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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Naipes Heraclio Fournier, SA enpresarentzako hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Justizietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde or-
dezkariarena. Honen bidez ebazten da 2019 Naipes Heraclio Fournier, SA enpresarentzako 
hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. Hitzarmenaren kodea: 
01002002011981.

AURREKARIAK

2019ko maiatzaren 13an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpresari 
ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2019ko apirilaren 17an 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 maiatzaren 15a

Arabako lurralde ordezkaria
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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I. kapitulua

Xedapen Orokorrak

1. artikulua. Lurralde-eremua

Hitzarmen kolektiboak arautzen dituzten indarreko xedapenen arabera, Hitzarmen honen 
lurralde-eremua Goiaingo (Araba) Naipes Heraclio Fournier, SA enpresaren Lantegi bakarrera 
mugatzen da.

2. artikulua. Langile-eremua

Hitzarmen honek eraginpean hartzen ditu bere indarraldian enpresan zerbitzuak ematen 
dituzten langile guztiak.

Hala ere, haren aplikaziotik kanpo geratzen dira honako hauek:

Jarduera bereko edo desberdineko beste enpresa batzuk ordezkatzeko askatasunarekin, 
enpresan soilik komisio-truke lan egiten duten merkataritza agenteak, merkataritza-harremanari 
lotutakoak, eta merkataritzako ordezkariak, lan-harreman berezira lotutakoak.

Era berean, soldata-egituratik kanpo geratuko dira Zuzendaritza Nagusia, Zuzendaritza 
Taldea, eta bi horien funtzioen antzeko funtzioak betetzen dituztenak.

3. artikulua. Indarraldia eta iraupena

Hitzarmen hau 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, urte bateko iraupena izango 
du eta bere indarraldia 2019ko abenduaren 31n amaituko da, Lan Arloko Agintaritzak argitaratu 
zuen eguna kontuan hartu gabe.

Hitzarmen honen indarraldian, enpresak ezingo dio hitzarmen hau ezartzeari utzi Langileen 
Estatutuaren 82.3. artikuluak aipatzen duen prozeduraren bidez.

4. artikulua. Amaiera-iragarpena eta luzapena

Hitzarmen honen amaiera hitzarmenaren amaiera-eguna baino hilabete bat lehenago auto-
matikoki iragarritzat hartuko da, eta Hitzarmen berria indarrean jarri arte luzatutzat hartuko da.

Ezartzen dituen eskubide utziezinei dagokienez, hitzarmen honi lotutako goragoko mailako 
xedapen orokorragatik, hitzarmen honen indarraldian edozein motatako hobekuntzak agertzen 
badira, hobekuntza horiek automatikoki gaineratuko dira hitzarmen honetan, indarrean jartzen 
diren egunetik.

5. artikulua. Osotasunarekiko lotura

Hitzarmen honetan itundutako klausulek eta baldintzek osotasun organiko zatiezina eratzen 
dute, eta aplikazio praktikoari begira, oro har hartuko dira kontuan urteko zenbatekoan., eta 
ezin izango dira soilik partzialki aplikatu.

6. artikulua. Konpentsazioa eta irenstea

Hitzarmen honetan itundutako baldintzak beren osotasunean konpentsagarriak dira itundu-
tako edo bi alderdiek onartutako hobekuntzaren araberako aurreko baldintzekin, esate baterako 
honako hobekuntza hauek: soldaten borondatezko hobekuntza, prima edo plus finkoak, prima 
edo plus aldakorrak, edo kontzeptu baliokideak.

Hitzarmen kolektiboaren izaera kontuan izanda, etorkizuneko legezko xedapenek, betiere 
lansari-kontzeptu guztietan edo batzuetan aldaketa ekonomikoa eragiten badute, eragin prakti-
koa izango dute non eta osorik kontuan hartuta eta hitzarmenaren aurretik indarrean zeudenei 
batuta hitzarmenaren osotasuna gainditzen duten, ez bestela.
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7. artikulua. Berme pertsonalak

Beren osotasunean kontuan hartuta hitzarmen honetan itundutakoa gainditzen duten 
baldintzak errespetatuko dira, eta horrela, hitzarmena indarrean jartzeagatik ez zaie langileei 
guztizko ordainsaria txikituko.

8. artikulua. Ordaintzeko modua

Enpresak banku-kontuan dirua sartuta edo beste ordainketa-modalitateren baten bidez 
ordainduko die langileei soldata, amaitutako hilabetearen ondorengo bigarren lanegunean.

Behar izanez gero, langileak hileko likidazioaren aurrerakin bat kontura ordaintzea eska 
dezake; aurrerakin hori hilabete bakoitzeko 15. egunean ordainduko da.

9. artikulua. Itundutako etekinak

Hitzarmen honetan itundutako ordainsariak oinarriaren gainean eta ohiko errendimendu 
normal eta egokiaren kontraprestazio gisa gauzatuko dira.

“Lan-ezagatik” etenaldiak gertatzen badira, enpresako zuzendaritzak beste edozein zeregin 
agindu dezake.

Egiteko lanen artean produktiboak ez diren beste lan batzuk agindu daitezke.

Langile guztiek parte hartuko dute arrazionalki markatutako kalitate-helburuen gauzatzean, 
ahal den heinean aurreko prozesuetatik akastuntzat hartzen den guztia kenduta, eta betiere 
kontuan hartuta borondatezko lankidetza hori ez dela inoiz identifikatu edo atzeman gabeko 
akatsengatiko zigorrak edo gaitzespenak jartzeko arrazoia izango.

10. artikulua. Arau osagarriak

Hitzarmen honetan aurreikusi ez den guztiari dagokionez, lan eta gizarte gaiei buruz une 
bakoitzean indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritakoa hartuko da kontuan.

11. artikulua. Ordezkapena

Hitzarmen honen testuak aurreko beste edozein hitzarmeneko testu ordezkatzen du bere 
atal guztietan, eta, horregatik, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, aurreko hitzarmenen edukiek 
eragina galduko dute.

12. artikulua. Berdintasuna eta diskriminaziorik eza

Enpresaren baitan langileak ezin izango dira diskriminatu sexuagatik, ideologiagatik, erli-
jioagatik, arrazagatik, afiliazio politiko edo sindikalagatik, etab.

