izango da.

• Gurasoen, seme-alaben eta ezkontidearen ospitaleratze kasuetan, bi egun gehigarri 
ezartzen dira ospitaleratzeko hamabost egun bakoitzeko; egoera horretarako gehienekoa, 
ordea, urtebetekoa izango da, eta horretarako baldintza izango da absentismoa aipatutako 
portzentajeetatik behera egotea.

Edozein arrazoirengatik Industria Kimikoaren Hitzarmen Orokorrak hobekuntza horiek 
berdintzen edo hartzen baditu (dela ohiko bideetatik, dela batzorde mistoaren ebazpen bidez 
edota ebazpen judizial bidez), xurgatuta eta konpentsatuta geratuko dira.

24. artikulua. Lanorduak berreskuratzea

Langileek lanorduak berreskuratzeko, honako sistema honi jarraituko zaio: langile batek 
lanorduak berreskuratu behar baditu, enpresak ahalik lehenen jakinaraziko dio zer egunetan 
eta zer lanpostutan egin behar duen. Langileak eskaerari uko egiten badio, nominatik kenduko 
zaio dagokion kopurua. Norbait 14:30etik 17:00etara geratzen bada orduak berreskuratzen, 2,5 
ordu berreskuratzen ditu.

25. artikulua. Mediku-kontsultak

Langile batek Gizarte Segurantzako mediku orokor edo espezialista baten kontsultara joan 
behar badu, eta kontsulta-orduak lanaldiaren ordutegi berean baldin badira, lanera ez joateko 
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edo lanetik irteteko eta ordu horiek kobratzeko eskubidea izango du, aldez aurretik Giza Baliabi-
deen Departamentuan jakinarazita eta dagokion egiaztagiria aurkeztuta.

Gizarte Segurantzaren mediku orokor edo espezialista baten kontsultan emandako denbo-
raz gain, joan-etorriko denbora-tarte hauek ere kontsulta-kontzeptuaren barruan sartuko dira, 
betiere lanaldiaren ordutegi berean baldin badira: kontsulta-orduaren aurreko ordubetea eta 
kontsulta osteko ordubetea, mediku-kontsulta Bilbon edota Ezkerraldean bada; kontsulta-ordua-
ren aurreko 50 minutuak eta kontsulta osteko 50 minutuak, mediku-kontsulta Gasteizen edota 
Laudion bada; eta kontsulta-orduaren aurreko 30 minutuak eta kontsulta osteko 30 minutuak, 
mediku-kontsulta Urduñan edota Amurrion bada. Kontsulta beste udalerriren batean bada, 
denboraren aldetik adibide horiekiko zer proportzio dagoen hartuko da kontuan, baina gehienez 
ere ordubetekoa izango da bai kontsulta-orduaren aurretik bai kontsulta ostean joan-etorrirako 
gehituko den denbora-tartea. Langilea lanaldira partzialki joaten denean baino ez dira gehituko 
joan-etorrirako denbora-tarte horiek; bestelako egoeretan, langileari ez dagokio halakorik, eta 
baimena kontsultan bertan emandako denborarako soilik izango da.

Lanaldiaren ordutegi berean Gizarte Segurantzaren mediku orokor edo espezialista baten 
kontsultara joan behar duten langileei, eta betiere lanera gutxienez partzialki joaten badira, 
enpresak 20 euroko garraio-laguntza emango die, kontsulta-lekua enpresatik 45 kilometrora 
baino gehiagora badago. Laguntza hori 2014., 2015. eta 2016. urteetan baino ez da emango, eta 
gehienezko muga 25 laguntza izango dira. Idatzi-zati hau erabat baztertuta geratuko da, indar-
gabetu egingo da eta hurrengo urteetan ez da aplikatuko urte batean 25 kontsulta gainditzen 
badira (mediku-kontsultatzat zenbatuak); eta horri dagokionez, ez da kontuan hartuko medi-
ku-kontsultetara joandakoak zenbat langile izan diren.

Kasu guztietan, ezinbestekoa izango da, baimena emango bada, medikuaren egiaztagirian 
jasota egotea zer ordutan zen mediku-kontsultarako hitzordua eta zenbat denbora iraun duen 
kontsultak.

