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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Baika Stell Tubular Systems, SL enpresaren hitzarmen kolektiboko artikuluen aldaketaren 
akordioa

Ebazpena, Lan eta Justizietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde or-
dezkariarena. Honen bidez ebazten da, Baika Stell Tubular Systems, SL enpresaren hitzarmen 
kolektiboaren aldaketa akordio erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. Hitzarmenaren 
Kodea: 01100702012017.

AURREKARIAK

2019ko apirilaren 9an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, aipatutako hitzarmen kolektiboko 
negoziazio batzordearen akta, enpresaburuen eta langileen ordezkariek 2019ko apirilaren 4ko 
negoziazio-mahaian sinatutakoa hitzarmen kolektiboaren 22. artikuluaren moldaketarako kariaz.

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. Hitzarmen kolektiboaren negoziazio batzordeak hartutako akordioa aipatutako 
Langileen Estatutuari buruzko Legeko 88, 89 eta 90. artikuluetan aurreikusitakoari jarraiki sinatu 
da.

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 maiatzaren 8a

Arabako lurralde ordezkaria
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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Baika Steel Tubular Systems SL enpresaren hitzarmen 
kolektiboa: 22. artikulua aldatzeko akta

Alegría-Dulantzin, 2019ko apirilaren 4an, 13:00ean, enpresaren ordezkaritza eta enpre-
sa-batzordea elkartu dira Baika Steel Tubular Systems SL enpresaren instalazioetan, honako 
gai hauek jorratzeko: hitzarmen kolektiboaren 22. artikulua aldatzea.

Negoziazio-mahaian hartutako erabakia berresteko asmoz hasi da bilera, Baika Steel Tubular 
Systems SL enpresaren 01100702012017 hitzarmen kolektiboaren 22. artikulua aldatzeari begira. 
Bada, alde sinatzaileak ados jarri dira, baldintza hauetan:

Lehenengoa. - Hitzarmenaren gaur egungo testuari eutsiko zaio, baina aldaketak egingo 
zaizkio erabaki honetan aurreikusten diren baldintzetan, eta, 2018ko urtarrilaren 1ean, indarrean 
jarriko da aldaketa.

Bigarrena. - Aipatutako hitzarmen kolektiboaren 22. artikulua aldatuko da, eta 2018ko urta-
rrilaren 1ean jarriko da indarrean manua. Honela geratuko da idatzita:

«22. artikulua. Aseguru kolektiboa

Enpresak bertako langile guztientzako istripu-aseguru kolektibo bat kontratatuko du lehen 
lerroko aseguru-konpainia batekin, gaur egungo polizako gertakizun-maila berbera estaltzeko. 
Bada, honako kapital hauek aseguratuko dira:

• Lan-istripuaren ondoriozko heriotza: 28.934,26 euro

• Lanekoa ez den istripuaren ondoriozko heriotza: 28.934,26 euro

• Lan-istripuaren ondoriozko ezintasun iraunkor partziala (hitzarmen kolektiborako istripuen 
polizan jasotzen diren baremoaren arabera): 57.868,54. euro

• Lanekoa ez den istripuaren ondoriozko ezintasun iraunkor partziala (hitzarmen kolektibo-
rako istripuen polizan jasotzen den baremoaren arabera): 57.868,54. euro

• Lan-istripuaren ondoriozko ezintasun iraunkor osoa: 57.868,54 euro

• Lanekoa ez den istripuaren ondoriozko ezintasun iraunkor osoa: 57.868,54 euro

• Lan-istripuaren ondoriozko ezintasun iraunkor absolutua: 57.868,54 euro

• Laneko gaixotasunaren ondoriozko ezintasun iraunkor osoa edo absolutua: 57.868,54 euro

• Ohiko gaixotasunaren ondoriozko ezintasun iraunkor osoa edo absolutua: 57.868,54 euro:

Enpresak bizi-aseguru kolektiboa kontratatuko du lehen lerroko aseguru-konpainia bate-
kin. Aseguruak eskatutako dokumentazioa aurkezten duten langileen polizan kontratatu di-
ren gertakariak bakarrik estaliko ditu aseguruak, eta aseguruak baimendutako gertakariak 
bakarrik estaliko ditu. Norbanakoaren egoeraren eta estalitako gertakarien berri emango zaie 
langileei. Nolanahi ere, ohiko gaixotasunaren ondoriozko gertakari profesionalei dagokienez, 
aseguru-konpainiak dagokien polizetan ezarri dituen betekizunak bete beharko dira. Berme 
honetatik kanpo geratuko dira 2018ko urtarrilaren 1ean aldi baterako ezintasun-egoeran edo 
antzeko egoeran zeuden langileak:

Jorratzeko beste gairik ez zegoenez, akta hau sinatu dute, eta bertan azaldutakoa berretsi.
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