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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA ENPLEGU SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Quavitae Servicios Asistenciales, SAU -Ariznabarra egoitza eta eguneko zentroa- enpresaren 
hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde ordezka-
riarena. Honen bidez ebazten da 2020-2021-2022 Quavitae Servicios Asistenciales, SAU -Arizna-
barra egoitza eta eguneko zentroa- enpresarentzako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu 
egin eta argitaratzea. Hitzarmenaren kodea: 01100961012020.

AURREKARIAK

2020ko azaroaren 19an aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpresari 
ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2020ko urriaren 13an 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, 2020ko azaroaren 26a

Arabako lurralde ordezkaria
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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Ariznabarreko egoitzako eta eguneko zentroko I. hitzarmen kolektiboa 
2020 – 2022

Ariznabarreko egoitzako eta eguneko zentroko I. hitzarmen kolektiboa

1. artikulua. Aplikazio-eremua

Enpresa-hitzarmen hau honako hauei bakarrik aplikatzen zaie: Ariznabarreko egoitzan eta 
eguneko zentroan “Quavitae Servicios Asistenciales SAU merkataritza-sozietateak kudeatzen 
baitu (IFK: A 80106842)” diharduten langile guztiei, baldin eta zentro horretan ematen badituzte 
zerbitzuak, indarreko legediak ezarritako kontratu-modalitateetako edozeinetan.

Hitzarmen kolektibo hau aplikatzen zaion lantokia sektore honetan ari da: mendeko pertsonei 
arreta ematen edo/eta autonomia pertsonala sustatzen: adinekoentzako egoitzak, eguneko 
zentroak, gaueko zentroak eta tutoretzapeko etxebizitzak.

2. artikulua. Denbora-eremua, salaketa eta luzapena

Hitzarmen hau 2020ko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra bitartean egongo da in-
darrean.

Bi aldeek adostu dutenez, hitzarmenaren salaketa automatikoa gertatuko da 2022ko urriaren 
1ean. Ondorioz, hurrengo hitzarmena negoziatzen hasi beharko da, 30 eguneko epean, aipatu 
salaketatik aurrera.

Hitzarmen honetan jasotako baldintzak oso-osoan aplikatzeari eutsiko zaio, harik eta 
hitzarmena ordezkatzen duen berariazko akordio bat lortu arte.

Halaxe jokatuko da, epe horiek Langileen Estatutuaren 86.3. artikuluan aipatzen direnak 
gainditzen badituzte ere.

3. artikulua. Osotasunarekiko lotura

Hitzartutako baldintzek osotasun organiko eta zatiezina eratzen dute, eta, aplikazio prakti-
koari begira, bere osoan hartuko dira kontuan.

Plantillako langileek jasotzen eta gozatzen dituzten baldintza hobeak eta onuragarriagoak 
errespetatuko dira, indibidualak zein kolektiboak.

Laneko agintaritzak edo ukitutako beste edozeinek hala eskatuta, arlo sozialeko jurisdikzioak 
hitzarmen honetako artikuluren bat deuseztatzen badu, alde negoziatzaileek, epaia irmo bihurtu 
eta bi hilabeteko epean, deuseztatutako zatiaren edukia berriz negoziatuko dute. Edonola ere, 
hitzarmenaren gainerakoak indarrean jarraituko du, harik eta behin betiko akordio bat lortzen 
den arte.

Hori guztia gorabehera, aldeek, akordio honen bidez, segurtasun juridikoa eman nahi diote 
hitzarmen honi, alderdi guztietan. Hori horrela, aldeek berariaz adierazten dute ezen hitzarmen 
honetan ordainsariak eta lan-denbora arautzen dituzten xedapenak guztiz lotuta daudela, eta be-
harrezko barne-oreka ematen diotela hitzarmenari. Horrenbestez, gai horiekin lotutako edozein 
agindu deuseztatuz gero, nahitaez eta automatikoki indargabetuko dira gai horiekin lotutako 
gainerako xedapenak.

4. artikulua. Legedi subsidiarioa

Hitzarmen honetan jasotako gai guztiek ordezkatzen, konpentsatzen eta xurgatzen dute 
estatu-mailako esparruko hitzarmen kolektibo honetan kasu horietarako aurreikusitakoa: 
mendeko pertsonen arretarako eta autonomia pertsonalaren sustapenerako zerbitzuena (adi-
neko pertsonen egoitza pribatuak eta etxez etxeko laguntza-zerbitzua). Hitzarmen kolektiboen 
konkurrentzia-arauak aplikatu beharko dira, unean-unean indarrean dauden eta aplikagarriak 
diren horien artean; ez da, inola ere, ordainketetan edo kontzeptu ordaingarrietan bikoiztasunik 
egongo.
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Hitzarmen honetan aurreikusi ez diren alderdietarako, hauek aplikatuko dira: Langileen 
Estatutuan eta mendeko pertsonen arretarako eta autonomia pertsonalaren sustapenerako 
zerbitzuen estatu-mailako esparruko hitzarmen kolektiboa (adineko pertsonen egoitza pribatuak 
eta etxez etxeko laguntza-zerbitzua), eta, betiere, hitzarmen kolektiboen konkurrentzia-arauak, 
unean-unean indarrean dauden eta aplikagarriak direnen artean.

5. artikulua. «Ad personam» bermea-baldintzarik onuragarriena

Plantillako langileek lehendik jasotzen eta gozatzen dituzten baldintza hobeak edo onuraga-
rriagoak errespetatuko dira, bai banakakoak, bai taldekoak, halako moldez non langileek ezingo 
duten kalterik jaso hitzarmen hau ezartzearen ondorioz, zenbaketa orokorra kontuan hartuta.

Hitzarmen honek indarra hartzean langilerik baldin bada hitzarmen honetan zehaztutako 
soldata baino handiagoa jasotzen duena, urteko zenbaketan, hitzarmen honetan onartutako 
soldata-taulak aplikatuko zaizkio. Ordainsari-diferentzia nomina jasoko da, berme-osagarri 
pertsonal gisa, eta ezin izango da ez xurgatu, ez konpentsatu, ez goratu. Osagarri horren zenba-
tekoa zehazteko xedez, hitzarmen honetan adostutako urteko ordainsaria kenduko zaio egungo 
urteko ordainsariari, eta eragiketa horren emaitza zati hamalau izango da osagarri pertsonal 
horren zenbatekoa, hamalau hilekotan ordaintzekoa.

Baldintza onuragarrienei eutsiko zaie, bai banakakoei, bai taldekoei, baldin eta baldintza ho-
riek, oro har, hitzarmen honetan zehazturikoak baino hobeak badira; hala, ezarritako hitzarmena 
ezin izango da izan ezein langileren kalterako, betiere zenbaketa orokorra kontuan hartuta.

6. artikulua. Lanaren antolamendua

Lanaren antolamendua enpresaren zuzendaritzaren ahalmena eta betebeharra da, hitzarmen 
kolektibo honek eta indarreko legeriak langileen ordezkaritza bateratu edo sindikalari esleitu-
takoari jarraikiz, bereziki gaueko eta txandakako lanari dagokionez.

Langileen ordezkaritza bateratu edo sindikalaren eginkizunak dira, edonola ere, Langileen 
Estatutuak, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak eta indarreko gainerako legeek esleitzen 
dizkiotenak, lana antolatu eta arrazionalizatzeari dagokienez.

7. artikulua. Enplegua

Enpresei zein langileei mesede egingo dien lan-harremanen eredu egonkorra izateko, eta 
erabiltzaileei arreta ahalik eta kalitate handienekoa eta kualifikatuena emateko, kontratazio-mo-
dalitateei buruzko irizpide hauek zehaztu dira, eta kontratazio mugagabeak lehentasuna izango 
du.

Langileen Estatutuaren 15.6. artikuluaren arabera, aldi baterako kontratuak eta iraupen 
jakineko kontratuak dituzten langileek iraupen mugagabeko kontratuak dituztenen eskubide 
berberak izango dituzte, hargatik eragotzi gabe kontratu-mota bakoitzak kontratu-amaieraren 
gaian dituen berezitasunak eta legeak prestakuntza-kontratuei berariaz ezarritako berezitasunak.

Bat etorrita langileen ordezkaritza bateratu edo sindikalak kontratazioaren alorrean dituen 
informazio-eskubideak arautzen dituzten lege-xedapenekin (Langileen Estatutuaren 64.4. arti-
kulua eta Askatasun Sindikalaren Lege Organikoaren 10.3. artikulua), lan-kontratuaren oinarri-
zko kopia emango zaie langileen ordezkaritza bateratu edo sindikalari, formalizatzen denetik 
gehienez ere 10 eguneko epean.

Indarrean dagoen legeriaren arabera, Enpresak izaera honetako behin-behineko kontratuak 
sinatu ahal izango ditu:

Merkatuko gorabeherei (lan-pilaketari) erantzuteko egindako behin-behineko kontratua, 
Langileen Estatutuaren 15.1.b artikuluan aurreikusia. Gehienez hamabi hilabeteko iraupena 
izan dezake, hemezortzi hilabeteko aldian, egoera horiek sortzen direnetik kontatzen hasita. 
Baimendutako gehieneko aldia baino laburragorako sinatuz gero, behin bakarrik luzatu ahalko 
da; nolanahi ere, guztizko iraupenak ezin izango du gehieneko iraupena gainditu. Kontratua 
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amaitzean, langileak kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango du, indarrean dagoen araudian 
ezarritakoaren arabera.

Kontratazio-modalitate hori erabili ahal izango dute enpresek, besteak beste, artatutako 
pertsonen mendekotasun-maila aldi baterako handitzen denean, dagokion administrazio pu-
blikoak onartutako edozein balorazio-eskala erabiliz, edo egoitzaren edo zentroaren okupazioa 
baimendutako gehieneko gaitasunaren ehuneko 75etik gorakoa denean.