Enpresan lanpostu guztietara sartzeko berdintasun-printzipioa errespetatuko da.

13. artikulua. Langilearen aurreabisua

Enpresaren zerbitzuak beren borondatez utzi nahi dituzten langileek nahitaez etorri beharko 
dute enpresara bertara jakinaraztera, eta honako aurreabisu-epe hauek beteko dituzte:

a). Teknikariak eta administrariak: hilabete bat.

b). Gainerako langileak: hamabost egun.

Adierazitako aurretiaz ohartarazteko betebeharra ez betetzeak eskubidea emango dio enpre-
sari langilearen likidaziotik atzeratutako egun bakoitzeko eguneko soldataren zenbatekoaren 
kopuru baliokide bat deskontatzeko.

Dagozkion inprimakien bina kopia eman beharko dizkie enpresak langileei. Kopia horiek 
alderdiek sinatutakoan, bat enpresak gordeko du eta bestea langileak.
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II. kapitulua

Lanaldia, oporrak eta baimenak

14. artikulua. Lanaldia

Hitzarmen honetan aurreikusitako baldintza ekonomikoak honako lanpostu hauen zerren-
daren araberakoak izango dira:

LANALDI JARRAITUA TXANDAKAKO LANALDIA

1.645 ordu 1.627 ordu

Lanaldi horiei gutxienez egungo produkzioari eustea dagokie.

Urte bakoitzeko lanorduen banaketa zehazteko laneko egutegi bat hitzartuko da.

Atezainen, garbitzaileen, zaindarien eta jagoleen lanaldia bakoitzaren zerbitzuaren beha-
rretara doituko da.

Gaueko txanda: gaueko txanda derrigorrezkoa da eta eguneko txandaren iraupen bera 
izango du, eta eraginpeko langileek 217 euroko gau plusa jasoko dute.

Txanda hau dagokion ataleko langileen artean bost eguneko txandaka egingo da, edo lana-
ren antolaketa egokirako beharrezko izanez gero, beste atal bateko langileekin egingo da. enpre-
sak taldeka eta txandaka banatuko ditu langileak, eraginpekoak ahal den gehien txandakatzen 
direla bermatuz.

Sarrerak eta irteerak: enpresako langileak ezarritako edo ezarri daitekeen sarreren eta irtee-
ren kontrolaren arabera zuzenduko dira.

Galdutako orduak: enpresaren edo langilearen erruagatik ez den ezinbesteko kasuan, edo 
energia faltagatik, lanera lanaldi batean edo gehiagotan ezin badaiteke joan (lanaldi zatituko 1/2 
lanaldia), kontzeptu horregatik galdutako orduak enpresaren eta langileen artean banatuko dira 
zati berdinetan, langileari dagozkion orduak errekuperatzeko modua dagokionean negoziatuta.

Garraioa: hitzarmen honen eraginpeko langileek enpresak ordaindutako autobus zerbitzu 
bat izango dute beren esku.

15. artikulua. Orduen banaketa

A. Txandakako lana.

Lan-baldintza honetara atxikitako langileen lanaldia 7,5 ordukoa izango da eguneko, aste-
lehenetik ostiralera, ostiral arratsaldeetako txanda kenduta, 6 ordukoa izango baita hori, eta 
lanaldi jarraituaren taulako asteko orduak estaliko ditu soldatak.

Ordutegi horren barruan, pixkanaka eta beharrezko ardura hartuta, txandako langileek 
mokadu txiki bat hartzeko denbora izan ahalko dute, baina ezin izango da arrazoi horrengatik 
inolaz ere produkzioaren martxa kaltetu.

B. Lanaldi trinkoa.

Urte osoko ostiraletan, ekainean, uztailean eta Olarizu eguna arte (iraila), eta enpresako 
opor ofizialak amaitutakoan lan egiten diren abuztuko egunetan, normalean lanaldi jarraitua 
lan egiten duten langile guztiek 6 ordu eta erdiz egingo dute lana 07:30etik 14:00etara bitarteko 
lanaldian, eta orduen aldea bi kasuetan eta urteko zenbaketan errekuperatuko da.

Laneko beharrek eskatzen badute, lanaldi trinkoko aldian, bai lantegietan bai bulegoetan, 
edo enpresako edozein lekutan, 7 orduko txanda bat baino gehiago ezarri ahal izango da, 
07:00etatik 14:00etara eta 14:00etatik 21:00etara bitarteko ordutegiekin, bi txanda ezarriko balira.
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Oporraldi ofizialean zehar lanera etortzen diren enpresako langile guztiek lanaldi trinkoan 
egingo dute lana, astelehenetik ostiralera eta ezarriko diren txanda-ordutegiekin, aldez aurretik 
enpresa batzordeari horri buruzko informazioa emanda. Oporraldian txandak aldatzen badira, 
lanean dauden enpresa batzordeko kideei emango zaie horri buruzko informazioa.

Andra Mari Zuriaren Jaiak direnean –abuztuaren 5etik aurrera–, ordu bat murriztuko da 
lanaldia, eta ordu hori langileen aldekoa izango da.

16. artikulua. Aparteko orduak

Aparteko orduei dagokienez, lan egindako ordu bakoitzeko 2 zenbatuko dira.

Enpresaren beharren arabera beharrezkoak diren aparteko lehenengo 12 orduei dagokienez 
(30, zuzeneko langileen kasuan), honela ordaindu ahal izango dira:

A.– Osorik ordaindu.

B.– Oso-osorik fitxara (pilatu, nahi denean gozatzeko).

C. Ehuneko 50 ordaindu, eta ginerako ehuneko 50 fitxan.

Mantenuko langileei deitzen bazaie, aipatutako aurreko hiru moduen artean hautatzeko 
eskubidea izango dute.

17. artikulua. Oporrak

Hitzarmen honen eraginpeko langileek urtean egutegiko 30 opor-egun baliatuko dituzte, 
igandeak eta jaiegun nazionalak, probintzialak eta herrikoak barnean hartuta, dagokien kate-
goria edo taldea edozein dela ere.

Oporrak ahal den heinean abuztuan baliatuko dira. Langileen oporren programa ezin izango 
da oporrak baliatu baino bi hilabete lehenago aldatu, ezinbesteko kasuetan izan ezik; horre-
lakoetan enpresa batzordearen eta eraginpekoen arteko aldez aurretiko akordioa beharko da, 
eta oporrak hurrengo urteko uztailaren 31 baino lehen baliatu beharko dira.