Gizarte-onura horiek lan-istripuen mutualitateko kontsultetara ere aplikatu ahal izateko, 
protokolo hau bete beharko da, nahitaez:

Langile batek mutualitatera mediku-kontsulta bat egitera joateko jakinarazpena jasotzen 
duenean, eta kontsulta-ordua lanaldiaren ordutegi berean baldin bada edota lanera berandu 
iristea badakar, ahalik lasterren jakinarazi beharko dio Giza Baliabideen Departamentuari.

Giza Baliabideen Departamentua mutualitatearekin harremanetan jarriko da, lanaldiaren 
ordutegiarekin bat ez datorren beste hitzordu bat adosteko, baina hori ezinezkoa bada, edota 
kontsulta premiazkoa bada, orduan, hitzarmen honetan Gizarte Segurantzako mediku orokor 
edo espezialista baten kontsultara joateko adostu diren denbora-onurak aplikagarri izango dira.

Langileak protokolo hau betetzen ez badu, onura horiek ez dira aplikagarri izango.

Seigarren kapitulua. Gizarte-ekintza

26. artikulua. Aseguruak

Enpresan hiru urte baino gehiagoko antzinatasuna duten langileei aseguru bat ordainduko 
die enpresak, kontingentzia hauetarako: heriotza, ezintasun iraunkor absolutua eta ezintasun 
iraunkor osoa. Zenbateko hauek ordainduko ditu aseguruak:

a) 6.536 euro, heriotza edo ezintasun iraunkor absolutua gertatuz gero.

b) 9.766 euro, heriotza edo ezintasun iraunkor absolutua zirkulazio-istripu baten ondorioz 
gertatuz gero.

c) Ohiko lanbiderako ezintasun iraunkor osoa gertatuz gero, zenbatekoak adinaren arabe-
rakoak izango dira:

• 20 urtetik 30 urtera bitarteko langileak: 40.000 euro.
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• 31 urtetik 44 urtera bitarteko langileak: 30.000 euro.

• 45 urtetik 55 urtera bitarteko langileak: 20.000 euro.

Aseguru-etxeak berak du poliza onartzeko eskumena, eta langileren bat onartzen ez badu, 
enpresak ez du horretan inolako erantzukizunik izango.

Edozein arrazoi dela tarteko aseguru-etxeak norbait onartzen ez badu edota ordaindu beha-
rrekoa ordaintzen ez badu, enpresak ez du horretan erantzukizunik izango, aseguruari dagokio-
nez betebehar bakarra baitu enpresak: aseguru-polizaren prima ordaintzea. Bestalde, aseguru 
honetatik kanpo geratuko dira jada ezintasun aitorturen bat dutelako edo horrelako prozesuren 
batean sartuta daudelako edota aurretiko aldi baterako ezintasunen bat dela-eta aseguru-etxeak 
kontuan hartzen edo aseguratzen ez dituen langileak.

Alderdi sinatzaileek esanbidez ituntzen dute zenbateko horiek aurrerakin edo erantzukizun 
zibileko ordainketa gisa ordainduko direla epai judizial baten bitartez enpresa zigortua baldin 
bada langileren bati kontzeptu horrengatik diru-kopuru bat ordaintzera.

27. artikulua. Sariak

Hitzarmen hau sinatzen den egunetik aurrera:

Enpresan 25 urteko antzinatasuna betetzen duten langile guztiek 600 euro gordineko or-
dainsari bat jasotzeko eskubidea izango dute.

Seme edo alaba bat jaiotakoan, eta dagokion egiaztagiria aurkeztu ondoren, enpresak 150 
euro ordainduko dizkio langileari.

28. artikulua. Aurrerakinak

Langileak jada egindako lanarengatik dagokion soldataren zenbatekoaren ehuneko 90eko 
aurrerakina jasotzeko eskubidea izango du, uztailean eta abenduan izan ezik, betiere enpresari 
eskatutako aurrerakin guztiek ez badute gainditzen hileko nominaren ehuneko 25. Aurrerakin 
hori hilabete bakoitzaren 20an edo aurreko egun baliodunean ordainduko da, eta langileak 
gutxienez egun bat lehenago jakinarazi beharko du zenbateko aurrerakina nahi duen.

