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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

General Química, SA eta Cogeneración Gequisa, SA -COGESA- enpresarentzako hitzarmen 
kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Justizietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde or-
dezkariarena. Honen bidez ebazten da 2017-2018-2019 General Química, SA eta Cogeneración 
Gequisa, SA -COGESA- enpresarentzako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta 
argitaratzea. Hitzarmenaren kodea: 01000653011981.

AURREKARIAK

2018ko urriaren 2an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpresari 
ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2018ko irailaren 3an sinatu zuten lan hitzarmen kolektiboaren 
testua.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa. Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, urriaren 23ko 2/2015 Errege De-
kretu Legegilea (2015eko urriaren 24ko BOE) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi 
dagokio, apirilaren 11ko 84/2017 Dekretuko 15.1.h artikuluak –Lan eta Justiziako Saileko egitura 
organika eta funtzionala ezartzen duena (2017ko apirilaren 21eko EHAA)- dionarekin bat etorriz 
eta urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuarekin (2011ko otsailaren 15eko EHAA) eta maiatzaren 
28ko 713/2010 Errege Dekretuarekin (2010eko ekainaren 12ko BOE) – hitzarmen kolektiboen 
erregistroari buruzkoak- lotuta.

Bigarrena. Sinatutako hitzarmen kolektiboak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen Esta-
tutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xedatutako baldintzak.

Honen ondorioz,

EBATZI DUT

Lehenengoa. Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroko Arabako Lu-
rralde Bulegoan erregistratu eta gordailatzeko agintzea eta aldeei jakinaraztea.

Bigarrena. ALHAOn argitara dadin xedatzea.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 4a

Arabako lurralde ordezkaria
ÁLVARO IRADIER ROSA
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I. kapitulua

Xedapen orokorrak

1. artikulua. Eremua

1.1. Langile-eremua, funtzio-eremua eta lurralde-eremua.

General Química SAU eta COGESAren lantokietan euren zerbitzuak besteren kontura ematen 
dituzten langileak, honako hauek soilik salbuetsita: teknikari tituludunak, administrazioburuak, 
kontramaisuak eta delineatzaile proiektugileak.

1.2. Hitzarmen kolektibo honetatik kanpo geratzen diren langileek haren eremuan sartzeko 
aukera izango dute urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik martxoaren 31 arte, eta ondoren adierazten 
den bezala arautuko da haien soldata:

a) Oinarrizko soldata eta hitzarmen kolektiboan araututako soldata-osagarri guzti-guztiak 
finkatuko zaizkie, beren lanbide-mailarako eta lan-erregimenerako zehazten den zenbateko 
berean.

b) Aurreko idatz-zatiaren arabera finkatutako soldataren eta langileen kontratu indibidualean 
ezarritako oinarrizko soldata, zenbateko horren ehuneko 6,5 eta jasotzen ari den antzinatasuna 
batuta ateratzen den emaitzaren artean alderik badago, “ad personam” osagarri bat ezarriko 
da. Osagarri hori adierazitako aldearen zenbatekoaren araberakoa izango da, lanpostu-igoerek 
irenstekoa, eta antzinatasunaren amaitze berrien ehuneko 14an.

1.3. Denbora-eremua.

Hitzarmen hau 2017ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra egongo da indarrean, 
berariaz beste indarraldi edo atzeraeragin bat ezartzen zaien gaietan izan ezik.

Indarraldia amaitzean, hitzarmen honi dagokion denuntzia automatikoa aplikatuko zaio: 
alderdiek ez dute halakorik berariaz formalizatu beharko.

Langileen Estatutuaren 86. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, adosten da ezen, 
hitzarmen kolektiboa salatu eta hitzartutako iraupena amaitu ondoren, hitzarmenak aurrerae-
ragina izango duela, arau hauen arabera:

• 18 hilabete.

• edo 12 hilabete, Repsol Taldearen Esparru Markoa sinatzen denetik zenbatuta; epea luzea-
goa izanez gero, 24 hilabeteko gehieneko mugarekin, hitzarmen kolektiboaren indarraldia 
amaitzen denetik zenbatzen hasita.

Artikulu honetan xedatutakoa hitzarmen kolektiboen indarraldia amaitzen denean unean-
unean aplikatu beharreko lege- eta jurisprudentzia-araubideari alderdiek dioten erabateko 
errespetua alde batera utzi gabe ulertzen da.

Hala eta guztiz ere, negoziazio-batzordearen erabaki espresuaren bidez, betiere batzordeko 
kideen iritziz Esparru Akordioaren negoziazioko baldintzek justifikatzen badute, hitzarmen ko-
lektibo honetan hitzartutako baldintzen aplikazioa luzatu ahal izango da aurreko paragrafoan 
ezarritako epea baino harago, alderdiek adosten dituzten balditzetan, halakorik bada.

2. artikulua. Arauen arteko gatazka

2.1. Hautazko zuzenbideko arauak.

2.1.1. Hitzarmen hau maila bereko edo goragoko xedapen batekin edo hainbatekin aldi 
berean bat badator, kontzeptu kuantifikagarriekiko (urteko soldata eta lanaldia) aldekoena 
aplikatuta erabakiko da, osorik eta urteko zenbaketan.

2.1.2. Aplikatzen den xedapena alderatu ezin bada, gatazka arau-emailerik ez dagoela hartuko 
da kontuan, ez baitu arestian adierazitako kontzeptu kuantitatiboetako bakar bat ere.
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2.1.3. Zatiezintzat hartuko dira gatazkan dauden xedapenak, eta hortaz, haien arau guzti-guz-
tiak aplikatu ahal direnean soilik aplikatuko dira.

2.2. Aginduzko zuzenbideko arauak.

Aurreko epigrafean ezarritakoa gorabehera, bete beharreko zuzenbide absolutuko arauak 
lehentasunez eta isolatuta aplikatu beharko dira. Halakotzat joko dira izaera hori duten arauak 
edo haiek urratzea zehatzen dutenak (bertan behera utzita).

3. artikulua. Hitzarmena desegitea

3.1. Langileen ordezkaritzak erabateko hutsalketa eskatu ahal izango du 2.1 epigrafean bil-
dutako kasuan, bere ustez onuragarriena den xedapenaren aplikazioa tarteko.

3.2. Ordezkaritza horrek hitzarmenaren hutsalketa partziala eskatu ahal izango du, eta Enpre-
saren Ordezkaritzak baimena eman beharko dio, 2.2 epigrafean ezarritako kasuan.

II. kapitulua

Ordainsari-kontzeptuak

4. artikulua. Oinarrizko soldatak

I. eranskinean zehaztutakoak dira urteko oinarrizko soldatak.

5. artikulua. Plusak

5.1. Antzinatasun-plusa.

Antzinatasuna langilea enpresan sartzen den egunetik bertatik hasiko da zenbatzen, eta, hi-
rurtekoak edo bosturtekoak diren kontuan izanik, unean-unean indarrean dagoen lanbidearteko 
gutxieneko soldata gehi ehuneko 14ren ehuneko 5eko edo 10eko plusaren bitartez ordainduko 
da. Plus hori ezin izango da izan bi hirurteko eta bost bosturtekoari dagokiona baino handiagoa 
izan, eta uztail, Eguberri eta martxoko ordainsaritan ordainduko da. Orduko ordainketa jasotzen 
duten langileen antzinatasuna beren lanaldiarekiko proportzionala izango da.

5.2. Gau plusa.

5.2.1. Arrunta. 22:00etatik 06:00etara bitarteko lanaldiko lan aktiboko egun bakoitzeko, hura 
betetzen duten langileek II. eranskinean azaltzen den plusa jasoko dute.

5.2.2. Larunbatak eta jaiegunak. Era berean, larunbateko edo jaieguneko 22:00etatik 
06:00etara bitarteko lanaldiko lan aktiboko egun bakoitzeko, hura betetzen duten langileek III. 
eranskinean azaltzen den plusa jasoko dute.

5.2.3. Abenduaren 24tik 25erako eta abenduaren 31tik urtarrilaren 1erako gauak. Lehen 
aipatutako baldintza beretan, plus hori II. eranskinean zehazten dena izango da.

5.3. Igandeetan eta jaiegunetan lan egiteagatiko plusa.

Igande eta jaiegunetan euren zerbitzuak ematen dituzten langileek III. eranskinean azaltzen 
den plusa jasoko dute.

Lansari-ondorioetako soilik, igandea eta jaiegunak goizeko seietan hasi eta hurrengo egu-
neko ordu berean amaituko direla hartuko da kontuan.

5.4. Asteko lan jarraituaren plusa.

5.4.1. Ohiko eta egiazko izaeraz asteko lan jarraituaren sisteman lan egiten dutenek IV. erans-
kinean zehazten diren plusak jasoko dituzte.

5.4.2. Arestian adierazitako plusak ehuneko 27 gutxituko dira zerbitzuak ematen ez diren 
igande edo jaiegun bakoitzeko, eta txanda-egutegiaren arabera zerbitzuak eman behar badira. 
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Alabaina, aipatutako ehunekoari dagokion plus bat ordainduko zaio egun horietan zegokion 
langilearen ordez lan egiten duten langileei.

5.5. Lan-plusa larunbat arratsaldeetan.

Larunbateko 14:00etatik 22:00etara bitarte euren zerbitzuak ematen dituzten langileek V. 
eranskinean azaltzen den plusa jasoko dute.

Aipatutako plusaren zenbatekoa 8 orduko lanaldi osoari dagokio; beraz, aldi horretan lan 
egiten duten langileek, 8 ordu egiten ez badituzte, dagokion zati proportzionala jasoko dute 
lan egindako ordu bakoitzeko.

5.6. Gainjartze txanda eta/edo garbiketa plusa.

Euren lanaldia txanda-erregimenean egiten duten langileek 12 hileko soldatatan jasoko dute 
VI. eranskinean azaltzen den plusa.

Langile horiek egunero egin beharko dute gainjartze, txanda edo norberaren garbiketako 
ordu laurdena, eta horren lansaria arestian adierazitako eranskinean bilduko da.

Normalean txandakako lanaldia ez izaki eta egoera dela-eta lanaldia lan-sistema horretan 
egin behar duten langileek, eta betiere gehienez hilabeterako bada, lan aktiboko egun bat ja-
soko dute, eta plus horren urteko guztizkoa zati urteko lanaldi kopurua egitearen emaitza den 
diru-kopurua ere jasoko dute kontzeptu horrengatik.

Ez da inolaz ere kontzeptu horrengatiko ordu-konpentsaziorik izango.

5.7. Garraioa eta urruntasun plusa.

5.7.1. Garraioa. Enpresek Miranda de Ebrotik industria-lantokietarainoko garraio-zerbitzua 
daukate eta ordaintzen dute. Beraz, udalerri horretan bizi diren langileek ez dute distantziagatiko 
plusik jasoko.

5.7.2. Urruntasun-plusa. Miranda de Ebron bizi ez eta plus horretarako eskubidea duten 
langileek 0,21 euroko konpentsazioa jasoko dute egindako kilometro bakoitzeko lantokirako 
joan-etorrian, 8 km-ko mugarekin.

5.7.3. Plusa jasotzen ez duten langileak etxebizitzaz aldatzen badira, ez dute plus hori 
jasotzeko eskubiderik izango.

5.8. Jantoki-plusa. Lanaldi zatituko langileek egun bakoitzean 2,62 euroko plusa jasoko dute, 
lantokian jantokirik ez izatearen konpentsazio gisa.

Plus hori, aldian behin txanda-lana egiten duten langileei legokiekeen gainjartze-plusa, txan-
da-plusa edota garbiketa-plusa bezala, egiaz lan egindako egun bakoitzeko jasoko da soil-soilik, 
eta hortaz, oporraldian ez da ordainduko.

5.9. Lanbide-garapenagatiko plusa. Laneratzeagatiko egun bakoitzeko 3,19 euro ordainduko 
dira.

Plus hori hitzarmenean biltzen diren lizentzien kasuan aplikatuko da, lan-istripuetan eta 
ospitaleratzearen kasuan.

Lansari-ondorioetarako, plus hori hilabeteko hamabi soldatetan ordainduko da.

2017. urtean, kontzeptu horrengatik 58,63 euro ordainduko dira hilean.

5.10. Balioaniztasun funtsa.

2012. urtetik aurrera urtean 3.000 euroko balioaniztasun-funtsa ezarri da, dauzkaten 
ezagutzengatik enpresaren iritziz fabrikazioko hiru postu edo gehiago betetzeko gai diren ekoi-
zpen-prozesuko langileen artean banatzeko. Lan-sistema horretan ezin izango dira sei pertsona 
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baino gehiago egon, betiere langileak aldez aurretik onartuta, eta kontzeptu horrengatik ezin 
izango dira inola ere urtean 500 euro baino gehiago kobratu pertsonako.

Balioaniztasun-funtsa handitu egiten da, urtean 3.000 euroko gehieneko zenbateko gehi-
garriarekin, enpresako Zuzendaritzak zehazten dituen ekoizpeneko langileen artean banatzeko, 
ekoizpen-prozesuko hiru lanpostu edo gehiago betetzeagatik. Ez da nahitaezkoa izango urteko 
gehienekoa agortzea, eta urtean 500 euro ordainduko dira gehienez pertsonako.

Horretarako, enpresak jarduera-prozedura bat egingo du, eta alderdiek hori onartu beharko 
dute hitzarmen kolektibo honen jarraipen batzordean.