Bitarteko kontratua: lan-kontratu hori duten behin-behineko langileak beste langile batzuen 
ordez ari dira, ordezkatuen lan-ezintasunagatik, baimenengatik, lanpostua gordeta duten 
eszedentziengatik, ordaindu gabeko baimenengatik, 55 urtetik gorakoen lanaldi-murrizke-
tengatik, seme-alabak eta/edo senideak zaintzeko lanaldi-murrizketengatik eta beste egoera 
batzuengatik, baldin eta enpresak lanpostua gorde behar dio ordezkatutako langileari.

Aldi baterako kontratatutako langileei, finko bihurtuz gero, lan egindako denbora zenbatuko 
zaie probaren eta antzinatasunaren ondorioetarako.

Kontratazio orokorrari dagokienez, indarreko araudian xedatutakoa hartuko da kontuan.

8. artikulua. Probaldia

Probaldia ezartzen da, eta probaldi hori ezin izango da inoiz kontratuaren iraupenaren he-
rena baino handiagoa izan. Iraupen hau izango du, Langileen Estatutuaren arabera:

1. taldea: sei hilabete.

2. taldea: berrogeita bost egun.

3. taldea: hogeita hamar egun.

4. taldea: hogeita hamar egun.

5. taldea: hamabost egun.

Probaldia idatziz hitzartu beharko da, eta, indarrean den bitartean, bi aldeek bere esku izango 
dute lan-harremana alde bakarretik eta askatasunez indargabetzea, aurreabisurik eman gabe 
eta kalte-ordainak jasotzeko eskubiderik gabe.

Probaldian langile bat aldi baterako ezintasun-egoeran badago, probaldiaren zenbaketa eten 
egingo da, betiere aldeek idatziz hala adosten badute.

9. artikulua. Sartzea eta lanpostu hutsak betetzea

Lanpostu hutsak edo sortu berriak, betiere mugagabeak izanda, prozedura honen arabera 
beteko dira:

Barne-deialdia. Lanpostu huts horiek betetzeko lehentasunezko eskubidea izango dute 
zentroko bertako langileek; betiere, lanposturako eskakizunak betetzen badituzte. Lanpostu 
hutsa prozedura horren bidez betetzen ez bada, enpresaren probintzia-eremura zabalduko da 
eskaintza. Langile guztiek izango dute lanpostu horietara baldintza-berdintasunean aurkezteko 
eskubidea, sexua eta egoera edozein dutela ere, eta kontuan hartu barik unean betetzen duten 
lanpostua. Horretarako, sortu bezain laster iragarriko da lanpostu hutsak daudela, prozedura 
honen bidez betetze aldera.

Prozedura honetatik kanpo geratuko dira enpresako konfiantzako lanpostuak.

Kanpo-deialdia. Lanpostua aurreko deialdiaren bidez betetzen ez bada, kanpoan egingo 
da eskaintza; egin beharreko lanerako gaitasun-probak gainditu beharko dituzte hautagaiek. 
Lanpostuaren profilera egokituko dira proba horiek.

Langileen ordezkari batek hartuko du parte barne-deialdiko prozeduran. Kanpo-deialdiko 
prozeduran, ordea, informazioa emango zaio.
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10. artikulua. Enpresa uztea

Kontratu mugagabea duten langileek borondatez utzi nahi badute enpresa, idatziz jakinarazi 
beharko diote enpresari, behin betiko bajaren eguna baino honenbeste egun lehenago:

1. taldea: bi hilabete.

2. taldea: hilabete.

3. taldea: hilabete.

4. taldea: hogei egun.

5. taldea: hamabost egun.

Kontratu mugatua eta sei hiletik beherakoa duten langileek, edozein taldetakoak direla ere, 
10 egun lehenago abisatu behar dute. Kontratua sei hilekoa edo luzeagoa bada, aurreabisua 
egiteko epea 14 egunekoa izango da, zein taldetakoak diren kontuan hartu gabe.

Ezarritako aurreabisurik ezean, enpresaren ahalmena izango da honako hau kentzea likida-
zioan ordaindu beharreko zati proportzionaletatik: benetako ordainsariaren eguneko zenbateko 
baliokidea, gorago zehaztutako aurreabisuan atzeratutako egun bakoitzeko.

Enpresak derrigorrean eman behar du langileak egindako komunikazioa jaso izanaren berri.

11. artikulua. Erretiroa

Langileen Estatutuaren 10. xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz, berariaz ituntzen 
da lan-kontratua azkentzeko arrazoia izango dela borondatezko erretiro aurreratua edo nahi-
taezkoa, baldin eta langileak Gizarte Segurantzaren araudian ezarritako erretirorako legezko 
adina betetzen badu une bakoitzean, betiere enpresak enplegu-politika hauetako edozein 
gauzatzen badu:

a) Langile berri bat kontratatzea, erretiroarengatik azkendutako kontratu bakoitzeko.

b) Aldi baterako kontratu bat mugagabe bihurtzea, erretiroarengatik azkendutako kontratu 
bakoitzeko.

c) Lanaldi partzialeko kontratu bat lanaldi osoko kontratu bihurtzea, erretiroarengatik azken-
dutako kontratu bakoitzeko.

Nolanahi ere, lan-kontratuaren azkentzeak eragiten dion langileak bete egin beharko ditu 
Gizarte Segurantzaren araudian unean-unean ezartzen diren baldintzak, ohiko erretiro-pentsio 
kotizaziopekoaren ehuneko ehuna jasotzeko eskubidea izango badu.

Borondatezko erretiroa hartzen denean, ez da aurrekoa aplikatuko. Enpresak erraztu egingo 
du langile batek erretiro aurreratua bere borondatez hartu ahal izatea, legeak ezarritakoaren 
arabera.

12. artikulua. Lanaldi-murrizketa, familia-arrazoiak direla medio

Legezko zaintza dela-eta, 12 urte baino gutxiagoko haur bat edo desgaitasuna duen pertsona 
bat (ordaindutako jarduerarik betetzen ez badu) zuzeneko ardurapean duen langileak lanaldi-mu-
rrizketarako eskubidea izango du. Gutxieneko murrizketa lanaldiaren zortzirena izango da, eta 
gehienekoa, berriz, lanaldiaren erdia, eta soldata proportzionalki gutxituko da, murrizketaren 
arabera.

Eskubide bera izango dute familiako kideren bat zuzenean jagoteko ardura dutenek, baldin 
eta ahaide hori odol-kidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailara artekoa 
bada, eta adinagatik, istripuagatik edo gaixotasunagatik ezin bada bere kabuz moldatu eta ez 
badu ordaindutako jarduerarik egiten.
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Langileari dagokio zehaztea bere ohiko lanaldian zer ordutan eta alditan hartuko duen arti-
kulu honetan aurreikusitako lanaldi-murrizketa. Lanaldi arruntera itzuli baino 15 egun lehenago 
eman beharko dio horren berri langileak enpresari.

Murrizketa hori baliatzen duten langileek lanaldi osoetan hartu ahal izango dute. Langileen 
Estatutuaren 15.6. artikulua aplikatuz, lanaldien metaketari buruzko ordutegia zehazteak behar 
den proportzioa gorde beharko du, aldi baterako edo iraupen jakineko kontratuak dituzten lan-
gileen kaltea edo diskriminazioa saihesteko. Hala ere, langileak, premia bereziak direla kausa, 
eta egoera justifikatuetan, beste ordutegi bat eskatu ahal izango dio enpresari.

13. artikulua. Hamabi eta hamalau urte bitarteko seme-alabengatiko lanaldi-murrizketa

Hamabi, hamahiru eta hamalau urteko seme-alabak dituzten langileek enpresaren 
zuzendaritzarekin hitzartu ahalko dute hitzarmen honetan ezarritako lanaldia baino laburragoa 
egitea. Baimena emateko eta ezartzeko, ezinbestekoa izango da lanaldia emateko unea bi al-
deen arteko adostasunez zehaztea.

Hamabost egun lehenago jakinarazita, langileak lanaldi arruntera itzuli ahal izango dira.

Artikulu honetan jasotako lanaldi-murrizketa hitzarmen honen 12. artikuluan jasotakoaren 
eta Langileen Estatutuan jasotakoaren desberdina eta osagarria da, eta bere baldintza propioe-
tan arautuko da, baina ez da aplikatuko familia-arrazoiengatik lanaldia murrizteko aurreikusitako 
legezko edo hitzarmenezko aurreikuspenik.

Murrizketa hori baliatzen duten langileek lanaldi osoetan hartu ahal izango dute. Langileen 
Estatutuaren 15.6. artikulua aplikatuz, lanaldien metaketari buruzko ordutegia zehazteak behar 
den proportzioa gorde beharko du, aldi baterako edo iraupen jakineko kontratuak dituzten lan-
gileen kaltea edo diskriminazioa saihesteko. Hala ere, langileak, premia bereziak direla kausa, 
eta egoera justifikatuetan, beste ordutegi bat eskatu ahal izango dio enpresari.

14. artikulua. 55 urtekoen lanaldi-murrizketa

55 urte bete dituzten langileek lanaldia murrizteko aukera izango dute.

Murrizketa lanaldiaren zortziren baten (gutxienez) eta erdiaren (gehienez) artekoa izan dai-
teke. Soldata proportzionalki murriztuko da.

Langileak Gizarte Segurantzaren araudian une bakoitzean finkatzen den legezko erreti-
ro-adina bete arte baliatu ahal izango da lanaldi-murrizketa.