Oporraldi ofizialean zehar, gaixotasunagatiko edo istripuagatiko bajak eragindako absen-
tzia-egunak lanegun gisa zenbatuko dira oporraldia baliatzeari dagokionez.

Urteko oporrak baliatzea derrigorrezkoa da, eta ezin izango da, inolaz ere, konpentsazio 
ekonomikorik eman oporrak ez hartzeagatik.

18. artikulua. Baimenak eta lizentziak

Langileek, aurretik garaiz abisatuta eta egitate eragilea justifikatuta, arrazoi hauengatik eta 
denbora-tarte hauetan bakarrik edukiko dute lanera ez joateko eta soldata jasotzeko aukera:

1. Egutegiko 15 egun, langilearen ezkontzagatik.

2. 2 lanegun seme-alabaren jaiotzagatik, eta 3 lanegun zesarea bidezko erditzea denean.

3. Bigarren mailako odolkidetasuneko edo kidetasuneko ahaideen (ezkontidea, gurasoak, se-
me-alabak, suhi-erraina, bilobak, aitona-amonak, langilearen edo haren ezkontidearen anai-arre-
bak, anai-arreben ezkontideak).

Ospitalizazio kasuetan, 2 eguneko baimena langilearen onurarako izango da eta ospitaliza-
zioak irauten duen aldirako izango da.

Heriotza asteburuan izanez gero, hurrengo astelehen eta asteartean erabili ahal izango da 
bi eguneko baimena.

Horretarako, langileak probintziatik kanpo eta ohiko etxebizitzatik 100 km-ra joan behar 
badu, epea 3 egunekoa izango da. Bidaia 100 km baino luzeagoa baldin bada, epea 4 egunetara 
luzatu daiteke.
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4. Egun 1, ezkontidearen, gurasoen edo seme-alaben ospitalizazioa eskatzen ez duen 
ebakuntzaren kasuan.

5. Egun 1, langilearen seme-alabaren edo anai-arrebaren ezkontzagatik.

6. Egun 1, ohiko etxebizitzaz aldatzeagatik.

7. Beharrezko den denbora, nahitaezko betebehar publiko eta pertsonal baterako.

8. Emakume langileek, bederatzi hilabete baino gutxiagoko haurra edoskitzeagatik, lana 
ordubetez uzteko eskubidea izango dute, eta ordu hori bi zatitan har dezakete. Emakumezko 
langileak, horrela nahi badu, eskubide horren ordez lanaldia ordu erdiz labur dezake, helburu 
berarekin.

Era berean, edoskitze-baimenak lanaldi osoko librantzen truke metatzeko aukera izango da, 
eta librantza horiek amatasun-atsedenaldiaren metatze kontzeptupean etengabe baliatu beharko 
dira; atsedenaldiaren luzapen-denbora hiru aste eta hiru egunekoa izango da.

Aitak edo amak baliatu ahal izango du baimena, biek lan egiten badute.

Legezko edo ohiko arauren batean aldi jakin bat azaltzen bada, arau horrek xedatutakoa 
beteko da absentziaren iraupenari eta horren konpentsazio ekonomikoari dagokienez.

Legez eratutako izatezko bikoteei baldintza berberak aitortzen zaizkie.

Baimen bereziak: kasu berezietan eta, Zuzendaritzaren iritziz, justifikatutako arrazoiengatik, 
langileek gehienez ere hilabeteko baimenak baliatu ahal izango dituzte. Aldi horretan langilea 
altan egongo da, eta ez du inolako ordainsaririk jasoko. Gehienez ere hiru hilabeteko baimenak 
ere hitzartu ahal izango dira. Kasu horretan, langileak baja eragingo du enpresan, eta enpresak 
lanpostua gordeko dio aldi horretan; behin aldi hori igaro denean langilea lanera itzuli ez bada, 
langileak lana borondatez utzi duela ulertuko da.

III. kapitulua

Lansariak

19. artikulua. Soldata igoera

Hitzarmen honen indarraldian urteko soldata gordina ondorengo kopuruetan igoko da:

2019ko urtarrilaren 1ean: ehuneko 1.

20. artikulua. Urteko lansari kontzeptu finkoak

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, urteko soldata gordina kopuru bereko 14 ordainsaritan 
jasoko da. Hileroko 12 ordainsari eta aparteko bi.

Urteko soldata gordina ondokoen batura izango da: hitzarmeneko soldata, ekoizpen-sa-
riak, CIF, aparteko haborokinak, mozkin-partaidetza, urteko haborokina, gizarte-ekarpena, 
antzinatasuna eta 2003 plus lineala, horiek guztiak 2011ko ekitaldian sorrarazitakoak.

Soldata-kobraketaren aldaketa horrek ez du inolako murrizketarik eragingo langilearen 
urteko soldata gordinean.

Urteko soldata gordinari 474 kalifikazio punturen zenbatekoa gaineratuko zaio aurreko 
hitzarmenetan jasotako San Juango ordainsariagatik.

Hileko sari bakoitza 30 eguneko soldatari dagokio.

Ordainsari-kontzeptuak (ikusi I. eranskineko taula).

a) Hitzarmeneko soldata.

b) Antzinatasuna.

c) Soldata-osagarria.
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d) Aparteko ordainsariak.

a) Hitzarmeneko soldata.

Kalifikazio-puntua bider soldata-tauletan jasotzen den puntu bakoitzaren prezioa egitearen 
emaitza da.

Sari puntua kalkulatzeko balio izango du, eskatu litekeenaren gainetik dauden jardueretarako.

b) Antzinatasuna.

Hitzarmen honen eraginpean dauden langileek aldizkako igoerak izango dituzte zerbitzuko 
urteko. Igoera horiek ehuneko 5eko 2 hirurtekokoak eta ehuneko 5eko bosturtekokoak izango 
dira, hitzarmeneko Soldataren gainean kalkulatuta.

c) Soldata-osagarria.

Hileko soldata gordinaren zenbatekoaren eta hitzarmeneko soldata + antzinatasunaren 
arteko aldea soldata osagarriaren kontzeptupean jasoko da.

d) Aparteko ordainsariak.