6. artikulua. Aparteko orduak

6.1. Egindako aparteko orduak honela konpentsatuko dira: atseden-ordu batekin eta ordua-
ren oinarrizko balioaren (VIII. eranskinean azaltzen da) ehuneko 75arekin.

Atsedenaldia hartzeko, egindako aparteko orduak lanaldi osoetan metatuko dira, eta lanaldia 
metatu eta hurrengo berrogeita bost egunen barruan hartu beharko da atseden hori.

6.2. Ezinbesteko aparteko ordutzat hartuko dira zaintalde-zerbitzuko langileek egindakoak.

7. artikulua. Sortzapen lansariak, hilerokoak baino handiagoak

7.1. Abendua, uztaila eta martxoa.

Abenduan, uztailean eta martxoan langile bakoitzari dagokion 30 eguneko soldataren gehi 
dagokion antzinatasunaren haborokin baliokidea ordainduko zaie langile guztiei.

7.1.1. Enpresan egiaz lan egindako denbora hainbanatuta ordainduko dira haborokin ho-
riek. Adierazitako haborokinak zenbatzeko, erabaki da abenduko haborokina uztailaren 1etik 
abenduaren 31ra bitarte sorraraziko dela. Uztailekoa, urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitarte. 
Martxokoa, aurreko urteko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarte. Hilabeteko zatiak hilabete 
oso gisa zenbatuko dira.

8. artikulua. Gutxieneko bermeak

8.1. Familiaburu diren langile finkoek aparteko haborokinak jasoko dituzte urtero, gutxienez 
eta soldata-kontzeptupean, eta kasuak kasu, antzinatasun plusa; haborokin horiek 1979. urtean 
balorazio-sistemaren 6. mailan bildutako langile bati dagozkionak izango dira.

8.2. Adierazitako batura lanaldi osoko erregimenean zerbitzuak ematen dituzten 
langileentzako ezarriko da. Orduka ordaindutako langileek adostuta duten orduen kopurua 
haztatzearen ondoriozko bermea izango dute.

9. artikulua. Xedapen orokorrak

9.1. Edozein lansari-kontzepturen zenbatekoak gordintzat eta iturburuan aginduzko 
atxikipenak gorde edo kentzeko aukeraren eraginpeko izango dira, Pertsona Fisikoen gaineko 
Errentaren Zerga, langile bakoitzaren Gizarte Segurantzarako kotizazioa eta legez dagozkion 
beste edozein direla-eta.

9.2. Egindako lanaren konturako aurrerakinak jasotzeko aukera izango dute langileek.

10. artikulua. Soldata-igoera

10.1. Soldata-igoera.

a) Urteko igoera.

Aldeek hau adostu dute, Repsolen IX. Esparru Akordioko soldatari buruzko kapituluaren 
9. artikuluan (soldata-igoerak) jasotako soldata-igoerak zehazteko irizpideei jarraikiz, aldeek 
berariaz erabaki dute honako igoera hauek aplikatuko dituztela hitzarmena indarrean den ur-
teetako bakoitzean.
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2017. urtea – ehuneko 2

2018. urtea – ehuneko 1,5

2019. urtea – ehuneko 1

Hitzarmen hau indarren den aldirako metatutako KPIa altuagoa bada artikulu honetan ja-
sotako soldata-igoeren batura baino, berrikusi egingo dira 2019ko abenduaren 31n indarrean 
diren soldata-taulak, eta, horien gainean, aipatutako zenbateko metatuen artean dagoen aldea 
gehituko da.

Taulen erregularizazio horrek ez du atzeraeraginik izango.

b) Helburuen araberako ordainsari aldagarria.

Helburuen araberako ordainsari aldagarriaren helburua da: taldean lan egiten duten guz-
tien konpromisoa antolaketa-unitate bakoitzaren helburu giltzarriak lortzera bideratu dadin 
sustatzea, eta antolakuntzen efizientzia neurtzeko kultura txertatzea.

Kontzeptu horretara bideratzeko zenbatekoaren zehaztapena ez zaio lotuko sozietate 
bakoitzaren soldata-masari, honela finkatuko baita: ehuneko jakin baten arabera, oinarrizko 
soldatarena eta kontzeptu baliokide edo parekagarriena (aurrerantzean, oinarrizko soldata), 
halakotzat hartuta Repsolen VI. Esparru Akordioaren jarraipen-batzordearen 2012ko uztailaren 
10eko aktan definitzen direnak.

Halaber, alderdiek adostu dute helburuen araberako ordainsari aldagarriaren ehunekoa 
igotzea, eta igoeraren zati bat banakako helburuen balorazio eta zenbatespenera bideratzea.

Bere horretan eusten zaio klausula honetan araututako ordainsari aldagarriaren eskeman 
sartzen diren langileen kolektiboari. Banakako helburuetarako erabiliko den zatia ez zaie aplika-
tuko langileen kolektibo hauei: ordainsari aldagarriaren ereduaren barruan egonik, dagoeneko 
ordainsari aldagarriaren eskema propio bat dutenei, banakako helburuak lortzeari lotua.

Adosten da, halaber, irits daitekeen gehienezko oinarrizko soldataren ehuneko bat bideratzea 
helburuen araberako ordainsari aldagarrirako, Repsolen Esparru Akordioaren indarraldiaren 
hiru urteetako bakoitzean. Ehuneko hori honela aplikatuko da:

2017. urtea: ehuneko 4, unitate-helburuak betetzearen gainean.

2018. urtea: ehuneko 5,5 (ehuneko 4 unitate-helburuen gainean, eta ehuneko 1,5 banakako 
helburuen gainean).

2019. urtea: ehuneko 7 (ehuneko 4 unitate-helburuen gainean, eta ehuneko 3 banakako 
helburuen gainean).

Banakako helburuak lortzeari lotutako ordainsari aldagarriaren zatiak indarra hartzeari da-
gokionez, batzordearen lanak amaitu eta aplikazio-hitzarmen bakoitzean zati horren edukia 
adosten denean baino ez da gertatuko. Akordio hori urte natural bakoitzeko apirilaren 30a baino 
beranduago hartzen bada sozietateren batean, hurrengo urtean jarriko da indarrean, aldeek 
besterik adosten ez badute.

Unitate-helburuak

Deskribapena:

Helburuak bost izango dira gehienez, orientazio gisa, eta enpresaren Zuzendaritzak ur-
tero zehaztuko ditu; horren ondoren, hitzarmen kolektiboaren jarraipen batzordeari horietako 
bakoitzaren lorpen-eskala eta pisu haztatua proposatuko dio, guztien batura ehun izango dela 
kontuan izanik.

Hitzarmen kolektiboaren jarraipen batzordearen barruan, talde bakoitzerako ezarritako 
helburuak xehetasunez eta arrazoituz azalduko dizkie Zuzendaritzak helburu horiek eragiten 
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dituzten taldeei eta, halakorik bada, alderdien iritziz egokiak diren aldaketak egingo dira hel-
buruetako bakoitzaren pisu haztatuan eta lorpen-graduan.

Helburuak zehazteko, ondokoa hartuko da kontuan:

- Taldekakoak izatea, hau da, General Química y Cogesa enpresako langile guztientzat.

- Negozio-unitatearen helburuarekin bat etortzea eta zenbagarriak eta neurgarriak izatea.

- Ordezkaritza sindikalak eragozpenak jarri ahal izango dizkie Zuzendaritzak ezarritako hel-
buruei, langileen interesen aurkakoak direla uste badu, eragozpen horien arrazoiak emanez, 
betiere. Kasu horretan alderdiek dagokion adostasuna lortu beharko lukete desadostasunari 
irtenbidea aurkitzeko.

- Azken puntuazioa helburuetako bakoitzean lortutako puntuen batura izango da, eta horrek 
betetze orokorraren ehunekoa emango du. Ehuneko horrek zehaztuko du jasoko den ordainsari 
aldakorraren zenbatekoa.

Egutegia:

• Helburuak zehaztea, adierazleak taldearen urteko plangintza-egutegiaren arabera haztatzea.

• Iraila: jarraipen-bilera, non helburuetan aurrera nola egin den aztertuko den.

• Martxoa: ekitaldia ixtea eta negozio/unitate bakoitzaren aurreko urteko helburuen lor-
pen-gradua ebaluatzea.

• Martxoa: hileko nominaren barruan langile bakoitzaren aurreko urteko helburuen arabe-
rako ordainsari aldakorraren ordainketa sartuko da. Ordainsari hori negozio-/lantoki-unitate 
bakoitzaren helburuen lorpen-gradu orokorraren araberakoa izango da.

Urtean zehar, alderdiekin zerikusirik ez duten ustekabeko gertakariak izango balira eta zehaz-
tutako helburuetan eragin esanguratsua izan balezakete, hitzarmenaren jarraipen-batzordeak 
egoera aztertuko luke alderdietako edozeinen eskariz eta, horrela badagokio, eragindako hel-
buruei buruz egokitzat jotzen diren neurriak hartzeko eskatuko lioke Zuzendaritzari.

Helburuen sistemaren jarraipen orokorra:

IX. esparru Akordioko industria-politikako batzordeak helburuen araberako ordainketa sis-
tema aldagarriaren jarraipen-organo gisa jardungo du maila orokorrean.

Helburuen araberako ordainketa-sistemaren jarraipen zuzena ziurtatze aldera —sortu lite-
keen edozein desdoitzea modu egokian jorratu eta zuzentzeko—, alderdiek ondokoa adostu 
dute:

a) Hitzarmen kolektibo bakoitzaren jarraipen-batzordearen barruan, ezarritako helburuak 
azaltzeko, ulertzeko eta eztabaidatzeko dinamika egokia garatzea eta finkatzea. Horren haritik, 
egokitasuna zera izango da: lorpen-graduaren mailaketa eta pisu haztatuak egokiak izatea. 
Beharrezkoa izanez gero, Zuzendaritzak aurkeztuko ditu zehaztutako helburuei buruzko datu 
esanguratsuak, zeinek adieraziko baitute jarritako helburuak arrazoizkoak direla. Dinamika ho-
rrek alderdien fede onean eta elkar-ulertzean izan behar du oinarria, eta etorkizunean finkatze- 
eta jarraipen-prozesuaren garapen egokia ahalbidetu eta ziurtatu behar du.

b) Zehaztutako egutegitik eratortzen diren bilerez gain, helburuen araberako ordainsari al-
dagarriaren ezarpenaren jarraipen egokia egiteko, hitzarmen kolektiboaren jarraipen-batzordea 
alderdietako edozeinen eskariz batzartuko da, horretarako arrazoirik baldin badago, eta edozein 
kasutan irailean jarraipen-bilera berezia egingo du.

c) Helburu guztien ehuneko 50eko lorpen-gradu orokorrak lortu ezean, gertatutako gorabe-
herak eta inguruabarrak hitzarmenaren jarraipen-batzordean aztertuko dira, eta, horrela bada-
gokio, lorpen-gradu eskasa eragin duten arrazoiak kontuan izanik zentzuzkoak izan litezkeen 
neurriak hartzea proposatuko zaio Zuzendaritzari.
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Banakako helburuak

Ordainsari aldagarriaren zati horren zenbatespena banakako jardunaren balorazioaren ara-
bera egingo da, kontuan hartuta noraino bete diren kasuan kasu ezarritako helburuak.

Ordainsari aldagarrien eta jardunaren ebaluazioaren batzorde teknikoari egokituko zaio, Rep-
solen IX. Esparru Akordioaren IV. xedapen gehigarrian jasotzen baita, eredu horren ezarpen-, 
jarraipen- eta gainbegiratze-irizpideak adostea. Nolanahi ere, banakako helburuen ezarpen-, 
jarraipen- eta ebaluazio-egutegiak bat etorri beharko du unitate-helburuetarako ezarritakoarekin.

Absentismoaren tratamendu ekonomikoa.

Urte naturalean absentismo-egunik bada gaixotasun arrunta dela-eta, orobat justifikaziorik 
gabeko absentzia-egunik, banakako helburuen araberako ordainsari aldagarrirako eskubidea, 
urte horri dagokiona, murriztuko zaio enplegatuari, arrazoi horren zioz huts egiten badu. Murri-
zketa horrek ordainsari aldagarriaren zati indibidualari baino ez dio eragingo, eta zati horretatik 
kenduko da. Kenketa hori ez zaie langileei aplikatuko baldin eta haien banakako ordainsari 
aldagarria artikulu honetan arautzen ez bada, lehendik ere sartuta dutelako haien ordainsari 
aldagarriaren ereduan. Zenbaketa hori egiteko, kontuan hartuko dira enplegatuak arrazoi hori 
dela izan dituen absentismo-egun guztiak. Hau izango da murrizketa: enplegatuaren eguneko 
oinarrizko soldataren pareko zenbatekoa banakako absentismoaren egun bakoitzeko, mugatzat 
hartuta ordainsari aldagarriaren banakako zatitik kobratzea egokituko litzaiokeena.

Banakako absentismoa zenbatzean ez dira kontuan hartuko honako kasu hauek, aurreko 
paragrafoan adierazitako ondore ekonomikoetarako:

• Urte naturaleko lehenengo 3 absentismo-egunak, jarraian izan nahiz ez, horien arrazoia 
edozein dela ere. Laugarren egunetik aurrera hasiko litzateke kenketa.

• Ospitaleratzeagatiko bajak/absentziak, ospitaleratze-aldian eta etxean atseden hartzeko 
ezarri den aldian.

• Tratamendu onkologikoaren edo dialisiaren ondoriozko bajak/absentziak.

