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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Fundación Vital Fundazioa enpresarentzako hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Justizietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde 
ordezkariarena. Honen bidez ebazten da 2018-2019-2020-2021 Fundación Vital Funda-
zioa enpresarentzako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. 
Hitzarmenaren kodea: 01100872012019.

AURREKARIAK

2019ko otsailaren 12an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpresari 
ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2018ko azaroaren 12an 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, 2019ko martxoaren 14a

Arabako lurralde ordezkaria
CARMEN DE CELIS CUEVAS



2019ko apirilaren 1a, astelehena  •  39 zk. 

2/10

2019-00927

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

www.araba.eus

Fundación Vital Fundazioaren Hitzarmen Kolektiboa

Alderdiak.

Estatutu hitzarmen kolektiboaren erabaki hau eraginkorra eta loteslea da eta alderdi 
negoziatzaileek egin du ( hau da, Vital fundazioaren ordezkariek eta langileek). Hitzarmen ho-
nen bitartez “Caja Vital Fundazioa” enpresaren aurreko hitzarmena ordezkatzen da.

1. artikulua. Langile-eremua eta funtzio-eremua

Hitzarmen honen bitartez Fundación Vital Fundazioaren eta bertan lan egiten dutenen arteko 
lan-harremanak eta baldintzak zehazteko arauak ezartzen dira.

2. artikulua. Lurralde-eremua

Hitzarmen honetan araututakoa hitzarmenaren langile eta funtzio alorraren barne dauden 
pertsonei aplikatuko zaie.

3. artikulua. Indarraldia

Hitzarmen honen indarraldia 2018ko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra artekoa 
izango da.

Hitzartutako indarraldia bukatu ondoren hitzarmena modu automatikoan indargabetuko 
da, eta orduan, alderdiek, gehienez ere 2 hilabeteko epean hitzarmena berritzeko negoziazioak 
gauzatu beharko dituzte.

Berariaz hitzartzen da, Langileen Estatutuaren 86.3. artikuluan xedatutakoaren ondorioeta-
rako, amaiera iragarri eta hitzartutako iraupena amaitu ondoren 24 hilabeteko epea egongo dela 
hurrengo hitzarmena negoziatzeko. Hitzarmen guztia indarrean egongo da negoziazio-aldian 
zehar.

4. artikulua. Batzorde Parekidea

Hitzarmena sinatzen duten alderdiek Batzorde Parekide bat eratuko dute, eta Batzordeak 
alderdi soziala eta enpresa-alderdia izango ditu.

Bi alderdietatik edozeinek bilera-deialdia eskatzen badu, gehienez hamabost eguneko epean 
bildu beharko da batzordea.

Honako eskumen hauek edukiko ditu:

A) Hitzarmen kolektibo honetako edozein arau interpretatzea.

B) Hitzarmen honetan hartutako konpromisoak garatzea.

Batzorde Parekideko ordezkari batek, dagozkion eskumenak baliatuz, bilera egiteko eskatzen 
duen bakoitzean, batzordea bildu egingo da.

Jakinarazpena tarteko dela, bilera egin baino, gutxienez, zazpi egun lehenago bilduko dira 
Batzordeko kideak. Jakinarazpenarekin batera idazki bat bidaliko da aztertu beharreko gaia 
azaltzeko.

Langileen ordezkariak eta Batzorde Parekideko enpresa-ordezkaritzak ere, gehienez aholku-
lari baten laguntza eduki ahal izango dute, hitza bai baina botorik izango ez duena.

Edozein kidek izan dezake ordezkoa, Batzordeari aldez aurretik jakinarazten badio.

Batzorde Parekidearen erabakiek balioa izan dezaten, ordezkaritza bakoitzeko botoen ehu-
neko 51k berretsi behar izango ditu.