Hitzarmen honen eraginpeko langileek bakoitzak hilabete-sari baten balioa izango duen 
aparteko 2 ordainsari jasoko dituzte.

Ordainsari horiek seihilekoak dira, eta urtean zehar enpresaratzen diren edo lana uzten 
duten langileek, sei hileko bakoitzean lan egindako denboraren arabera hainbanatuta jasoko 
dute haborokina.

Ordainsari horiek uztailaren 15ean eta abenduaren 15ean ordainduko dira, hurrenez hurren.

21. artikulua. Produktibitateari lotutako ordainsariak

a) OEE eraginkortasun-ordainsaria.

b) Galera Murrizteagatiko ordainsaria.

c) Operating Income ordainsaria.

Definitutako mailen arabera emaitza batzuk lortzeari lotutako ordainketa linealak dira.

Langile guztien soldata-masaren gainean lortutako ehunekoak aplikatzearen emaitza izango 
dira. Enpresaren soldata-masaren gainean ezarriko da ehunekoa, eta kontratu mugagabea 
duten langileen artean zatituko da emaitza.

Amaitutako urtearen hurrengo urteko lehenengo hiruhilekoan abonatuko dira, eta, urteko 
soldata gordinean, ez dira sendogarriak izango.

Urtean zehar aldi baterakoak izanik mugagabeak izatera igarotzen diren langileei, aurreko 
urtean kontratu mugagabearekin konpainian egindako denborarekin hainbanatuta abonatuko 
zaie paga.

Urtean zehar enpresaratzen diren edo lana uzten duten langileek, urtean lan egindako den-
boraren arabera hainbanatuta jasoko dute paga.

Soldata-masa kalkulatzeko modua:

Langile mugagabearen urteko soldata gordin guztien batura.

a) OEE eraginkortasun-ordainsaria.

OEE eraginkortasuna (Overall Machine Effectiveness) lortzea saritu egingo da.
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2019

OEE ERAGINKORTASUNA, URTEKO 
BATEZ BESTEKOA EHUNEKO ALDAGARRIA

75 ehuneko 0,50

b) Galera murrizteagatiko ordainsaria.

Galera murriztea saritu egingo da.

2019

URTEKO GALERA-MAILA EHUNEKO ALDAGARRIA

10 0,75

9 1,12

8 1,50

7 2,00

6 edo gutxiago 2,50

c) Operating Income ordainsaria.

Operating Income ordainsaria helburuaren ehuneko 100 lortzetik aurrera, ondorengo es-
kalaren arabera sarituko da:

2019

OI 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Ehuneko ehuneko 
2,00

ehuneko 
2,25

ehuneko 
2,50

ehuneko 
2,75

ehuneko 
3,00

ehuneko 
3,50

ehuneko 
4,00

ehuneko 
4,25

ehuneko 
4,50

ehuneko 
4,75

ehuneko 
5,00

IV. kapitulua

Sindikatuen ordezkaritza

22. artikulua.Berme sindikalak

Langileen ordezkariek une bakoitzean Langileen Estatutuaren 64. artikuluak eta indarreko 
legeriak ezarritako bermeak eta ahalmenak izango dituzte.

Hitzarmen honen indarraldian hobekuntza sindikalak gertatzen badira, hobekuntza horiek 
automatikoki gaineratuko zaizkio hitzarmenari.

23. artikulua. Enpresa batzordea

Enpresa batzordeak kudeaketetan parte hartuko du edota horiei buruzko informazioa jasoko 
du, betiere une bakoitzean Indarreko Legeriak zehazten dituen mugekin.

Legezko ezarpena duten sindikatuen aholkulariek enpresaren kontabilitaterako sarrera 
izango dute, Ordainketa Etenaldiko edo Enplegu Erregulazioko Espedienteen kasuetan bakarrik.

Batzordekide bakoitzak 15 orduko kreditua edukiko du hilabetean, ordezkaritza-eginkizunak 
egiteko.

Halaber, bere funtzioak betetzeko beharrezkoak diren elementuak izango dituen lokal bat 
izango du batzordeak. Elementuon artean mahaia, agiritegia, ordenagailua, eta abar izango 
ditu, eta baita iragarki-taula bat ere, eta horren bidez batzordearen ustez guztien intereserako 
diren gai guztiei buruzko informazioa emango zaie enpresako langileei.
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Era berean, urtean 5.500 kalifikazio-puntu jasoko ditu, enpresak ordainduta, eta bere eragi-
ketak, behar bezala justifikatuta, enpresaren kargura izango dira.

24. artikulua. Sindikatu eszedentzia

Beren sindikatuetako ordezkaritza- eta gobernu-erakundeetan dedikazio osoz karguak 
betetzeko hautatuak izan diren langileek eszedentzia eska dezakete kargua egiaztatuz, eta 
enpresak nahitaez onartu beharko du, baldintza horiek irauten duten denborarako, Legezko 
Xedapenen arabera.

25. artikulua. Batzarrak

Plantillako langileak eraginpean hartzen dituzten arazoei buruzko irizpideak ezartzearren, 
batzordeak gutxienez 48 orduko aurrerapenarekin deitutako batzarrak, lanorduetatik kanpo, 
egiteko baliabideak eta lokalak emango ditu enpresak. Premiaren premiaz egin beharreko 
batzarretarako, aurrejakinarazpenaren aldi hori murriztu ahal izango da, ahal den aurrerapen 
handienarekin abisatuta.

Salbuespen gisa, oinarrizko arazoei buruz, esate baterako, hitzarmen baten sinadurari buruz, 
langileei informazioa ematea eta horien iritziak jasotzea beharrezkoa den kasuetan, enpresa 
batzordearen eskaera bidez dagokion batzarra egiteko lokala emango du enpresak, betiere 
batzarra lanorduetatik kanpo egingo da eta batzarra ez da adierazitako lokalaren ohiko erabi-
lera-orduetan egingo.

Halaber, enpresa batzordeak laneko interes orokorreko batzarrak deitu ahal izango ditu, 
lanorduetan egiteko eta, enpresako Zuzendaritzarekin adostuta, urtean gehienez bi lanordutan.

26. artikulua. Batzorde paritarioa

Hitzartutakoa betearazteko eta zaintzeko batzorde Mistoa eratzen da, enpresaren ordezka-
ritzak izendatutako lau kiderekin eta langileen ordezkaritzak izendatutako beste lau kiderekin.