• Haurdunaldiko arriskuaren ondoriozko bajak eta haurdunaldiaren 24. astetik aurrerako 
bajak.

• Gizarte Segurantzako Gaixotasun Arraroen katalogoan jasotako gaixotasunen ondoriozko 
bajak.

10.2. Soldata-masa

Enpresa bakoitzerako hitzarmenaren soldata-masaren igoera banatzeko irizpideak azken 
urte hauetan egindako praktikei jarraiki ezarriko dira.

Horri begira, hirurteko eta bosturteko berrien sortzapenak direla-eta antzinatasunagatik ger-
tatutako aldatzeei dagokien zenbatekoaren ehuneko 50 lansari-igoeratzat hartuko da; Soldata 
Masaren ondoriozko diru-kopurutik kenduko da, eta denboraldi bakoitzean gehituko da.

Salbuespen gisa, 2017an, 2018an eta 2019n, ez da kopuru horretatik kenduko aurreko espa-
rru-akordioetan egindako lerraduraren (deslizamiento) zenbatekoa.

III. kapitulua

Lanaldia, oporrak eta baimenak

11. artikulua. Lanaldia

2017. eta 2018. urteetarako lanaldia urteko 1.704 ordu izango da.

2019ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondoreekin, 8 orduko lanaldi-murrizketa aplikatuko da 
urteko zenbaketan, Repsolen IX. Esparru Akordioan ezarritakoaren arabera.
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12. artikulua- Ordutegia

12.1. Ordutegiak, egutegiak, koadranteak eta baldintzak langileen ordezkariek eta enpresek 
negoziatuko dituzte eta lortutako akordioek hitzarmen kolektibo honetako testua osatuko dute. 
Bi alderdietako ordezkaritzek konpromisoa hartu dute urteko abenduaren 15a baino lehen hu-
rrengo urteko lan-egutegia egiteko.

Ordutegi, koadrante eta egutegi horiek urtero zenbatuko dute lanaldia, eta indarrean ja-
rraituko dute urteko lanaldi berari eusten zaion bitarte edo alderdiek bestelako ordutegiak eta 
egutegiak adosten dituzten arte.

12.2. Lanaldi etengabeko langileek egunean 15 minutu jarraituko atsedenaldia izango dute, 
eta ordaintzeari dagokionez, egiaz lan egindako denboratzat hartuko da.

Urteko ostiral guztietan, lanaldi zatituko langileek goizeko ordutegian beteko dituzte eu-
ren zereginak, horretarako ezartzen den lan-egutegiaren arabera. Langile horiek ezarritako 
ordutegiarekiko 30 minutuko ordutegi-malgutasuna izango dute, bai lanera sartzerakoan, bai 
ateratzerakoan.

12.3. Bi alderdiek konpromisoa hartu dute behar diren antolamendu-neurriak aztertzeko 
eta ezartzeko, baita itundutako lanaldia betetzea bermatuko duten ordutegia eta egutegia ere.

12.4. Euren zerbitzuak txanda-erregimenean ematen dituzten langileek hamabost minutu 
baliatuko dituzte euren lanaldiaren amaieran gainjartze, txanda edota garbiketarako.

Adierazitako denboraldia ez da ondorio guztietarako egiaz lan egindako denbora gisa zen-
batuko, baina 5.6 artikuluan ezarritakoaren arabera konpentsatuko da.

12.5. Prestakuntzarako goiz bi sartuko dira 3 txandako (3T) eta asteko segidako txandako 
(TSC) koadranteetan. Prestakuntzako bi goiz horiek, halaber, lan egindako gau-kopuru bera 
ordezkatuko dute, eta, beraz, prestakuntzarako orduak langileen ordutegiaren zenbaketan 
sartuta egongo lirateke.

12.6. Laneko egun guztiak finkatuko dira 3 txandako koadrantean, 5 salbu, zeinak zerbitzuaren 
beharrizanen arabera zehaztuko baitira. Malgutasun handiagoa behar bada, justifikatu ondoren 
beteko da beharrizan hori.

12.7. Asteko segidako txandako koadrantean urteko egun guztietan egingo da lan, baita 
abenduaren 24, 25 eta 31n, urtarrilaren 1ean, San Juan del Monte igande-astelehenean eta San 
Juanín asteartean ere. Zazpi egun horietakoren batean asteko segidako txandako araubidean 
lan egiten duten pertsonek aparteko orduen balioaren ehuneko 75aren pareko konpentsazioa 
jasoko dute, gehi atseden-egun bat eta jai-egunetako 3 plusen pareko osagarri gehigarria.

2018ko ekitaldia amaitu baino lehen, enpresak koadrante bat emango du, eta bertan sartuko 
dira goian aipatutako zazpi egunak, eta horrek ez du ekarriko urteko lanaldi itundua igotzea.

13. artikulua. Oporrak

13.1. Hitzarmen kolektibo hau indarrean dagoen bitartean, lanaldi arrunteko langileek 24 
laneguneko oporraldia baliatuko dute; larunbatak, igandeak eta jaiegunak ez dira kontuan 
hartuko.

13.2. Hitzarmen kolektibo hau indarrean dagoen bitartean, txandakako langileek laneguneko 
24 opor-egun baliatuko dituzte, dagokien koadrantearen arabera.

13.3. Oporrak baliatzeko zehaztutako datan enpresaren plantillan ez badute egiaz urte osoa 
lan egin langileek, lanean hasi ziren egunaren eta ondorengo uztailaren 1a bitarte emandako 
zerbitzu-denborarekiko proportzionala den egun-kopurua baliatuko dute. Ondoren sortutako 
oporrak hurrengo urtean baliatuko dituzte.
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13.4. Ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean lan egin behar delako hartu ezin diren 
opor-egunengatik honako onura hauek jasoko dira, enpresak hala ezarrita:

A) Aldatutako oporraldia 15 egun baino gehiagokoa bada: 2 opor-egun edo egun horiei 
dagokien ordainsari osoa.

B) Aldatutako oporraldia 6 egun baino gehiagokoa eta 15 baino gutxiagokoa bada: opor-
egun 1, edo egun horren soldata osorik ordaintzea.

Oporrengatik itxi egiten bada lan-zentroa edo bere sail edo zerbitzuetako edozein, 
zuzendaritzak izendatuko ditu aldi horretan lan egin behar duten langileak (nahitaezko lanak, 
enpresako zereginak, mantentzea, etab.). Interesdunekin hitzartuko da beren urteko opor-egunak 
hartzeko modurik egokiena zein den.

Oporrak banatzeko koadroa sail bakoitzean jarriko da, apirilaren 1etik 15era. Oporrak 
baliatzeko ezarritako tarterako dituzten eragozpenak 10 eguneko epean adierazi beharko dituzte 
langileek, eta epe hori igaro ondoren ados daudela hartuko da kontuan. Dagozkion kategorietan 
bi langile egoera berean badaude, enpresan antzinatasun handiena duen langileari emango 
dio lehentasuna Zuzendaritzak.

14. artikulua. Lizentziak

Langileek, aldez aurretik abisatzen badute eta behar bezala justifikatuta, lanera joan gabe 
geratu ahal izango dute, ordainsaria jasotzeko eskubidearekin, honako arrazoi hauetako baten-
gatik eta jarraian zehaztutako denboran:

a) Langilea ezkontzen bada, egutegiko 15 egun.

b) Bi egun odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaideen 
istripuagatik edo gaixotasun larriagatik, ospitaleratzeagatik edo etxean atseden hartzea eskatzen 
duen ebakuntza kirurgikoagatik. Arrazoi hori dela-eta langileak bidaia egin behar badu, lizentzia 
lau egunekoa izango da.

c) Aitatasunagatiko baimena: seme edo alabaren jaiotzagatik, egutegiko hiru egunetako 
lizentzia ezarri da eta haurra jaio bezain laster baliatuko dira.

d) Odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaideen 
heriotzaren kasuan, lizentzia 3 egunekoa izango da, eta 5 arte zabalduko da hori dela-eta lan-
gileak bidaia bat egin behar badu.

Kontzeptu honengatik langileak har ditzakeen egunen kopuru zehatza ezartze aldera, honako 
hauek hartzen dira lekualdatze gisa:

30 km-tik 100 km-ra bitarteko bidaiak: baimen ordainduko egun 1 gehiago.

100 km-tik gorako bidaiak: baimen ordainduko 2 egun gehiago.

Aurreko atalak argitze-aldera, hauek dira bigarren mailara arteko odolkidetasuna edo 
ezkontza-ahaidetasuna duten senideak: ezkontidea, seme-alabak, gurasoak, aitona-amonak, 
anaia-arrebak. Langilearen koinatu-koinata guztiak hartzen dira ezkontza-ahaidetasunagatiko 
anai-arrebatzat.

e) Ohiko etxebizitza aldatzean, egun bat. Ohiko etxebizitzaz aldatzeak udalerri-aldaketa ere 
badakar, 2 eguneko baimena izango du langileak.

f) Betebehar publiko eta pertsonal saihestezina betetzeko, botoa ematea barne, behar adina 
denbora.

Legezko edo hitzarmeneko arauren batean aldi zehatza aipatzen bada, lanera ez etortzearen 
denborari eta konpentsazio ekonomikoari dagokienez, arauak dioena hartuko da kontuan.
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Lehen adierazitako egitekoa betetzea dela medio, langileak hiru hilabeteko epean lanorduen 
ehuneko 20 baino gehiagotan lan egiten ez badu, enpresak Langileen Estatutuaren 46. arti-
kuluaren 1. Idatzzatian arautzen den eszedentzia-egoerara pasatu ahal izango du langile hori.

Egitekoa betetzeagatik edo karguan jarduteagatik langileak kalte-ordainik jasotzen badu, 
langileak enpresan duen soldatatik deskontatuko zaio ordain horren zenbatekoa.

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

h) Jaio aurreko azterketak egin eta erditzea prestatzeko teknikak ikasteko behar beste den-
bora; betiere, horiek lanorduetan egin behar badira.

i) Egun bat langilearen gurasoak eta seme-alabak ezkontzen badira; nolanahi ere, baimena-
ren eguna eta ospakizuna egiten den eguna aldi berean izan beharko dute.

j) Langileek egun bat baliatu ahal izango dute beste egun batean egin ezin diren gai 
pertsonaletarako.

k) Baimen-egun bat, langilearen seme-alaben jaunartzea dela-eta; nolanahi ere, baimenaren 
eguna eta ospakizuna egiten den eguna aldi berean izan beharko dute.

Ezkontzagatiko baimenen kasuan izan ezik, hasiera-datak bat etorri beharko du baimena 
sorrarazi duen gertakariarekin.

Nolanahi ere, gaixotasun larriaren kasuan, edo ospitaleratzearen kasuan, gaixoak ospitale-
ratuta ematen duen denbora osoa hartuko da gertaera eragiletzat, eta langileak aukeratu ahal 
izango du dagozkion baimen-egunen kopurua zein izango den.

Artikulu honetan jasotzen ez diren kasuetarako, une bakoitzean indarrean dagoen araudian 
ezarritakoa jarraituko da.

IV. kapitulua

Ezintasun-egoerako osagarria

1. atala

Ohiko gaixotasunagatik edo lanetik kanpoko istripuagatik 
sortutako aldi baterako ezintasun egoerako osagarriak 

15. artikulua. Xedea

Ohiko gaixotasunagatik edo lanetik kanpoko istripuagatik sortutako prestazioak gehitzea, 
enpresaren kontura eta langileen inolako ekarpenik gabe. Osagarri horien zenbatekoak lotura 
izango du absentismo-koefizienteen bilakaera onarekin edo txarrarekin.

16. artikulua. Kontzeptuak

Atal honen ondorioetarako bakarrik, honako kontzeptu hauek ezarri dira:

16.1. Aldi baterako ezintasuna.

Urtean gehienez 180 eguneko epea da, eta, hala badagokio, gaixotasun bakoitzeko, betiere 
baja gaixotasun arruntak edo lanetik kanpoko istripuak eragindakoa bada.

Arestian adierazitakoaren ondorioz, aipatutako epea agortzen duten langileek ez dute osaga-
rri berrietarako eskubiderik izango, amaitzen den egunetik kontatzen hasita 6 hilabete igarotzen 
diren arte, eta betiere beste gaixotasun bat bada.

Gaixotasun bera dela edo beste bat dela zehazteko, irizpide medikoak soil-soilik hartuko 
dira kontuan.
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16.2. Absentismoa

Ohiko gaixotasunagatik edo lanetik kanpoko istripuagatik sortutako aldi baterako ezinta-
sunaren ondoriozko bajak dira.

16.3. Absentismo-indizea

Aldi baterako ezintasuna izan den lanaldien kopurua zati denboraldi bereko lanaldi naturalak 
egitearen emaitza da. Gehienezko absentismo-indize gisa 2018. urteko ehuneko 4,25 eta 2019. 
urteko ehuneko 4,00 ezartzen da.

Indizea areagotu den edo ez zehazteko, alderatu beharreko hileko absentismoa gehituko 
zaie aurreko 11 hilabetetakoei, eta ulertuko da absentismoa areagotu egin dela guztizko emaitza 
aurrez aipatutako portzentajea baino handiagoa denean.

16.4. Sortutako soldatak

Langileak jasotakoak dira, betiere tartean ezintasunik ez badago, eta 4., 5.1 eta 5.4 artikuluen 
barnean hartutako kontzeptuak bilduko dituzte.

16.5. Ordaindutako soldatak

Enpresak hilero eta batera hitzarmenaren menpeko langileei ordaindutakoak dira, aurreko 
epigrafean adierazitako soldata-kontzeptuengatik.