Batzorde Parekidean sortzen diren desadostasunak Lan Gatazkak Judizioz Kanpo Konpon-
tzeari buruzko II. Akordioan (GEP II) arautzen diren bitartekaritza-prozeduren arabera ebatziko 
dira (EHAA, 2000ko apirilaren 4koa).
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5. artikulua. Hitzarmen honetan itundutako lan-baldintzak ez aplikatzea

Fundazioak hitzarmen kolektibo hau aldi batean aplikatu nahi ez baldin badu (arrazoi eko-
nomikoak, teknikoak edo antolamendukoak direla-eta) horren berri eman beharko dio Batzorde 
Parekideari gutxienez LEren 82.3. artikuluan zehaztutako kontsulta-aldia hasi baino 15 egun le-
henago. Kontsulta-aldian langileen ordezkariekin akordiorik lortzen ez baldin bada eta langileen 
arteko erabakietan gatazkak konpontzeko aplikatu beharreko prozeduren bidez desadostasuna 
konpontzen ez baldin bada (tartekaritza bakarrik alderdi biek hala nahi izanez gero egingo da), 
alderdi biek (fundazioaren ordezkariek eta langileen ordezkari gehienek) akordioa lortu beharko 
dute aplikazio ezaren desadostasuna Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebaz-
teko Organoari (ORPRICCE) edo hala badagokio Hitzarmen Kolektiboen Aholkularitza Batzorde 
Nazionalari (CCNCC) bideratzeko.

6. artikulua. Lanaldia

Hitzarmen honetan aurreikusitako baldintza ekonomikoak urteko lanaldi eraginkorrak kon-
tuan hartuz zehaztu dira, eta ez dira horien barne egongo erabilgarritasunik gabeko etenaldiak, 
honako hauek:

• 2018 - 1.661 ordu

• 2019 - 1.642 ordu

• 2020 - 1.627 ordu

• 2021 - 1.603 ordu

Hitzarmena indarrean den bitartean lanaldiak zehazteko enpresan onartutako eta finkatutako 
lan-egutegiak kontuan hartuko dira.

Fundación Vital Fundazioaren lanen ondorioz beharrezkoa baldin bada igandeetan edo 
jaiegunetan lan egitea ordainketa-aginduen bidez konpentsatuko da, lan egindako 1,5 orduko 
proportzioan.

Aurreko paragrafoan adierazitakoa ez zaie aplikatuko normalean igandeetan edo jaiegunetan 
egin beharreko zereginak gauzatzen dituzten langileei.

7. artikulua. Oporrak

Hitzarmen honek eraginpean hartutako langileek 27 egun balioduneko oporraldia izango 
dute urtean, eta soldata errealaren arabera ordainduko da.

Oporrak hartzeko aldia edo aldiak (edonola ere martxoaren bataren aurretik zehaztuko dire-
nak eta hurrengo urteko urtarrilaren lehen astera bitartean hartu ahal izango direnak), enpre-
saren ordezkariak eta langileak elkarren artean finkatuko dituzte (betiere zerbitzua beteko dela 
bermatuta), honako arau hauei jarraiki:

A. Zatitu gabeko 15 egun balioduneko epea abuztuko lehenengo hiru asteetan, abuztuko 
lehenengo larunbatetik aurrera zenbatzen hasita (Kordoi Etxea itxita egongo da).

B. Ahal bada zatitu gabeko 10 egun balioduneko aldi bat hartuko da urtearen gainerako 
zatian, eta egun horiek bi alditan hartzeko aukera ere izango da.

C. Norberaren aukerako bi egun solte.

Salbuespen gisa, B) apartatuan adierazitako 10 egunak bi aldi horien artean baliatzen ez 
badira, baliatu gabeko egunak metatu ahal izango dira, A) idatz-zatian adierazitako 15 egu-
neko aldian, edo C) idatz-zatian adierazitako norberaren aukerako bi egun soltetik egun ba-
tean gutxienez. Horrek ez du inolaz ere eragingo norberaren aukerako beste egun gehigarririk 
sortzea.
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Enpresako opor-egutegian ezarritako oporraldia eta haurdunaldiak, erditzeak edo edoskitze 
naturalak eragindako aldi baterako ezintasuna eta/edo Langileen Estatutuaren testu bateratuko 
48.4 artikuluan (aitatasuna) aurreikusten den kontratu-etetea aldi berean gertatzen badira, aldi 
baterako ezintasunaren edo aipatutako araua aplikatzean dagokion baimena baliatuko den 
denboralditik kanpo baliatu ahal izango dira oporrak, etete horren iraupena bukatu ondoren, 
dagokien urte naturala amaitu bada ere.

