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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA ENPLEGU SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Gasteizko Mercedes Benz lantokiko garbiketa enpresa emakidadunen enpresentzako hitzar-
men kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde ordezka-
riarena. Honen bidez ebazten da 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 
Gasteizko Mercedes Benz lantokiko garbiketa enpresa emakidadunen enpresentzako hitzarmen 
kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. Hitzarmenaren kodea: 01003591012010.

AURREKARIAK

2021eko martxoaren 15ean aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpre-
sari ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2021eko martxoaren 2an sinatu zuten lan hitzarmen 
kolektiboaren 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, urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuko 14.1.g artikuluak –Lan eta Enplegu Saileko egitura 
organika eta funtzionala ezartzen duena (2021eko urtarrilaren 29ko EHAA)- dionarekin bat eto-
rriz 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 eta berdintasun planen erregis-
troko Arabako lurralde bulegoan erregistratu eta gordailatzeko agintzea eta aldeei jakinaraztea.

Bigarrena. ALHAOn argitara dadin xedatzea.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 14a

Arabako lurralde ordezkaria
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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Mercedes Benz enpresak Gasteizen duen lantokiko garbiketa zerbitzuko 
emakidadun enpresen arteko hitzarmen kolektiboa, 2013., 2014., 2015., 

2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. eta 2023. urteetarako 

Aurkibidea

I. Kapitulua.

1. artikulua. Langile-eremua.

2. artikulua. Lurralde-eremua.

3. artikulua. Denbora-eremua.

4. artikulua. Arau osagarriak.

5. artikulua. Irenstea eta Konpentsazioa.

6. artikulua. Berme pertsonalak.

7. artikulua. Batzorde paritarioa.

II. Kapitulua.

8. artikulua. Lanaldia.

9. artikulua. Oporraldiak.

10. artikulua. Lan-egutegia.

11. artikulua. Aparteko orduak.

12. artikulua. Lekualdaketak eta lanpostu-aldaketak.

III. Kapitulua.

13. artikulua. Ordainsarien eta kalte-ordainen kontzeptuak.

14. artikulua. Oin. soldata.

15. artikulua. Antzinatasun-plusa.

16. artikulua. Lan toxikoak, nekagarriak eta arriskutsuak.

17. artikulua. Gau-plusa.

18. artikulua. Aparteko haborokinak.

19. artikulua. Oinetakoak.

20. artikulua. Gizarte-betebeharrak.

IV. Kapitulua.

21. artikulua. Lizentziak eta baimenak.

22. artikulua. Eszedentziak.

23. artikulua. Aldi baterako ezintasunagatiko prestazio osagarriak.

24. artikulua. Osasun-azterketak.

25. artikulua. Istripu-aseguruen poliza.

26. artikulua. Emakume haurdunaren lanpostua.

27. artikulua. Gutxitu fisikoak eta psikikoak.

28. artikulua. Erretiro aurreratua.

29. artikulua. Laneko arropak.

30. artikulua. Norberaren garbitasuna.
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V. Kapitulua.

31. artikulua. Langileak kontratatzea.

32. artikulua. Lanbide-sailkapena.

33. artikulua. Ugazaben subrogazioa.

34. artikulua. Lan-baldintzak aldatzea.

35. artikulua. Banakako kaleratzea eta kaleratze kolektiboa.

36. artikulua. Kaleratzeagatiko epaiak.

VI. Kapitulua.

37. artikulua. Sindikatu-bermeak.

38. artikulua. Atal sindikalak.

39. artikulua. Langileen batzarra.

40. artikulua. Laneko segurtasun eta osasun batzordeak.

41. artikulua. Soldata-igoera.

42. artikulua. Lekualdaketengatiko dietak.

43. artikulua. Euskara ikasteko ikasketak.

44. artikulua. Igande eta jaiegunetako plusa.

45. artikulua. Norberaren primak.

I. eranskina. Lanbide kategorien eginkizunen deskribapena.

II. eranskina. Soldata-taulak.

Mercedes Benz enpresak Gasteizen duen lantokiko garbiketa zerbitzuko 
emakidadun enpresen arteko hitzarmen kolektiboa, 2013., 2014., 2015., 

2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. eta 2023. urteetarako 

I. Kapitulua

1. artikulua. Langile eremua

Hitzarmen hau indarrean jartzen denetik aurrera, hitzarmen honetako xedapenek Garbi-
keta Zerbitzuko Emakidadun enpresen eta Mercedes-Benz enpresak Gasteizen duen lantokiko 
plantilla osatzen duten eta garbiketa-lanak egiten dituzten langile guztien arteko lan-harrema-
nak arautuko dituzte. Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, batzorde Paritarioak hala 
erabakitzen badu, hitzarmen honetan arautzen ez diren kategoriak edota eginkizunak betetzeko 
kontratatzen diren langileak ere sartuko dira.

2. artikulua. Lurralde eremua

Hitzarmen hau Mercedes Benz enpresak Gasteizen duen lantokian aplikatuko da.
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3. artikulua. Denbora eremua

Hitzarmen hau 2013ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean eta 2023ko abenduaren 31n 
amaituko da. Hitzarmen honen amaiera automatikoki iragarriko da hitzarmena sinatzen denean, 
eta bi alderdiak hurrengo hitzarmeneko eztabaidak hasteko konpromisoa hartu dute langileen 
ordezkariek errebindikazio-plataforma igorri eta handik hamabost egunera. Beste gaiek inda-
rrean jarraituko dute, harik eta xedapen berriak sinatzen diren arte.

4. artikulua. Arau osagarriak

Hitzarmen Kolektibo honetan xedatzen ez denari dagokionez, Arabako Eraikinen eta Lokalen 
Garbiketarako Hitzarmen Kolektiboan, Eraikinak eta Lokalak Garbitzen dituzten enpresentzako 
Laneko Esparru Akordioan eta aplika daitezkeen gainerako legezko arauetan ezarritakoari ja-
rraituko zaio.

5. artikulua. Irenstea eta konpentsazioa

Hitzarmen honetan itundutako baldintza ekonomikoek osotasun edo batasun zatiezina era-
tuko dute, eta aplikazio praktikoari begira, orokorrean hartuko dira kontuan urteko zenbaketan.