Murrizketaren gutxieneko iraupena 6 hilabete izango da, eta gehienekoa urtebete, urte na-
tural bakoitzean. Langileak erretiroa hartzeko legezko adina “Gizarte Segurantzaren araudian 
ezarritakoa” betetzen duen urtean ere eskatu ahal izango da murrizketa hori, aipatu adina bete 
arteko denborarako.

Murrizketa hori urtero eskatu behar da: urtez urte eta urtean behin.

Langile bat murrizketa horretaz baliatzen ari bada, ezingo zaie ezezkorik eman murrizketa-es-
kaera berriei, ezinbesteko kasuetan izan ezik.

Eskubide hori baliatzeko, langileak idatziz eskatu beharko du, gutxienez 30 egun lehenago, 
ezinbesteko kasuetan izan ezik: Hauek adieraziko ditu: lanaldi-murrizketa zein egunetan hasiko 
den, zenbat iraungo duen, eta zer ehuneko izango duen, artikulu honetan ezarritakoaren ara-
bera. Enpresak berariaz onartu beharko du eskaera.

Lanaldi-murrizketa hartzeko orduak eta epea langile eskatzailearen eta enpresaren artean 
adostu beharko dira.

Era berean, hilabete natural berean lanpostu/kategoria berean ordezkatzea dakarten es-
kabide bat baino gehiago badaude, eta, kontratatzea materialki ezinezkoa delako, ezin badira 
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kontratazio guztiak epearen barruan egin, lanaldi-murrizketaren onarpena eta hasiera eskae-
ra-ordenaren arabera egingo dira, eta ordezkoa libre dagoenean.

Langileen eskubideak eta konpainiaren interesak bermatze aldera, goian aurreikusitako 
egoeraren bat gertatzen denean, zentroko zuzendaritzak garaiz eta behar bezala informatuko 
ditu langileen legezko ordezkariak langileak kontratatzeari buruz egindako jarduketen eta horien 
egoeraren inguruan.

Eskatutako eta onartutako aldiaren amaieran, langilea bere lanaldi osora itzuliko da. Hasie-
ran aurreikusitako aldia amaitu baino lehen itzultzeko eskatzen badu, gutxienez 15 eguneko 
aurrerapenarekin jakinarazi beharko du, eta enpresak berariaz onartu beharko du.

Langileak, ekitaldia/urtea aldatuta, beste lanaldi-murrizketa bat eskatzea erabakitzen badu, 
artikulu honetan jasotako aurreabisu-epeak errespetatu beharko ditu.

15. artikulua. Goragoko eta beheragoko kategoriako lanak eta mugigarritasun funtzionala

Debekatuta dago langileak beheragoko talde bati dagokion lanpostu bat betetzera 
bideratzea, non eta arrazoi teknikoak edo antolamenduzkoak ez diren, edota salbuespenezko 
inguruabar justifikatuak, betiere haiei arreta emateko ezinbestekoa den denborarako.

Enpresaburuak bere erabakia eta arrazoiak jakinarazi beharko dizkie langileen ordezkariei, 
Langileen Estatutuaren 39.2. artikuluaren arabera.

Langileak goragoko kategoria bateko zereginetara bideratzen direnean, kategoria horretako 
ordainsariak jasoko dituzte, zereginok egiten dituzten denboran eta lanaldian. Titulazioa ezin-
besteko baldintza bada, ezin izango dira goragoko kategoriako lan horiek esleitu, titulazio hori 
izan ezean. Urtean sei hilabetetik gorako epean edo bi urtean zortzi hilabetetik gorako aldian 
eguneroko ohiko lanaldiaren ehuneko 30 baino gehiagoan egiten baditu zeregin horiek, igoera 
finkatuko du, lanpostu hutsik badago eta lanpostuak eskatzen duen titulazioa badu.

16. artikulua. Laneko arriskuen prebentzioa eta lan-osasuna

Printzipio orokorrak.

Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legean ezarritakoaren arabera, langileek ba-
dute babes eraginkorra izateko eskubidea laneko segurtasunari eta osasunari dagokienez. 
Eskubide horrek berekin dakar enpresak bere zerbitzupeko langileak lan-arriskuetatik babestu 
beharra.

Babesteko betebeharra betetze aldera, enpresak bere zerbitzupeko langileen segurtasuna 
eta osasuna bermatuko ditu, lanarekin zerikusia duten alderdi guztietan, eta beharrezkoa baldin 
bada, lan-arriskuak saihesteko jardun-protokoloa emango die aurretiaz langileei. Era berean, 
enpresak nahitaez bermatu behar du langileek prestakuntza teoriko eta praktiko egokia jasoko 
dutela prebentzioaren inguruan; bereziki, jardueretan edo langilearen zereginetan aldaketarik 
egiten bada, teknologia berriak sartzen badira edota lanpostuetan aldaketak egiten badira.

Langile bakoitzari dagokio kasu bakoitzean hartzen diren prebentzio-neurriak betetzen direla 
zaintzea.

Langileen parte-hartzea:

Prebentziorako eskuordeak: Prebentziorako eskuordeak, batetik, langileek enpresa-arloan 
lan-osasunaren inguruko gaietan parte hartzeko egituraren oinarriak dira, eta, bestetik, lan-arris-
kuen prebentzioaren arloko ordezkari espezializatuak.

Prebentziorako eskuordeen izendapena, eskumenak eta ahalmenak Lan Arriskuen 
Prebentzioari buruzko Legeak zehazten ditu 35. eta 36. artikuluetan.

Zentroko langileen ordezkaritza bateratuak edo sindikalak egoki irizten dion edozein langile 
izenda daiteke prebentziorako eskuorde. Langileen ordezkaritza bateratuko edo sindikaleko 
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baten bat izendatzen badute prebentziorako eskuorde, bere ordu-kreditua prebentzio-gaietara 
bidera dezake. Nolanahi ere, prebentzioari emandako prestakuntza-denbora laneko denboratzat 
hartuko da ondorio guztietarako, eta horren kostua ezin izango zaie inoiz prebentziorako es-
kuordeei egotzi.

Beren eginkizunak betetzeko behar dituzten informazioetarako irispidea eta prestakuntzarako 
aukera jarriko ditu enpresak prebentziorako eskuordeen eskura. Haren eskumenak eta ahalme-
nak Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 36. artikuluan jasotakoak dira.

Prebentziorako eskuordeei Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 37. artikuluan eta 
Langileen Estatutuaren 65.2. artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaie, eta isiltasun profesionala 
gorde beharko dute enpresan garatzen duten jardunaren ondorioz eskuratzen duten informa-
zioen inguruan.

Laneko segurtasun eta osasunerako batzordea: lantokiek lan-arriskuen prebentzioaren ar-
loan egiten dituzten ekintzetan aldizka parte hartzeko eta ordezkatzeko kide anitzeko organo 
paritarioa da. Haren eskumenak eta ahalmenak Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 
39. artikuluan jasotakoak dira.

Laneko segurtasun eta osasunerako batzordea hiru hilean behin batzartuko da, gutxienez, 
ohiko bilkuretan, eta ezohiko bilkuretan, berriz, batzordeko ordezkarietako batek eskaera egiten 
duen aldiro, betiere bilkura egitea premiazkoa dela ongi justifikatuta.

17. artikulua. Osasunaren zaintza

Enpresak bermatuko du bere zerbitzuko langileen osasun-egoeraren zaintza egingo dela 
aldian-aldian, lanak berekin dakartzan arriskuak kontuan hartuta.

Zaintza hori egin ahal izateko, langileak baimena eman beharko du ezinbestean. Dena den, 
langileen ordezkaritza bateratuak edo sindikalak egindako txostenaren ondoren, azterketak 
egitea ez da borondatezkoa izango honako kasu hauetan: nahitaezkoa bada azterketa egitea 
lan-baldintzek langileen osasun-egoeran zer ondorio dituzten ebaluatzeko, edo langilearen 
osasun-egoera langilearentzat berarentzat, gainerako langileentzat edo enpresarekin lotura 
duten beste pertsona batzuentzat arriskutsua ote den egiaztatzeko, eta horrela ezarrita badago 
arrisku bereziak babesteari eta arriskugarritasun bereziko jarduerak babesteari buruzko lege-xe-
dapenen batean.

Nolanahi ere, langileei oztopo gutxien eragiten dieten azterketak eta probak egitea hobetsiko 
da, arriskuarekiko proportzionalak izanik.

Azterketak, ahal dela, lanorduetan egingo dira, ohiko txandarekin bat datozenean, eta, nahi-
taezko berrikuspenak direnean, haietan emandako denbora benetan lan egindako denboratzat 
hartuko da.

Osasuna zaintzeko eta kontrolatzeko neurriak hartzen direnean, beti errespetatuko da 
langileak intimitaterako eta duintasunerako duen eskubidea, eta isilpean gordeko da haren 
osasun-egoerari buruzko informazio guztia.

Langileei behar bezala eta isilpean emango zaie egindako osasun-azterketako emaitzen berri.

Beren jardueran arrisku espezifikoren bat duten langileek eskubidea izango dute arrisku 
horren gaineko azterketa urtero egiteko, enpresaren kontura.

18. artikulua. Larrialdi-neurriak

Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 20. artikuluaren arabera, enpresaburuak, 
enpresaren tamaina eta jarduera kontuan hartuta, bai eta, egoitzen kasuan, artatutako pertsonak 
kontuan izanda ere, larrialdi-egoerak aztertu eta neurri egokiak hartu beharko ditu lehen so-
rospen, suteen aurkako borroka eta langileen eta erabiltzaileen ebaluazioari dagokienez. Ho-
rretarako, enpresaburuak neurri horiek praktikan jarriko dituzten langileak izendatuko ditu, eta 
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aldian-aldian egiaztatuko du neurri horien jardunbide egokia. Aipatu langileek behar bezalako 
prestakuntza izango dute, nahiko izango dira, kopuruaren aldetik, eta material egokia izango 
dute, lehen adierazitako egoeren arabera.