Baldin eta aldi berean gertatzen badira oporraldia eta aurreko LEren 48. A eta 48 bis artiku-
luetan aipatutako gertakizunak ez diren beste gertakizun batengatiko aldi baterako ezintasuna, 
eta, hori dela eta, langileak ezin badu oporraldi osoa edo horren zati bat dagokion urte natura-
laren barruan baliatu, ezintasun-aldia amaitu ondoren baliatu ahalko ditu oporrak, betiere ez 
badira hemezortzi hilabete baino gehiago pasatu oporrak hartzeko eskubidea sortu den urtearen 
amaieratik aurrera.

8. artikulua. Ordaindutako baimenak

Aldez aurretik ohartaraziz eta justifikatuz gero, langileek lana utzi ahal izango dute ordain-
dutako denbora jakin batez, honako arrazoi hauengatik:

a) Hamabost egun natural, ezkonduz gero.

b) Semea edo alaba jaiotzen bada: 2 lanegun.

Jaiotzean amaren eta/edo seme-alabaren osasun-egoera okertzen baldin bada eta horiek 
ospitalean egon behar izanez gero, inguruabar hori justifikatu ondoren ordaindutako baimena 
gehienez ere bi egun gehiagorako luzatuko da, ospitaleratze-aldiarekin bat eginez betiere. Era 
berean, jaiotza dela-eta joan-etorriren bat egin behar baldin bada gehienez ere ordaindutako 
baimena 2 egun gehiagorako luzatuko da hala behar izanez gero.

c) Jaio aurreko azterketak eta erditzerako prestatzeko teknikak lanaldiaren barruan egin 
beharrekoak direnean: horiek egiteko beharrezko denbora.

d) Senideak larriki gaixo baldin badaude edo hiltzen baldin badira bi egun natural, odolki-
detasuneko edo ahaidetasuneko bigarren mailara arte. Hala, egun horiek baimena jasotzeko 
eskubidea izateko egoerak iraun bitartean baliatu ahal izango dira. Arrazoi horiek direla-eta, 
langileek 200 kilometro baino gehiagoko bidaia egin behar badute, lau egun naturaleko epea 
izango dute joan-etorri bakoitzeko.

Egun horiek zatitu gabe hartu ahal izango dira, betiere langileen aurretiazko eskaria eta 
enpresaren berariazko baimena aurkeztuz gero.

Kontuan hartuta Langileen Estatutuaren 37.3.b) artikuluan adierazitako inguruabarrak egun 
naturalei buruzkoak direla, egun horiek zatituta hartzean ez dira gehituko langileak egun horiek 
etenik gabe hartzean egokituko zitzaizkion egun baliodunak.

e) Ohiko etxebizitzaz aldatzeagatik: egun bat.

f) Eginkizun sindikalak edo langileen ordezkaritza-lanak betetzeko legean eta hitzarmen 
honetan ezarritako baldintzei jarraituko zaie.

g) Hezkuntza homologatuko azken azterketetara joateko beharrezko denbora.

Izatezko bikoteak eta zuzenbidezko bikoteak guztiz parekatzeko bidean aurrera egiteko, alder-
diek badakite gaur egungo gizartean guztiz ezarrita dauden bestelako elkarbizitza-moduek tratu 
berdina jaso behar dutela, eta horien artean daude pertsonen arteko izatezko lotura egonkorrak. 
Beraz, egoera horiek eraginkortasunez parekatuko dira eta guztiz aintzatetsiko dira lan-araubi-
dean eratorritako ondorio guztietarako.

Horretarako, “izatezko bikotea” bi pertsonen arteko lotura da, sexu-orientazioa kontuan hartu 
gabe. Hala, izatezko bikotea eratzen dutenak modu iraunkorrean elkarrekin bizi dira ezkontideen 
analogoa den harreman batean. Horien arteko elkarbizitza publikoa eta ezaguna izan beharko da 
eta izatezko bikoteen erregistro ofizialean izena emanda egon beharko dira autonomia erkidego 
bakoitzean ezarritako irizpideak betez.
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Gorago adierazi diren kasuetan fundazioak soldata erreala ordaintzeko duen betebeharrak 
berekin dakar ordainduriko lizentziaren arrazoia langileak justifikatzeko eta egiaztatzeko bete-
beharra.