Hitzarmen honetan ezarritako kontzeptu ekonomikoek sektorean dauden guztiak irentsi eta 
konpentsatuko dituzte hitzarmena indarrean jartzen den unetik, kontzeptuen izena, izaera, eta 
jatorria edozein izanik ere.

6. artikulua. Berme pertsonalak

Orokorrean hartuta, hitzarmen honetan itundutakoa gainditzen duten langile bakoitzaren 
baldintza pertsonal onuragarrienak errespetatuko dira.

7. artikulua. Batzorde paritarioa

Hitzarmen hau interpretatzean eta aplikatzean sor daitezkeen zalantza guztiak argitzeko 
batzorde Paritarioa osatuko da. batzorde hori langileen ordezkariek eta enpresa Zuzendaritzak 
eratuko dute.

Batzorde hori biltzeko alderdietako batek eskatu beharko du, bi egun lehenago gutxienez 
jakinarazita, eta bilera horretako gai-zerrenda, ordua, eguna eta lekua adierazi beharko ditu.

Kide guztien gehiengo soilaren adostasuna beharko dute batzorde horren erabakiek balioa 
izateko.

Batzorde paritarioak honako eginkizun hauek izango ditu:

a) Hitzarmen hau interpretatzea gerta daitezkeen auzi guztietan, eta hitzarmen honen era-
ginpeko langile guztiek eskatu ahal izango dituzte beren ordezkarien bitartez.

b) Itundutakoa betetzen ote den jarraitzea, erakunde edo agintari publikoei emandako es-
kumenak aparte utzi gabe.

c) Hitzarmen honen arauen inguruan alderdiek bere interpretazioaren mende jar ditzaketen 
bitartekotzak ebaztea, urtarrilaren 25eko 5/1979 Errege Lege Dekretuko eskuduntzak eta bat 
datozen arauak aparte utzi gabe.

Eginkizun hauek guztiek ez diete kalterik, eragozpenik edo oztoporik ekarriko legez agintari 
administratiboei eta judizialei dagozkien eginkizunei.

II. Kapitulua

8. artikulua. Lanaldia

Hitzarmen honek irauten duen bitartean, garbiketako langileen lanaldia 35 ordukoa izango 
da astean, eta urteko zenbaketan 1.540 ordukoa.
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Zaborrak, kartoia eta plastikoa, eta finish-ak jasotzeko zerbitzuetako langileek 8 lanorduko 
lanaldia egingo dute astelehenetik ostiralera bitarte. Asteko eta urteko lanaldiaren gehiegizkoa 
atsedenaldiekin ordainduko da, eta horretarako koadrante bat egingo da enpresa batzordearekin 
ados jarrita.

Aurreko zerbitzuetan barne hartuta ez dauden langileek (bulegoetakoek, kateetakoek, eta 
abar) 8 orduko lanaldia egingo dute astelehenetik ostegunera bitarte, eta 3 ordukoa ostiraletan.

Bulegoetako eta kateetako langileek, beren borondatez, 7 lanorduko lanaldia egin nahi 
badute astelehenetik ostiralera, aukera hori errespetatu egingo zaie.

Langile berriak kontratatu ahal izango ditu enpresak, 7 orduko lanaldiarekin astelehenetik 
ostiralera bitarte.

30 minutuko atsedenaldia ezarri da, eta eguneroko lanaldian barne hartuta egoteaz gain, 
benetako lan gisa hartuko da ondorio guztietarako. Atsedenaldi hori egiten den lanaldiaren 
arabera baliatuko dute langile guztiek, eta kalkulatzeko 8 ordu hartuko dira gehienez eta 4 ordu 
gutxienez. Emaitza honako hau izango da:

— egun bakoitzeko 8 lanordu: 30 minutu.

— egun bakoitzeko 7 lanordu: 25 minutu.

— egun bakoitzeko 6 lanordu: 20 minutu.

— egun bakoitzeko 5 lanordu: 15 minutu.

— egun bakoitzeko 4 lanordu: 10 minutu.

Egun bakoitzeko lanaldia 8 ordukoa izango da gehienez ere, zerbitzu-premiak direla-eta, 
lanaldi partzialeko lan-kontratua duten langileek lanaldi luzeagoa egin behar badute salbu.

7 eguneko epean, etengabeko egun eta erdiko atsedenaldia izango da gutxienez. Atsedenaldi 
hori larunbat arratsaldean eta igandean hartuko da. Larunbata osoa atsedenaldi duten langileek 
berdin jarraituko dute.

Urte bakoitzean 2 zubi baliatuko dira, langileen ordezkariekin ituntzen den lan-egutegiari 
jarraiki. Produkzio-premiak direla-eta, zubiren batean lan egin behar izanez gero, 1997ko urta-
rrilaren 1etik aurrera kontratatutako langile berriek, eta data horretatik aurrera kontratua luzatu 
zaienek, eta zubi horietan lan egiten dutenek beste jaiegun bat hartuko dute. Jaiegun hori 
enpresak eta langileek erabaki beharko dute. Hortaz, adierazitako bi zubiak, edota norberaren 
aukerako bi egun bermatuko ditu enpresak.

Urte bakoitzeko norberaren aukerako 3 lanegunak langileak nahi duenean baliatu ahal 
izango ditu urtearen barnean, eta 48 ordu lehenago gutxienez jakinarazi ondoren, baina ezin 
izango ditu zubiak egiteko erabili. Horretaz gain, lantegiaren, zerbitzuaren edo txandaren ehu-
neko 50ek ezin izango dituzte baliatu.

Kontrata-luzapenetan langileak aukeratuko du lanaldia luzatu nahi duen edo betetzen ari 
zen lanaldi murriztuarekin jarraitu nahi duen.

Kontrata-luzapenaren kasuan, lantoki horiei atxikitako langileek lehentasuna izango dute be-
ren lanaldia luzatzeko garaian, eta enpresari esleitutako kontrata-luzapenarekin bat etorriko da.

Lan-txanda batean lanpostu hutsak daudenean, edo lan-txandako lanpostuak gehitzen ba-
dira, lantokian egun dauden langile finkoek, eta hala eskatu dutenek izango dute lehentasuna 
lanpostu horiek betetzeko, enpresa batzordearen kideen bitartez enpresari bidalitako eskae-
ra-dataren ordenari jarraiki.

Txanda aldatzeko egokitasuna batzordeak eta enpresak aztertuko dute.