29. artikulua. Gabonetako poltsa eta dutxako toalla

Gabonak direla eta, enpresak dutxarako toalla bana eta saski bana emango die langileei; 
honako balio-zenbatekoa izango du saski horrek:

70 euro, enpresak bere helburuen eta emaitzen ehuneko 75 gora erdiesten baditu; 60 euro, 
enpresak helburu eta emaitzen ehuneko 75 lortzen badu; eta 50 euro, helburu eta emaitzetan 
ehuneko 75etik behera gelditzen bada.

Helburutzat eta emaitzatzat ulertzen da sari kolektiboa ordaintzeko oinarri gisa baliatzen den 
ROS / ROA bera lortzea.

30. artikulua. Lan-istripuagatik edo lanbide-gaixotasunagatik gertatutako aldi baterako 
ezintasuna

Lan-istripuagatik edota lanbide-gaixotasunagatik langile bat aldi baterako ezintasun-egoeran 
gertatzen bada, enpresak, egoera horrek irauten duen bitartean eta lehenbiziko egunetik, osatu 
egingo ditu lan-istripuetarako mutualitatearen konturako prestazio ekonomikoak, langileak 
lanean balego kobratuko lukeen soldata guztia estali arte.

Mutualitatearen prestazio ekonomikoak osatze horretan, langileak nominan jasotzen dituen 
ohiko kontzeptu guztien emaitza hartuko du kontuan enpresak.

Aldiz, osatze horretan ez dira kontuan hartuko aparteko soldata-kontzeptuak, hala nola apar-
teko orduak, atzerapenak eta abar.
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31. artikulua. Gaixotasun arruntengatik gertatutako aldi baterako ezintasuna

Ezintasun iraunkor osoa edo absolutua eskatzen duten langile guztiei soldataren ehuneko 
100a jasotzeko moduan osatuko die enpresak (joan-etorriengatiko plusa izan ezik, halakorik 
dutenei), eskabidea egiten den unetik aurrera, aldi baterako ezintasunaren gehienezko epea 
edo lan-kontratua amaitu arte.

Betiere absentismoa plantillaren ehuneko 10 baino handiagoa ez bada, langileak gaixo-
tasunagatik ospitalizazioa behar duen guztietan soldataren ehuneko 100a ordainduko zaio 
ospitaleratuta dagoen bitartean, eta horri dagokionez, zentro mediko batean sartuta egotea 
hartuko da ospitalizaziotzat. Osagarria kobratzeko, ospitaleratuta zenbat denbora eman duen 
justifikatzeko egiaztagiria aurkeztu beharko du langileak Giza Baliabideen Departamentuan.

Ondorio guztietarako, bai egoera honetan, bai hitzarmen honetan ezarritako guztietan, 
absentismotzat joko da une bakoitzeko plantillarekin adostutakoarekiko lan egin ez den den-
bora guztia, eta hortaz, kontzeptu horren barruan sartuko dira zergati hauengatik guztiengatik 
izandako absentziak: gaixotasun arruntengatik edo lan-istripuengatik izandako bajak, baimen 
ordainduak, baimen sindikalak, mediku-kontsultak, autobusaren atzerapenak, justifikatutako 
arrazoirik gabe lanera ez joatea, lanuzteak eta beste batzuk.

Langile batek gaixotasunagatik egun bat edo bi ematen baditu lanera joan gabe, soldataren 
ehuneko 100a jasotzeko moduan osatuko du enpresak (joan-etorriengatiko plusa izan ezik, 
halakorik badu), eta langileak galdutako denboraren ehuneko 50 berreskuratu beharko du. 
Langileak txosten medikoa aurkeztu beharko du, denbora-tarte horretan gaixotasunagatik ez 
dela joan lanera justifikatzeko.

Langile bat gaixotasun arrunteko egoeran badago, soldataren ehuneko 100era iristeko osa-
garria jasotzeko aukera izango du (joan-etorriengatiko plusa izan ezik, halakorik badu), lehen 
hiru egunetan soilik eta betiere honako baldintza hauek betetzen baditu:

• Giza Baliabideen Departamentuari eskaera idatziz egitea, baja hartu osteko hilabetean edo 
alta hartu osteko hilabetean.