9. artikulua. Aldi baterako ezintasuna

Edozein inguruabarren ondoriozko aldi baterako ezintasuna gertatzen baldin bada, funda-
zioak gizarte segurantzaren prestazioa osatuko du langile bakoitzak duen soldataren ehuneko 
100era iritsi arte eta egoera horrek irauten duen denbora osoan zehar.

Edozein inguruabar dela-eta gertatutako aldi baterako ezintasun-aldiak lan eraginkorreko 
aldiak izango dira ez ohiko ordainsari guztiak sortu eta jasotzeko ondorioetarako, eta beraz, ez 
ohiko ordainsari osoak jasoko dira, albo batera utzita aldi baterako ezintasun-aldiak.

10. artikulua. Talde profesionalak

Fundación Vital Fundazioak langileen ordezkaritzari 2018ko abenduaren 31 baino lehen agiri 
bat aurkeztuko dio eta bertan jasoko da fundazioaren langileen sailkapen-sistema. Hala, agiri 
horren bitartez esleituko dira talde eta maila profesionalak (horien eraketaren oinarria egin be-
harreko zereginak izango dira) eta lanpostu bakoitzean beharrezkoak izango diren prestakuntza 
edo espezializazioa.

11. artikulua. Soldata-igoera

Azken urteetan izan ez dugun erosteko ahalmena konpentsatzeko, hitzarmen hau indarrean 
egongo den urteetan zenbait soldata-gehikuntza egongo dira, hain zuzen ere honako hauek, 
urteen arabera banatuta:

2018. urtea: EAEKPI + 2.

2019. urtea: EAEKPI + 2.

2020. urtea: EAEKPI + 1.

2021. urtea: EAEKPI + 1.

(*EAEKPI: Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumoko Prezioen Indizea).

12. artikulua. Aparteko haborokinak

Hitzarmen honen barne dauden langileek sei hilez behin aparteko bi haborokin jasoko di-
tuzte. Haborokin horien zenbatekoa hilabete bateko kopurua izango da eta egun hauetan or-
dainduko dira:

— Udako ez ohikoa: uztailaren 15 eta 20 artean.

— Gabonetako ez ohikoa: abenduaren 15 eta 20 artean.

13. artikulua. Lan-egonkortasuneko plana

Vital fundazioak lan-egonkortasuna zereginen, prozesu propioen eta langileen lantaldearen 
ezagutza eta kalitatea hobetzeko balioa dela uste du, eta horretarako “lan-egonkortasuneko plus 
pertsonalak” emango ditu. Hala, urteko soldataren ehuneko 4 ordainduko zaie lanean etenik 
gabe hiru urtez egon direnei, ehuneko 8 lanean etenik gabe sei urtez egon direnei eta ehuneko 
12 lanean etenik gabe bederatzi urtez edo gehiagoz egon direnei.

Aurreko paragrafoan zehaztutako ondorioetarako, hitzarmen hau indarrean jarri den egu-
nean lanean hiru urte daramatzatenek honako kopuru hauek jasoko dituzte:

— Soldataren ehuneko 4 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera.

— Soldataren ehuneko 8 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera.

— Soldataren ehuneko 12 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera.
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“Lan-egonkortasuneko plusak” “plus pertsonala” ordezkatzen eta bere gain hartzen du. 
Azken hori langileek jasotzen zuten izaera pertsonaleko aukerarik onena zen, eta orain, horren 
ordez “lan-egonkortasuneko plusa” jasoko dute:

— Soldataren ehuneko 8 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera.

— Soldataren ehuneko 12 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera.

14. artikulua. Kilometrajea

Lantokitik kanpo zerbitzu-eginkizunak gauzatu behar dituzten langileek justifikatutako eta 
justifikatu daitezkeen gastuengatik konpentsazioa jasotzeko eskubidea izango dute.