Enpresak kontratatu ahal izango ditu langile berriak eta urtean zehar erregulartasunik gabe 
banatu ahal izango du kontratatutako lanaldia (martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege 
Dekretuaren 34.2. artikulua).
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9. artikulua. Oporrak

Hitzarmen honen eraginpeko langileek egutegiko 34 eguneko oporraldia izango dute. Opor 
horiek uztailean edo abuztuan hartuko dira, eta oinarrizko soldataren zenbatekoaren arabera 
ordainduko dira (dagozkien plusak eta antzinatasuna barne) oporrak amaitutakoan.

Oporraldia ezin izango da hasi igandean, jaiegunean edo horietako baten bezperan.

Langileak oporrak zatituta edo hitzarmenean ezarritako denboralditik kanpo hartzen baditu, 
Urteko Egutegian jasotako benetako 23 egunekoa izango da oporraldi hori.

Langileak beste data batean hartu nahi baditu oporrak, langilearen eskaera errespetatzen 
ahaleginduko da enpresa, betiere opor egutegia egiteko epearen barnean jakinarazten bazaio 
enpresari. Era berean, langileek aldatu ahal izango dute oporraldia beren artean, 4 egun lehe-
nago gutxienez jakinarazita.

Langile batek bere lanaldia enpresa batean baino gehiagotan banatzen duenean, denboraldi 
berean hartuko du dagokion oporraldia: ordu gehien egiten duen enpresaren oporraldiarekin 
bat etorriz. Hartara, enpresa horrek beste enpresekin ados jarri beharko du langileak oporraldi 
osoa gauzatu ahal izateko.

Hitzarmen honetako 33. artikuluan aipatutako subrogazioa gertatzen denean, enpresa berriak 
oporraldi osoa eskainiko die langileei.

Uzten duen enpresak ordainduko du oporren zati proportzionala, enpresa horretan altan 
emandako denboraren arabera.

Halaber, une horretan indarrean dauden soldata-taulen eta hitzarmen berritik sorrarazitakoen 
artean egon litezkeen aldeak ere ordainduko ditu.

Oporrak hartu baino 30 egun lehenago Aldi Baterako Ezintasunaren egoerak eraginda lan-
gileek baja hartzen badute, edota oporretan dauden bitartean istripuren bat izaten badute, edo 
ospitaleratzen badituzte, oporrak ondoren hartuko dituzte.

Enpresa eta langileen ordezkariak ados jarrita finkatuko dira oporrak, kontratatzen duen 
enpresako langileen egutegia jakin ondoren egingo da oporretarako egutegia. Oporrak hartzeko 
datak haiek hasi baino bi hilabete lehenago gutxienez jakinaraziko zaizkie langileei.

10. artikulua. Lan egutegia

Enpresa eta langileen ordezkariak ados jarrita, urtero-urtero egingo dute lan egutegi bat 
urte bakoitzeko urtarrilaren 31 baino lehen, kontratatzen duten lantokietako egutegiak kontuan 
izanda.

Lanaldi irregularreko langileek urte bakoitzeko egutegia izango dute. Egutegi horretan jaie-
gunak, asteko atsedenaldiak eta oporrak bilduko dira, eta lan-prestazioa aurreikusteko beste 
bat egingo da astero-astero Asteko egutegian aurreikusitako txanda-aldaketetarako edo lane-
gunetarako, bost egun lehenago jakinarazi beharko da zer egun eta ordutan egingo den lana. 
Irizpide gisa, eta ahal den neurrian, langile horiek asteburuan lan egin behar izanez gero, egun 
horietan lan egiteko dauden langile guztiak txandakatuko dira.

11. artikulua. Aparteko orduak

Ezin izango da aparteko ordurik egin lanerako arau orokor gisa. Hala eta guztiz ere, ez dira 
halakotzat joko ezbeharrak konpontzea, bereziki premiazkoak diren lanak egitea edo bestelako 
arrazoi bereziek eskatzen dituztenak.

Enpresek hilero jakinaraziko diete Langileen Ordezkariei edo Sindikatu Atalaren Ordezkariei 
hilabete bakoitzean egin diren aparteko orduen kopurua, haien arrazoiak eta lantokien arabe-
rako banaketa zehaztuz.
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Ustekabeko eskaerek, produkzio-puntako denboraldiek, ezusteko absentziek, txanda-aldake-
tek eta betetzen den jarduera motak eragindako egiturazko gertakari guztiek eragindako orduak 
hartuko dira egiturazko aparteko ordutzat.

2021erako aparteko orduaren prezioa (egiturazko izan edo ez) 15,11 euro izango da; 2022rako 
15,45 euro eta 2023rako 15,76 euro.

Mercedes Benz enpresaren lantokian egiten diren aparteko orduak, ahal diren gehienak, 
denbora partzialeko behin-behineko langileen kontratazio modura hartuko dira. Horretarako 
hitzarmen honen II. eranskinean azaltzen den kontratua formalizatuko da.

12. artikulua. Lekualdaketak eta lanpostu aldaketak

1) Araba barruan dauden zentroetara aldi baterako lekualdaketak.

Araba barruan aldi baterako zentro-lekualdaketak egin daitezke, egutegiko zazpi eguneko 
aurrerapenarekin jakinarazita eta langile bakoitzeko, sei hilabetetik bi urtetarako gehieneko 
iraupenarekin. Zentro-aldaketa orok borondatezko izaera du, eta borondatezkorik ez badago 
Enpleguko Jarraipen batzordera joko da. Aldi baterako lekualdatu den langileak Mercedes 
Benzen zentroan zituen laneko baldintza berdinei eutsiko die.

Aldi baterako lekualdaketa egiteko 180 langileko xede-plantilla oso-osorik egoteko eskatzen da.

Aldi baterako lekualdatu den langileak lehentasunezko itzultzeko eskubidea izango du, xede- 
plantillan gerta daitekeen edozein lanpostu huts betetzeko bakarrik. Nolanahi ere, ezin izango 
dira kontratazio mugagabe berriak egin, salbu eta bitarteko zerbitzuaren beharrarenak, aldi 
baterako lekualdatu diren langile guztiak zentrora itzuli arte.

2) Behin betiko lekualdaketa, itzultzeko eskubiderik gabe, Gasteizko beste lantoki batera.

Langileak Gasteizko beste lantoki batera behin betiko lekualda daitezke eta itzultzeko eskubi-
derik gabe, eta kasu horretan lan-harremana helmugako lantokian aplikagarria den hitzarmenak 
arautuko du.