Batzorde horretan aholkulari tekniko gisa parte hartu ahal izango dute alderdietako batek 
eskatutako langileek, enpresaren plantillan adskribatutakoek. Era berean, aparteko kasuetan, 
enpresatik kanpoko aholkulariak gaineratu ahal izango dira, betiere bi alderdien adostasuna 
beharko da pertsonak izendatzeko, baldintzak ezartzeko eta esku-hartzearen mugak ezartzeko.

Enpresatik kanpoko aholkularien izendapenerako, baldintzetarako eta jarduteko mugetarako 
akordioak egiteko bozketa egin behar bada eta botoetan berdinketa gertatzen bada, Legeak 
eskumena aitortzen dion Laneko Agintaritzari igorriko zaizkio jardunak, hark ebatzi dezan.

Batzorde mistoaren berariazko funtzioak honako hauek izango dira:

1. Hitzarmena eta bertan ezarritako lanpostuen balioespena behar bezala interpretatzea.

2. Lanpostu berriak balioestea.

3. Alderdiek agintzen dizkioten arazoen edo kudeaketen arbitrajea, testu honetan zehazki 
aurreikusitako kasuetan.

4. Arazo kolektiboetan hautazko adiskidetzea, lege bidez ezarritako nahitaezko adiskidetzea 
kontuan hartu gabe.

5. Itundutakoa betetzen ote den jarraitzea.

6. Alderdi kontratatzaileen arteko harremanen bilakaera aztertzea.

7. Hitzarmenaren eraginkortasun praktikora bideratutako beste jarduera guztiak.

Bi aldeek berariaz erabaki dute PRECO lanbidearteko akordioaren adiskidetze- eta bitarteka-
ritza-prozesuen mende utziko direla desadostasunak. Bi aldeek hala erabakita bakarrik ezarriko 
da arbitraje-prozedura.
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V. kapitulua

Laneko segurtasuna eta osasuna

27. artikulua. Haurdun dagoen emakumearen lanpostua

Halakorik behar duten emakume langileei beren egoera psiko-fisikorako egokiagoa den 
lanpostu bat emango die enpresak aldi baterako, medikuak aldez aurretik justifikatu badu.

Halaber, legez dagozkien erditze-aurreko, erditze-ondorengo eta edoskitzeagatiko 
atsedenaldiak metatzeko eskubidea izango dute.

28. artikulua. Osasun azterketak

Hitzarmen honek eraginpean hartutako langileei urteko, nahitaezko eta doako osasun-az-
terketarako eskubidea izango dute lanorduetan.

Borondatezkoa izango da, Laneko Arriskuak Prebenitzeko Legearen protokoloak 
nahitaezkotzat hartzen dituen kasuetan izan ezik.

Indarreko araudiarekin bat etorriz, mediku azterketa horiek honako hauek izango dira:

a) Lanean hasi aurreko mediku-azterketak.

b) Urteroko ohiko mediku-azterketak.

c) Sei hilean behingo mediku-azterketa bereziak, eta guzti hori Laneko Arriskuen 
Prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 22. artikuluan jasotako osasun-egoeraren 
aldizkako zaintzaren arabera.

29. artikulua. Segurtasun eta osasun batzordea

Negoziazioan parte hartu duten alderdiek konpromisoa hartu dute Lan Arriskuak 
Prebenitzeari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean eta Prebentzio Zerbitzuen Arautegia 
onartzen duen urtarrilaren 19ko 39/1997 Errege Dekretuan bildutako xedapenak betetzeko eta 
betearazteko, baita enpresaren berariazko jarduerari bere Atal guztietan bereziki aplikatzekoak 
diren Laneko Segurtasuneko eta Osasuneko neurriak eta arlo horretan etorkizunean sortuko 
diren legezko xedapen guztiak ere.

Xede horretarako, laneko segurtasunerako eta osasunerako batzorde bat eratuko da, inda-
rreko legearekin bat eginez.

Laneko segurtasunerako eta osasunerako batzordea hiru hiletik behin elkartuko da, lanor-
duetan. Premiazko arrazoiengatik, ezohiko bilerak egin ahalko dira. Kide anitzeko organo horrek 
materialei, instalazioei, makineriari eta ekoizpen-prozesuaren gainerako alderdiei buruzko 
informazioa jasoko du, prozesu horren benetako arriskuak edo egon litezkeen arriskuak 
egiaztatzeko behar den heinean, arrisku horiek murrizteari edo deuseztatzeari bideratutako 
neurriak proposatzeko.

Arlo horretan emango diren prestakuntza-ikastaroetara joatea nahitaezkoa izango da, eta 
enpresak joatea erraztuko die langileei.

Era berean, eta laneko osasun batzordeari jakinarazi ondoren, berariazko prestakuntza es-
kainiko die arrisku bereziren bat duten lanak egiten hasi behar duten langileei, zeregin horietan 
jarduten hasi aurretik.

30. artikulua. Laneko jantziak

Enpresak hitzarmen honen eraginpeko langileei beren lana egiteko beharrezkoak diren 
norberaren babeserako elementuak emango dizkie.

Halaber, probaldia behin gainditu denean, bere langileei bi laneko janzki emango dizkie, 
eta gero, beste berri bat urtean behin, eta baita hondatu delako beharrezkoa den guztietan 
ere. Hotzetik babesteko janzki bat (txalekoa edo antzekoren bat) eskatzen dutenei, beharrezkoa 
denean bakarrik emango zaie, eta betiere aurrekoa itzuli ondoren.
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31. artikulua. Betaurrekoen kristaletarako laguntza

Enpresak betaurrekoak behar dituztela egiaztatzen duten langileei horien beiren gastuen 
lagunduko die.

Langile bakoitzak honako kopuru hauek eskatu ahal izango ditu:

• 51,10 euro armazoia erosteko, lehenengo aldian bakarrik.

• 132,22 euro bi fokuko beirak erosteko.

• 66,11 euro foku bakarreko beirak erosteko.

• 132,22 euro medikuak aginduta bi motatako beirak behar dituenean.

• Ukipen-lenteen kasuan, aurrekoen irizpide berberei jarraituko zaie.