Hartutako neurriak aplikatzeko, enpresari dagokio kanpoko zerbitzuekin izan beharreko ha-
rremanak antolatzea, bereziki lehen laguntzen, larrialdi-zerbitzu medikoen, salbamenduaren eta 
suteen aurkakoen arloan, haien guztien arintasuna eta eraginkortasuna bermatuta gera dadin.

Nolanahi ere, enpresak larrialdi-neurrien gaineko indarreko araudia bermatu beharko du, 
kasuan kasuko administrazio autonomikoak ezartzen baitu adinekoentzako arreta-zentroetarako.

19. artikulua. Laneko arropa

Enpresak bi uniforme eman behar ditu kontratazioaren unean, beroki bat barne (betiere, 
kanpora uniformez ateratzera behartuta badaude). Baita beren eginkizunak betetzeko egokiak 
diren nahitaezko babes pertsonalerako bitartekoak ere; horien artean, homologatutako oine-
takoak eta homologatutako eskularruak, beharrezkoak direnak. Langileek, beren lana egite-
rakoan, nahitaez erabili beharko dute enpresak emandako arropa eta babes pertsonalerako 
bitartekoak, eta zaindu egin beharko dituzte.

20. artikulua. Amatasunaren eta aitatasunaren babesa

Enpresak eta laneko segurtasun eta osasun batzordeak arriskuak aztertu ondoren ikusten 
bada lanpostu batzuek kalte egin diezaieketela langilearen edo umekiaren osasunari, haur-
dunaldian edota eradoskitzaroan, enpresak neurriak hartu beharko ditu, langileak arrisku 
horrekiko esposiziorik izan ez dezan. Lanpostua egokitu ezin bada edo egokitzapenak egin 
arren lanpostuaren baldintzak kaltegarriak izan badaitezke haurdun dagoen langilearentzat 
edo umekiarentzat, langile horrek beste lanpostu edo eginkizun bat bete beharko du, bere 
egoerarekin bateragarria dena.

Teknikoki edo objektiboki lanpostua aldatu ezin bada edo arrazoi justifikatuak direla-eta, 
lanpostuz aldatzeko eskatu ezin bada, haurdunaldia arriskutsua izanik, eraginpeko langilearen 
kontratua eten daiteke –Langileen Estatutuaren 45.1.e artikuluan xedatutakoarekin bat– langile 
horren segurtasuna edo osasuna babesteko behar den denboran, baita langileak zuen lanpos-
tura itzuli ezin duen edo duen egoerarekin bateragarria den beste lanpostu batean jardun ezin 
duen bitartean ere.

21. artikulua. Erditze goiztiarra edo ospitaleratzea

Erditze goiztiarra gertatuz gero, bai eta erditzearen ondoren, edozein arrazoirengatik, haurrak 
ospitalean jarraitu behar badu ere, gurasoek lana ordubetez uzteko eskubidea izango dute. 
Era berean, lanaldia murrizteko eskubidea izango dute, gehienez ere bi orduz; kasu horretan, 
soldata proportzio berean murriztuko da.

22. artikulua. Eradoskitzeagatiko lanaldi-murrizketa

12 hilabete baino gutxiagoko semea edo alaba eradoskitzeagatik, langileek eskubidea izango 
dute lana ordubetez uzteko; ordu hori bi zatitan hartu ahal izango dute. Baimena dagokion 
proportzioan luzatuko da, erditzea anizkoitza denean.

Langileak, hala nahi badu, eskubide horren ordez bere lanaldia ordubete murriztu ahal 
izango du, helburu berarekin, edo lanaldi osoetan metatu, enpresarekin adostutako akordioan 
ezarritakoaren arabera.

Atal honetan jasotako lanaldi-murrizketa langileen eskubide indibiduala da, eta, beraz, ezin 
zaio beste guraso, adoptatzaile, zaintzaile edo harreragileari eskualdatu.

Hala ere, zentroko bi langilek subjektu kausatzaile beragatik baliatzen badute eskubide hori, 
eskubidea aldi berean baliatzea muga dezake enpresak, justifikatutako arrazoiak baldin ba-
daude, enpresaren funtzionamenduan oinarrituta; idatziz eman beharko du horren berri.
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Bi gurasoek, adoptatzaileek, zaintzaileek edo harreragileek iraupen eta erregimen berean 
baliatzen badute eskubidea, denbora hori edoskitzaileak hamabi hilabete bete arte luza daiteke, 
eta soldata proportzioan murriztuko da umeak bederatzi hilabete betetzen dituenetik aurrera.

23. artikulua. Genero-indarkeriaren biktimen babesa

Genero-indarkeriaren aurkako babes integralerako neurriei buruzko Lege Organikoan xe-
datutakoaren arabera:

Langileen Estatutuan xedatu bezala, genero-indarkeriaren biktima den langileak eskubide 
hauek izango ditu: lan-denbora murriztea edo berrantolatzea, mugigarritasun geografikoa 
baliatzea, lantokiz aldatzea, lan-harremana etetea lanpostua gordeta, eta lan-kontratua amaitzea.

Genero-indarkeriaren biktimak izanik lan-kontratua eten zaien langileak ordezkatzeko bitar-
teko-kontratuak formalizatu dituzten enpresetan langilea berriz laneratzen denean, laneratze 
hori lan-kontratua eten zen unean zituen baldintza berberekin egingo da.

Genero-indarkeriatik eratorritako egoera fisikoak edo psikologikoak eragindako 
lan-absentziarik edo puntualtasun-faltarik gertatuz gero, justifikatutzat hartuko da, baldin eta gi-
zarte-zerbitzuek edo osasun-zerbitzuek, zer dagokion, horrela zehazten badute, hargatik eragotzi 
gabe langileak absentzia horien berri ematea enpresari ahalik eta lasterren.

24. artikulua. Lanaldia eta lan-ordutegia

Arau komunak:

Urteko gehieneko lanaldia benetako laneko 1.690 ordukoa izango da, txanda zatituan edo 
jarraituan, 2020. urterako.

2021. urterako, urteko benetako 1.683 lanorduko gehieneko lanaldia ezartzen da, txanda 
zatituan edo jarraituan.

2022. urterako, urteko benetako 1.676 lanorduko gehieneko lanaldia ezartzen da, txanda 
zatituan edo jarraituan.

Hitzarmen honetan jasotako urteko lanaldi-murrizketa lanaldi osoetan aplikatuko da.

Gaueko txandari atxikitako langileek 10 orduko txandetan egingo dute lanaldia, betiere legez 
ezarritako atsedenaldiak errespetatuz.

Egoitza:

Goitzeko txanda: 7 ordu, 08:00 - 15:00

Arratsaldeko txanda: 7 ordu, 15:00 - 22:00

Gaueko txanda: 10 ordu, 22:00 - 8:00 (10 ordu, nolanahi ere legez ezarritako atsedenaldiak 
errespetatuta).

Eguneko zentroa:

A lanaldi osoa: 7,5 ordu, 9:00 - 17:00, eta ordu erdi bazkaltzeko (azken hori ez da benetan 
lan egindako denboratzat hartuko).

B lanaldi osoa: 7,5 ordu, 10:00 - 18:00, eta ordu erdi bazkaltzeko (azken hori ez da benetan 
lan egindako denboratzat hartuko).

C lanaldi osoa: 7,5 ordu, 10:15 - 18:15, eta ordu erdi bazkaltzeko (azken hori ez da benetan 
lan egindako denboratzat hartuko).

Lanaldi partziala: A) aukera: 3 ordu, 15:15 - 18:15

B) aukera: 3 ordu, 11:45 - 14:45
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Lanaldi zatitutzat hartzen da gutxienez ordubeteko atsedenaldi jarraitua duena. Ezin izango 
da inola ere bi aldi baino gehiagotan zatitu.

Enpresak laneratzea kontrolatzeko sistemak ezarri ahal izango ditu. Nolanahi ere, 
laneratze-erregistroan jasotako denborak ez du zertan berez esan nahi benetako lanorduen 
kopurua denik.

Urte bakoitzeko azken hiruhilekoan, enpresak lan-egutegi bat egingo du, hurrengo urterako 
txandak eta ordutegiak azaltzen dituena. Egutegi hori urtero berrikusi ahal izango da. Hori 
guztia, langileen ordezkaritza bateratu edo sindikalarekin negoziatu ondoren. Horretarako, 
kopia bat emango zaio langileen ordezkaritza bateratu edo sindikalari, astebete lehenago, 
iragarki-taulan jarri dadin.

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

Lehen ezarritakoa gorabehera, formula oro errespetatuko da enpresak eta langileen 
ordezkaritza bateratu edo sindikalak hitzartu badute edo hitzartzen badute, betiere legean eta 
hitzarmenean adostutako irizpideak betez.

25. artikulua. Asteko atsedena

Langileek astean egun bat eta erdiko gutxieneko atsedenaldi jarraitua (hogeita hamasei 
ordu) hartzeko eskubidea izango dute. Atsedenaldi hori igandean egin beharko da, nahitaez, 
gutxienez lau astetik behin, astebururako kontratu zehatzak dituzten langileen kasuan salbu.

Ezingo da inola ere gainjarri jaiegun batean lan egiteagatik sortu den konpentsazioko 
atseden-egun batekin.

Aurrekoa gorabehera, formula oro errespetatuko da, enpresak eta langileen ordezkaritza 
bateratu edo sindikalak edo, horren ezean, langileek hitzartu badute edo hitzartzen badute.

