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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Albertia Campus, SL enpresarentzako hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Justizietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde 
ordezkariarena. Honen bidez ebazten da 2019-2020 Albertia Campus, SL enpresarentzako 
hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. Hitzarmenaren kodea: 
01100912012019.

AURREKARIAK

2019ko maiatzaren 14an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpresari 
ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2019ko apirilaren 11n 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 31

Arabako lurralde ordezkaria
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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Enpresa-hitzarmena 
Albertia Campus egoitza 2019. eta 2020. urteak

1. artikulua: eremu funtzionala eta aplikazio-eremua

Albertia Campus egoitzak Arabako lurralde historikoan dauzkan lantokietan lan egiten duten 
langile guztiei aplikatzen zaie hitzarmen kolektibo hau, goi-zuzendaritzako langileei izan ezik.

2. artikulua: indarraldia, iraupena eta salaketa

Hitzarmen hau 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, noiz erregistratzen den gora-
behera. Hitzarmenak 2 urteko iraupena izango du, eta, horrenbestez, 2020ko abenduaren 31n 
amaituko da haren indarraldia.

Indarraldia amaieran, sinatzaileetako edozeinek salatu ahal izango du hitzarmena, indarraldia 
amaitu baino 30 egun natural lehenago gutxienez. Salaketa idatziz egin behar da, eta gainerako 
ordezkariei eman behar zaie horren berri. Salaketaren berri ematen denetik hilabeteko epean 
gehienez eratu beharko da hitzarmenaren negoziazio-batzordea.

Bi alderdiek berariaz hitzartzen dute, Langileen Estatutuaren 83.3 artikuluan xedatutakoaren 
harira, ezen, behin amaiera iragarrita eta hitzartutako iraunaldia igarota, hitzarmenaren inda-
rraldiari eutsiko zaiola eduki guztietan harik eta bi alderdiek haren ordezko beste hitzarmen bat 
sinatu arte. Hortik kanpo geratzen dira indarraldi jakina duten manuak; horrelakoetan, indarraldi 
horri eutsiko zaio.

3. artikulua: lanaldia

URTEA ORDU 
NATURALAK

2019 1.776

2020 1.760

Eguneko lanaldi etengabearen iraupena sei ordutik gorakoa denean, hogei minutuko 
atsedenaldia egongo da, eta aldi hori benetan lan egindako denboratzat joko da, ondore guz-
tietarako.

Langileen Estatutuaren 34.2. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, lanaldiaren ehuneko 
100 modu erregularrean banatuko dela itundu da.

4. artikulua: lana gaueko ordutegian

Gaueko txandako lantzat hartuko da gaueko hamarretatik (22:00) goizeko zazpietara (07:00) 
egiten dena.

5. artikulua: oporrak

Hitzarmen kolektibo honen aplikazio-eremuan dauden langileek hogeita hamar egun 
naturaleko oporraldia izango dute urtean. Benetako lan-urtea osatu ez duten langileek zati 
proportzionalerako eskubidea izango dute.

Urte bakoitzeko oporrak eta egutegiko soberako orduak hurrengo urteko urtarrilaren 31ra 
arte hartu ahal izango dira.

Oporrez gozatzeko, 15 eguneko aldia hartu ahalko da udan (ekainetik irailera, biak barne 
hartuta), eta gutxienez 7 eguneko beste bi aldi hartu ahalko dira udatik kanpo.

Erizaintzako laguntzaileen edo gerokultoreen kolektiboan, aldi berean ezingo dira egon bi 
langile baino gehiago oporretan; gainerako langileen kolektiboetan, berriz, ezingo dira oporre-
tan egon langile bat baino gehiago aldi berean.
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6. artikulua: ordainsarien egitura. Soldata-kontzeptuak. Plusak

2018KO SOLDATA-TAULA = OINARRIZKO SOLDATA

KATEGORIA HILEKO OINARRIZKO 
SOLDATA

Medikua/Psikologoa 1.527,65 euro

Erizaina 1.336,67 euro

Gizarte-langilea 1.241,22 euro

Fisioterapeuta 1.241,22 euro

Terapeuta okupazionala 1.247,21 euro

Erizaintzako laguntzailea/Gerokultorea 989,21 euro

Ofizial administraria 1.005,36 euro

Mantentze-lanetako ofiziala 1.005,36 euro

Animatzailea 1.005,36 euro

Ile-apaintzailea 1.005,36 euro

Harreragilea 971,87 euro

Garbiketa 896,67 euro

2019an, estatuko 2018ko KPIa + ehuneko 1,5 igoko dira artikulu honetan finkatutako taulan 
ezartzen diren oinarrizko soldatak (1. eranskinean dago 2019rako igoeraren ondoriozko taula).