Edozein kasutan ere, laguntza hori lortzeko Langileen Departamentuan dagokion faktura 
eta aztertu duen oftalmologoak edo optikariak agindutako graduazioa aurkeztu beharko dira. 
(Laguntza hori ezin da urte batetik bestera metatu).

VI. kapitulua

Laguntza araubidea

32. artikulua. Loturagatiko saria

Enpresan jardunean 25 urte betetzen dituzten langileek, behin bakarrik eta zerbitzuan 25 urte 
betetzen dituzten urtean zehar, egun horretan 5.954 kalifikazio-punturi dagokion zenbatekoa 
jasoko dute. Sari horiek San Juan Zaindariaren jaietan emango dira.

Eszedentzia baliatu duten langileei dagokienez, eszedentzialdia ez da enpresaren zerbitzura 
jarduneko 25 urte horietan kontuan hartuko.

33. artikulua. San Prudentzio Lan Fundazioa

Enpresa, beste enpresa batzuekin batera, San Prudentzio Lan Fundazioan elkartua dago, eta 
Lan Fundazio horren onurak baliatzeko eskubidea ematen duen txartela duen langile bakoitzeko 
hilean kuota bat ordaintzen du; Lan Fundazioa bere Estatutuei jarraitzen die.

Plantillak, horretarako egiten den batzarraren eta bozketaren bidez, fundazioan jarraitzen 
duten ala ez erabakiko dute, aldez aurretik enpresarekin negoziatuta; kasu horretan, hau da, 
fundaziotik irteten bada, eta alderdien arteko adostasunarekin, fundazioari txartelagatik ematen 
zaion dirua jardunean dagoen langile bakoitzari emango zaio.

34. artikulua. Istripu asegurua

Enpresako langile guztien aldeko istripu aseguru bat kontratatuko da, erabateko baliaezinta-
suneko kasuetan 52.000 euroko kalte-ordainak bermatuko dituena, eta 46.000 euro heriotzaren 
kasuan.

Bi kasuek eguneko 24 orduko estaldura izango dute, betiere istripuagatik gertatu badira.

Aseguru etxearekin erabakitako egunetik aurrera edo, bestela, hitzarmen hau ALHAOn 
argitaratu ondorengo hiru hilabeteen buruan, adierazitako arrisku guztiak estaliko ditu ase-
guru-poliza horrek, eta langile bakoitzari Poliza originala edo horren fotokopia emango zaio.

35. artikulua. Laneko istripuagatiko edo gaixotasunagatiko osagarria

Laneko istripuetan eta gaixotasunetan, soldata gordinaren ehuneko 100era arte osatuko 
du enpresak.

Soldata garbiak ez du ordainsariaren kontzeptu finkoen zenbatekoa gaindituko.
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36. artikulua. Ohiko gaixotasunagatiko eta lanekoa ez den istripuagatiko osagarria

Ohiko gaixotasunetan eta lanekoak ez diren istripuetan, enpresak, gaixoei laguntzeko 
BGAEarekin batera, Gizarte Segurantzak aldi baterako ezintasunetarako ematen dituen pres-
tazioak osatuko ditu.

Osagarri hori guztizko soldataren ehuneko 100era iritsiko da, gaixoei laguntzeko BGAEaren 
eta enpresaren artean dauden arauekin bat eginez.

37. artikulua. Ikasketetarako laguntza

Langileek beren prestakuntza hobetzeko egiten dituzten ikasketa guztien matrikula-kostuen 
eta tasa akademikoen ehuneko 50 abonatuko du enpresak, ikasketok langileak enpresan egiten 
duen jarduerarekin zerikusi zuzena badaukate eta enpresak aurretik berariazko baimena ematen 
badu. Faktura aurkeztu ondoren egingo da ordainketa, eta Langileen Sailak faktura hori adostu 
beharko du. Ikasketa ofizialak badira eta titulua lortzen bada, beste ehuneko 50a ordainduko 
du. Ingelesaren eta euskararen kasuan, ehuneko 100 ordainduko du enpresak.

Era berean, ahal den heinean, langileentzako komunikatuak bi hizkuntzatan idatziko dira 
(gaztelera eta euskara).

Enpresak langileren bat Prestakuntza Ikastaroetara bidaltzen badu, horien kostua enpresaren 
ardura izango da. Ikastaroaren ordutegia lanalditik kanpo baldin bada, horretarako erabilitako 
orduen ehuneko 50 fitxarako gordeko dira (1 x 1).

38. artikulua. Heriotzagatiko laguntza

A. Seme-alabarik gabeko enplegatu ezkongabearena: lehen mailako ahaideei hitzarmeneko 
soldataren hileko bat gehi Antzinatasuna ordainduko zaie.

B. Enplegatuarena: urtebetez eta eragilearen kalifikazioaren arabera, hilero alarguntzaren 
edo umezurtzaren prestazioak ordainduko dira, eta horien zenbatekoa hitzarmeneko soldata 
gehi antzinatasuna izango da.

39. artikulua. Dietak eta bidaiak

Zuzendaritzaren aginduz beren ohiko bizilekua den herritik kanpo egun bat baino luzaroago 
bidaiatu edo lekualdatu behar duten langileei bidaiaren eta mantenuaren gastuak ordainduko 
zaizkie, betiere gastuak dagozkien ziurtagirien bidez justifikatu beharko dituzte, eta, gainera, 
kanpoan igarotzen duten gau bakoitzeko 217 puntuko dieta jasoko dituzte, lurralde nazionalean 
edo atzerrian egon.

Lekualdaketak egitera behartzen duten berezko funtzioa betetzen duten langileek –salmenten 
ikuskatzaileak, saltzaileak, gidariak, mekanikariak, etab.– egiten badituzte ateraldiak, horretarako 
ezarritako arauen arabera zehaztuko dira dietak.

VII. kapitulua

Lan erregimena

40. artikulua. Balioespena

Enpresako lanpostuen balioespena hitzarmen honen 41. artikuluan zerrendatzen dena da.

Lanpostu berriak balioestea hitzarmenaren batzorde mistoaren zeregina izango da, eta, 
edozein kasutan ere, langileen lanbide-kategoriaren arabera enpresako Agintari maila duten 
eta beren lanpostuak balioesteke dituzten kideen aholkularitza izango du batzordeak.