Behin betiko lekualdaketaren ondorioz langileak kontsolidatu duen antzinatasuna galtzen 
badu, antzinatasuna galtzeagatik 7.000 euroko kalte-ordaina jasoko du eta zentro berrian 
gutxienez bost urteko egonaldia bermatuko zaio.

Aukera hori borondatezkoa izango da langilearentzat eta hitzarmena sinatzen denetik hila-
betean gehienez egin beharko du.

3) Behin betiko lekualdaketa, itzultzeko eskubiderik gabe, Gasteizen kanpoko beste lantoki 
batera.

Langileak Gasteizko beste lantoki batera behin betiko lekualda daitezke eta itzultzeko es-
kubiderik gabe, eta kasu horretan helmugako lantokian aplikagarria den hitzarmenak arautuko 
du lan-harremana.

Behin betiko lekualdaketaren ondorioz langileak kontsolidatu duen antzinatasuna galtzen 
badu, horrek antzinatasuna galtzeagatik 7000 euroko kalte-ordaina jasoko du eta zentro berrian 
gutxienez bost urteko egonaldia bermatuko zaio.

Lantokirako lekualdaketak benetako laneko denbora gisa hartuko dira kontuan, eta enpresak 
lekualdaketako gastuak ordaindu beharko ditu.

Aukera hori borondatezkoa izango da langilearentzat eta hitzarmena sinatzen denetik hila-
betean gehienez egin beharko du.

4) Borondatezko baja.

Xede-plantilla lortzeko asmoz borondatezko bajak sustatuko dira, hortaz, enpresan boron-
datezko baja hartuko duen edozein langilek 20 eguneko kalte-ordaina izango du zerbitzuko urte 
bakoitzarengatik eta antzinatasuneko urte oso bakoitzarengatik 1000 euro igoko da kalte-ordain 
hori. Nolanahi ere, borondatezko baja onartzea enpresari dagokio enpresa batzordearen txos-
tena kontsultatu ondoren.

Behin xede-plantilla lortu ondoren, borondatezko bajek ez dute inolako pizgarri ekonomikorik.
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5) Xede-plantilla.

Xede-plantilla hitzarmen Kolektibo honetan bildutako baliabideekin egingo da lehentasunez. 
Beste neurrietara jo behar izan baino lehen, Enpleguko Jarraipen batzordea kontsultatuko da.

6) Enpleguko jarraipen batzordea.

Enpleguaren jarraipeneko batzorde paritarioa sortuko da enpresa batzordeko sindikatu 
sinatzaile bakoitzeko kide batek eta enpresaren ordezkari kopuru berdinak osatua, eta horren es-
kumena izango dira egungo plantilla xede-plantillara doitzeko aplikatu beharreko neurrien azter-
keta eta jarraipena, langileen legezko ordezkariek esleituta dituzten eskumenak aparte utzi gabe.

7) Lekualdaketa-gastuak. Lanaldiaren barnean lantoki batetik bestera joan behar duten lan-
gileei benetan lan egindako denbora gisa zenbatuko zaie lekualdaketan emandako denbora. 
Horretaz gain, lekualdaketa horiek eragindako gastuak enpresak ordainduko ditu. Industrialdean 
edo hiritik kanpo dauden lantokietako langileek lanaldia hasteko edo lanaldia amaitzean egin 
behar dituzten lekualdaketak ere enpresak ordainduko ditu.

Langilea enpresa batean baino gehiagotan aritzen denean, lantoki batetik bestera joateko 
emandako denbora benetan lan egindako denbora gisa hartuko da, eta langileak bertan lanaldi 
handiena egiten duen enpresak ordainduko du. Lantoki guztietan lanaldi bera egiten badu, 
enpresen artean banatuko da zati berdinetan.

Nolanahi ere, lantoki bakoitzean bertatik hurbilen bizi diren langileak enplegatzen saiatuko 
dira enpresak.

Lekualdatzeak edo aldaketak ez dira inolaz ere erabiliko langileak diskriminatzeko.

Larunbat eta igandeetan lan egiten duten Mercedes Benzen lantokiko langileek hilean 15,03 
euroko garraio-plusa jasoko dute 2021ean, 15,40 eurokoa 2022an eta 2023an 15,70 euro izango du.

Lantokiko langile eta txandetako langile guztiak lantokira joateko garraiobidea bermatuko du 
enpresak, oro har oraingo baldintza beretan egingo da, eta garraiobide berriak kontratatzen ba-
dira, batzordeak proposatuko ditu garraiobide edota ibilbide aukera hobeak, betiere Mercedes 
Benz enpresaren garraiobideak erabiltzen ez badira.

III. Kapitulua

13. artikulua. Lansarien eta kalte-ordainen kontzeptuak

Hitzarmen honetan kontuan hartzen diren ordainsarien eta kalte-ordainen kontzeptuak da-
gokien hilabetea amaitu eta handik bi egunera gehienez ere ordainduko dira, eta behin nomina 
egindakoan epe horretatik aurrera 7 egun baino gehiago igarotzen badira, zor den kopuruak 
ehuneko 10eko interesa sortuko du, auzibideak finkatzen duen interesa kontuan izan gabe.

Behin-behineko langileei soldataren ehuneko 80ko aurrerakina ordainduko zaie kontuan 
amaitutako hilabetetik hasita 2. egunean, eta gainerakoa handik 7 egunera ordainduko zaie. 
Adierazitako kontzeptuak honako hauek dira:

1. Ordainsarien kontzeptuak:

a. Oinarrizko soldata.

b. Osagarriak:

1. Antzinatasun-plusa.

2. Lan toxiko, nekagarri eta arriskutsuagatiko plusa.

3. Gau-plusa.

4. Aparteko orduak.

5. Uztaileko, Eguberrietako eta mozkinengatiko aparteko haborokinak.

6. Produkzio-prima.

7. Pizgarriak.

8. Lanpostu-plusa.

Soldata-osagarriak (lanpostuagatikoa barne) finkatu ahal izango dira, plusak izan ezik.
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14. artikulua. Oinarrizko soldata

Hitzarmen honen aplikazio-eremuan barne hartutako langileen oinarrizko soldata erantsitako 
soldata-tauletan ezarritako maila eta kategoria bakoitzerako zehazturikoa da.