• 12 ordu berreskuratzea eta arduradunari edo kontramaisuari jakinaraztea. Harekin adostuko 
du nola berreskuratu orduak.

• Edozein arrazoirengatik langileak goian adierazitako denbora hori berreskuratzen ez badu 
eskaera egin eta hurrengo lau hilabeteetan, soldata osatzearren enpresak ordaindutako zenbate-
koak oso-osorik kenduko zaizkio, eta enpresak ez du inolako jakinarazpenik egin beharrik izango.

Lan-istripuagatiko baja oporraldiarekin batera gertatzen bada, langileak alta hartu eta hu-
rrengo egunetik aurrera hartu beharko ditu oporrak nahitaez.

Zazpigarren kapitulua. Enplegu-politika

32. artikulua. Aldi baterako lan-kontratuak

A. Probaldia

Langileak proba moduan sartuko dira enpresan. Teknikari tituludunek sei hilabeteko probal-
dia izango dute, eta gainerako langileek, bi hilabetekoa.

B. Obra jakin bat amaitu arteko kontratuak

Langileen Estatutuaren 15. artikuluaren 1.a paragrafoan ezarritakoari jarraituz (63/1997 Le-
geko idatziaren arabera), obra jakin bat amaitu arteko lan-kontratu mota hauek ezarri dira:

1. Trelleborg Industrie enpresak egindako eskaerak (FR 56391933397 Clemont-Ferrant Ce-
dex Frantzia), betiere bi enpresen arteko hornidura-kontratuen araberakoak direnak. Kontratu 
horiek urtero berritzen diren neurrian, eskaera horietako lan-bolumena obra edo zerbitzu jakin 
baterakoak izango dira.
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Orobat, eskaera horietarako zereginen bolumena kuantitatiboki zenbatuko da, eta langileak 
bestelako lanetan jartzeko aukera ere izango da, enpresan zenbaterainoko mugigarritasun 
funtzionala behar den.

Hitzarmen hau indarrean sartu aurretik izenpetuta dauden kontratuak ere (obra jakin bat 
amaitu arteko aldi baterako kontratuak, jakina) artikulu honen barruan sartzen dira.

2. Industria Kimikoaren Hitzarmen Orokorrak ezartzen dituen obra edo zerbitzu jakin baterako 
lan-kontratuak ere halakotzat hartuko dira. Horren arabera, lan-bolumen gehigarria dakartela-eta 
argi bereizteko modukoak diren zeregin edo lanetarako, enpresak egin ahal izango ditu obra 
jakin bat amaitu arteko lan-kontratuak, denboran mugatuak eta aurreikusteko moduko iraupena 
izango dutenak, baldin eta enpresaren produkzio-prozesuarekin zuzenean edo zeharka lotura 
badute.

Idatzi-zati hori hitzarmen honetan sartzea ez da inolaz ere hartuko lehen adierazitako Langi-
leen Estatutuaren 15.1.a artikuluan jasota dauden kontratu-moten mugatzat.

3. Enpresaren plantillan sartu den langile batek eta Trelleborg Industrie enpresak (Suedia) 
hala adostearen ondorioz obra edo zerbitzu jakin bat egitearekin lotutakoak, betiere egin be-
harreko zereginak taldeko beste enpresa batzuetan edo partzialki Trelleborg Izarra enpresan eta 
partzialki beste enpresa batzuetan egitekoak badira.

Hitzarmen hau indarrean sartu aurretik izenpetuta dauden kontratu guztiak artikulu honen 
barruan sartzen dira.

C. Produkzioko gorabeherek eragindako behin-behineko kontratuak.

Kontratu-mota hau Industria Kimikoaren Hitzarmen Orokorrean ezarritakoa betez egingo da.

33. artikulua. Batzarrak

Enpresa-batzordeko kideen gehiengoak eskatuta urtean behin lanorduetan batzar bat egin 
ahal izango dela bermatzen du enpresak, kontuan izanda, alabaina, baldintza hauek bete be-
harko direla:

Ordutegiak: 05:40 - 06:20: gaueko txandakoak (lanetik irten baino lehen hasita) eta goizeko 
txandakoak (lanean sartu baino lehen hasita).