Aurreko paragrafoan zehaztutako arrazoia dela-eta langileek beren ibilgailua erabili behar 
baldin badute, kilometro bakoitzeko 0,29 euro ordainduko zaizkie.

15. artikulua. Bizitza-aseguru kolektiboa

Fundación Vital Fundazioak heriotzarengatiko edo etengabeko ezintasun guztizkoarengatiko 
30.000 euroko indemnizazioa izateko poliza kontratatuko du, edozein inguruabar dela-eta eta 
lanean dauden langileei dagokienez.

Fundazioak horretarako sinatutako polizaren kopia bat langileen ordezkaritzari emango dio, 
eta horrek egokiak diren oharrak jakinaraziko dizkio Fundación Vital Fundazioari hurrengo 15 
eguneko epean.

16. artikulua. Prestakuntza

Fundación Vital Fundazioak langileen ordezkaritzarekin bat eginez lanpostuetako ezagutzak 
eguneratzeko eta langileen sustapen profesionalerako prestakuntza profesionaleko urteko 
plana aztertuko du.

17. artikulua. Laneko arriskuen prebentzioa eta lan-osasuna

Vital fundazioak laneko arriskuak prebenitzearen alorrean indarrean dagoen araubidea 
zehaztasunez aztertuko eta beteko du.

Fundación Vital Fundazioko langileek urtean behin fundazioaren kargura osasun-azterketa 
egiteko eskubidea izango dute. Osasun-azterketa hori fundazioan langileek egiten duten lanaren 
ondorioz sortutako minak detektatzeko eta/edo prebenitzeko izango da.

Langileen prestakuntza.

1. Fundazioak bermatu beharko du langile guztiek prebentzioaren alorreko prestakuntza 
teorikoa eta praktikoa jasotzea —behar bestekoa eta egokia—, kontratua egiteko unean, kon-
tratu-modalitatea edo iraupena edozein dela ere, dela langileak dituen eginkizunak aldatzen 
direnean, dela lan-ekipamenduetan teknologia berriak aplikatu nahiz aldaketak egiten direnean.

Prestakuntza langile bakoitzaren lanpostura edo eginkizunera egokituko da berariaz, baita 
arriskuen bilakaerara eta arrisku berrietara ere, eta aldian behin errepikatuko da, beharrezkoa 
bada.

Edonola ere, fundazioak bermatu egin beharko du langile bakoitzak hitzarmen hau onartu 
eta hiru hilabeteko epean eta lanpostua esleitu aurretik lanpostuari buruzko prestakuntza es-
pezifikoa jasoko duela, teorikoa eta praktikoa, eta horren barne egongo direla gutxienez honako 
eduki hauek:

a) Lanpostuaren arriskuak.

B) Hartu beharreko babes- eta prebentzio-neurriak.

c) Hartutako larrialdi-neurriak (lehen sorospenak, suteen aurkako jarduerak eta langileak 
ebakuatzekoak).
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d) Lanpostuaren segurtasun eta osasunarekin zerikusia duten gainerako alderdiak, hala 
eskatzen baldin bada.

2. Aurreko apartatuan aipatutako prestakuntza eta prebentzio-alorreko prestakuntza guztia 
eman beharko da, ahal den neurrian, lanaldian edo, lanaldian ezin bada, beste ordu batzuetan, 
baina prestakuntza-denbora lanaldiari deskontatuta. Horretarako, fundazioak prebentziorako 
ordezkariekin batera adostu beharko du prestakuntzaren eguna eta ordua. Edonola ere, 
prestakuntzan emandako denbora lanean igarotako denboratzat hartuko da, ondorio guztie-
tarako.

Prestakuntza lanorduetatik kanpo ematen baldin bada langileek aurreko paragrafoan ze-
haztutako deskontua izango dute beraiek aukeratzen duten lan-orduetan. Horretarako, ordu 
horien berri emango die fundazioari beharrezko aurrerapenarekin, eta fundazioa edonola ere 
ezin izango da horren aurka egon.