15. artikulua. Antzinatasun plusa

Hitzarmen honetako esparruan bilduta dauden langileek aldizkako igoera izango dute enpre-
san zerbitzua ematen duten 3 urte bakoitzeko, eranskineko soldata-tauletan hirurteko eta lanbi-
de-kategoria bakoitzerako zehazten diren kopuruetan.

16. artikulua. Lan toxikoak, nekagarriak eta arriskutsuak

Emakidadun enpresako prebentzio saileko bi kidek eta laneko segurtasun eta osasun 
batzordeko bi kidek osaturiko batzordea sortuko da, eta horren ardura izango da toxiko, neka-
garri edo arriskutsu gisa aintzat hartu behar diren jarduerak. Adostasunik ez badago, alderdiak 
arbitrajearen eraginpean jarriko dira elkarrekin erabakitako baldintzetan.

Ondoriozko zerrenda hitzarmen honetara bilduko da horren eranskin bereizezin gisa.

Enpresa emakidadunak 9,20 euro ordainduko ditu 2021ean lan toxiko, nekagarri eta 
arriskutsuak egiten emandako egun bakoitzeko, 9,41 euro 2022an eta 9,60 euro 2023an, lan-
gilearen lanbide-kategoria edozein dela ere. Sakonki izan gabe, ez dira benetako lanegun gisa 
hartuko, asteko atsedenak, jaiegunak eta gehiegizko lanaldiak.

Emakidadun enpresak beharrezko neurriak hartzeko konpromisoa hartzen du arrisku toxiko, 
nekagarri eta arriskutsuak arian-arian ezabatzeko, eta hori gertatzean artikulu honek arautzen 
duen plusa kobratzeko eskubidea galduko dute langileek.

Artikulu honen idazkuntza berriak orain arte indarrean zegoenak interpretazioari eta aplika-
zioari buruz zituen anbiguotasuna eta eztabaidak ezabatzen dituenez, emakidadun enpresak 
enpresa batzordearekin arrazoi honengatik duen gatazkan atzera egin beharra du eta era be-
rean langileek hasitako banakako prozeduretan atzera egin beharra. Langile guztiek lan toxiko, 
nekagarri eta arriskutsuengatiko plusa erabat kitatu eta amaitutzat hartuko dute hitzarmen hau 
sinatzen den egunean, hurrengo paragrafoan jasotakoa izan ezik.

Hitzarmen hau sinatzean gai honetan prozeduraren bat hasita duen edozein langileri bi sis-
temen arteko ezberdintasuna ordainduko zaio, hau da, sistema berriaren arabera ezartzen diren 
eguneko 9,20 euroen eta eskatutako aldietan lan toxiko, nekagarri edo arriskutsuagatiko plus 
gisa jaso zuen batez besteko hilabeteko zenbatekoaren artekoa, aldez aurretik egiaztatuz bene-
tan lan egin zuela lan toxiko, nekagarri edo arriskutsuetan eskatutako aldietan. Horren ondo-
riozko zenbatekoa 2021eko apirileko nominan ordainduko da eta une horretan erabat kitatutzat 
eta amaitutzat hartuko dira lan toxiko, nekagarri eta arriskutsuagatiko plusen kontzeptuak.

Artikulu hau hitzarmena ALHAOn argitaratu ondoren jarriko da indarrean.

17. artikulua. Gau plusa

22:00etatik 06:00etara bitarte lan egindako orduak hartuko dira gaueko ordutzat. Ordu ho-
rietan lan egiten duten langileek beren oinarrizko soldataren gaineko ehuneko 25eko igoera 
jasotzeko eskubidea izango dute.

Gauez lan egiten duen langileak aukeratu ahal izango du gau-plusa kobratu edo bere la-
naldia ehuneko 20 murriztu. Dagozkion atsedenaldiak metatu ahal izango ditu egun osoetan 
baliatzeko, enpresaren premien arabera.

18. artikulua. Aparteko haborokinak

Hitzarmen honen eraginpeko langileek urtean 3 aparteko ordainsari jasotzeko eskubidea 
izango dute, erantsitako soldata-tauletan kategoria bakoitzarentzako xedatutako kopuruaren 
arabera eta dagokion antzinatasuneko ehunekoa erantsita. Honako egun hauetan ordainduko 
dira: uztailaren 20 eta 22 bitartean, abenduaren 20 eta 22 bitartean, eta Mozkinei dagokiena, 
martxoaren 15a baino lehen.
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Uztaileko eta Gabonetako aparteko ordainsariak sei hilean behin ordainduko dira. Uztailekoa 
urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitartean, eta Eguberritakoa uztailaren 1etik abenduaren 31ra 
bitartean. Data horiek urte naturalari dagozkio. Paga horien ordainketaren aldaketa dela-eta, 
langileak ez du inoiz jasoko aurreko ordainketan zegokion zenbatekoa baino altuagoa.

Mozkinengatiko Paga ordaindu behar den urtearen aurreko urteko urtarrilaren 1a eta aben-
duaren 31 bitartean sorraraziko da. Paga hori adierazitako egunean ordaindu beharko da osorik, 
hortaz, ezin izango da inolaz ere egunetan edo hilabetetan banatu.

Hitzarmen honetako 33. artikuluan ezartzen den subrogazioa gertatzen denean, zerbitzua 
uzten duen enpresak altaren arabera ordainduko du pagen zati proportzionala. Halaber, une 
horretan indarrean dauden soldata-taulen eta hitzarmen berritik sortutakoen artean egon li-
tezkeen aldeak ere ordainduko ditu.

Gaixotasun, edo lan-istripu eta amatasunagatiko Aldi Baterako Ezintasunak lan egindako 
denboratzat zenbatuko dira Aparteko Haborokin hauek osorik jasotzeko.

19. artikulua. Oinetakoak

Zerbitzuak eskaintzen hastean, pare bat oinetako egoki emango du enpresak. Oinetako 
horiek hondatzen direnean beste batzuk emango ditu, aurreko parea itzuli ondoren.

20. artikulua. Gizarte betebeharrak

Gizarte-betebeharrak, hala nola Gizarte Segurantzako kuotak, PFEZa edo langileak ordaindu 
beharreko beste edozein zerga, langilearen kontura izango dira, gai horri buruz indarrean da-
goen araudiari jarraiki.