13:40 - 14:20: arratsaldeko txandakoak eta lanaldi arruntekoak (lanean sartu baino lehen 
hasita).

Segurtasun- eta mantentze-zerbitzuak, batzarrak irauten duen bitartean (gutxieneko 
zerbitzuak): txanda bakoitzeko bi langile arduratuko dira Auma makina guztien produkzioa 
zaintzeaz. Enpresak izendatuko ditu langile horiek.

34. artikulua. Telefono mugikorren erabilera

Kontramaisuek langileei bana-banako baimena eta betiere denbora-tarte jakin baterako 
emandakoan baino ezin izango dira erabili telefono mugikor pertsonalak fabrikan lanaldiaren 
barruan; kontramaisuaren baimenik gabe telefono mugikorra erabiltzea faltatzat hartuko da, 
eta faltaren maila indarreko legediaren arabera ezarriko da.

35. artikulua. Arropa termikoa

Neguko tenperatura dela-eta beharrezkoa den atal jakin batzuetako langileei arropa termikoa 
eskuratuko zaie.

36. artikulua. Lan-agintaritzak edo epai judizial batek aginduta hitzarmena aldatu beharra

Lan-agintaritzak edo geroagoko epai judizial batek hitzarmen honetan lanbide-sailkapen 
berriari eta karrera-planari buruz adostuta dagoena onartuko ez balu edo aldaraziko balu, 
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adostutako hori guztia baliogabetzea eta zuzenean Industria Kimikoaren Hitzarmen Orokorrean 
ezarritako soldata-taulak eta sailkapena aplikatzea adosten dute bi alderdiek.

37. artikulua. Hitzarmena ez aplikatzea

Enpresak ezingo dio inoiz hitzarmen hau ez aplikatzeko aukerari heldu, Langileen Estatutuak 
82.3 artikuluan jasotzen duen prozeduraren bidez; epea amaitu baino lehen hitzarmena berriro 
negoziatzen ahalegindu beharko du, beste hitzarmen bat lotzeko edo dagoen hau berrikusteko, 
Langileen Estatutuaren 86.1 artikuluak xedatzen duen moduan.

Bi aldeek esanbidez adosten dute desadostasunik egonez gero PRECO lanbide-akordioan 
jasotako adiskidetze- eta bitartekaritza-prozesuak izango direla aplikatzekoak desadostasunok 
konpontzeko.

Arbitraje-prozedura aplikatu ahal izateko, ezinbestekoa da bi alderdiek hari men egingo 
diotela esanbidez adostea.

Enpresak hitzarmen kolektibo hau aldi batez ez aplikatzeko asmoa badu (arrazoi ekonomi-
koak, teknikoak edo antolaketarekin edo produkzioarekin lotutakoak tarteko), langileen ordezka-
riekin horri buruzko akordiorik lortzen ez bada, eta gatazkak konpontzeko prozeduretara jota ere 
desadostasun hori konpontzen ez badute, orduan beharrezkoa izango da bi aldeak ados jartzea 
(enpresaren ordezkaritza eta langileen ordezkaritzaren gehiengoa), hitzarmena ez aplikatzearen 
inguruko desadostasuna ORPRICCEren esku jartzeko.

1. eranskina

2017. urteko soldata-taula

LANALDI ARRUNTA BI TXANDA HIRU TXANDA

1. taldea 17.510 18.415 19.682

2. taldea 18.735 19.640 20.907

3. taldea 20.311 21.216 22.484

4. taldea 22.588 23.493 24.760

5. taldea 25.739 26.644 27.912

6. taldea 30.118 31.023 32.290

Soldata-taulako zenbatekoak kalkulatzeko moduari buruzko argibideak:

Lanaldi arrunta: eguneko oinarrizko soldata x (360 edo 365 +30+30+ mozkinengatiko ordain-
sariaren zenbatekoa) + hilabeteko prima kolektiboa x 12.

360 edo 365: oinarrizko soldatari dagozkion egutegiko egunak, kotizazio-taldearen arabera.

30 + 30: uztaileko eta abenduko aparteko ordainsariak.