Ordu horien ordez langileek prestakuntzan emandako orduengatik konpentsazio ekonomi-
koa jaso ahal izango dute. Ordu horiek ez ohiko orduak izango dira eta fundazioak prebentzioko 
ordezkariekin batera adostu beharko du ordaindu beharreko zenbatekoa prestakuntza ematen 
hasi aurretik. Bere aldetik, fundazioak prestakuntza jaso duten pertsonei beharrezko ordainketa 
egingo die prestakuntza bukatu eta 7 eguneko epean.

Prestakuntza lantokitik kanpo ematen baldin bada joan-etorrietarako denbora prestakun-
tza-denbora izango da ondorio guztietarako, eta hala, horretarako, lanaldi bakoitzeko bi or-
duko denbora emango da joan-etorrietarako. Kasu horretan, langileek prestakuntzara joateko 
gastuengatik konpentsazio ekonomikoa jasoko dute, eta gutxienez horren barne egongo dira 
kilometraje- eta aparkatze-gastuak. Gastu horiek dietak izango dira eta fundazioak prebentzioko 
ordezkariekin batera adostu beharko du ordaindu beharreko zenbatekoa prestakuntza ematen 
hasi aurretik. Bere aldetik, fundazioak prestakuntza jaso duten langileei beharrezko ordainketa 
egingo die prestakuntza bukatu eta 7 eguneko epean.

Fundazioak eman dezake prestakuntza, bere zerbitzuen bidez edo enpresatik kanpoko 
zerbitzuekin egindako hitzarmenaren bidez; langileek inoiz ez dituzte jasango prestakuntzaren 
kostuak. Horretarako, hitzarmen hau onartu eta hiru hilabeteko epean eta urte bakoitzeko azken 
hiruhilekoan fundazioak prebentzioko ordezkariekin urteko prestakuntza-programa onartu be-
harko du. Horren barne egongo dira gutxienez bitartekoak edo zerbitzuak, onuradunak, edukiak, 
prestakuntzaren iraupena eta modalitatea, eta hala, hurrengo urteko lehenengo hilabetean inda-
rrean jarriko da. Kanpoko prebentzio zerbitzuei dagokienez TIN 2504/2010 Agindua aplikatuko da.

18. artikulua. Diziplina-araubidea

A) Huts-egiteak.

Langileek egin ditzaketen ekintza edo huts-egite zigorgarriak arintzat, larritzat edo oso 
larritzat hartuko dira, nolakoak diren eta egoeraren arabera:

A.1) Huts-egite arinak:

1. Puntualtasuna dela-eta justifikatu gabeko hiru falta.

2. Garrantzia gutxiko kontuetan lan-betebeharrak betetzean jaramonik ez egitea.

3. Axolagabekeria edo arduragabekeria, erakundeari edo erabiltzaileei kalterik egiten ez 
bada.

4. Kalte arina sortzen duten zentzugabetasunak fundazioaren jarduerarekin lotutako alorre-
tan.

5. Materiala zaintzean arduragabekeriaz jokatzea baina hala ere materiala ez kaltetzea, eta 
materiala eta instalakuntzak behar ez bezala erabiltzea.
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6. Arreta beharrezko zaintza eta zuzentasunarekin ez ematea edo lankideak, erabiltzaileak 
edo zerbitzua ematearekin lotutako pertsonak kontuan ez hartzea, garrantzirik gabeko kontuak 
direnean.

7. Gaixotasun-bajak edo gaixotasunengatiko egiaztaketak behar den garaian ez bideratzea, 
bideratzeko ezintasuna frogatzen den kasuetan izan ezik.

8. Lanera huts egindako hurrengo lan-eguneko lehenengo orduan ez jakinaraztea lanera ez 
joan izanaren arrazoia, hori egiteko ezinezkotasuna frogatu ezean.

A.2). Huts-egite larriak:

1. Hilabete batean hiru aldi baino gehiagotan edo bi hilabetetan bost aldi baino gehiagotan 
justifikatu gabeko huts-egiteak izatea.

2. Ez-joateen justifikatu gabeko huts-egiteak.

3. Erakundeari kalteak sortzen dizkieten norbere akatsak ezkutatzea eta nagusiari ez jakina-
raztea langileek egindako edo langileei buruz jakindako akatsak, berandutzeak edo arazo larriak.