IV. Kapitulua

21. artikulua. Lizentziak eta baimenak

Ahal duen bezain laster jakinarazita, eta behar bezala egiaztatuta, langilea geratu ahal izango 
da lanera etorri gabe, eta kobratzeko eskubidea izango du, honako arrazoi hauetako batengatik, 
eta ondoren azaltzen den gutxieneko denboran:

1. Ezkontzagatik (zibila edo erlijiozkoa): egutegiko 25 egun. Lizentzia hori bizikidetza-biko-
teei ere emango zaie, baldin eta Epaiak edo Udalak egindako ziurtagiriaren bitartez bi urteko 
elkarbizitza egiaztatzen badute. Lizentzia hori hirugarren urtean baliatuko da. Langileak ezkontza 
zibilaren edo erlijiosoaren bitartez legalizatzen badu egoera, ezin izango du mota honetako 
beste lizentzia bat baliatu.

2. Ezkontidearen edo seme-alaben heriotzagatik: egutegiko 4 egun.

3. Gurasoen, anaiaren, arrebaren, zuzeneko biloben, aitonaren edo amonaren gaixotasun 
larri, ebakuntza kirurgiko, ospitaleratzerik gabeko ebakuntza kirurgikoa, edo ospitaleratzeagatik: 
egutegiko 3 egun.

4. Ezkontidearen edo seme-alaben gaixotasun larria, ospitaleratzerik gabeko ebakuntza 
kirurgikoa, etxean atseden hartzea edo ospitaleratzea eskatzen duena: 4 egun natural.

5. Gurasoen, semearen, alabaren, anaiaren, arrebaren, ezkontzazko biloben, aitonaren eta 
amonaren gaixotasun larri, ebakuntza kirurgiko, , ospitaleratzerik gabeko ebakuntza kirurgikoa, 
edo ospitaleratzeagatik: egutegiko 2 egun.

6. Emaztea erditzeagatik: egutegiko 4 egun; eta beste 3 egunez luza daitezke tartean zesa-
rearik edo gaixotasun larririk izaten bada.

Edozein ebakuntza kirurgiko, ospitaleratze edo hiletsi hartzen da gaixotasun larritzat. Ahai-
deen ospitaleratze edo ebakuntzagatiko baimena ahaide hori osasun-zentroan dagoen bitartean 
hartu ahal izango da.
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7. Gurasoen, semearen, alabaren, anaiaren edo arrebaren (ezkontzazkoak barne) ezkontza-
gatik: egutegiko egun 1.

8. Aurreko lizentzia-kasu guztietan, egutegiko 2 egun gehiago luzatu ahal izango dira langi-
leak probintziatik kanpo bidaia egin behar badu.

9. Etxebizitzaz aldatzeagatik: Egun batean.

10. Nahitaezko betebehar publiko edo pertsonal bat betetzeko ezinbesteko denboraz. Betebe-
har hau lege batek ezarrita denean, hark arautuko du iraupenari eta konpentsazio ekonomikoari 
dagokion guztia.

11. Langile guztiek urte bakoitzean 10 eguneko ez-ordainduriko denboraldia izango dute, eta 
4 egun lehenago gutxienez jakinaraziko zaio enpresari. Baimen hori ezin izango zaie inolaz ere 
metatu oporrei edota Eguberrietako jaiegunei. Eskatzaileen kopuruak ezin izango du inolaz ere 
lantokiko plantillaren ehuneko 10 gainditu.

12. Ezkontzaren bitarteko loturarik egon ala ez hartu ahal izango dira lizentzia horiek, baldin 
eta bizikidetzako ziurtagiriaren bidez egiaztatzen badira.

22. artikulua. Eszedentziak

1. Enpresan gutxienez urtebete daraman langileak eskubidea du borondatezko eszedentzia 
hartzeko, lau hilabetekoa gutxienez, eta bost urtekoa gehienez. Aurretik borondatezko 
eszedentzian egondako langileak eszedentzia berriz hartzeko, lau urte igaro beharko dira au-
rrekoa amaitu zenetik.

2. Langileek gehienez hiru urteko eszedentzia hartzeko eskubidea izango dute norberaren 
edo adoptatutako seme-alaba bakoitza zaintzeko, edo adopzio-aurreko zaintzaren edo harrera 
iraunkorraren kasuan, umearen jaiotegunetik edo epaileen edo administrazioaren ebazpenaren 
egunetik zenbatzen hasita.

3. Era berean, gutxienez hilabete bateko eta gehienez bost urteko eszedentzia hartzeko 
eskubidea izango dute, luzapenak barne, senitarteko bat (bigarren mailarainoko odol-ahaideta-
suna edo ezkontza-ahaidetasuna duena) zaintzeko, betiere hura adina, istripua edo gaixotasuna 
edo baliaezintasuna direla-eta bere kabuz balia ezin badaiteke, eta ordaindutako jarduerarik 
gauzatzen ez badu. Ezin izango du beste eszedentzia bat hartu aurreko eszedentziatik urtebete 
igaro arte, eta langileak gutxienez 20 egun lehenago jakinarazi beharko du lanera itzuliko dela.

Langile guztiek dute paragrafo honetan ezartzen den eszedentzia hartzeko eskubidea, gizo-
nek zein emakumeek. Eszedentziaren iraunaldia zatitu ahal izango da. Nolanahi ere, enpresa 
bereko bi langilek edo gehiagok arrazoi berarengatik eskubide bera baliatzeko aukera badute, 
enpresaburuak mugak jar ditzake bi langilek aldi berean baimena hartzearen gain, betiere 
enpresaren funtzionamenduari buruzko arrazoi justifikatuak tarteko badira.

Beste eszedentzia bat hartzeko eskubidea ematen duen beste arrazoi bat badago, aurreko 
eszedentzia bukatutzat joko da eta eszedentzia-aldi berria hasiko da.

Artikulu honetan ezarritakoaren arabera, langilea eszedentzia-egoeran dagoen aldia 
antzinatasunerako zenbatuko da, eta langileak lanbide-prestakuntzako ikastarora joateko es-
kubidea izango du, bereziki berriro ere lanera itzuli behar duenean. Ikastaro horietara joatea 
enpresaburuak eskatuko dio langileari. Lehenengo urtean, langileak bere lanpostua gordetzeko 
eskubidea izango du. Epe hori amaitzean, lanbide-talde edo -kategoria bereko lanpostu bat 
gordeko zaio.