17. artikulua. Osagarrien zenbatekoa

Enpresek sortutako soldatei honako ehuneko hauek aplikatzearen ondorioz ateratako zen-
batekoak ordainduko dizkiete hilero aldi baterako ezintasun-egoeran dauden pertsonei:

17.1. Ehuneko 25, lehen egunetik hamazazpigarrenera arte eta hogeita batgarren egunetik 
ehun eta laurogeigarren egunera bitarte, guztiak barnean hartuta, 16.3 epigrafean adierazitako 
absentismo-koefizientea gainditzen ez bada.

17.2. Ehuneko 40, 18. egunetik 20. egunera bitarte, betiere 16.3 epigrafean adierazitako ab-
sentismo-koefizientea gainditzen ez bada.

17.3. Absentismoak 16.3 epigrafean aipatzen den indizea gainditzen badu, enpresen osaga-
rria adierazitako absentismo-indizeak izaten duen gorakadaren ehuneko berean gutxituko da 
enpresen osagarria.

Gizarte Segurantzaren prestazioak zein atal honek aipatzen dituen osagarriak direla-eta lan-
gileek jasotako guztizkoek, ezin izango dituzte gainditu ondoren adierazten diren ehunekoak, 
sortutako soldaten gainean kalkulatuta.

- ehuneko 85, bajaren lehen 17 egunean.

- ehuneko 100, bajaren 18. egunetik 180. egunera bitarteko denboraldian, biak barne.

18. artikulua. Absentismoa gutxitzeagatiko konpentsazioa

18.1. Enpresek aurreikusten dutenez, urtebetean sortutako soldaten gainean ehuneko 0,75eko 
ekarpena tarteko beteko dira 17. artikuluak aipatzen dituen osagarriak, urtebeteko zenbaketan.

18.2. Aurreko epigrafean aipatzen den Enpresaren ekarpenari dagokionez, funtsa horren 
kargura ordaindu ahal izango dira, kasu berezietarako eta betiere funtsa horretan soberakina 
izanez gero, langileen ordezkaritza-organoek proposatutako eta enpresen Zuzendaritzak bai-
mendutako diru-kopuruak.

Kasu horiek direla-eta dagozkion proposamenetarako diru-kopuru nahikoa ez badago funtsa 
horretan, enpresek gehienez ere 3.005 euro aurreratuko dituzte horretarako, eta funts hori ba-
liatu daitekeen unean berreskuratuko dute ekarpen hori.
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18.3. Urtero 16.3 epigrafean adierazitako absentismo-indizera ez iristeagatik sortzen diren 
soberakinak, kasu berezietarako zenbatekoak kenduta, hona bideratuko dira:

A) Igarotako urtean sortu diren aldeak konpentsatzea, 16.4 epigrafean ezarritakoa 
aplikatzeagatik.

B) Soberakinak, halakorik izanez gero, berdintasunez banatuko dira urte horretan bajarik 
izan ez duten langileen artean, betiere hitzarmen honen eraginpekoak badira.

2. atala

Laneko istripuagatik edo gaixotasun profesionalagatik sortutako 
aldi baterako ezintasun egoerako osagarriak 

19. artikulua

19.1. Enpresek beren kontura eta inolako mugarik gabe osatuko dituzte lan-istripuak edo 
lanbide-gaixotasunak eragindako aldi baterako ezintasuneko prestazioak, langileak ezintasunik 
ez balego jasoko lituzkeen diru-kopuru berak jasotzeko moduan, betiere 16.4 eta 16.5 epigra-
feetan adierazitako kontzeptuak direla-eta.

Artikulu honek arautzen duen osagarria hemezortzi hilabetez jaso ahal izango da gehienez 
ere.

Enpresek aurreko hilean sortutako mila soldatako baten baliokidea izango den hileko funts 
bat sortuko dute; funts hori laneko istripuaren edo gaixotasun profesionalaren ondoriozko aldi 
baterako ezintasunaren luzapenean sortutako prestazioak osatzeko erabiliko da.

3. atala

Aurreko osagarrien xedapen komunak

20. artikulua

20.1. Ezintasunaren kasuaren kalifikazioei dagokienez, eta ondorioz, ezintasun horri apli-
katu ahal zaizkion osagarrien erregimenari dagokionez, berariazko erakunde aseguratzaileak 
egiten duena hartuko da kontuan. Hala eta guztiz ere, osagarrien ordainketa eten ahal izango 
dute enpresek, baita izandako diru-sarrerak itzultzea eskatu ere, administrazioaren edo jurisdi-
kzioaren ebazpena tarteko hasieran lan-arlokotzat hartu ziren bajak arruntak direla erabakitzen 
bada.

20.2. Alderantziz, hasieran baja arruntzat hartu eta epai edo ebazpen irmoa tarteko 
lan-arlokotzat hartzen diren bajak atzeraeraginez ordainduko dira.

21. artikulua

Edozein osagarri emateko aukera enpresaren zerbitzu medikoaren aurkako txostenik ez 
izatearen menpe egongo da betiere.

22. artikulua. Batzordea

22.1. Batzorde paritarioa eratuko da, alderdi bakoitzeko bina ordezkarik osatua. Euren 
ordezkaritza-organoetan aukeratuko dituzte langileak ordezkatuko dituen batzordeko kideak.

Batzordearen zeregina izango da aztertzea, zerbitzu medikoaren kontrako txostenaren ondo-
rioz edo beste edozein arrazoirengatik, osagarria eman edo ez zalantzan duten kasuak.

Ezin izango da errekurtsorik jarri batzorde horren erabakien kontra, horien bidez osagarrirako 
eskubidea aitortzen denean.

Alderantziz, ezezko erabakien aurkako errekurtsoa jarri ahal izango du langileak, legeak 
ezarritakoari jarraituz.
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Ondorio guztietarako, batzordeak erabakirik ez hartzea ezezko erabakia hartzearen baliokidea 
izango da.

22.2. Kapitulu honen 1. atalean aipatutako hobekuntzen kasuan, batzordeak beharrezko es-
kumenak izango ditu enpresak bere betebeharrak betetzen dituela kontrolatzeko; horretarako, 
Gizarte Segurantzarako kotizazio-buletinak ikusi ahal izango ditu, baita absentismo-indizea 
kalkulatzeko erabili diren kalkuluak ere. Ikusi ahal izango ditu, halaber, egokitzen zaion zeregina 
gauzatzeko ezagutu behar dituen gainerako dokumentu guztiak.

Batzorde horretako langileen ordezkaritzak legitimitate nahikoa izango du dagokien proze-
durei hasiera emateko.

V. kapitulua

Beste prestazio batzuk

1. atala

Ezkontzagatiko saria

23. artikulua

Ezkontzagatiko aparteko haborokina ezarriko dute enpresek beren langileentzat; jorna-
laren edo soldataren 30 egun ordainduko zaizkie, 14. artikuluaren a) idatz-zatian esleitutako 
lizentziaren egutegiko hamabost egunei dagokien lansaria alde batera utzita.

2. atala

Lotura-saria

24. artikulua

Enpresaren zerbitzura 25 urte betetzen dituzten langileek 1979ko balorazioaren 9. mailari da-
gokion hileroko lansari gordinaren baliokide den diru-kopurua jasoko dute kontzeptu horretan.

Era berean, eta kontzeptu horri berari jarraiki, enpresan 35 urtez lanean jardun duten lan-
gileek 1979ko balorazioaren 10. mailari dagokion hileroko lansari gordinaren baliokide den 
diru-kopurua jasoko dute, behin bakarrik.

3. atala

Erretiro-pentsioa aurreratzea

25. artikulua

25.1. Erretiro-erregimenaren ondoriozko pentsioak aurreratuko dizkiete enpresek beren 
langileei, ondoren ezartzen diren baldintzen arabera:

25.2. Aurrerakinak hilero emango dira, eta gehienez ere sei hilerokotan, erretirotik aurrera 
zenbatuta.

25.3. Aurreko paragrafoen arabera ordaindutako diru-kopuruak eta enpresek kalte-ordai-
naren ondorioz edo erretiro-sariengatik zor dituztenak konpentsatuko dira, baita etekinetako 
partaidetzak ere.

25.4. Haren gertaera eragilea betetzea aurreikusten den unea baino gutxienez hiru hilabete 
lehenago eskatu beharko du nahitaez erretiro-pentsioa jasotzaileak etekin hori lortzeko; au-
rrekoa betetzen ez bada, neurri berean gutxituko da aurrerakinak emateko gehienezko epea.

25.5. Jasotzaileak enpresara itzuli beharko ditu enpresak ordaindutako zenbatekoak, Gizarte 
Segurantzako zenbatekoak jasotzen dituen unetik kontatzen hasita, gehienez hamar eguneko 
epean. Betebehar hori ez bada betetzen, automatikoki zorra lan-arloko jurisdikzioan errekla-
matuko da.
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4. atala 

Onura sozialak

26. artikulua. Hipoteka-kredituen interesen hobaria:

Lehenengo etxebizitza erosteko eskatutako hipoteka-kredituek eragindako interesetarako 
diru-laguntza bat ezarri da honako baldintza hauetan:

— Diru-laguntza aplikatuko zaion gehieneko kopurua: 69.000 eurora arte, 10 urtean.

— Diruz lagundutako interesak: diru-laguntza ematen denean ezarritako interes-kuotaren 
ehuneko 20.

— Maileguaren zenbatekoa gehienezko mugatik beherakoa bada, ordaintzeko dagoen mai-
leguaren zenbatekoaren eta epeen gainean kalkulatuko da.

27. artikulua. Maileguen funtsa eta mailegu guztietarako xedapenak

27.1- Enpresa bakoitzak hitzarmenaren barnean hartutako enplegatuei maileguak eman ahal 
izateko funtsak izango ditu, hainbat helburutarako.

27.2. Funtsa horien zenbatekoa, guztira, 150.000 eurokoa izango da, ehuneko 0ko interes-ta-
saren arabera.

27.3. Mailegua emateko, beharrezkoa izango da honako baldintza hauek betetzea:

a) Behar adinako zenbatekoak egotea. Zenbateko horiek eskatutako zenbateko osoa estaltzen 
ez badute, eskatzaileak bi aukera izango ditu:

— Diru-kopuru osorako itxaronzerrendan sartzea.

— Dagoen funtsa hartzea, eta gainerakoa jasotzeko itxaronzerrendan sartzea.

— Maileguari uko egitea.

Edozein kasutan ere, itxaronzerrendako eskatzaileek lehentasuna izango dute gainerako 
eskatzaileekiko geroratutako diru-kopuruei dagokienez.

b) Enpresa Zuzendaritzak aldeko txostena eman izana, eta maileguetarako batzordeak txos-
tena eman izana.

27.4. Mailegu-kontratua lan-kontratuaren subsidiariotzat hartuko da betiere, eta azken hau 
iraungitzean hautsiko da eta beteko dira epe guztiak.

Ordaintzeke dauden epeen mugaegunak dituen kontratua hautsi egingo da, era berean, 
arrazoi-faltsutasuna bada edo mailegua eskatu zuen bestelako helburuetarako erabili badu 
mailegu-hartzaileak.

27.5. Mailegu-batzordea modu paritarioan osatu beharko dute hitzarmen hau sinatu duten 
alderdiek eta maileguak emateko funtzionamendu-arauak egingo ditu batzorde horrek.

5. atala 

Kontratua amaitzea, ezintasun iraunkorragatik

28. artikulua

28.1. Ezintasun iraunkor osoa duten langileak –betiere laneko istripuak edo lanbide-gaixota-
sunak eragindakoa eta legez onartua bada– beren baldintza fisikoekin bat datorren lanpostuetan 
moldatzen saiatuko dira Enpresak; ezinduak lanpostu berriaren balorazio-mailari dagozkion 
lansariak jasoko ditu, hartarako eskubidea duen kalte-ordainarekin edo pentsioarekin batera.

28.2. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordeak, baita prebentzio delegatuek ere, onura bera 
eskatu ahal izango diote enpresa zuzendaritzari aurreko paragrafoan ezarritako baldintzaren 
bat betetzen ez duten langileentzat.



2018ko urriaren 17a, asteazkena  •  119 zk. 

16/32

2018-03818

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

www.araba.eus

6. atala

Pentsio-plana

29. artikulua

29.1. Enpresek honako ekarpen hau egingo dute hitzarmeneko langileentzat: oinarrizko 
soldataren ehuneko 3,5.

29.2. Lehen adierazitako ekarpena egiteko modua eta adierazitako pentsio-planaren 
funtzionamendua horri buruz ezarritako araudiari jarraiki gauzatuko da.

VI. kapitulua

Eskubide sindikalak

30. artikulua. Enpresa batzordearen eta langileen delegatuen eskumenak

30.1. Informazioa bildu eta jasotzea.

30.1.1. Gutxienez hiru hilean behin enpresaren sektore ekonomikoaren bilakaera orokorrari 
buruzkoa, erakundearen produkzio-egoerari eta salmentei buruzkoa, haren produkzio-progra-
mari buruzkoa eta enpleguak enpresan izango duen bilakaerari buruzkoa.

30.1.2. Sozietate Anonimoak arautzen dituen Legearen 110. artikuluan bildutako moduan 
eta epean, balantzeari, emaitzen kontuari, memoriari eta bazkideek balia ditzaketen gainerako 
dokumentuei buruzkoa.