Definizioak: lanpostuen sailkapena eta definizioa Arte Grafikoen Hitzarmen Kolektibo Na-
zionalaren 6. kapituluan ezartzen direnak izango dira.
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41. artikulua. Lanpostuen balioespena

Enpresako lanpostuak, bakoitzaren faktore eta irizpide guztiak kontuan hartuta, beren 
Lanbide Talde desberdinetan kalifikatzen dituen balioespena honako hau da:

I. TEKNIKARIAK: PUNTUAK

Goi-mailako tituludunak 368

Erdi-mailako tituludunak 282

ANTOLAKEETAKO TEKNIKARIAK: PUNTUAK

1. mailako burua 301

2. mailako burua 263

1. mailako teknikariak 244

2. mailako teknikariak 216

3. mailako teknikariak 197

1. mailako laguntzailea 168

INFORMATIKAKO TEKNIKARIAK: PUNTUAK

Analista 282

Programatzailea 263

Lantegietako ataleko burua 263

II. ADMINISTRAZIOKO LANGILEAK: PUNTUAK

1. mailako burua 301

2. mailako burua 263

1. mailako ofiziala 235

2. mailako ofiziala 216

3. mailako ofiziala 197

1. mailako laguntzailea 168

Lantegiko idazkariak 197

Saltzaileak 244

Telefonistak 168

III. Langile soilak:

Agintariak: Ekipoko buruak: beren kalifikazioari 20 puntu gehitu.

Euskarriak: beren kalifikazioari 20 puntu gehitu (gehienez ere 263 puntu).

ERREPRODUKZIOA: 1. OF. 2. OF. 3. OF. BESTE ZENBAIT

Kolore guztietako ukitu-emailea 235 216 187

Erreportista-pasatzailea 225 206 187

Kolore guztietako muntatzailea 225 206 187

INPRIMAKETA 1. A OF. 1.OF. 2.OF. 3.OF. BESTE ZENBAIT

Offset makin 254 235 216 187

Inprimaketa-laguntzailea 177

BESTE LANBIDE BATZUK 1. OF. 2. OF. 3. OF. BESTE ZENBAIT

Arte grafikoetako mekanikariak, argiketariak 206 187 177

Lanbide osagarriak 187 177 168

1. mail. peoiak (sarrera urtea) 159

1. urteko peoiak (sarrera) 154

Igogailu-garraio makinako gidaria. 177

Arrail./trokelat. autoplatina 206 197 187



2019ko maiatzaren 27a, astelehena  •  61 zk. 

14/16

2019-01577

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

www.araba.eus

BESTE LANBIDE BATZUK 1. OF. 2. OF. 3. OF. BESTE ZENBAIT

Trokelatzeko mak. txikia 206 182 167

Zambelli makinista 211 192 177

Paketatzaile makinista 187

Bernizgailuko makinista 177

Berniz-ikurzketa linea (makinista) 202

Berniz-ikurzketa linea (irteera) 197

Berniz-prestatzailea 197

Lanbide-aprendiza:

1. urtea 127

2. urtea 142

3. urtea 157

KARTEN IKUSKATZAILEAK PUNTUAK

Segiden mozketa 182

Iraulketa 170

Espezialistak 177

Espezialistak (urtean, lanpostuari dagokiona) 167

Espezialistak (sartu ondorengo 6 hilabeteetan)

Sarrerako aprendizak 154

Karten ikuskatzaileak 142

Balioespen hori honako lanpostu hauei dagokie:

A. Karten manipulazioa.

- Mozketa - Zenbaketa - Txukuntzea

- Hautaketa - Paketeak egitea - Zigilatzea

- Ertzak egitea - Ontziak manipulatzea - Ikuskatzea

B. Lanketa.

- Berniztatzea - Akabera - Hautaketa eta zenbaketa

- Arrabolez prentsatzea - Paperak garbitzea - Paketatzea

C. Inprimaketa.

— Berrikustea eta markatzea makinetan.

— Paperak eta kartoia berdintzea.

Oharra: adierazitako espezialisten, hau da, lanpostu horiek betetzen dituzten langileen, ka-
tegorien balioespena langileak bere bizitzan zehar betetzen dituen lanpostuen arabera egingo 
da, eta baita lanpostuetan lana zein kalitate eta jarduerarekin egiten duenaren arabera ere.

Aurreko hitzarmenetan jasotako lanpostuen definizio berberak izango dira.

IV. MENPEKO LANGILEAK: PUNTUAK

Biltegizainak  206

Biltegiko langileak  177

Gidaria  187

Atezainak  177

Garbitzaileak  167
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Plusak

Goi mailako aldi baterako funtzioengatiko plusa ematea dagokion egoeretan, plus hori 
langile guztiei orduka aplikatuko zaie, salbuespenik gabe.

Trokelgailu txikien manipulazioan 8 puntuko plusa jasoko da lanaldi bakoitzeko, betiere 
kasinoen espezialitatean lan egiten bada.

Plus-puntuen prezioa kalifikazio-puntuari dagokio (ikus indarreko soldata taulak).

42. artikulua. Balioespenaren berrikustea

Langile bat edo langile talde bat bere lanpostuari esleitutako balioespenarekin ados ez 
badago, idazki bidez eta itxitako gutun-azalean aurkeztu ahal izango dio erreklamazioa bere 
Buruari, eta hark horren berri emango dio hitzarmenaren batzorde Mistoaren Idazkariari. Idazka-
riak, txostena egin ondoren, batzordeari igorriko dio hark azter dezan, eta azken horrek gehienez 
ere hilabeteko epean hartuko du erabakia.

43. artikulua. Mugigarritasun funtzionala

Alderdi negoziatzaileek enpresako langile guztientzako mugigarritasun funtzionala ezartzea 
adosten dute, giza baliabideen aprobetxamendurik onena lortzearren, betiere produkzioaren, 
funtzioen edo antolaketaren arrazoi justifikatuengatik egiten bada, eta aldez aurretik interes-
dunari eta enpresa batzordeari jakinarazita.

Artikulu honi dagokionez, mugigarritasun funtzionaltzat hartuko da teknikarien, adminis-
trarien, menpekoen eta enpresako langileen taldeen barruan egiten den edozein lanpostu-al-
daketa, langileari legez dagozkion eskubide ekonomikoen arabera, goragoko edo beheragoko 
kategoriakoa izan.