26. artikulua. Oporrak

Urteko oporraldi ordaindua hogeita hamar egun naturalekoa izango da. Benetako lan-urtea 
osatu ez duten langileek zati proportzionalerako eskubidea izango dute.

Oporrak hogeita hamar eguneko aldi bakarrean edo hamabost eguneko bi zatitan hartu 
ahal izango dira. Ezin izango dira zati gehiagotan banatu, enpresak eta langile interesdunak 
halakorik adostu ezean.

Oporrak, ahal dela, bi hamabostalditan hartuko dira ekainean, uztailean, abuztuan eta irai-
lean, eta egungo txandakako sistema aplikatuko da.

Txandakako sistemaren bidez ekaineko lehen hamabostaldia edo iraileko bigarren hama-
bostaldia hartu behar duten langileek hau eskatu ahal izango dute: lehen aipatutako bi hama-
bostaldietatik egokitu zaiena aldatzeko urteko beste hamabostaldi batez, ekainetik, uztailetik, 
abuztutik eta irailetik kanpo.

Era berean, lanaldi-murrizketako egoeran dauden langileen kasuan, baldin eta adostasunik 
badago langile horien eta lanaldi murriztua ordezten duten langileen artean, aurreko para-
grafoan aipatutako hamabostaldietako bat ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean beste 
hamabostaldi batez aldatzeko eskatu ahal izango da.

Aldaketa hori egiteko, lanaldi-murrizketa ordezten duen langileak lanaldi-murrizketan da-
goen langilearen oporrak betetzea onartu beharko du, idatzizko eta sinatutako akordio baten 
bidez. Akordio hori enpresari helaraziko zaio.
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Aurrekoa gorabehera, baimena hartzeko hamabostaldia aldatzea ukatu ahal izango da, bal-
din eta aldi jakin batean oporrak erabili eta hartzeko gehiegizko eskaera badago edo gutxieneko 
presentzia-ratioak betetzen ez badira.

Enpresaren opor-egutegian finkatutako oporraldi horretan langileak aldi baterako ezintasu-
nen bat badu –esate baterako, haurdunaldi, erditze eta eradoskitze naturalaren ondorioz– edo 
Langileen Estatutuaren 48. artikuluko 4., 5. eta 7. zenbakietan agertzen den kontratu-etenaldia 
aldi berean gertatzen bada, oporrak aldi baterako ezintasun-alditik kanpo edo aipatutako agin-
dua aplikatuz dagokion baimena bukatu ostean hartzeko aukera izango du, etenaldia amaitzean, 
baita oporraldiari dagokion urte naturala bukatu bada ere.

Langileak, aurreko paragrafoan aipatzen ez den beste arrazoi batengatik, aldi baterako ezin-
tasunen bat badu oporraldian, eta ezin baditu hartu opor guztiak edo oporren zati bat oporren 
urte natural berean, eskubidea du oporrak ezintasuna amaitzean hartzeko, oporren urte naturala 
amaitu eta 18 hilabete baino gehiago igaro ez badira.

27. artikulua. Ordainsarien egitura eta soldata-igoerak. – I. eranskina

Kontzeptu hauek osatuko dute ordainsarien egitura, hargatik eragotzi gabe kontzeptu 
bakoitzari aplika dakizkiokeen sortzapen- eta kobrantza-baldintzak:

• Oinarrizko soldata.

• Antzinatasun-osagarria.

• Gaueko lanaren plusa.

• Jaiegun eta igandeen konpentsazioa.

2020., 2021. eta 2022. urteetarako, oinarrizko soldata eta osagarri funtzionalak estatuko 
kontsumitzailearentzako prezioen indizearen (“KPI”) arabera igoko dira.

Estatuko KPIak balio negatiboa badu, 0 izango da soldata aldatzeari dagokionez, eta ez da 
soldata-aldaketarik gertatuko.

Igoera horiek aplikatzeko, administrazio publikoak bete egin beharko ditu zentroko kudeake-
ta-kontratuan islatutako baldintzak, bai eta ordainketak ere, barne hartzen baitute tarifak esta-
tuko KPIaren arabera berrikusi beharra.

28. artikulua. Antzinatasun-osagarria

Zenbateko hori 19 eurokoa izango da, eta 14 hilekotan ordainduko da. Zenbateko horren 
hirurteko bat sortuko da enpresan lan egindako hiru urteko.

Egindako lanaldiarekiko proportzionala dena jasoko da.

29. artikulua. Gaueko lanaren plusa

Gaueko 22:00etatik 07:00etara lan egindako orduak kontuan hartuko dira gaueko lanaren 
plusaren ordainsari espezifikorako, eta horrek oinarrizko soldataren gaineko ehuneko 35eko 
igoera ekarriko du, salbu eta betetzen den lanbide-kategoria dela-eta gaueko lana egin behar 
bada.

- Hau izango da osagarri hori kalkulatzeko formula:

Urteko soldata x gaueko lanaldiko orduak x 0,35 / urteko lanaldia.

- Osagarri horren prezioa kategoria guztietan igoko da, oporraldian plusaren zati 
proportzionala ordaintzeko, formula honen bidez:

Gaueko orduaren prezioa + (Gaueko orduaren prezioa x 0,09) = Gaueko orduko ordaindu 
beharreko zenbatekoa.
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2020 (KPI, EHUNEKO 0,80)

KATEGORIA GAUEKO LANA

GAUEKO ORDUAREN 
PREZIOA

GAUEKO ORDUAREN 
ZIOZKO OPORREN ZATI 

PROPORTZIONALA

GAUEKO ORDUAREN PREZIOA, 
OPORRETAN ORDAINKETAREN 

PARTE PROPORTZIONALA EGINDA

Erizaina 6,46 0,59 7,05

Mantentze-laguntzailea 5,17 0,47 5,64

Osasuneko laguntzailea 5,26 0,48 5,74

Sukaldaria 5,26 0,48 5,74

Zerbitzaria 5,02 0,46 5,48

Garbitzailea 4,63 0,42 5,05

Sukaldeko laguntzailea 4,63 0,42 5,05

Mantentze-ofiziala 5,26 0,48 5,74

Harreragilea 5,02 0,46 5,48

Zenbateko horiek guztiak I. eranskineko tauletan jasotzen dira.

30. artikulua. Jaiegun eta igandeen konpentsazioa

Lan egindako jaiegun bakoitzeko, langileek 0,25 eguneko atsedenaldia sortuko dute. Egun 
horiek lanaldi osoetan metatu ahal izango dira, edo dagokion zati proportzionalean, lanaldi 
oso bat osatzen ez bada.

Lan egindako jaiegunak konpentsatzeko sortutako atseden-egunen 0,25 osagarri hori be-
netan lan egindako denboratzat joko da, ondore guztietarako. Langileak ez badu lan egiten 
esleituta daukan jaiegunean, ez da 0,25 eguneko atsedenaldiaren konpentsazio hori sortuko, 
soilik jaiegun batean benetan lan egin denean sortzen baita.

Sortutako lanaldi osoak edo horien zati proportzionala hartzeko, langileek eskaria egin be-
harko dute, eta onartu egingo zaie, salbu eta ekoizpeneko eta antolakuntzako arrazoiak direla-eta 
langileari beste egun bat hautatzeko eskatzen bazaio.

Jaiegunetako eta igandeetako zerbitzu-emanaldiak I. eranskinean jasotako zenbatekoekin 
ordainduko dira.

Osagarri horren prezioa kategoria guztietan igoko da, oporraldian plusaren zati 
proportzionala ordaintzeko, formula honen bidez:

Jaiegunen eta igandeen konpentsazio-plusa + (jaiegunen eta igandeen konpentsazio-plusa 
x 0,09) = Ordaindu beharreko zenbatekoa.

 2020 (KPI, EHUNEKO 0,80)

KATEGORIA IGANDEAK / JAIEGUNAK

JAIEGUN ETA 
IGANDEETAKO 

PLUSA

JAIEGUN ETA 
IGANDEETAKO OPORREN 
ZATI PROPORTZIONALA

JAIEGUN ETA IGANDEEN PLUSA, 
OPORRETAN ORDAINKETAREN ZATI 

PROPORTZIONALA EGINDA

Erizaina 22,01 2,00 24,01

Mantentze-laguntzailea 20,49 1,86 22,36

Osasuneko laguntzailea 20,49 1,86 22,36

Sukaldaria 20,49 1,86 22,36

Zerbitzaria 20,49 1,86 22,36

Garbitzailea 20,49 1,86 22,36

Sukaldeko laguntzailea 20,49 1,86 22,36

Mantentze-ofiziala 20,49 1,86 22,36

Harreragilea 20,49 1,86 22,36

Zenbateko horiek guztiak I. eranskineko tauletan jasotzen dira.
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Era berean, zentroko erizaintza-taldeak jaiegunak eta igandeak konpentsatzeko egunak 
aukeratu ahal izango ditu. Egun horiek kategoria horretako 3 profesional egotea aurreikusita 
dagoen txandetan hartu beharko dira, eta, beraz, gutxienez erizaintzako 2 profesional egotea 
bermatuta egongo da. Aldi horien barruan, libreki aukeratzekoak izango dira erabili eta hartu 
beharreko egunak. Aurrekoa gorabehera, behar besteko aurrerapenarekin emango zaio horren 
berri zentroko zuzendaritzari, zerbitzua behar bezala antola dezan.