30.1.3. Gutxienez hiru hilean behin honako informazio hauek jasotzea: absentismoari 
buruzko estatistikak eta haren kausak, lan-istripuak, lanbide-gaixotasunak eta ondorioak, ez-
behar kopuruen indizeak, lan-inguruneari buruzko azterketak, aldizkakoak edo bereziak, eta 
erabiltzen diren prebentzio-indizeak.

30.1.4. Une horretan erabiltzen diren lan-kontratu motak, baita lan-harremana iraungitzeari 
buruzko dokumentuak ere.

30.1.5. Hutsegite larri edo oso larriengatik jarritako txostenen berri eman beharko zaio 
Batzordearen idazkariari 48 orduko epean, eta horretarako zigorraren jakinarazpenaren kopia 
bat emango zaio.

30.2. Enpresak honako gai hauei buruz hartutako edozein erabaki gauzatu aurretik informa-
zioa ematea:

30.2.1. Plantilla berregituratzea, eta bertan izaten diren lanari uzte erabatekoak edo partzialak, 
behin betikoak edo aldi baterakoak.

30.2.2. Lanaldi-murrizketak, baita instalazioen lekualdatzeak ere –erabatekoak edo partzialak–.

30.2.3. Lanbide-heziketarako planak.

30.2.4. Lanaren antolamendurako edo kontrolerako sistemak ezarri, berraztertu edo 
eguneratzea.

30.2.5. Denborak aztertzea, prima eta pizgarri sistemak ezartzea eta lanpostuak balioestea.

30.2.6. Bat-egite proiektuak, eta enpresaren estatus juridikoa irentsi edo aldatzea, enplegua-
ren bolumenari eragiten dioten gertakariak badaude.

30.3. Honako puntu hauek zaintzea:

30.3.1. Gizarte Segurantza eta enpleguko lan-arloan indarrean dauden arauak betetzea, baita 
indarrean dauden enpresaren itunak, baldintzak eta erabilerak gauzatzea ere.

30.3.2. Enpresako lana garatzeko segurtasunari eta higieneari buruzko baldintzak, Langileen 
Estatutuaren 19. artikuluan aurreikusitako berezitasunekin.
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32.3.3. Aparteko orduak.

30.3.4. Enpresak hitzartutako kontratak.

30.4. Honako gai hauetan parte hartu eta laguntzea:

30.4.1. Enpresetako bakoitzean bertako langileen edo horien ahaideen alde ezarritako gizar-
te-ekintzetako kudeaketan.

30.4.2. Produktibitateari eustea eta haztea.

31. artikulua. Enpresa-batzordeko kideen eta langileen delegatuen eskubideak

31.1. Alde biko espedientea irekitzea hutsegite larri edo oso larriengatiko zigorrak izanez gero, 
eta bertan interesdunaz gain enpresa-batzordeak ere esateko duena entzungo da.

31.2. Enpresak geratzeko lehentasuna, beste langileekin alderatuta, lan-harremanak eten 
edo bertan behera geratzen direnean, arrazoi teknologikoak, ekonomikoak edo antolamenduari 
dagozkionak direla eta.

31.3. Kanporatua edo zigortua ez izatea bere zereginak gauzatzen dituen bitartean, ezta 
bere agintaldia amaitu eta hurrengo urte osoan ere, agintaldi hori berritze edo dimisio bidez 
amaitzen denean izan ezik; betiere, kaleratzea edo zehapena langileak ordezkaritza-lanak egitean 
gauzatutako ekintzetan oinarritzen bada. Ez da alde batera utziko, beraz, Langileen Estatutuaren 
54. artikuluan ezarritakoa. Horrez gain, ezin izango du diskriminaziorik jaso bere aurrerapen 
ekonomiko edo profesionalean, bere ordezkari-lanak direla eta.

31.4. Ordezkaritzari dagozkion arloetan bere iritziak adieraztea; lan- edo gizarte-arloko inte-
resa duten argitalpenak argitaratu eta banatu ahal izango ditu lanaren martxa normala oztopatu 
gabe, betiere enpresari jakinarazita.

31.5. General Química enpresako enpresa-batzordeko kideek, beren eginkizunetarako, hi-
lean ordaindutako 20 orduko kreditua baliatzeko aukera. Ordu horiek hiruhileko natural berean 
konpentsagarriak izango dira.

31.6. Kide anitzeko organoa denez, enpresa-batzordeak ahalmena izango du ekintza adminis-
tratibo edo judizialak gauzatzeko bere eskumenen esparruari dagokion guztian, beraren kideen 
gehiengoaren erabakia tarteko.

32. artikulua. Enpresa-batzordearen eta langileen delegatuen betebeharrak

32.1. Lan-harremanak zuzenean edo eraginpean hartzen dituzten gai eta puntu guztiez in-
formazioa ematea euren ordezkatuei.

32.2. Euren eginkizunak zorroztasun handienarekin betetzea, txostenak gehienez 15 eguneko 
epean emanda.

32.3. Enpresa-batzordeak, kide anitzeko organoa denez, eta bertako kideek, banan-banan, 
eta baita langileen ordezkariek ere, lanbideko isiltasuna gordeko dute enpresak ematen dizkien 
informazio guztiei dagokienez, euren agintaldian zein ondoren. Enpresak emandako dokumentu 
bat bera ere ezin izango da enpresatik kanpo erabili, horretarako berariazko eta idatzizko baime-
nik ezean, ezta dokumentu hori entregatzeko arrazoiak ez diren beste arrazoi batzuetarako ere.

33. artikulua. Osaera

Plantillan izandako aldaketa dela-eta enpresa-batzordeetako kideak edo enpresetako langi-
leen delegatu kopurua egokitu behar bada, Langileen Estatutuaren 66. artikuluan xedatutako 
eskalari jarraiki, gutxitzea zein gehitzea tarteko, ordezkari kopurua proportzionalki egokituko 
da plantillaren gutxitzearen edo gehitzearen arabera, betiere kontuan hartzekoak badira, eta 
gehienez ere bat egin ahal izango da hauteskundealdi bakoitzean.
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34. artikulua. Batzordeak

Jarraipenerako eta interpretaziorako batzorde paritarioa.

34.1. Lau kidek osatuko dute enpresa-zuzendaritza ordezkatuz eta beste lauk langileen 
ordezkaritza-organoen izenean; hitzarmen honetako xedapenak interpretatzean eta aplikatzean 
sor daitezkeen zalantzak argituko ditu.

34.2. Hitzarmenaren eremuak enpresarena gainditzen duenez, eta bat baino gehiago era-
ginpean hartzen duenez, ondorengo hitzarmenen negoziazio-batzordea eratzeko Langileen 
Estatutuaren 88.3 artikuluan xedatutakoa aplikatuko dela aintzat hartu dute bi alderdiek.

34.3 - Negoziazio-batzorderik ez badago, jarraipenerako eta interpretazioko batzordea izango 
da organo eskuduna pentsio-planen kontrol-batzordeko parte-hartzaileen eta onuradunen or-
dezkariak aukeratzeko, langileen ordezkaritzaren akordioa tarteko izendatuta.

35. artikulua. Atal eta delegatu sindikalak

35.1. Edozein atal sindikal eratzeko, Askatasun Sindikalaren Lege Organikoaren 8. artikuluan 
ezarritako baldintzak bete beharko dira enpresetan.

35.2. Askatasun Sindikalaren Lege Organikoaren (ASLO) 10. artikuluan xedatutakoa apli-
katuta, arau hori betetzen duten sindikatuek soilik izan ahalko dute delegatu sindikal bat, eta 
betiere delegatu sindikala izateko legeak ezartzen duen gutxieneko langile kopurua duten enpre-
setan.

35.3. Adierazitako Lege Organiko horren 10. artikuluan aipatutako eginkizunak eta bermeak 
izango dituzte delegatu sindikalek.

35.4. ASLOren 10. artikuluaren 2. zenbakian aurreikusitakoari begira, lantoki bakartzat har-
tuko dira Zubillaga-Lantarongo (Araba) hitzarmen kolektiboaren eraginpeko enpresen zentro 
guztiak.

Hitzarmen honen eraginpean hartutako edozein enpresatakoa izan liteke delegatu sindikala.

35.5. Enpresa-batzordeko kideek eta delegatu sindikalek hartarako eskubidea duten orduak 
metatu ahal izango dituzte sindikatuek. Atal sindikaletako batzorde exekutiboetako kideek ere 
ordu horiek erabili ahal izango dituzte, delegatu sindikala eta enpresa-batzordeko kideak ez 
badira ere, aldez aurretik behar bezala abisatuta, eta betiere ordu horiek enpresa-batzordeko 
kideek erabili ez badituzte.

35.6. Sindikatuetako ordezkariaren figura existitzeko behar diren legezko baldintzak betetzen 
ez direnerako, hilean 20 orduko kreditua ezartzen da sindikatuen atal bakoitzarentzat, baldin 
eta, enpresa-batzordean ordezkatuta egonik, atal horrek hitzarmen kolektibo hau sinatu badu.

36. artikulua. Batzordeetako kideak izendatzea

Langileen ordezkaritza-organoek izendatuko dituzte jadanik finkatuta dauden edo etorkizu-
nean osatuko diren batzorde desberdinetako kideak, eta beti pertsona berak izateaz arduratuko 
dira.

37. artikulua. Lokalak

Enpresek lokal bateratua emango diete langileen ordezkaritzari, batzordeei eta, hala ba-
dagokie, delegatu sindikalei, beharrezkotzat jotzen den bulego-materialarekin hornituta. 
Ordezkaritza-organo horiek euren artean adostu beharko dituzte lokal horren berariazko era-
bilpen-arauak.

38. artikulua. Batzarrak

38.1. Enpresek langileei bilerak egiteko lekua ahalbidetu beharko diete enpresan, betiere 
honako baldintza hauek kontuan hartuta:
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a) Ordezkaritza-organoek deitutakoa izatea, edo batzar nagusiak badira, batzorde paritarioak 
edo deliberamendu-batzordeak.

b) Azkena egin zenetik gutxienez bi hilabeteko epea igaro bada, salbu eta bilera horren hel-
burua hitzarmen kolektiboaren deliberamenduei buruz langileak informatzea bada.

39. artikulua. Enpresa-zuzendaritzaren eta langileen ordezkarien bilerak

39.1. Enpresa-eremukoak

Enpresako zuzendaritzak edo, hala badagokio, langileen ordezkaritza-organoak hala eska-
tuta, bilkurak egin ahal izango dira, honako arau hauei jarraituz:

a) Bilkura proposatzen duen aldeak besteari jakinarazi beharko dio, langileen ordezkaritza-or-
ganoaren idazkariaren bidez edo dagokion langileen sailaren bidez. Jakinarazpena bilkuraren 
data baino bost egun lehenago egin beharko da, gutxienez.

b) Bileraren gai-zerrenda jasoko da jakinarazpenean, baita adostu nahi diren proposamenak 
ere.

c) Bilkura beste aldeak onartu beharko du, gehienez ere 24 orduko epean, jakinarazpena 
jasotzen duenetik kontatzen hasita. Langileen sailak dagokion baimena emango dio batzordeko 
kide bakoitzari edo langileen ordezkari bakoitzari. Hartzaileek beren zuzeneko nagusiari entre-
gatuko diote, bilkura baino 48 ordu lehenago, gutxienez.

d) Langileen ordezkaritza-organoaren idazkariak bilera guzti-guztien akta jasoko du. Akta 
hori bilkuraren amaieran onartu beharko dute, eta langileen bi ordezkarik eta enpresako 
zuzendaritzaren bi ordezkarik sinatu beharko dute. Akten bina ale jasoko dira; bata langileen 
ordezkaritza-organoaren idazkariak gordeko du eta bestea enpresa-zuzendaritzak. Aktaren 
aleetan jasota egongo dira bilkurako aztergaien zerrenda, bertaratuen zerrenda, aldeek eginiko 
aipamenen erreferentzia labur bat, hartutako erabakien hitzez-hitzezko transkripzioa eta bilku-
rarako erabilitako denboraren aipamena.

39.2. Batzorde paritarioa

Enpresa-eremuko bileretarako ezarritako arau berdinak hartuko dira kontuan 34. artikuluan 
aipatzen den batzorde paritarioaren bileretan ere, baina azken batzorde honetan, langileen 
zerbitzu nagusiko arduraduna izango da idazkaria.

39.3. Bestelako bilerak

39.3.1. Langileen ordezkaritza-organoek bilerak egiteko, behar adinako aurrapenaz jakinarazi 
beharko zaio Enpresa Zuzendaritzari bilera noiz eta zer ordutan egingo den.

39.3.2. Gai sindikaletarako eta sindikatuek egindako deialdietarako baimenak ez ezik antzeko 
beste edozein baimen eskatzeko gutxienez 48 ordu aurretik jakinarazi beharko zaio Enpresa 
Zuzendaritzari.

40. artikulua

Langile interesdunek banan-banan eskatuta, enpresek hileko nominatik kenduko dituzte da-
gozkien sindikatuetarako afiliazio-kuotak, horiek horretarako izendatzen duten kontu korrontean 
dirua sartuta. Eskera hori beste hilabete baterako luzatuko du, baldin eta langileak ez badu hori 
aldatzeko edo kentzeko eskaera egiten, hilabete lehenago.