Dena den, langilea ofizialki familia ugaritzat jotako familia bateko kidea bada, lanpostua 
gordetzeko eskubideak luzeago iraungo du: gehienez 15 hilabete, familia ugaria kategoria 
orokorrekoa izanez gero; gehienez 18 hilabete, familia ugaria kategoria berezikoa bada. Bi 
gurasok eskubide hau iraupen eta araubide berarekin erabiltzen badute, lanpostua hemezortzi 
hilabete egongo da erreserbatuta, gehienez.
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4. Borondatezko eszedentzia, lanpostua gordeta: hitzarmen honen eraginpeko langile orok, 
enpresan gutxienez urtebeteko antzinatasuna badu, eskubidea izango du borondatezko 
eszedentzian egoteko aukera aitor dakion. Eszedentzia hori ez da hilabetetik beherakoa izango, 
ezta 2 urtetik gorakoa ere, eta ezin izango da luzatu.

Eszedentziak lanpostua gordetzeko eskubidea emango du, eta langileari gutxienez 20 egun 
lehenago jakinarazi beharko zaio lanera itzuliko dela. Ezin izango du beste eszedentzia-egoera 
bat hartu aurreko eszedentziatik urtebete igaro arte.

23. artikulua. Aldi baterako ezintasunagatiko prestazio osagarriak

Langileak Gizarte Segurantzako prestazioak jasotzeko eskubidea duenean, enpresak honako 
osagarri hauek ordainduko dizkio; gabealdia betetzen ez dutenei ere kopuru osagarri berbera 
ordainduko zaie:

1. Gaixotasun arruntaren edo ospitaleratzea eskatzen duen laneko edo lanetik kanpoko 
istripuaren kasuan: hitzarmen honetan indarrean dagoen soldata errealaren ehuneko 100 (or-
dainsari-kontzeptu guztiak barne), ospitaleratzeak irauten duen bitartean, ospitaleratzearen eta 
altaren parteak aurkeztu ondoren.

2. Laneko istripuagatik hitzarmen honetan indarrean dagoen soldata errealaren ehuneko 100 
(ordainketa-kontzeptu guztiak barne) bajaren lehenengo egunetik, gehienez ere 180 egunera arte.

3. Gaixotasun arruntagatik kotizazio-oinarriaren ehuneko 80 ordainduko da bajaren 1. egune-
tik 20. egunera arte eta 21. egunetik 180. egunera arte oinarri horren ehuneko 100, amatasuna-
ren kasuan izan ezik, kasu horretan oinarriaren ehuneko 100 ordainduko da beti, 1. egunetik 
180. egunera bitarte.

4. Haurdunaldiaren arriskuagatik, eguneko edo hileko ordainsarien ehuneko 100 ordainduko da.

Prestazio osagarri horien ondorioz denboraldi horretan langileak jasoko dituen soldata 
likidoek ez dituzte inolaz ere gaindituko hitzarmen honen arabera eta ohiko lanaldian langile 
berari, enpresan egiten duen lan-jarduera egiten badu, legozkiokeen soldata likidoak.

24. artikulua. Osasun azterketak

Langileek urteroko osasun-azterketa bat egiteko eskubidea izango dute enpresaren kontura. 
Azterketa hori urte natural bakoitzaren lehen sei hilabeteetan egingo da. Azterketa adierazitako 
epean gauzatzeko beharrezkoak diren prestalanak egiteko konpromisoa hartuko du enpresak. 
Azterketa lanaldiaren barnean egingo da Erakunde Ofizialetan edota Istripu Mutuak egingo du. 
Enpresak, honek jaso bezain laster, langileei emango die egin den txosten medikoa.

Ondoren zehazten diren osasun-azterketak, gai honetarako indarrean dauden legeei jarraiki, 
nahitaezkoak izango dira enpresarentzat zein langileentzat:

a) Lanean hasi aurreko mediku-azterketak.

b) Urteroko mediku-azterketak.

c) Indarrean dagoen legediari jarraiki, dauden arrisku berezien araberako azterketa bereziak. 
Infekziosotzat hartzen diren lantokietan edo lanpostuetan lan egiten duten langileek hiru hilean 
behin izango dute osasun-azterketa bat, betiere azterketa horiek Erakunde Ofizialek egiten 
badituzte eta enpresari ez badiote ezein gasturik eragiten.

d) Borondatezkoa izango da emakumezko langileek azterketa ginekologikoa egitea, betiere 
azterketa hori Erakunde Ofizialetan egiten badute eta enpresari ez badio ezein gasturik eragiten.

25. artikulua. Aseguru poliza

Enpresak bizitza, ezintasun iraunkor absolutu eta guztizko ezintasun iraunkorrerako (lan-istri-
puz eragindakoak edo ez) asegurua sinatuko du. Aseguru horrek 18.646,93 euroko kalte-ordaina 
bermatuko du langilearentzat edo haren eskubidedunentzat 2021. urtean eta 19.066,48 eurokoa 
2022. urtean eta 19.447,81 eurokoa 2023.urtean.
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26. artikulua. Emakume haurdunaren lanpostua

Haurdunaldian lanpostuz aldatzeko eskatzen duen emakume haurduna aldatu egin beharko 
du enpresak, 31/1995 legeari jarraiki.

Halaber, eskubidea izango du amatasunagatik legez dituen 16 asteetako atsedenaldiak 
metatzeko.

Edoskitzeagatiko baimena ordubetekoa izango da, eta langileak bere lanalditik murriztu 
ahal izango du.

27. artikulua. Gutxitu fisikoak eta psikikoak

Lan-istripu edo lanbide-gaixotasunaren ondorioz langile baten ahalmen fisiko eta psikikoa 
gutxitzen denean, eta baliaezin gisa jotzen ez badute, bere egoera berriari egokitutako lanpostu 
bat emango zaio.

28. artikulua. Erretiro aurreratua

Hitzarmen honek eraginpean hartutako langileak 60 urterekin erretiro aurreratua har de-
zakete, indarreko legediaren arabera.

29. artikulua. Laneko arropak

Enpresan sartzen direnean, enpresak bere langileei bi buzo, eta behar adina eskularru 
emango dizkie. Langileek itzuli egin beharko dute erabilitako arropa.

Emakumezko langileei arropa egokia emango die (kasaka eta prakak edo antzekoak). Ho-
rretaz gain, jaka bat ere emango die.