31. artikulua. Garrantzi bereziko jaiegunak

Daukaten aparteko garrantziagatik, Eguberri egunean eta Urteberri egunean lan egiten du-
ten langileei kontuan hartuko zaie (hots, abenduaren 24tik 25era bitarteko gaueko txandaren 
hasieratik abenduaren 25eko arratsaldeko txanda amaitu arte, eta abenduaren 31tik urtarrilaren 
1era bitarteko gaueko txandaren hasieratik urtarrilaren 1eko arratsaldeko txanda amaitu arte). 
Beste egun bateko atsedenarekin konpentsatu diren jaiegun berezi horiei dagokien ordainsaria 
soldata-tauletan jasotakoa da.

Lan-txanda bakar baten ondorioz ezin izango dira jaso batera garrantzi bereziko jaiegunen 
plusa eta jaiegun arrunteko plusa.

Egun horiek igandean gertatzen badira, autonomia-erkidegoak ordezko jaiegun bat finkatzen 
duela kontuan hartuta, garrantzi bereziko jaieguntzat ordainduko dira, eta ordezkoa, berriz, 
soldata-taularen arabera.

32. artikulua. Lan-istripuen edo lanbide-gaixotasunen ondoriozko aldi baterako ezintasu-
nerako konpentsazioa

Lan-istripuak eragindako aldi baterako ezintasunaren kasuan, enpresak osatuko du lan-
gileak Gizarte Segurantzatik jasotzen duen prestazio ekonomikoa, oinarrizko soldataren, 
antzinatasunaren eta aparteko ordainsarien hainbanaketaren ehuneko 100eraino.

Urte natural bakoitzean gaixotasun komunaren ziozko aldi baterako lehen baja oinarrizko 
soldataren, antzinatasunaren eta aparteko ordainsariaren hainbanaketaren ehuneko 75era arte 
osatuko da, bajaren lehen egunetik aurrera.

Estatuko esparru-akordioan ezarritakoaren arabera ordainduko dira hurrengo bajak.

Aldi baterako ezintasunaren aldiak ez du eraginik izango hiruhileko bakoitzeko egun bat libre 
hartzeko orduan. Langilea lanera itzultzen denean hartu ahalko da egun hori.

33. artikulua. Lan-istripuagatiko, in itinere lan-istripuagatiko edo lanbide-gaixotasunagatiko 
kalte-ordainak

Enpresak 20.000 euro ordaindu beharko ditu lan-istripuagatiko edo in itinere istripuagatiko 
heriotzagatiko kalte-ordain gisa.

Lan-istripuaren edo in itinere istripuaren ondorioz langileak ezintasun iraunkor osoa, abso-
lutua edo baliaezintasun handia badu, kalte-ordaina 40.000 eurokoa izango da.

Lan-istripuagatiko edo in itinere istripuagatiko heriotzaren kasuetan, aipatutako zenbatekoen 
sortzapena gertaera eragilearen eguna izango da.

Ohiko lanbiderako ezintasun iraunkor osoa, edozein lanetarako ezintasun iraunkor absolu-
tua edo baliaezintasun handia aitortuz amaitzen diren laneko istripuen edo in itinere istripuen 
kasuan, hemen jasotako zenbatekoen sortzapena lan-harremana eten eta hurrengo egunean 
izango da, Langileen Estatutuaren 48. artikuluan ezartzen den moduan.
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34. artikulua. Ordaindutako lizentziak

Langileak, aldez aurretik abisatuta, ahal den aurrerapenaz eta ondoren justifikatuta, lanetik 
joan ahal izango dira, indarrean dagoen soldata erreala jasotzeko eskubidearekin, honako 
arrazoi hauetako batengatik eta adierazitako denboran:

a) a) Langilea ezkontzen bada, egutegiko 15 egun.

b) b) Norberaren aukerako egunak urtean zehar: 4 egun, ondore guztietarako benetan lan 
egindakotzat joko direnak.

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

Hiruhileko bakoitzeko bat hartuko da, eta langileak hala eskatzen badu egunok metatu ahal 
izango dira, betiere sortuko direla aurreikusten bada, salbu eta uztailaren 1etik irailaren 30era 
bitartean eta abenduaren 15etik urtarrilaren 6ra bitartean. Aldi horietan, aldi horri dagokion 
norberaren aukerako eguna baino ez da hartuko.

Aurrekoa gorabehera, egun horiek hartzeko egunak ukatu ahal izango dira, baldin eta aldi 
jakin batean norberaren aukerako egun gehiegi eskatzen badira edo gutxieneko presentzia-ra-
tioak betetzen ez badira.

Era berean, urtearen amaieran, hau da, abenduan, norberaren aukerako egunak metatzeko 
eskaera gehiegi badago, enpresak ukatu egingo ditu, baldin eta horiek onartzeak zerbitzuaren 
antolamendu- eta ekoizpen-eragozpenak eragiten baditu.

Lau egun libre horiek hartzeko, gozamen-aldia baino 7 egun lehenago egin beharko da 
eskaera (premiazko kasuetan izan ezik, non gutxienez 3 egun lehenago eska daitekeen).

Enpresak onartu egingo du, salbu eta ezinezkoa bada eskatutako egunetan gozatzea, egiaz-
tatutako antolaketa-arrazoiak direla eta; horrelakoetan, langileari 72 ordu lehenago jakinarazi 
beharko zaio gutxienez.

Egunak metatzeko eskarietan, gozamen-aldia baino gutxienez 15 egun lehenago egin be-
harko da eskaera (premiazko kasuetan izan ezik, non gutxienez 3 egun lehenago eska daite-
keen).

Nolanahi ere, langileek 4 egun horiek hartu ahalko dituzte, justifikatu behar izanik gabe, 
hurrengo urteko urtarrilaren 15a baino lehen.

Sorrarazitako norberaren aukerako egunak baino gehiago hartu dituzten langileei edo so-
rrarazi gabekoak hartu dituztenei, automatikoki deskontatuko zaizkie dagokien nominan edo 
likidazioan.

Eguneko zentroko egutegien espezifikotasuna dela eta, bertan lan egiten duten langileek 
norberaren aukerako egun bat egutegiko jaiegunetara batu ahal izango dute, betiere lan egiten 
duten ohiko langileen ehuneko 57 bermatzen bada (7 titular laguntzaileetatik 4), zerbitzua behar 
bezala antolatzeko behar besteko aurrerapenarekin eskatuta.

Era berean, gehiegizko lanaldiak Aste Santuarekin batera baliatu ahal izango dira, baldin 
eta lan egiten duten ohiko langileen ehuneko 57 bermatzen bada (7 titular laguntzaileetatik 4), 
zerbitzua behar bezala antolatzeko behar besteko aurrerapenarekin eskatuta.

Era berean, zentroko erizaintza-taldeak urtean zehar egindako gehiegizko lanaldiak 
konpentsatzeko egunak aukeratu ahal izango ditu. Egun horiek 3 erizain egotea aurreikusita da-
goen txandetan hartu beharko dira, eta, beraz, kategoria horretako 2 profesionalen gutxieneko 
presentzia bermatuta egongo da. Aldi horien barruan, libreki aukeratzekoak izango dira erabili 
eta hartu beharreko egunak. Aurrekoa gorabehera, behar besteko aurrerapenarekin emango 
zaio horren berri zentroko zuzendaritzari, zerbitzua behar bezala antola dezan.
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c) 3 egun natural, behin betiko eta aldi baterako adopzioagatik, tutoretzagatik eta harreraga-
tik, edo ezkontidearen edo legez ezarritako izatezko bikotekidearen edo bigarren mailarainoko 
odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko senideen heriotzagatik, istripuagatik edo 
gaixotasun larriagatik edo ospitaleratzeagatik.

Baimen hori baliatzeko egunak zatika hartu ahal izango dira, eta zatikatzearen berri 
eman beharko zaio enpresari. Baimen-egunak hartzen diren lanaldiak laneguntzat, asteko 
atseden-eguntzat edo jaieguntzat hartuko dira, gertaera eragilearen hasieratik jarraian hartzea 
erabakiz gero egokituko litzatekeenaren arabera.

Baimen hori gertaera eragiletik hartu ahal izango da, eta ez da bertan behera geratuko 
ospitaleko altaren ondorioz, eta ospitaleko altaren ondorengo funtsezko atsedenaldian hartu 
ahal izango da.

Langileak probintziatik kanpora edo probintzia bakarreko autonomia-erkidegotik kanpora 
joan behar badu non eta egin beharreko distantzia 50 kilometro baino gutxiago ez den edo 
benetan justifikatutako arrazoiak badira tartean, epea beste 2 egunez luzatu ahal izango da. 
Egun gehiago hartu ahalko dira, ordaindu daitezkeen jaiegunetatik edo/eta oporretatik kenduta, 
langileek hala eskatu ondoren.

Alde horretatik, gertaera eragilea Espainiatik kanpo eta gutxienez 1000 kilometro baino 
gehiagora bada, eta gertaerakoa ezkontidea, legezko izatezko bikotekidea edo odol-ahaide-
tasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko lehen mailako ahaidea bada, 5 baimen-egun horiei 
beste 5 egun gehituko zaizkio, langileak eskatuta, baina azken horiek ez zaizkio ordainduko. 
Kasu honetan, behar bezala frogatu beharko da joan-etorria egin izana.

d) Egutegiko 2 egun dira, ospitaleratu gabeko kirurgia-operazioetarako, operazioa ezkonti-
dearena, legezko izatezko bikotekidearena edo odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasu-
nezko bigarren mailara arteko senidearena bada, baldin eta etxean atsedenik hartu behar badu.

Etxean atseden hartu beharra dagoen kasuetan, egunetan zatituta ere hartu ahalko da li-
bre dagokion denbora eta hasiera malguagoa ezarri, etxeko atsedenak irauten duen aldian. 
Zatikatzearen berri eman beharko zaio enpresari. Baimen-egunak hartzen diren lanaldiak 
laneguntzat, asteko atseden-eguntzat edo jaieguntzat hartuko dira, gertaera eragilearen hasie-
ratik jarraian hartzea erabakiz gero egokituko litzatekeenaren arabera.