VII. kapitulua

Laneko segurtasuna eta osasuna

41. artikulua

41.1. Enpresek langileen osotasun fisikoari eta segurtasun- nahiz higiene-politika egoki 
bati buruzko Langileen Estatutuaren 4.2.d) artikuluak ezartzen duen eskubidea defendatzeko 
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beharrezko ekintzak gauzatu beharko dituzte, une jakinetan eta denbora guztian, baita be-
ren zerbitzuen prestazioa modu eraginkorrean babesteko ere, Lege horretako 19.1 artikuluak 
aipatzen duen moduan.

41.2. Aurreko artikuluaren ondorioz, indarrean dagoen Laneko Segurtasun eta Higieneko 
Ordenantza Nagusian bildutako xedapenak aplikatuko dira Lanean, eta ondoren ateratzen den 
eta bat datorren araudi oro.

41.3. Printzipio orokorrak.

41.3.1. Lan-inguruneko substantzia kimikoen eta agente fisikoen gehienezko maila 
onargarritzat hartuko dira gai horri dagokionez, indarreko legediak ezartzen dituenak.

41.3.2. Arriskupeko departamentu guztietan aldizka aztertuko dira ingurumen-datuak. La-
ginketaren emaitzak alde interesdun guztiei jakinaraziko zaizkie.

41.3.3. Aurreko paragrafoan bildutako neurketak egin ondoren lan-agintaritza eskudunak 
osasungaitz, nekagarri, toxiko eta arriskutsutzat hartzen duen lan oro apartekoa eta behin-behi-
nekoa izango da; eta kasu guztietan ahalik eta epe laburrena finkatu beharko da nondik norako 
hori gainditzeko, betiere langileari inolako arriskurik eta haren lan-egoerari inolako kalterik 
eragin gabe.

41.3.4. Langileen osasunerako arriskuak honako hauek saihestuz prebenituko dira: 1. haiek 
sortzea; 2. haiek emititzea; eta 3. haiek transmititzea; eta besterik ezean soilik erabiliko dira 
arrisku horien aurkako norberaren babeserako bitartekoak. Edonola ere, azken neurri hori sal-
buespenezkoa eta aldi baterako izango da kasu guztietan, arriskua dakarren sorrera, isurketa 
eta transmisio hori bertan behera gelditu arte.

41.3.5. Produkzio-prozesuaren areagotze edo aldaketa guztietan gaineratu beharreko tekno-
logia, prozesu eta produktu berriek atalase-mugako balio horiek gainditzen dituzten arriskurik 
ez sortzea komeni da. Teknologia berria ezartzean, horrek berarekin dakartzan babes-teknikak 
ere aplikatuko dira.

41.3.6. Lanaren ondoriozko langilearen lan-istripu edo lanbide-gaixotasun orok horiek 
errepikatzeko saihestea nahitaezkoak diren neurri guztiak hartzera behartuko du. Ildo horretan, 
ahalik eta azkarren hartuko dituzte neurri horiek enpresek.

41.4. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordea eta prebentzio-delegatuak.

41.4.1. Enpresek laneko segurtasun- eta osasun-batzordea eratuko dute edo prebentzio de-
legatuak izendatuko dituzte Laneko Segurtasun eta Osasuneko Ordenantza Nagusia.

41.4.2. Eskumenak honako hauek dira:

a) Lanbide-arriskuak prebenitzeko indarrean dauden xedapenak bete daitezen sustatzea.

b) Enpresak egindako ikerketak ezagutzea laneko segurtasun eta osasun hobearen mese-
detan diren gai guztiei dagokienez.

c) Enpresan sortutako istripuen eta lanbide-gaixotasunen arrazoiak ikertzea, batzuk zein 
besteak saihesteko.

d) Planteatzen zaizkion laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten arazoei 
dagozkien konponbideak sustatzea.

e) Langile guztiek segurtasun- eta higiene-arloan prestakuntza egokia jasotzeko aukera 
zaintzea.

f) Segurtasunari buruzko programak eta kanpainak egiteko eta garatzeko laguntza eskaintzea.

41.4.3. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordea eta prebentzio-delegatuak hilero bilduko 
dira euren eskumeneko gaiak lantzeko eta, gai horiek eta hartzen diren erabakiak akta-liburuan 
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erregistratuko dira. Bi alderdietako batek eskatuta, aparteko bilera egingo da horretarako arra-
zoiak daudenean.

41.4.4. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordeen eta prebentzio-delegatuen bilerak lanor-
duetan egingo dira, eta lanorduetatik kanpo luzatzen badira, gainordainik gabe ordainduko dira 
edo, ahal bada, lanera sartzeko ordutegia denbora berean atzeratuko da, betiere atzerapena 
eguerdiko atsedenaldian gertatu bada.

41.4.5. Esleitutako erantzukizunak behar bezala egin ahal izateko, laneko segurtasun- eta 
osasun-batzordeko kideak eta prebentzio-delegatuak honako araudi honen arabera sartuko 
dira lanpostuetan:

a) Aldizkako bisitaldiak, laneko osasun- eta segurtasun-batzordean eta prebentzio-delegatuek 
aldez aurretik finkatutakoak.

b) Istripu larria gertatu bada edo gertatzeko arrisku argia dagoenean, eta segurtasun-arra-
zoiak direla-eta eraginpeko langileak bertaratzeko eskatzen duen fabrikako tokian.

c) Produkzio-prozesuan nahiz lanpostuen edukian langilearen segurtasunari eragin die-
zaioketen aldaketak gertatzen direnean, lanpostuak libreki ikuskatzea.

41.4.6. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordeek eta prebentzio-delegatuek inkestak, txos-
tenak, neurketak eta abar egiteko eskubidea izango dute.

41.4.7. Laneko segurtasun eta osasun batzordeak eta prebentzio delegatuek, teknikariek 
aholkatuta, honako hauek egingo dituzte:

a) Lantokiko arrisku-mapa.

b) Lan-arriskuen prebentziorako plan orokorra.

c) Lanbide-arriskuek irauten duten bitartean horiek saihesteko premien urteko plana.

d) Prebentzio-plan orokorraren eta egindako urteko inbertsio-planaren aldizkako memoria, 
langileei horren berri emanez.

41.4.8. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordeak eta prebentzio delegatuak sei hilean 
behin bilduko dira honako jakinarazpen hauek egiteko elkarri: euren eskumeneko eremuan 
egindako gauzatzeak, ekintzak eta azterlanak, eta zeharka bada ere, beste batzuentzat intere-
sekoak direnak. Era berean, oraindik konpondu gabe dauden eta proposatu zaizkien arazoak 
konpontzeko bilduko dira. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordea ez dagoen enpresetako 
langileen ordezkari bat bertaratu ahal izango da, hitzarekin.

41.4.9. Halaber, laneko segurtasun- eta osasun-batzordeek eta prebentzio delegatuek dituzten 
irizpideen berri emango diote elkarri 41.4.7 puntuaren a) eta b) idatz-zatietan bilduta dauden la-
nak gauzatu aurretik, enpresa guztiei eragiten dien orori, eta hainbat arriskuren antzekotasunari 
dagokionez.

41.5. Lanbide-istripuen eta gaixotasunen prebentzioa.

41.5.1. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordearen eta prebentzio delegatuen bitartez, lan-
gileek eskubidea izango dute erabilitako gai batzuei, teknologiari eta produkzio-prozeduraren 
gainerako alderdiei buruzko osasun fisikoari eta buru-osasunari eragiten dieten arriskuen berri 
izateko. Era berean, produkzio-prozesuaren eta hura prebenitzeko mekanismoaren inguruan 
dauden arriskuei edo gerta daitezkeenei buruz enpresak bere esku duen informaziorako es-
kubidea izango dute.

41.5.2. Laneko segurtasun- eta osasun-batzordeak eta prebentzio delegatuek enpresako 
mediku-zerbitzuaren jardueraren berri izango dute. Jarduera hori langilearen osasunaren ja-
rraipena egitera eta hura zaintzera bideratuta dago.
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41.5.3. Egiten diren osasun-azterketak bereziak izango dira, lanpostu bakoitzean erabiltzen 
diren gaietara egokituak, eta kasu bakoitzak eskatzen duen aldizkakotasunaren arabera egingo 
dira. Oro har, plantillako langile guztiei egingo zaizkie osasun-azterketak, Enpresaren eta langi-
leen ordezkarien artean itundutako baldintzetan.

41.5.4. Arriskuaren aurrean ahulagoak diren langileak, beren ezaugarri pertsonalengatik, 
arriskuarekiko kontaktu zuzenagoa izateagatik edo beste arrazoi batzuengatik, bereziki zainduta 
eduki beharko dira.

41.5.5. Haurdun dagoen emakume langileak lanpostuz aldatzeko eskubidea izango du enpre-
sako medikuaren iritziz lan-baldintzek langilearen egoerari arriskuren bat eragin badiezaiokete; 
nolanahi ere, soldata bera bermatuko zaio, eta egoera hori amaitutakoan bere ohiko lanpostura 
itzuli ahal izango da.

41.5.6. Laneko ingurumenari eta langileen osasun-egoerari buruz egiten diren azterlanei 
buruzko informazio guztia jasotzeko eskubidea izango dute langileek modu indibidualean; ho-
rretaz gain, egiten zaizkien azterketen emaitzak, diagnostikoak eta tratamenduak jakinaraziko 
zaizkie. Emaitza horiek idatziz jasotzeko eskubidea ere izango dute.

41.5.7. Enpresan egon daitezkeen arriskuei buruz langileei hobeto informatzeko, produktu 
manipulatu guztiek eta arriskua izan dezaketen instalazio eta leku guztiek idazkunak izan behar 
dituzte behar bezala ikusteko moduko lekuan, arriskua argi eta zehatz ohartaraziz.

41.5.8. Enpresek laneko eta babeseko janzkiak emango dizkiete hainbat lan betetzen di-
tuzten langileei, hain zuzen ere, lan horien ezaugarri bereziak direla-eta laneko segurtasun- 
eta osasun-batzordeak eta prebentzio-delegatuek hori komeni dela uste badute. Janzkien 
ezaugarriak eta erabiltzeko arauak dagozkien laneko segurtasun- eta osasun-batzordeek eta 
prebentzio-delegatuek ezarriko dituzte.

41.5.9. Enpresek instalazioak eta produktu arriskutsuak zuzen erabiltzeko argibideen eskuli-
buruak argitaratuko ditu eta langileei emango dizkie, baita larrialdien kasuan oro har aplikatu 
beharreko arau teknikoak ere.

41.6. Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko prestakuntza.

Enpresetako zuzendaritzak langile guztientzako laneko segurtasun eta osasuneko ikastaroak 
eta praktikak antolatuko ditu, prestakuntza-programa orokorrak eta berariazkoak oinarritzat har-
tuta. Ikastaro horietan prestakuntza egokia eta eraginkorra arautuko da. Lanpostuen beharren 
arabera, urtean lau orduko prestakuntza ezartzen da, batez besteko gisa.

Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko programa eta praktika horiek pixkanaka 
egingo dira, eta enpresako langile guzti-guztiek hartuko dute parte horietan.

Segurtasun- eta osasun-batzordean dauden langileen ordezkariek arlo horri buruzko 
prestakuntza-ikastaroak lantzen parte hartuko dute.

41.7. Prebentzio-zerbitzua.

Gaur egun, enpresa desberdinek batera garatzen dute zerbitzu hori. Laneko segurtasun eta 
higieneko espezialitateak bertako zerbitzu baten bidez, eta ergonomiako, psikosoziologiako eta 
osasunaren zaintzako espezialitateak kanpo-zerbitzu baten bidez.

VIII. kapitulua 

Izatezko bikoteak eta bizitza pertsonala, familia bizitza eta lan bizitza bateragarri egitea

42. artikulua

Ezkontidea eta bizikidetzako pertsona parekatu egingo dira honako hauetarako:

Ezkontidea eta egitezko elkarbizitzako pertsona parekatzea ondorio hauetarako:
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— 15 egun jarraian hartzeko lizentzia, izatezko bikoteen erregistro ofizialean izena ematen 
den egunetik aurrera kontatzekoa, honako muga eta baldintza hauekin:

— Izatezko bikoteen erregistro batean inskribatzeagatik baimen hori hartzen duen enplega-
tuak ezin izango du berriro hartu geroago ezkontzeagatik.

— Baimen hori Repsolen VI. Esparru Akordioa sinatu zen egunetik aurrera eratutako bikoteei 
baino ez zaie emango.

— Ordaindutako lizentzia bigarren mailarainoko ahaidea hiltzen bada, istripua izaten badu, 
gaixotasun larria izaten badu edo ospitaleratzen badute.

— Aitatasun-baimena.

— Bularra emateko denbora metatzea.

— Lekualdaketak.

Horretarako nahitaezko baldintza izango da dokumentu bidez justifikatzea. Honako hau 
hartuko da dokumentu bidezko justifikaziotzat:

— Udaleko edo autonomia-erkidegoko erregistroko egiaztagiria.

— Horrelakorik ez badago, biak udalerri beran erroldatuta daudelako egiaztagiria. Horrela 
bada, zinpeko aitorpena aurkeztu beharko da, bertan bi kideen datu pertsonalak jasota, baita 
harremanari utziz gero enpresari jakinarazteko konpromisoa ere.

— Ezkontzagatiko lizentzia VII. Esparru Akordioa sinatu zen egunetik aurrera eratutako bi-
koteei baino ez zaie emango.

Izatezko bikoteen erregistro batean inskribatzeagatik baimen hori hartzen duen langileak 
ezin izango du berriro hartu geroago pertsona berarekin ezkontzeagatik.

Bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarriak egiteko neurriak

Hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek konpromisoa hartu dute langileen lan-bizitza, fa-
milia-bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko politika bultzatzeko eta zentzu horretan, 
honako bateragarritasun-neurri hauek adostu dituzte:

Edoskitzea:

Emakume langileek, bederatzi hilabete baino gutxiagoko seme edo alaba edoskitzeagatik, 
lana ordu betez uzteko eskubidea izango dute eta ordu hori bi zatitan hartu ahal izango dute. 
Baimenaren iraupena proportzionalki handituko da erditze multipleen kasuan.

Ordu horiek 18 laneguneko aldi bakar batean meta daitezke, betiere amatasun-baimena 
amaitu eta berehala baliatzeko.

Enplegatuek aukeratuz gero aurreko paragrafoan aipatutako metaketa ez baliatzea, aukeran 
izango dute ordubeteko lan-absentzia ordezkatzea eguneko lanaldiaren ordubeteko murrizke-
tarekin, baldin eta lanaldiaren hasieran edo amaieran hartzen badute, eta legez aurreikusitako 
epemuga betetzen bada. Eskubide hori langileen eskubide indibiduala da, berdin dio emakume 
edo gizon diren, baina gurasoetako batek baino ezingo du baliatu, biek lan eginez gero.

Lanaldiaren murrizketa, familiako arrazoiak direla medio.

Artikulu honetan bildutako lanaldi-murrizketa langileen eskubide indibiduala da, berdin dio 
gizon edo emakumen diren. Nolanahi ere, enpresa bereko bi langile edo gehiagori eskubide 
hau sortzen bazaie subjektu eragile berarengatik, Zuzendaritzak mugak jar diezazkioke eskubi-
dea aldi berean baliatzeari, betiere enpresaren funtzionamenduari buruzko arrazoi justifikatuak 
tarteko badira.
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A. Familiako arrazoiak direla medio

Legezko zaintza dela-eta, hamabi urte baino gutxiagoko haur bat edo elbarri fisiko, adime-
nezko edo zentzumenezko bat (ordainduriko jarduerarik betetzen ez badu) zaindu behar duen 
langileak lanaldia laburtzeko eskubidea izango du; lanaldiaren laburtzeak irauten duen denbora-
ren zortzirena, gutxienez eta erdia, gehienez, gutxituko zaio proportzionalki oinarrizko soldatari.

Seme-alabak zaintzeko lanaldi-murrizketarako eskubidea luzatzen da adingabeak hamalau 
urte bete arte.

Langileak, edoskitzeagatiko baimena baliatzen ari bada, edoskitzeagatik lanaldian duen or-
dubeteko murrizketa (ordaindua) hemen araututako lanaldi-murrizketan metatu ahal izango du.

Zortziren baten eta gehienez haren iraupenaren erdia bitarteko murrizketarako eskubide 
bera izango du ahaide baten zuzeneko zaintzaz arduratu beharra duenak, bigarren maila arteko 
odol-ahaidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko ahaidearena, alegia; betiere hura adina, 
istripua edo gaixotasuna dela-eta bere kabuz balia ezin badaiteke, eta ordainduriko jarduerarik 
ez badu.

B. Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeagatik

Indarreko legediaren arabera, lanaldi-murrizketa espezifiko bat baliatu ahal izango dute 
gurasoek, adopzio-hartzaileek, harrera iraunkorreko hartzaileek edo adopzio-xedea duten 
zaintzaileek, beren kargura duten/dituzten adingabekoengatik, baldin eta horiek minbizia ba-
dute (tumore gaiztoak, melanomak eta kartzinomak), edo gaixotasun larriren bat, ospitalean 
luze egotea eskatzen duena, edota gaixotasunari tratamendu jarraitua eman behar bazaio 
eta zuzeneko zaintza etengabea eta iraunkorra behar badu. Egoera hori, edonola ere, Osasun 
Zerbitzu Publikoak edo kasuan kasuko autonomia-erkidegoko osasuneko administrazio-orga-
noak egiaztatuko du, txosten bidez.

Egoera horretan dagoen langileak eskubidea edukiko du lanaldi-murrizketa eskatzeko 
soldata ere proportzioan murriztuta, lanaldiaren iraunaldiaren erdia gutxienez, adingabea 
zaintzeko, bai ospitalean dagoenean, bai tratamendu jarraitua behar duenean, eta, gehienez 
ere, adingabeak 18 urte bete arte.

C. Tratamendu onkologikoarengatik

Tratamendu onkologikoren bat jasotzen ari direla egiaztatzen duten langileek, tratamenduak 
lanera itzultzea ahalbidetzen dien aldietarako, eguneroko lanaldiaren murrizketa eskatu ahalko 
dute soldata ere proportzioan murriztuta: lanaldiaren iraupenaren gutxienez zortziren bat eta 
gehienez erdia. Era berean, tratamendua amaitzean beren lanpostura itzul daitezen arian-arian, 
lanaldi osora iritsi arte, halako beste murrizketa bat eskatu ahalko dute, gehienez ere beste 6 
hilabetez.

D. Ezintasun-deklaraziorik ez dakarren gaixotasun kronikoarengatik.

Era berean, eguneroko lanaldiaren murrizketa eman ahal izango zaie langileei soldata 
ere proportzioan murriztuta, haren iraupenaren gutxienez zortziren bat eta gehienez erdia, 
zerbitzuaren beharrizanek hala ahalbidetuz gero, baldin eta aldi baterako ezintasunik ez 
dakarren gaixotasun kronikoren bat badute. Nolanahi ere, enpresako mediku-zerbitzuaren 
txosten positiboa beharko da. Beharrezko diren baldintzak mantentzen diren bitartean eutsiko 
zaio murrizketari.

E. Haurdunaldiarengatik.

Haurdun dauden langileek beren lanaldia lau ordura murriztu ahal izango dute, haurdunal-
diaren 32. astetik aurrera, soldata murriztu gabe.

Amatasun-baimena:

Amatasun-prestazioa benetako soldataren ehuneko 100era arte osatuko da.
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Langileen Estatutuaren 48.4 artikuluan araututakoaren arabera, langileak enpresan 
gutxienez bi urteko antzinatasuna badu eta Enpresaren Zuzendaritzaren iritziz bere lanpostuak 
ahalbidetzen badu, amatasun-baimena lanaldi partzialean balia dezake. Kasu horretan, lanaldi 
partzialean egiten den lanaldia ezin izango da ehuneko 50 baino txikiagoa zian. Erditzearen ka-
suan, amak ezin izango du lanaldi partzialeko baimen mota hori baliatu erditzearen ondorengo 
sei asteetan, derrigorrezko atsedena hartu beharko baitu aldi horretan.

Eskubide hori ezin zaio metatu beste egoera batzuek (edoskitzea, lanaldi-murrizketa edo 
familia-arrazoiengatiko eszedentzia) sorrarazitako eskubideei. Aurreko paragrafoan aipaturiko 
egoera amaitutakoan, langileak baliatu ahal izango ditu edoskitzealdia, edoskitzealdia metatzea, 
lanaldi-murrizketa edo eszedentzia moduko eskubideak.

Telelana eta amatasunagatiko ehuneko 50eko lanaldi partzialeko baimena bateragarriak 
izango dira amatasunagatiko baimenaren azken lau asteetan.

Amatasun-/aitatasun-baimena baliatzeko eskubidea edukiko du, adopziorako, harrerarako 
edo adopzio xedeko zaintzarako ezarritako baldintza berbetan, adingabe baten tutoretza bere 
gain hartzen duen enplegatuak, baldin eta tutorea senide bat bada, legedia zibilaren arabera 
adingabea adopzioan hartu ezin duena.

Aitatasun-baimena:

Langileak kontratua eteteko eskubidea izango du, Langileen Estatutuak kasu horretarako 
ezartzen duen gisan.

Langileak kontratua hamahiru egun jarraituetan eteteko eskubidea izango du; edo hogei 
egunean, baldin eta jaiotza, adopzio edo harrera berria familia ugari batean gertatzen bada, 
jaiotza, adopzio edo harrera berri horren bidez familia hori familia ugari bihurtzen bada, familian 
desgaitasuna duen pertsona bat badago edo jaio den haurrak desgaitasunen bat badu, azken 
bi kasu horietan ehuneko 33ko edo hortik gorakoa.

Iraupen hori bi egunetan gehitu egingo da bigarren seme edo alabatik aurrera haur 
bakoitzeko, edo horietako bat desgaitasuna duen pertsona bada.

Baliatzeko aldia: semearen edo alabaren jaiotzagatiko baimena amaitu ondoren, adopzioa 
gauzatzen duen ebazpen judiziala eman ondoren, edo harreraren erabaki administratibo edo 
judiziala hartu ondoren. Emazteak edo izatezko bikotekideak lan egiten badu, baimen hori 
amatasunagatiko etetea amaitu arte edo amaitu eta berehala baliatu ahal izango da.

Erditzearen kasuan, amak lan egiten ez badu eta amatasunagatiko atsedenaldirik ez ba-
dago, atseden horiek izan direla ulertuko da aitatasun-baimenaren ondorioetarako; orduan, 
ama atsedenaldiak hartzeko eskubidea izango lukeen langilea balitz bezala hasi ahal izango da.

Etetea lanaldi osoko edo gutxienez ehuneko 50eko lanaldi partzialeko erregimenean baliatu 
ahal izango da, enpresak eta langileak aldez aurretik adostu bezala.

Aitatasunagatiko kontratu-etetea behar besteko denborarekin jakinarazi beharko zaio enpre-
sari.

Esparru Akordioaren aplikazio-eremuan bildutako enpresek aitatasunagatiko prestazioa 
soldata errealaren ehuneko 100eraino osatuko dute.

Aitatasunagatiko baimenaz gain, seme edo alabaren jaiotzagatik, egutegiko hiru egunetako 
lizentzia ezarri da eta haurra jaio bezain laster baliatuko dira.

Lizentzia hori lau egun arte luza daiteke semearen edo alabaren jaiotza langilearen ohiko 
bizilekutik kanpo gertatzen bada eta 100 km baino gehiagoko bidaia egin behar badu edo lan-
gilea zerbitzua betetzeko Espainian lekualdatuta badago.

Langilea zerbitzua betetzeko Espainiatik kanpo lekualdatuta badago baimen hori egun bat 
luzatu ahal izango da (guztira 5 egun).
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Eszedentzia

Edozein eszedentziatan, itzultzeko eskaria gutxienez 30 egun lehenago egin beharko da, 
hargatik eragotzi gabe legeak berariaz ezartzen duena. Langileen Estatutuaren 46.2. artikuluan 
aurreikusitako borondatezko eszedentzietan, eskatzen den gutxieneko aurrerapena betetzen ez 
bada, behin betiko utziko da enpresa, ondore guztietarako.

— Senitartekoak zaintzeko eszedentzia:

Apartatu honetan zehaztutako eszedentzia langile guztien eskubide indibiduala da, gizon 
zein emakumeena. Dena den, enpresa bereko bi langilek edo gehiagok subjektu eragile bera 
dela-eta eskubide hori sortzen badute, baimen hori aldi berean baliatzeko aukera mugatu ahal 
izango du enpresak, funtzionamenduari buruzko arrazoi justifikatuak tarteko.

Langileak gehienez hiru urteko eszedentzia hartzeko eskubidea izango du seme-alaba 
bakoitza, dela biologikoa, adoptatua edo harreran –behin betiko edo adopzio-aurreko egoeran– 
hartutakoa, zaintzeko haurraren jaiotegunetik edo epaileen edo administrazioaren ebazpenaren 
egunetik zenbatzen hasita.

Gehienez ere bi urteko eszedentzialdirako eskubidea ere izango du odol-ahaidetasunezko 
edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaide bat zaintzeko, betiere ahaide hori 
adina, istripua edo gaixotasuna direla-eta bere kabuz balia ezin badaiteke, eta ordainduriko 
jarduerarik ez badu.

Beste eszedentzia bat hartzeko bidea ematen duen arrazoi berria sortuz gero, eszedentzia 
berriarekin aurretik baliatzen ari zena amaituko da, baliatzen ari bazen.

Artikulu honetan ezarritakoaren arabera, langilea eszedentzia-egoeran dagoen aldia 
antzinatasunerako zenbatuko da, eta langileak lanbide-prestakuntzako ikastarora joateko es-
kubidea izango du, bereziki berriro ere lanera itzuli behar duenean. Ikastaro horietara joatea 
enpresak eskatuko dio langileari.

Semea edo alaba zaintzeko edo ahaide bat zaintzeko eszedentzia eskatuz gero, lanpostua 
hemezortzi hilabetez gordetzeko eskubidea izango da. Epe hori amaitzean, lanbide-talde edo 
-kategoria bereko lanpostua gordeko zaio.

— Ordaindu gabeko baimenak:

IX. Esparru akordioko enpresa guztientzat ezartzen dira honako ordaindu gabeko baimen 
hauek (egungo soldatarik gabeko baimenak edo VIII. esparru akordioko enpresetan indarrean 
dauden hitzarmenetako ordaindu gabeko baimenak ordezkatzen dituzte):

1. Ordaindu gabeko baimena nazioarteko adopzioaren kasuan:

Baimen hori eska dezake nazioarteko adopzioaren kasuan dagoela justifikatzen duen lan-
gileak, betiere gurasoek jaioterrira bidaiatzea beharrezkoa bada eta enplegatuak enpresan 
urtebeteko antzinatasuna badu.

Horretan interesaturik dagoen langileak gutxienez hamabost egun lehenagotik eskatu be-
harko du.