2020an, estatuko 2019ko KPIa + ehuneko 1,5 igoko dira 2019ko taulan ezartzen diren oina-
rrizko soldatak.

7. artikulua: plus aldakorra

«Okupazio» plusak okupatutako oheen kopurua igo izana saritzen du; hala, urte bakoitzeko 
urtarrileko nominan, urteko oinarrizko soldataren ehuneko 0,5 abonatuko zaio langile bakoitzari, 
baldin eta egonaldien kopurua 16.000 egunera iristen bada (gutxi gorabehera, 44 ohe okupatuta 
urtean, batez beste). Egonaldien kopurua 16.400 egunera iristen bada (gutxi gorabehera, 45 ohe 
okupatuta urtean, batez beste), berriz, ehuneko 0,5 gehiago abonatuko da.

Urte bakoitzeko urtarrileko nominan bakarrik jasoko da plus hau.

8. artikulua: antzinatasun-plusa

Enpresan lan egindako hirurteko bakoitzeko, antzinatasun-plusa ezartzen da. Plusa sortzeko, 
langilearen eta enpresaren arteko lan-harremana hasten denetik aurrerako urteak zenbatuko 
dira, lau hirurtekora arte gehienez, eta inoiz ez enpresa eratu aurretik. Langileak enpresarekin 
duen kontratu-modalitatea dena delakoa izanda ere sortuko da plus hau.

Hitzarmenaren bi urteko indarraldian, hileko 20 eurokoa izango da plusaren zenbatekoa 
hirurteko bakoitzeko.

2020an, 2019ko KPIarekin igoko dira plusak.

9. artikulua: gau-plusa

Gaueko txandan lan egindako ordu bakoitzeko abonatuko da gau-plusa; bada, 1,95 eurokoa 
da erizaintzako laguntzaileentzat/gerokultoreentzat, eta 1,77 eurokoa garbitzaileentzat.

2020an, 2019ko KPIarekin igoko dira plusak.
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10. artikulua: igandeetako eta jaiegunetako plusa

Hitzarmenaren indarraldian, 20 euroko plus gehigarriarekin ordainduko dira igandeetan eta 
jaiegunetan egindako lanegunak, lan egindako jaiegun bakoitzeko.

2020an, 2019ko KPIarekin igoko dira plusak.

11. artikulua: esangura bereziko jaiegunak

Daukaten aparteko garrantziagatik, Eguberri egunean eta Urteberri egunean lan egiten du-
ten langileei (hots, abenduaren 24tik 25era bitarteko gaueko txandaren hasieratik abenduaren 
25eko arratsaldeko txanda amaitu arte, eta abenduaren 31ko gaueko txandaren hasieratik ur-
tarrilaren 1a arte nahiz urtarrilaren 1eko arratsaldeko txanda amaitu arte) 40 eurora igoko zaie 
jaiegunetako plusa, lan egindako jaiegun bakoitzeko.

2020an, 2019ko KPIarekin igoko dira plusak.

12. artikulua: soldaten ordainketa

Hil bakoitzean, nominako zenbatekoa hilaren azken 3 egunetan edo hurrengo hilaren lehen 
2 egunetan ordainduko da.

13. artikulua: ordaindutako lizentziak

Langileak, aldez aurretik jakinarazita eta justifikatuta, lanera etorri gabe geratu ahal izango 
dira, lansaria jasotzeko eskubidearekin, honako arrazoi hauetako batengatik eta honako den-
bora honetarako:

A. Nahitaezko betebehar publiko eta pertsonal bat egiteko, behar adina denbora.

• Epaitegietako, polizia-etxeetako, gobernu zibiletako edo antzekoetako zitazioak.

B. Norberaren aukerako lau egun urtean zehar, benetan lan egindakotzat hartuta ondorio 
guztietarako. Bat baliatuko da hiruhileko bakoitzean, enpresa eta langilea espresuki ados jarri 
ezean. Lau egun libre horiek hartzeko, gozamen-aldia baino zazpi egun lehenago egin beharko 
da eskaera (premiazko kasuetan izan ezik).