Langileak probintziatik kanpora edo probintzia bakarreko autonomia-erkidegotik kanpora 
joan behar badu  non eta egin beharreko distantzia 50 kilometro baino gutxiago ez den  edo 
benetan justifikatutako arrazoiak badira tartean, epea beste 2 egunez luzatu ahal izango da. 
Egun gehiago hartu ahalko dira, ordaindu daitezkeen jaiegunetatik edo/eta oporretatik kenduta, 
langileek hala eskatu ondoren.

e) Ohiko bizilekua aldatzeagatik: egun 1.

f) 13 ordu ordaindu Osasun Zerbitzu Publikoan kontsulta medikora edo mediku partikula-
rrera joateko, ordezko gisa. Izan ere, beti lehenetsiko da langileek aipatu kontsultetara joateko 
txanda alda dezatela.

Langileak era egokian eta sinesgarrian justifikatu beharko du ordu horiek erabili dituela.

13 ordu horien barruan sartu ahalko da langilearen odol-ahaidetasunezko lehen mailara 
arteko senideei kontsulta medikoetara laguntzeko denbora.

g) Egun natural bat, ebakuntza anbulatorioagatik. Baimen hori hartzeko eskubidea eragiten 
duten ebakuntzak, zehazki, honako hauek dira:

• Kolonoskopia.

• Endoskopia.

• Histeroskopia.
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• Zistokopia.

• Kirurgia dermatologiko anbulatorioa.

• Gastroskopia.

Kasu guztietan, langileak, baimen hori hartzeko, behar bezala egiaztatu beharko du proba 
horiek egiteko anestesia- edo sedazio-teknikak erabiliko direla.

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

i) Azterketak egitera joateko behar dituzten baimenak emango zaizkie langileei baldin eta 
titulu akademikoa edo lanbide-titulua lortzeko ikasketak egiten badituzte erregulartasunez. 
Baimen horiek azterketa baztertzaileak direnean baino ez dira ordainduko. Azterketa duen egu-
tegiko egunerako hartuko du langileak baimena, goizeko edo arratsaldeko txandan lan egiten 
badu. Gauez lan egiten badu, azterketaren aurreko gauean hartuko du baimena.

j) Langileek eskubidea izango dute lanera ez joateko, ordainsaria jasotzeko eskubidearekin, 
odol-ahaidetasunezko lehen mailara arteko ahaide nagusiekin joateko edo haiei laguntzeko, 
behar duten denboraz, administrazio publikoen mendekotasun-zerbitzuetan eta senidearen 
etxean mendekotasun-maila baloratzeko egiten diren izapideak egin ahal izateko, eta, ondoren, 
egoera hori justifikatu beharko dute, izapideak egin direla eta horietan lagundu dela modu 
sinesgarrian egiaztatzen duen dokumentuaren bidez.

k) Haurdun dauden langileak lanera etorri gabe gera daitezke jaioaurreko azterketak eta 
erditzea prestatzeko teknikak egitera joateko behar duten denboraz, eta kobratzeko eskubidea 
izango dute, baldin eta aldez aurretik jakinarazten badiote enpresari eta lanaldiaren barruan 
egin beharra egiaztatzen badute.

l) Langileek lanetik irteteko eskubidea izango dute, ordainsaria jasotzeko eskubidearekin, 
in vitro ernalketa-praktiken kasuan, bai eta ugalketa-osasuneko beste edozein tratamenduren 
kasuan eta prozesu horri lotutako analisien eta proben kasuan ere.

m) Artikulu honetan jasotako baimen ordainduen zenbaketa baimena eragin duen gertae-
raren hurrengo egun baliodunean hasiko da, baimena atseden-egun batekin bat datorrenean.

n) Enpresak, ahal den neurrian, txanda-aldaketak erraztuko dizkie langileei, odol-ahaide-
tasunezko lehen mailara arteko ahaide adingabeei edo mendekoei mediku-kontsultara lagun 
diezaieten. Ondorio horietarako, kontuan hartuko dira langileen arteko akordioak, baldin eta 
enpresari horien berri eman bazaio.

35. artikulua. Ordaindu gabeko lizentziak

Norberaren kontuetarako lizentzia: Gehienez hiru hil urteko, dena batera zein zatika (baina 
ezin da hilabetetik beherakoa izan), ekain, uztail, abuztu eta irailetik kanpo, 20 egun lehe-
nago eskatuta, premia larriko kasuetan izan ezik. Enpresak eta langileek denbora-tarte hori 
luzatzea itundu ahal izango dute; dena den, inoiz ere ez da 6 hiletik gorakoa izango. Inguruabar 
asistentzialek aukera emango balute, baimen-mota hori lehen aipatutako uda-garaian erabili 
ahal izango litzateke.

Aurreabisua emanda, eta justifikatu eta enpresarekin ados jarri ondoren, langileek ordaindu 
gabeko zazpi egun ere hartu ahal dituzte urtero, ordaindutako lizentzien atalean jasota ez dau-
den kontu pertsonaletarako.

36. artikulua. Borondatezko eszedentzia

Enpresan gutxienez urtebeteko antzinatasuna duten langileek borondatezko eszedentzia 
eskatu ahal izango dute. Eszedentzia hori ez da 4 hiletik beherakoa izango, ezta 5 urtetik go-
rakoa ere.

Eszedentzia horrek ez du ezein ordainsarirako eskubiderik ematen, eta denboraldi hori ez 
da antzinatasunerako zenbatuko.
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Eszedentzia idazki bidez eskatuko da beti, hartu baino 30 egun lehenago gutxienez, salbu 
eta egiazta daitezkeen premia larriko kausak badira. Enpresak ere idazki bidez erantzun beharko 
du bost eguneko epean.

Eszedentzia amaitu baino 30 egun lehenago gutxienez eta idazki bidez eskatu beharko da 
enpresara itzultzea.

Eszedentzia-egoeran dauden langileek soilik izango dute lehentasunezko eskubidea dago-
kien kategoriara edo antzeko batera itzultzeko, baldin eta itzultzeko eskaera egin ondoren kate-
goria horretan lanpostu hutsik badago. Osterantzean, itxarote-eskubidea baino ez du izango.

Eszedentzia amaitzean edo eszedentzia indarrean dela langileak lanera itzuli nahi badu, 
eta bere kategorian lanpostu hutsik ez badago eta bai, ordea, beheragoko kategoria batean, 
beheragoko kategoria horretan sartu ahal izango da, beheragoko kategoria horri dagozkion 
baldintzetan, eta aukera dagoenean bere jatorrizko kategoriara itzuliko da.

Horri buruzko baimen zehatzik ez bada, Inoiz ezingo da eszedentziarik eskatu hitzarmen 
honetako erakundearen antzeko beste batean lan egiteko.

Borondatezko eszedentzia hartzen duten langileek ezin izango dute beste eszedentzia bat 
hartu aurrekoa amaitu eta benetako laneko bi urte igaro arte.

37. artikulua. Borondatezko eszedentzia, lanpostua gordeta

Enpresan urtebete baino gehiagoko antzinatasuna duten profesionalek –iraupen luzeko 
bitarteko langileei ere badagokie– borondatezko eszedentzia hartu ahal izango dute, urtebetez, 
lanpostua gordetzeko eskubidearekin.

Lanpostua gordetzeko eskubidea eragiten duen borondatezko eszedentzia idazki bidez es-
katuko da beti, hartu baino 30 egun lehenago gutxienez, salbu eta egiazta daitezkeen premia 
larriko kausak badira. Enpresak ere idazki bidez erantzun beharko du bost eguneko epean.

Era berean, langileak idatziz eta modu frogagarrian abisatu beharko du lanera itzuli aurretik, 
hilabete lehenago.

Bi aurreabisu horiek betetzen ez badira, ez da eszedentziarik emango, edo lanpostua 
gordetzeko eskubidea galduko da, zer dagokion.

Baldin eta profesionalak bere lanpostura itzultzeko eskatzen badu eskabidean ezarritako 
amaiera-data baino lehen, lanera itzultzea ukatu ahal izango da eszedentziaren amaierari ha-
sieran ezarri zitzaion datara arte.

Eszedentzia horrek ez du ezein ordainsarirako eskubiderik ematen, eta denboraldi hori ez 
da antzinatasunerako zenbatuko.

Atal honetan zehaztutako eszedentzia ezingo da hartu ordaindutako lizentzia edo lanpostua 
gordetzeko eskubidea duen borondatezko eszedentzia hartu eta sei hilabetera arte.

Era berean, atal honetan jasotako eszedentzia behin bakarrik hartu ahal izango da hitzarmen 
kolektibo hau indarrean dagoen bitartean.

Eszedentzia hau eskatzen duen profesionalak lehiarik ezari buruzko itun bat sinatuko du 
enpresa enplegatzailearekin. Itun horren indarrez, lanpostua gordetzeko eskubidea kasuz kasu 
aztertu beharko da, baldin eta eszedentzian dagoenak enpresaren edozein jarduera-arlorekin 
zerikusia duten proiektu edo garapenetan lan egiten badu (egoitzak eta eguneko zentroak, 
enpresa pribatuan, irabazi asmorik gabeko enpresetan, GKEtan nahiz administrazio publikoan). 
Klausula hori ez da aplikatuko tutoretzapeko pisuen kasuan.