Baimen horrek gehienez hilabeteko iraupena izango du.

Langileak adierazitako baimena baliatzeko aukera eskuratzen badu, hileko soldataren au-
rrerakin bat eskatu ahal izango du.

Enpresa Zuzendaritzak baimen hori emateko zerbitzuaren premiak hartuko ditu kontuan eta 
bere onarpenarekin soilik emango da.

2. Ordaindu gabeko baimena, ezkontidearen, seme-alaben edo bigarren mailako 
ezkontza-ahaidetasunezko edo odol-ahaidetasunezko ahaideen ospitaleratzearen edo gaixo-
tasun larriaren kasuan:
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Aipatutako ospitaleratzea justifikatzen duen langileak eska dezake baimen hori.

Interesatutako langileak ahalik eta lasterren eskatu beharko du baimena.

Baimen hori ordaindutako lizentziari dagokion egun kopurua baino egutegiko zortzi egun 
gehiagoz osatuko da, gehienez.

Enpresa-zuzendaritzak baimen hori ematea zerbitzuaren beharrizanen eta zuzendaritza ho-
rren onarpenaren mende egongo da.

3. Norberaren eginkizunetarako ordaindu gabeko baimena:

Enpresan urtebeteko antzinatasuna duen langileak, dela gizon dela emakume, eska dezake 
baimen hori, betiere gutxienez hamabost egun lehenago eskatuta.

Baimenaren iraupena gutxienez hamabost egun izango da, eta gehienez hiru hilabete.

Enpresa-zuzendaritzak baimen hori ematea zerbitzuaren beharrizanen eta zuzendaritza ho-
rren onarpenaren mende egongo da.

Gutxienez 12 hilabete igaro beharko dira norberaren eginkizunetarako baimen ordaindu 
gabe bat amaitzen denetik norberaren eginkizunetarako beste baimen ordaindu gabe bat es-
katu arte.

Lehen Xedapen Gehigarria

1979ko urtarrilaren 1aren aurretik kontratatutako langile tekniko eta administratiboek hartu-
tako eskubidea errespetatuko da, baita enpresaren kargurako beharrezko osagarriak edukitzekoa 
ere, sortutako soldaten ehuneko 100 baliatzeko, bajaren lehen egunetik hasi eta gehienez ere 
urte naturaleko 180. egunera arte, edo, kasuak kasu, gaixotasun bakoitzeko.

Arestian adierazitakoari begira, IV. kapituluaren 1. a) atalak aipatzen duen hobekuntza-siste-
maren barnean hartuko dira adierazitako langileak, eta enpresek zuzenean ordaindu beharko 
dizkiete bertan bermatutako diru-kopuruen eta aurreko paragrafoak aipatzen dituenen artean 
dauden aldeak.

Bigarren Xedapen Gehigarria

Alderdi sinatzaileek hitzarmenaren testuari indarrean dagoen lanpostuak balioesteko sis-
tema eta hura aplikatzeko araudia gehitzea erabaki dute dagozkion ondorioetarako, hura laneko 
agintaritzan 1979ko azaroan aurkeztu zutela kontuan izanda. 1982ko abenduan lan-agintaritzan 
alderdien artean sinatutako aktaren edukia ondorio beretarako hitzarmenari gehitzea erabaki 
da. Aipatutako erregelamendua garatzen duen akta.

Ildo horretatik, enpresek konpromisoa hartu dute Lanpostuen Balorazioari buruzko Esku-
liburuan eta Hitzarmena Aplikatzeko Arautegian ezarritakoa zorrotz betetzeko, baita arestian 
adierazitako aktan ezarritakoa betetzeko ere.

Hirugarren Xedapen Gehigarria

Repsol Taldearen IX. Esparru Akordioa sinatzea dela eta, erabakitzen da gai hauek 
hitzarmeneko testura biltzea: aipatu Akordioan araututa egonik, Akordio horren arabera Gene-
ral Química eta COGESA enpresetan aplikatzekoak direnak. Era berean, enpresen eta langileen 
artean dauden lan-arloko akordio guztiak gehitzea erabaki da. (X. eranskina).

Laugarren Xedapen Gehigarria

Langile hasi berrien soldata bilakaera eta garapen profesionala

— Garapen profesionala lanpostuaren berezko funtzioetan eskuratutako esperientzia eta 
gaikuntzak osatzen du.
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— Horren ondorioz, bi alderdiek epe batzuk betetzeko premia ezartzea erabaki dute lanpos-
tuaren berezko funtzioak erabat betetzeko, eta denbora-faktorea izango da ezinbesteko baldintza 
ezarritako garapen-mailetara iristeko.

— Horretarako, hitzarmen kolektibo honen IX. eranskinean ezarritakoa da langileen lansa-
ri-eskala, eta dagokien soldata-bilakaera eta garapen profesionala.

Bosgarren Xedapen Gehigarria 

— Behin-behineko kontratuak-

— Hitzarmen honen indarraldian, iraupen mugatuko kontratuek (merkatuaren gorabeherak, 
zereginen metaketak edo gehiegizko eskariak direla eta sinatzen direnak) iraunaldi hau izango 
dute, gehienez ere: kontratazioaren unean indarrean den Industria Kimikoko Hitzarmen Oroko-
rrean zehaztutako gehienekoa.

Seigarren Xedapen Gehigarria 

Langileen osasun-laguntzako poliza-

General Química – COGESAren hitzarmen kolektiboaren aplikazio-eremuaren barruko plan-
tilla-langileei alta emango zaie enpresak kontratatutako osasun-laguntzako polizan, Repsol 
Taldean gaur egun indarrean diren baldintzen arabera.

Lehen Xedapen Iragankorra

Hitzarmena sinatu ondoren, alderdiek erabakitzen dute mahai tekniko bat irekitzea, ohiko 
lanaldian ari diren langileei urte osoan zehar lanaldi intentsiboa ezartzea bideragarria den 
aztertze aldera.

Bigarren Xedapen Iragankorra

Mahai tekniko bat irekiko da 2018ko apirilaren 25eko aktaren azken aurreko puntuan eza-
rritakoa betetzeko, hitzarmen kolektibo honetako Negoziazio Mahaiaren lanak ixten baititu.

I. eranskina

B) 1979ko balorazioa

KATEGORIA EUROAK HILEKO EUROAK URTEKO

1.a 1.225,66 18.384,95

2.a 1.268,64 19.029,53

3.a 1.309,12 19.636,85

4.a 1.352,16 20.282,45

5.a 1.385,11 20.776,70

6.a 1.435,71 21.535,63

7.a 1.504,02 22.560,37

8.a 1.542,09 23.131,32

9.a 1.620,60 24.308,95

10.a 1.785,02 26.775,36

11.a 2.040,78 30.611,71

12.a 2.331,80 34.977,03

13.a 2.432,52 36.487,86

14.a 2.659,01 39.885,22

15.a 2.805,92 42.088,75

16.a 2.932,77 43.991,61

17.a 3.099,73 46.495,92

18.a 3.258,00 48.870,07

19.a 3.439,89 51.598,34

20.a 3.677,74 55.166,07
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II. eranskina - Gau-plusa

BALIOA 1979 ARRUNTA LARUNBATAK ETA
JAIEGUNAK

ABENDUAREN 24 ETA 25A
ABE. 31 URT. 1

KATEGORIA EURO EURO EURO

1.a 11,63 16,89 29,06

2.a 12,03 17,48 30,09

3.a 12,42 18,04 31,04

4.a 12,82 18,64 32,06

5.a 13,13 19,09 32,85

6.a 13,62 19,79 34,04

7.a 14,26 20,72 35,66

8.a 14,63 21,25 36,56

9.a 15,36 22,33 38,42

10.a 16,93 24,59 42,33

11.a 19,35 28,12 48,39

12.a 22,11 32,13 55,29

13.a 28,87 34,23 57,36

III. eranskina Jaiegun-plusa

KATEGORIA EURO

1.a 16,91

2.a 17,50

3.a 18,06

4.a 18,65

5.a 19,11

6.a 19,81

7.a 20,74

8.a 21,27

9.a 22,35

10.a 24,62

11.a 28,15

12.a 32,16

13.a 34,26

IV. eranskina. Asteko lan jarraituaren plusa

BALIOA 1979

KATEGORIA EUROAK

1.a 387,35

2.a 387,35

3.a 405,25

4.a 413,48

5.a 424,08

6.a 442,72

7.a 457,09

8.a 457,09

9.a 457,09

10.a 490,14

11.a 490,14

12.a 564,31

13.a 595,34
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V. eranskina Larunbat arratsaldeko lanaren plusa

BALIOA 1979

KATEGORIA EURO EGUNEKO

1.a 16,91

2.a 17,50

3.a 18,06

4.a 18,65

5.a 19,11

6.a 19,81

7.a 20,74

8.a 21,27

9.a 22,35

10.a 24,62

11.a 28,15

12.a 32,16

13.a 34,26

VI. eranskina. Gainjartze-plusa

BALIOA 1979

KATEGORIA EUROAK HILEKO

1.a 80,83

2.a 81,90

3.a 83,11

4.a 83,33

5.a 84,06

6.a 86,19

7.a 86,91

8.a 87,86

9.a 89,91

10.a 93,69

11.a 100,04

12.a 107,15

13.a 115,73
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X. eranskina

Deitzeagatiko prima:

Suhiltzaileei, ezbehar-kasuan 24,09 euro gordin

Fabrikako gainerako langileei 24,09 euro gordin

Txanda-aldaketarako, 12 ordu baino gutxiagoko atsedenarekin 24,09 euro gordin

Lanaldia bikoizteagatiko prima:

El Pobladon bizi diren langileei 14,95 euro gordin

Mirandan bizi diren langileei 20,86 euro gordin

Suhiltzaileentzako urteko haborokina:

Sarjentuari 463,57 euro gordin

Kaboari 374,76 euro gordin

Suhiltzaileei 286,04 euro gordin

Galdara pizteagatiko prima 130,46 euro gordin

Ezkontzagatiko saria:

Soldataren 30 eguneko zenbatekoa edo soldata gordina.

Lantegietako zaintalde-zerbitzua:

Lantegi mekanikoko asteko zaintaldea 426,05 euro gordin

Asteburuko zaintaldea 56,26 euro gordin

Teknikarien zaintzak:

Modulu bakoitzeko 62,90 euro gordin

Baja hartzea eragiten duen istripurik gabeko egunengatiko prima

GEQUISA

50 egunera 17,57 euro gordin

108 egunera 38,94 euro gordin

166 egunera 56,61 euro gordin

224 egunera 88,52 euro gordin

224 egun baino gehiago 1,03 euro gordin

Hitzarmenean ezarritakoaren arabera, plantillako langile guztiak hartuko ditu kontuan prima 
honek.

ORDUAREN OIN. BALIOA

KATEGORIA ANTZINAT. 
GABE 1T 2T 2T1Q 2T2Q 2T3Q 2T4Q 2T5Q

1. 10,73 11,07 11,40 12,09 12,76 13,44 14,12 14,80

2. 11,11 11,44 11,78 12,46 13,14 13,82 14,49 15,18

3. 11,46 11,80 12,14 12,82 13,49 14,18 14,85 15,52

4. 11,84 12,18 12,52 13,19 13,87 14,55 15,23 15,90

5. 12,13 12,46 12,80 13,48 14,16 14,84 15,51 16,20

6. 12,57 12,90 13,25 13,92 14,61 15,28 15,96 16,64

7. 13,17 13,50 13,84 14,52 15,20 15,88 16,55 17,24

8. 13,50 13,84 14,18 14,85 15,53 16,21 16,89 17,56

9. 14,19 14,52 14,86 15,54 16,22 16,90 17,57 18,26

10. 15,63 15,96 16,31 16,98 17,66 18,34 19,01 19,70

11. 17,87 18,21 18,54 19,23 19,90 20,57 21,26 21,93

12. 20,41 20,76 21,09 21,77 22,45 23,12 23,81 24,48

13. 21,30 21,63 21,97 22,65 23,33 24,01 24,68 25,37

APARTEKO ORDUEN BALORAZIOA

KATEGORIA ANTZINAT. 
GABE 1T 2T 2T1Q 2T2Q 2T3Q 2T4Q 2T5Q

1. 18,78 19,37 19,96 21,15 22,34 23,52 24,71 25,90

2. 19,43 20,03 20,62 21,81 22,99 24,19 25,36 26,55

3. 20,05 20,64 21,24 22,43 23,62 24,81 25,99 27,17
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APARTEKO ORDUEN BALORAZIOA

KATEGORIA ANTZINAT. 
GABE 1T 2T 2T1Q 2T2Q 2T3Q 2T4Q 2T5Q

4. 20,72 21,31 21,90 23,09 24,28 25,45 26,65 27,84

5. 21,22 21,81 22,41 23,59 24,78 25,97 27,15 28,34

6. 21,99 22,59 23,19 24,37 25,55 26,74 27,93 29,11

7. 23,04 23,63 24,22 25,42 26,60 27,78 28,98 30,16

8. 23,62 24,21 24,81 26,00 27,19 28,38 29,56 30,74

9. 24,83 25,42 26,01 27,20 28,38 29,57 30,76 31,95

10. 27,35 27,94 28,53 29,72 30,91 32,09 33,28 34,47

11. 31,26 31,85 32,45 33,64 34,83 36,02 37,20 38,38

12. 35,72 36,32 36,91 38,09 39,28 40,47 41,66 42,84

13. 37,27 37,86 38,45 39,64 40,83 42,01 43,20 44,39
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