4. Lan-alorrean jaramonik ez egitea diziplina urratzen denean.

5. Agindutako lanak axolagabekeriaz, nagikeriaz eta atzerapenez egitea horretarako arrazoirik 
gabe, eta betiere erakundearentzat edo fundazioaren erabiltzaileentzat kalteak sortzen badira.

6. Beste langile bat izango balitz bezala jokatzea.

7. Jendearekiko, erabiltzaileekiko edo lankideekiko errespetu edo begirune falta larria izatea 
eta hitzez edo jokaeraz tratu txarrak ematea.

8. Lanean ezohiko mozkorraldian egotea.

9. Erakundeak zerbitzuaren jarduerak gauzatzeko adierazitako jarduketa- eta eragiketa-arauak 
ez betetzea, horien ondorioz erakundearentzako edo erabiltzaileentzako kalteak sortuz gero.

10. Agiriak, eskutitzak eta datuak baimenik gabe gordetzea edo horiek behar ez bezala 
aplikatzea, bideratzea edo erabiltzea.

11. Zigorra duten huts-egite arinak behin eta berriz egitea.

12. Gaixo dagoen edo istripua izan duen itxura egitea.

13. Jendaurrean laneko diziplina asaldatzen duten eztabaidak edo errietak izatea. Eztabaida 
horiek zalaparta handia eragin badute, huts-egite larritzat har litezke.

A.3.)- Honako hauek hartzen dira huts-egite oso larritzat:

1. Justifikatu gabe puntualtasunik gabe lanera joatea edo justifikatu gabe lanera ez joatea, 
erakundearentzat kalte konpondu ezinak edo oso larriak sortuz gero edo erabiltzaileek horiek 
direla-eta erreklamazio justifikatuak jartzea posible izanez gero.

2. Lana justifikaziorik gabe uztea.

3. Agindutako zereginetan iruzur egitea, eta desleialtasunez edo konfiantza-abusuz jardutea.

4. Erakundeak jakin gabe edo erakundearen nahiaren aurka (horren berri eman beharko du 
eta arrazoiak eman beharko ditu) erakundearen eskumeneko jarduerak gauzatzea.

5. Fundazioko agiriak eta espedienteak desagerraraztea, ezgaitzea edo faltsutzea edo gauze-
tan kalte larriak nahita sortzea.

6. Fundazioan edo fundaziotik kanpo langile gisa lapurretak, ebasketak edo jabetzeak egitea.

7. Sekretu profesionala urratzea.

8. Agintekeriaz jokatzea.
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9. Ordainsariak onartzea edo erakundearen zerbitzua betetzeagatik edo ez betetzeagatik 
zuzenean edo zeharka erabiltzaileak, hornitzaileak edo hirugarrenak onurak edo eskumenak 
bermatzera behartzea.

10. Laneko errendimendua modu boluntarioan eta jarraituan murriztea. Errendimendu ohi-
koa da espezialitate edo kategoria profesional berdineko beste langileek duten errendimendu 
normala.

11. Langileak egindako edo jakindako egitate edo huts-egite larriak ezkutatzea, betiere horiek 
erakundeari kalte larriak eragiten badiete edo erakundearen edo bertako langileen izena eta 
irudia kaltetzen baldin badute, baita ere horiek argitzeko ikuskaritza-zerbitzuetara ez joatea.

12. Lan-alorrean jaramonik ez egitea, agerian uzten denean diziplina urratu dela.

13. Agindutako lanak axolagabekeriaz eta utzikeriaz barkagarririk gabe egitea, betiere 
erakundearentzat kalte oso larriak sortzen badira.

14. Sexu-erasoak, hitzez nahiz egitez.

15. Zigortua izan den huts-egite larria behin eta berriz egitea.

16. Aurreko kontratu ez-betetzeak eta Langileen Estatutuko 54. artikuluan kaleratze-arrazoi-
zkoak diren gainerakoak.

B) Zehapenak.

Langileek laneko arauren bat hausten badute, fundazioak zigorra ezar diezaieke, hitzarmen 
kolektibo honetan xedatutako huts-egite mailen arabera.