38. artikulua. Diziplina-araubidea

Hemen dago jasota enpresan aplika daitekeen diziplina-araubidea: mendekotasuna du-
ten pertsonei arreta emateko eta autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzuen estatu-mailako 
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hitzarmen kolektiboan (adinekoen egoitza pribatuak eta etxez etxeko laguntza-zerbitzua), Lan-
gileen Estatutuan eta aplikatu beharreko gainerako araudian.

39. artikulua. Batzorde paritarioa

Hitzarmenaren batzorde paritario bat sortu da, alde sinatzaileek osatua. Honako eginki-
zun hauek izango ditu: hitzarmenari dagokion interpretazioa, bitartekaritza, arbitrajea eta 
adiskidetzea, eta hitzarmena betetzen dela zaintzea.

Aurrekoa gorabehera, hitzarmena indarrean dagoen bitartean egokitu edo, hala badago-
kio, aldatzeko, negoziazio-batzorde bat beharko da, legez indarrean dauden irizpideen arabera 
eratua.

Interpretazio-gatazkarik badago, edo hitzarmen kolektibo honen edukiaren ondoriozko auzi-
rik, aldeek batzorde paritariora jo beharko dute, eta batzorde horrek, gehienez ere, 30 eguneko 
epea izango du planteatutako gaiari buruz biltzeko.

Batzorde paritarioan adostasunik ez badago, gatazkak judizioz kanpo konpontzeko proze-
suaren mende jarriko dira aldeak, Arabako probintzian eskumena duen organoaren aurrean.

Batzorde paritarioaren aurretiazko esku-hartzearen izapidea agortutzat joko da, desados-
tasuna idatziz aurkezten denetik gehienez ere hogeita hamar eguneko epea igarotzen denean 
batzorde paritarioak erabakirik hartu gabe.

Batzorde paritarioa enpresa-batzordeko bost kidek eta enpresak izendatutako bost pertsonak 
edo gutxiagok osatuko dute, baina langileen ordezkarien boto-kopuru bera izango dute.

Oro har, ordezkaritzetako edozeinek eskatzen duen guztietan bilduko da batzorde paritarioa, 
aztertu beharreko gaia edo gaiak adierazita, eta erabakitakoaren berri emango da zentroko 
iragarki-taulan.

Batzorde paritarioak ez badu ebazpenik ematen aurkeztutako eskaerei buruz, bi aldeek, 
enpresak eta langileen ordezkaritzak, auzia Arabako lan-auzitegiaren esku uztea erabakitzen 
dute.

Batzorde paritarioaren helbidea, erregistroaren ondorioetarako, lantokiarena izango da, hau 
da: Teodoro González de Zárate kalea 14, 01007 Vitoria-Gasteiz.
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I. eranskina Soldata-taulak

2019 (KPI, EHUNEKO 1,20)

KATEGORIA OINARRIZKO 
SOLDATA

HOBEKUNTZA 
FUNTZIONALA

OSAGARRI 
FUNTZIONALA

HILEKO 
SOLDATA

URTEKO 
SOLDATA

Erizaina 2.209,17 85,21   2.294,38 32.121,29
Administrazio-laguntzailea 1.767,34 172,97   1.940,31 27.164,40
Mantentze-laguntzailea 1.767,34 330,73   2.098,07 29.373,05
Garraioko laguntzailea 1.584,52 0,00   1.584,52 22.183,26
Osasuneko laguntzailea 1.798,88 0,00   1.798,88 25.184,29
Sukaldaria 1.798,88 0,00   1.798,88 25.184,29
Zerbitzaria 1.717,39 0,00   1.717,39 24.043,45
Koord. EUD 2.209,17 85,21 505,39 2.799,77 39.196,75
Fisioterapeuta 2.209,17 85,21   2.294,38 32.121,29
Zerbitzu orokorren burua/gobernatzailea 1.798,88 200,80   1.999,68 27.995,54
Garbitzailea 1.584,52 0,00   1.584,52 22.183,26
Sukaldeko laguntzailea 1.584,52 0,00   1.584,52 22.183,26
Ile-apaintzailea 1.584,52 117,62   1.702,14 23.829,94
Medikua 2.657,88 567,35   3.225,23 45.153,27
Administrazio-ofiziala 1.798,88 354,36   2.153,24 30.145,31
Mantentze-ofiziala 1.798,88 545,04   2.343,92 32.814,84
Psikologoa 2.735,19 8,42   2.743,61 38.410,54
Harreragilea 1.717,39 0,00   1.717,39 24.043,45
Lanbide-terapeuta 2.209,17 85,21   2.294,38 32.121,29
Gizarte-langilea 2.209,17 102,09   2.311,26 32.357,60

2019 (KPI, EHUNEKO 1,20)
KATEGORIA GAUEKO LANA IGANDEAK / JAIEGUNAK

GAUEKO 
ORDUAREN 

PREZIOA

GAUEKO 
ORDUAREN ZIOZKO 

OPORREN ZATI 
PROPORTZIONALA

GAUEKO ORDUAREN 
PREZIOA, OPORRETAN 

ORDAINKETAREN PARTE 
PROPORTZIONALA EGINDA

JAIEGUN ETA 
IGANDEETAKO 

PLUSA

JAIEGUN ETA 
IGANDEETAKO 
OPORREN ZATI 

PROPORTZIONALA

JAIEGUN ETA 
IGANDEEN PLUSA, 

OPORRETAN 
ORDAINKETAREN ZATI 

PROPORTZIONALA 
EGINDA

Erizaina 6,41 0,58 6,99 21,84 1,98 23,82
Mantentze-laguntzailea 5,12 0,47 5,59 20,33 1,85 22,18
Osasuneko laguntzailea 5,22 0,47 5,69 20,33 1,85 22,18
Sukaldaria 5,22 0,47 5,69 20,33 1,85 22,18
Zerbitzaria 4,98 0,45 5,43 20,33 1,85 22,18
Garbitzailea 4,59 0,42 5,01 20,33 1,85 22,18
Sukaldeko laguntzailea 4,59 0,42 5,01 20,33 1,85 22,18
Mantentze-ofiziala 5,22 0,47 5,69 20,33 1,85 22,18
Harreragilea 4,98 0,45 5,43 20,33 1,85 22,18

Antzinatasuna
19 euro hirurteko bakoitzeko, 14 ordainsaritan
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2020 (KPI, EHUNEKO 0,80)

KATEGORIA OINARRIZKO 
SOLDATA

HOBEKUNTZA 
FUNTZIONALA

OSAGARRI 
FUNTZIONALA

HILEKO 
SOLDATA

URTEKO 
SOLDATA

Erizaina 2.226,84 85,89   2.312,73 32.378,26
Administrazio-laguntzailea 1.781,48 174,36   1.955,84 27.381,72
Mantentze-laguntzailea 1.781,48 333,38   2.114,86 29.608,03
Garraioko laguntzailea 1.597,19 0,00   1.597,19 22.360,73
Osasuneko laguntzailea 1.813,27 0,00   1.813,27 25.385,77
Sukaldaria 1.813,27 0,00   1.813,27 25.385,77
Zerbitzaria 1.731,13 0,00   1.731,13 24.235,80
Koord. EUD 2.226,84 85,89 509,43 2.822,17 39.510,32
Fisioterapeuta 2.226,84 85,89   2.312,73 32.378,26
Zerbitzu orokorren burua/gobernatzailea 1.813,27 202,41   2.015,68 28.219,50
Garbitzailea 1.597,19 0,00   1.597,19 22.360,73
Sukaldeko laguntzailea 1.597,19 0,00   1.597,19 22.360,73
Ile-apaintzailea 1.597,19 118,56   1.715,76 24.020,58
Medikua 2.679,15 571,89   3.251,04 45.514,50
Administrazio-ofiziala 1.813,27 357,19   2.170,46 30.386,48
Mantentze-ofiziala 1.813,27 549,40   2.362,67 33.077,36
Psikologoa 2.757,07 8,49   2.765,56 38.717,82
Harreragilea 1.731,13 0,00   1.731,13 24.235,80
Lanbide-terapeuta 2.226,84 85,89   2.312,73 32.378,26
Gizarte-langilea 2.226,84 102,91   2.329,75 32.616,46

2019 (KPI, EHUNEKO 0,80)
KATEGORIA GAUEKO LANA IGANDEAK / JAIEGUNAK

GAUEKO 
ORDUAREN 

PREZIOA

GAUEKO 
ORDUAREN ZIOZKO 

OPORREN ZATI 
PROPORTZIONALA

GAUEKO ORDUAREN 
PREZIOA, OPORRETAN 

ORDAINKETAREN PARTE 
PROPORTZIONALA EGINDA

JAIEGUN ETA 
IGANDEETAKO 

PLUSA

JAIEGUN ETA 
IGANDEETAKO 
OPORREN ZATI 

PROPORTZIONALA

JAIEGUN ETA 
IGANDEEN PLUSA, 

OPORRETAN 
ORDAINKETAREN ZATI 

PROPORTZIONALA 
EGINDA

Erizaina 6,46 0,59 7,04 22,01 2,00 24,01
Mantentze-laguntzailea 5,17 0,47 5,63 20,49 1,86 22,36
Osasuneko laguntzailea 5,26 0,48 5,74 20,49 1,86 22,36
Sukaldaria 5,26 0,48 5,74 20,49 1,86 22,36
Zerbitzaria 5,02 0,46 5,48 20,49 1,86 22,36
Garbitzailea 4,63 0,42 5,05 20,49 1,86 22,36
Sukaldeko laguntzailea 4,63 0,42 5,05 20,49 1,86 22,36
Mantentze-ofiziala 5,26 0,48 5,74 20,49 1,86 22,36
Harreragilea 5,02 0,46 5,48 20,49 1,86 22,36

Antzinatasuna
19 euro hirurteko bakoitzeko, 14 ordainsaritan