Mozkinengatiko ordainsariaren zenbatekoa: soldataren urteko banaketa ordainsari hori ere 
kontuan hartuta egitea hautatua duten langileek baino ez.

Bi txanda: lanaldi arruntari dagokion urteko soldata gordina gehi urte osoko txanda-plusa: 
eguneko txanda-plusa x (urteko lanaldiaren lanegunak + 21).

Hiru txanda: bi txandako lanaldiari dagokion urteko zenbatekoa gehi gaueko lanarena: egu-
neko gaueko lanaren plusa x ((urteko lanaldiaren lanegunak + 21)/3).

Hiru txandako soldaten formula osoa:

Eguneko oinarrizko soldata x (360 edo 365 + 30 + 30 + mozkinengatiko ordainsariaren zen-
batekoa) + hilabeteko prima kolektiboa x 12 + eguneko txanda-plusa x (urteko lanaldiaren 
lanegunak + 21)+ eguneko gaueko lanaren plusa x ((urteko lanaldiaren lanegunak +21)/3).
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2. eranskina: Trelleborg Izarra enpresako lanbide sailkapenerako sistema berria

1. TALDEA 2. TALDEA 3. TALDEA 4. TALDEA 5. TALDEA 6. TALDEA
Garbitzaileak Biltegiko laguntzailea Zilindristak Bambury makinaria Euskarrien taldeburua Kontramaisuak

Aumas makinen laguntzailea Prentsako makinaria Roller makinaria Konpentsagailuaren taldeburua
Ebakigailuen laguntzailea Calandra makinen makinaria Aumas P (excl México) makinaria Biltegiko langilezaina
Kalitate-mahaien laguntzailea Aumas makinen makinaria P-5 P-7 makinen makinaria Langilezain mekanikaria
Moldekatzeen laguntzailea Tornuen makinaria Planifikatzailea Laborategiko langilezaina
Prentsen laguntzailea Ebakigailuen makinaria Informatika-laguntzailea
RHen laguntzailea Trokelgilea Indoor merkataria
Tornuen laguntzailea Kalitate-mahaia Giza Baliabideetako teknikaria
Lixagailuen makinaria Matritzegilea Ingurumen-teknikaria
Junturen laguntzailea Biltegizaina Kalitate-teknikaria
Konpentsagailuen laguntzailea Txorro-makinaria Erosketa-teknikaria
Errotaria Pisatzailea Lehengaien biltegizaina
Konp. ber. eta kont Barne-mugimendua Bambury komodina
Pintura Junturen makinaria Moldekatzeen makinaria
C-140 makinaren laguntzailea Preforma-estrusioen makinaria Mekanikaria

Konpentsagailuen makinaria Mikrouhin-estrusioen makinaria
Laborategiko laguntzaileak Aumas makinen komodina
Administrari laguntzailea Juntura berezien makinaria
Kontulari laguntzailea
Produkzio-kontrola
Harreragilea

3. eranskina. Hitzarmenetik kanpoko langileak (hitzarmena sinatu den egunean)

• Zuzendari nagusia

• Giza Baliabideen Zuzendaria

• Industria-zuzendaria

• Zuzendari teknikoa

• Salmenta-zuzendaria

• Finantza-zuzendaria

• Erosketa-zuzendaria

• Salmenta-burua

• Produktu-burua

• Marketin-burua

• Sistema informatikoen burua

• Produkzio-burua

• Mantentze-lanetako burua

• Logistika-burua

• I+Gko burua

• Erosketa-burua

• Ingeniaritza-burua

• Ingeniari teknikoa

• Giza baliabideetako teknikaria

• Erosketa-teknikaria
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• Mantentze-lanetako teknikaria

• Logistika-teknikaria

• IT Operation Emea

Trelleborg Izarra SAU enpresaren

VI. hitzarmenaren xedapen gehigarria

Hitzarmen hau interpretatzeko, betetzen dela zaintzeko eta zernahi gatazka adiskidetze bidez 
konpontzen saiatzeko, batzorde paritario bat eratu da, enpresa-batzordeko kide diren bi langi-
le-ordezkariz eta enpresaren beste bi ordezkariz osatua.
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