Nolanahi ere, langileek lau egun horiek hartu ahalko dituzte, justifikatu behar izanik gabe, 
hurrengo urteko urtarrilaren 15a baino lehen.

Lau egun horiek hartzeko, libre hartuko den egun bakoitzeko beharrezkoa izango da aurretik 
hiru hilabetez lan egin izana.

C. Enpresak proposatutako mediku-azterketa egiteko, behar adina denbora.

14. artikulua: prestakuntza

Urtean, prestakuntzarako 20 lanordu hartzeko eskubidea izango du langile bakoitzak.

Enpresak emango du prestakuntza hori, lantokian bertan edo kanpoan, eta benetan lan 
egindako denboratzat hartuko da.

15. artikulua: batzorde parekidea

Hitzarmenaren batzorde parekidea eratu da, honela osatuta:

• Kideak: langileen ordezkari 2, hitzarmen hau sinatu duten langileetatik langileek berek 
hautaturikoak.

• Enpresako ordezkari 2.

• Batzordeak hemen izango du egoitza: Albertia Campuseko egoitza (Araba Jenerala 7, Ga-
lerías Itaca 16, Gasteiz-01005).



2019ko ekainaren 14a, ostirala  •  69 zk. 

5/7

2019-01833

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

www.araba.eus

• Aholkulariak: batzordeko bileretara etortzerik izango dute langileek izendatutako aholku-
lari batek eta enpresak izendatutako beste batek. Aholkulariek hitz egiteko aukera izango dute; 
baina botoa emateko ez.

Baliagarriak izango badira, Batzorde Paritarioko erabakiek langileen eta enpresen kide or-
dezkari guztien gehiengo soilaren adostasuna beharko dute —bakoitza bere aldetik—. Batzarrak 
gerora hartuko dituen akordio guztietarako balioko du horrek.

Hiru hilean behin elkartuko da Batzorde Parekidea, bai eta, aparteko kasuetan, aldeetako 
batek eskatzen duenean ere.

16. artikulua: batzorde parekidearen eginkizunak

Honako eginkizun hauek izango ditu:

a. Hitzarmen hau betetzen ari dela egiaztatzea eta jarraipena egitea.

b. Hitzarmenean ezarritako guztia aplikatzearen eta interpretatzearen ondorioz sortzen diren 
auzien berri izatea eta horiek konpontzea.

c. Alderdietako batek eskatzen badu, bitartekari-lanak egitea edota, hala badagokio, 
adiskidetzen ahalegintzea, eta alderdiak horretarako ados jartzen badira, eta hori eskatzen 
badute, bitartekari-lanak egitea hitzarmen hau interpretatzerakoan sor daitezkeen gorabehera 
eta gatazka kolektibo guztietan.

d. Hitzarmen hau aplikatzerakoan edo interpretatzerakoan planteatzen diren gatazka kole-
ktiboak aztertzea, artikulu honetako 2. idatz-zatian ezarritako eran, administrazio- eta jurisdi-
kzio-bidera jo aurretik.

e. Hitzarmen honen eraginkortasun praktiko handiagoaren mesederako diren funtzio guztiak, 
edo haren testuan eta haren zati diren eranskinetan hitzartutakoaren ondoriozkoak.

1. Hitzarmen hau sinatu duten alderdien betebeharra da hitzarmenaren interpretazioarekin 
eta aplikazioarekin lotuta sor daitezkeen zalantza, desadostasun eta gatazka kolektibo orokor 
guztiak batzorde paritarioari jakinaraztea, betiere, aurreko idatz-zatian ezarritakoaren arabera, 
bere eskumenekoak baldin badira, haren esku-hartzearen ondorioz, planteatutako arazoa 
konpon dadin; edo hori ezinezkoa baldin bada, horri buruzko ebazpena edo txostena egin dezan.

2. Batzorde paritarioan planteatzen diren haren eskumeneko gaiak idatziz aurkeztu behar 
dira, eta arazoaz behar bezala jabetuta aztertu eta jorratu ahal izateko behar beste eduki izan 
behar dute, gutxienez honako hauek:

a. Arazoaren azalpen labur eta zehatza.

b. Proposamena egiten duenak bere iritziz proposamen horiek egiteko dituen arrazoiak eta 
oinarriak.

c. Batzordeari egiten zaion proposamen edo eskaera zehatza.