Zehapenak, huts-egiteen arabera, honako hauek izan ahalko dira:

B.1)- Huts-egite arinengatik:

a) Idatzizko ohartarazpena. Bertan jasoko da zein izango den zehapena.

b) Egun 1 eta 3 egun bitarteko enplegua eta soldata etetea.

B.2) Huts-egite larriengatik:

a) 4-20 egun artean enplegua eta soldata etetea.

B.3) Huts-egite oso larriengatik:

a) Enplegu eta soldatarik gabe uztea 21 eta 60 egun bitartean.

b) Diziplina bidez kaleratzea.

Zehapenen apartatu honetan xedatutakoak arau-hausleak fundazioan sortutako kalte-ga-
lerengatiko indemnizazioa albo batera utzi gabe ezarriko dira, baita erruduntasun-testigantza 
epaitegietara bideratzea albo batera utzi gabe ere, egindako huts-egitea delitua edo falta de-
nean, edo hala badagokio, gobernuko agintaritzei horren berri ematea albo batera utzi gabe.

C) Huts-egiteak eta zehapenak ezeztatzea.

Egindako huts-egiteengatik langileen espedienteetan jasotako kontrako oharrak honako 
epe hauetan ezeztatuko dira:

Huts-egite arinak urtebetean; huts-egite larriak bi urtetan eta oso larriak lau urtetan.

Huts-egiteak ezeztatzean zehapena jaso duenak jokaera ona erakutsi beharko du, eta zenbait 
kasutan epea murriztu ahal izango da, aurretiaz interesatuak hala eskatuta fundazioak espe-
diente berezia egiten baldin badu.

Ezeztatzean ez dira barne egongo zehapenaren ondorioak.
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D) Huts-egiteak preskribatzea.

Langileen huts-egiteak Langileen Estatutuaren 60. artikuluan adierazitako epe eta terminoe-
tan preskribatuko dira.

E) Zehapen-prozedura.

E.1) Huts-egite arinengatik edo larriengatik: zehapena zuzendaritzak edo zuzeneko nagusiak 
aplikatuko du, eta ez du aurretiazko diligentziarik egin beharko, baina eraginpekoari idatziz 
horren berri eman beharko dio.

E.2) Huts-egite oso larriak direnean: Fundazioak huts-egite oso larritzat jotzen dituen 
huts-egiteak direnean dagokion espedientea irekiko da.

Espedientea irekitzeko eraginpeko pertsonari karguen pleguaren berri emango zaio modu 
frogagarrian, eta bertan espedientea arrazoitzen duten egitateak eta inguruabarrak argi azaldu 
beharko dira.

Erakundeak neurri prebentibo gisa enplegu-etetea erabaki ahal izango du espedienteak 
irauten duen bitartean eta proposatu daitekeen zehapena albo batera utzi gabe.

Eraginpekoari bi egun balioduneko epea emango zaio bere defentsarako egokitzat jotzen 
dituenak alegatzeko eta egokitzat jotzen dituen frogak eta deskarguak proposatzeko.

Langileen ordezkariei espedientea ireki denaren berri emango zaie, hala nahi baldin badute 
bi egun balioduneko epean txostena egin dezaten.

Espedientea bukatzeko zehapen-proposamena egingo da, eta hori organo eskumendunari 
bidaliko zaio, hala badagokio zehapenak ezar ditzan. Zehapen-espedientea izapidetzeko epea 
ez da hilabete baino gehiagokoa izango eta huts-egiteen preskripzio-epeak gelditu egingo dira, 
baina edonola ere, huts-egiteak egin eta sei hilabete igarotakoan preskribatuko dira, huts-egite 
jarraituak salbuetsiz.

E.3) Agintekeriaz jokatzea: zehazki, agintekeriaz jokatzen denean, agintekeria hori jasan 
duela dioenak horren berri eman beharko dio hitzarmenaren Batzorde Parekideari, eta hark, 
salatzaileak gertakariei eta inguruabarrei buruz emandako informazioa aztertu ondoren, dago-
kion espedientearen izapidetzea ebatziko du.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 26a.
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