Bere funtzioekin harreman estua duten beheragoko kategoriako ustekabeko lanak egiteak ez 
dio langileari inolako kalterik edo irainik ekarriko. Lan-mota horien artean dago bere ardurapean 
dauden makinak edo aparailuak garbitzea, menpeko edo ikastun bati eska dakiokeena baino 
ezagutza eta zaintza handiagoa eskatzen duten zatien garbiketaren kasuan, edo menpekoek eta 
ikastunek halakorik ezin dutenean egin.
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Soldata taulak
� Puntuaren balioa =

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

127 856,23 42,81 85,62 128,43

3

171,25 214,06 256,87 299,68 342,49

9

385,30 428,12 656,71 21.181,19 1.512,94

142 957,36 47,87 95,74 143,60

0

191,47 239,34 287,21 335,08 382,94

4

430,81 478,68 671,35 22.801,96 1.628,71

157 1.058,49 52,92 105,85 158,77

7

211,70 264,62 317,55 370,47 423,40

0

476,32 529,25 685,57 24.416,81 1.744,06

167 1.125,91 56,30 112,59 168,89

9

225,18 281,48 337,77 394,07 450,36

6

506,66 562,96 695,18 25.495,29 1.821,09

170 1.146,14 57,31 114,61 171,92

2

229,23 286,54 343,84 401,15 458,46

6

515,76 573,07 698,06 25.818,78 1.844,20

177 1.193,33 59,67 119,33 179,00

0

238,67 298,33 358,00 417,67 477,33

3

537,00 596,67 704,80 26.573,79 1.898,13

182 1.227,04 61,35 122,70 184,06

6

245,41 306,76 368,11 429,46 490,82

2

552,17 613,52 709,60 27.113,03 1.936,64

187 1.260,75 63,04 126,08 189,11

1

252,15 315,19 378,23 441,26 504,30

0

567,34 630,38 714,41 27.652,27 1.975,16

192 1.294,46 64,72 129,45 194,17

7

258,89 323,62 388,34 453,06 517,78

8

582,51 647,23 719,22 28.191,50 2.013,68

197 1.328,17 66,41 132,82 199,23

3

265,63 332,04 398,45 464,86 531,27

7

597,68 664,09 724,04 28.730,91 2.052,21

201 1.355,14 67,76 135,51 203,27

7

271,03 338,79 406,54 474,30 542,06

6

609,81 677,57 727,88 29.162,28 2.083,02

206 1.388,85 69,44 138,89 208,33

3

277,77 347,21 416,66 486,10 555,54

4

624,98 694,43 732,69 29.701,52 2.121,54

211 1.422,56 71,13 142,26 213,38 284,51 355,64 426,77

7

497,90 569,02 640,15 711,28 745,82 30.357,32 2.168,38

216 1.456,27 72,81 145,63 218,44 291,25 364,07 436,88

8

509,69 582,51 655,32 728,14 759,06 31.014,57 2.215,33

225 1.516,95 75,85 151,70 227,54 303,39 379,24 455,09

9

530,93 606,78 682,63 758,48 782,89 32.197,72 2.299,84

230 1.550,66 77,53 155,07 232,60 310,13 387,67 465,20

0

542,73 620,26 697,80 775,33 796,12 32.854,97 2.346,78

235 1.584,37 79,22 158,44 237,66 316,87 396,09 475,31

1

554,53 633,75 712,97 792,19 809,36 33.512,20 2.393,73

244 1.645,05 82,25 164,51 246,76 329,01 411,26 493,52

2

575,77 658,02 740,27 822,53 833,18 34.695,19 2.478,23

249 1.678,76 83,94 167,88 251,81 335,75 419,69 503,63

3

587,57 671,50 755,44 839,38 846,41 35.352,43 2.525,17

254 1.712,47 85,62 171,25 256,87 342,49 428,12 513,74

4

599,36 684,99 770,61 856,24 859,64 36.009,54 2.572,11

259 1.746,18 87,31 174,62 261,93 349,24 436,55 523,85

5

611,16 698,47 785,78 873,09 872,88 36.666,79 2.619,06

263 1.773,14 88,66 177,31 265,97 354,63 443,29 531,94

4

620,60 709,26 797,91 886,57 883,49 37.192,83 2.656,63

268 1.806,85 90,34 180,69 271,03 361,37 451,71 542,06

6

632,40 722,74 813,08 903,43 896,72 37.849,94 2.703,57

273 1.840,56 92,03 184,06 276,08 368,11 460,14 552,17

7

644,20 736,22 828,25 920,28 909,95 38.507,19 2.750,51

282 1.901,24 95,06 190,12 285,19 380,25 475,31 570,37

7

665,43 760,50 855,56 950,62 933,77 39.690,18 2.835,01

296 1.995,63 99,78 199,56 299,34 399,13 498,91 598,69

9

698,47 798,25 898,03 997,82 970,84 41.530,58 2.966,47

301 2.029,34 101,47 202,93 304,40 405,87 507,34 608,80

0

710,27 811,74 913,20 1.014,67 984,08 42.187,82 3.013,42

316 2.130,47 106,52 213,05 319,57 426,09 532,62 639,14

4

745,66 852,19 958,71 1.065,24 1.023,78 44.159,53 3.154,25

320 2.157,44 107,87 215,74 323,62 431,49 539,36 647,23

3

755,10 862,98 970,85 1.078,72 1.034,37 44.685,30 3.191,81

330 2.224,86 111,24 222,49 333,73 444,97 556,22 667,46

6

778,70 889,94 1.001,19 1.112,43 1.060,85 45.999,93 3.285,71

357 2.406,89 120,34 240,69 361,03 481,38 601,72 722,07

7

842,41 962,76 1.083,10 1.203,45 1.132,32 49.548,96 3.539,21

368 2.481,05 124,05 248,11 372,16 496,21 620,26 744,32

2

868,37 992,42 1.116,47 1.240,53 1.161,44 50.994,92 3.642,49

455 3.067,61 153,38 306,76 460,14 613,52 766,90 920,28

8

1.073,66 1.227,04 1.380,42 1.533,81 1.391,74 62.430,97 4.459,35

0,221049

Kalif.
Hitzarmen

soldata

Antzinatasuna Soldata

osagarri
a

Urteko
Soldata
gordina

Hileko

soldat
a
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