Kontsulta-idazkiarekin batera arazoa hobeto ulertzeko eta konpontzeko dokumentuak aur-
keztu behar dira.

3. Batzordeak beharrezkoa iruditzen zaion informazio eta dokumentazio guztia bil dezake, 
gaia hobeto edo osoago aztertzeko; horretarako, gehienez bost egun balioduneko epea emango 
dio proposamen-egileari.

4. Batzorde paritarioak, behin kontsulta-idazkia jasotakoan edo, kasuaren arabera, behar 
zuen informazioa osatutakoan, gehienez ere hogei egun balioduneko epea izango du, akordiorik 
bada, sortutako auzia ebazteko, ebazpen baten bidez.

Akordiorik ez bada, txosten bat egingo du, eta hor, batzordekide bakoitzak bere jarrera eta, 
hortaz, desadostasuna oinarritzeko oharrak jasoko dira.
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17. artikulua: hitzarmena aldi batez ez aplikatzeko prozedura

Enpresek hitzarmena aldi batean ez aplikatzeko aukera izango dute, betiere ezarritako lege- 
eta hitzarmen-esparruaren barruan baldin badabiltza.

Lan-baldintzak ez aplikatzeko interesa eragin duten kausak langileen lege-ordezkariei ja-
kinaraztea. Jakinarazpen horrekin batera, langileen ordezkariei dokumentazio nahikoa eta 
fede-emailea entregatu behar zaie, haiek azter dezaten. Ondoren, enpresaren eta langileen le-
ge-ordezkarien arteko kontsultak bideratzeko 15 eguneko epea izango da. Kontsulta-aldian desa-
dostasunik badago, alderdietako edozeinek jo dezake hitzarmenaren batzorde paritariora, eta 
batzorde horrek gehienez ere zazpi eguneko epea izango du erabakitzeko, desadostasuna aur-
kezten denetik aurrera. Kontsultak egiteko denbora agortu ondoren, eta, batzorde paritarioaren 
partaidetzaren ondoren, adostasunik lortzen ez baldin bada, bi alderdiak lan-gatazkak auzibidetik 
kanpo ebazteko PRECO prozeduren mende jarriko dira (adiskidetzea edo bitartekaritza). Kasu 
horretan, enpresa-ordezkaritzak eta langileen lege-ordezkaritzak adostuta soilik erabil daiteke 
arbitrajea eta adostasun horrekin soilik jo daiteke Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak 
ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organora.

Klausula gehigarria 

Hitzarmen honen 3. artikuluan 2019rako ezartzen den lanaldi-murrizketa ez da atseden-egu-
netan edo jaiegunetan pilatuko.

2020an, atseden-egun batean pilatuko dira hitzarmen honen 3. artikuluan ekitaldi horre-
tarako ezartzen den lanaldi-murrizketako zortzi ordu (2019ko ohiko lanaldiari dagokionez), eta 
egoitzako zerbitzu-premiek ahalbidetzen dutenean hartu ahal izango da egun hori. Pilaketa aldi 
baterako da, 2020rako bakarrik; ez da finkagarria, eta salbuespenezkoa da. Lanaldi-murrizketara 
iristeko falta diren orduak ez dira atseden-egunetan edo jaiegunetan pilatuko.

Azken klausuletatik 1 

Hitzarmen kolektibo honetan arautu ez den guztian, Mendekoei Arreta Emateko VII. Esparru 
Hitzarmen Kolektibo Estatalean ezarritakoa aplikatuko da (2018ko irailaren 21eko BOE, 229. zk.).
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1. eranskina

2019KO SOLDATA-TAULA = OINARRIZKO SOLDATA

KATEGORIA HILEKO OINARRIZKO 
SOLDATA

Medikua/Psikologoa 1.568,89 euro

Erizaina 1.372,76 euro

Gizarte-langilea 1.274,73 euro

Fisioterapeuta 1.274,73 euro

Terapeuta okupazionala 1.280,88 euro

Erizaintzako laguntzailea/Gerokultorea 1.015,91 euro

Ofizial administraria 1.032,50 euro

Mantentze-lanetako ofiziala 1.032,50 euro

Animatzailea 1.032,50 euro

Ile-apaintzailea 1.032,50 euro

Harreragilea 998,11 euro

Garbiketa 920,88 euro
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