Artikulu honetan adierazitako arropak sei hilean behin berrituko dira. Lehenengo arro-
pa-sorta martxoaren lehenengo hamabostaldian emango da, eta bigarrena irailaren bigarren 
hamabostaldian.

Laneko arropa beren kabuz garbitzen duten langileek 268 ‘92 euroko urteko soldataz kanpoko 
osagarria jasoko dute 2021erako, 275 eurokoa 2022rako eta 280,50 eurokoa 2023rako. Osagarri 
hori hamabi hilekotan ordainduko da.

Halaber, enpresak kasuan kasuko banakako babes-materiala emango die langileei. Mercedes 
Benz enpresako pinturako langileen laneko arropa enpresak garbituko du, hala ere langileek 
aurreko paragrafoan onartutako osagarria jasotzeko eskubidea izan.

30. artikulua. Norberaren garbitasuna

Ahal den neurrian, lantoki bakoitzean langile bakoitzak aldagela, komun eta dutxa egokiak 
edukitzea ahalbidetuko du enpresak.

V. Kapitulua

31. artikulua. Langileak kontratatzea

Denbora-zatizko kontratu mugagabea duten langileek lehentasuna izango dute lantokian 
sortzen diren lanpostu hutsak edo zabalkuntzak betetzeko, egokitasun-irizpideen arabera, eta 
enpresari idazki bidez eskatu beharko dio lanaldia luzatzea eta langileen legezko ordezkarien 
esku utziko du hauek kontrolatzeko.

Lanaldi irregularra duten langileek, eta lanpostua betetzeko baldintzak dituztenek, aurreko 
puntuan adierazitako lehentasunezko eskubidea amaitutakoan, lehentasun-eskubidea izango 
dute hutsik dauden lanpostuak edo lanpostu berriak betetzeko astelehenetik ostiralera bitar-
teko arauzko lanaldi finkoarekin. Kontratazio finkoaren lehentasun-eskubidea asteburuetako 
kontratua duten langileentzat ere izango da, betiere egokitasun-baldintzak betetzen badituzte.

Gorago adierazitako egokitasun-irizpidea zehazteko enpresa batzordeak txostena egingo du, 
eta enpresak kontuan izango du kontratu berria egin edota lanaldia zabaldu aurretik.
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Iraupen mugagabeko lanak direnean, kontratazio berriak 1. eranskineko kontratu-ereduaren 
arabera egingo dira.

Noizbehinkako zentro-garbiketa iragankorretarako, kasu horietan aplika daitezkeen legezko 
araudiaren araberako kontratuak egin ahal izango dira.

Oporrak, baimenak aldi baterako ezintasunagatiko bajak, amatasunak, eszedentziak eta abar 
direla-eta langileak ordezkatzeko, indarrean dagoen legediak ezarritako modu eta baldintzapeko 
kontratuak egin ahal izango dira. Kontratu horiek, oporren kasuan, langileak oporrak hartzen 
dituenean egingo dira. Gainerako kasuetan, enpresak gertakaria jakin eta handik 24 ordura.

Kontratua egin eta 10 eguneko epean, enpresa batzordeari altaren A22agiriaren eta egindako 
kontratuaren kopia emango zaizkio. Kontratu berrien probaldia ez da 3 hilabete baino gehia-
gokoa izango teknikari eta tituludunentzat, eta gainerako langileentzat ez da hilabete 1 luzeagoa 
izango. Bi kategorietarako edo gehiagotarako balio-aniztasuneko kontratazioetan, ordainsaria 
goragoko kategoriari dagokiona izango da.

32. artikulua. Lanbide sailkapena

Enpresan hiru urteko antzinatasuna duten garbitzaileen kategoriako langileak peoi espezia-
listen kategoriara igaroko dira automatikoki, eta, horrela, kategoria hori betetzeko behar diren 
ezagutzak eta espezializazioa sortuko dituzte.

Urte batean 6 hilabetez edo bi urtetan 8 hilabetez goragoko kategoriako lanak egiten jardu-
teak goragoko kategoria hori lortzeko eskubidea emango du.

Goragoko kategoriako lanpostuak bete behar baditu enpresak, barne-promozioaren bitartez 
egingo da, eta ez badago langile egokirik kanpoko kontrataziora joko du. Era berean, garbike-
takoak ez diren beste lanbidekoak badira kontratazioak, lanbide horiek barne-promozioaren 
bitartez betetzen ahaleginduko da. Bi kasu horietan enpresa batzordeko kide bat egongo da 
Epaimahai Kalifikatzailean.

Mercedes-Benz Vitoria zentroko garbiketa-zerbitzuaren enpresa emakidadunek euren enpre-
sako berdintasun-plana aplikatuko dute. Gaur egun berdintasun-plan propiorik ez duten guztiak 
indarreko legeriara egokituko dira.

33. artikulua. Ugazaben subrogazioa

Eraikuntzak eta Lokalak garbitzen dituzten enpresetarako Lan Ordenantzaren 13. artikuluan 
eta Arabako Eraikuntzen eta lokalen Garbiketarako Hitzarmen Kolektiboaren 37. artikuluan 
ezarritakoa betetzeko eta lanpostuak gordetzearren zerbitzua uzten duen enpresako langileak 
automatikoki txertatuko dira zerbitzuaren emakidadun enpresaren plantillan, enpresa horren 
nortasun juridikoa edozein izanik ere: Sozietate Anonimo, Sozietate Mugatu, Sozietate Zibil, 
Kooperatiba, edo Banakako enpresaburu. Honako egoera hauetan sartuko dira, hain zuzen ere:

1. Zerbitzua emateari uzten dion enpresako langileek lantoki horretan lan egiten dutenean, 
lanaldiaren iraupena eta lan-kontratua edozein motatakoa izanik ere. Lantokiari atxikitako lan-
gileak soilik hartzen dira nahitaezko subrogaziotzat.

2. Kontrataren titularitatea aldatzeko unean, langileak aldi baterako ezintasuneko edo be-
hin-behineko baliaezintasuneko egoeran, eszedentzian edo oporretan baldin badaude, titular 
berrira atxikiko dira.

3. Langileek beren lanaldia beste lantoki batzuekin partekatzen dutenean.

4. Bezero kontratatzaileak hori eskatuta, kontrata langile berriekin zabaldu behar bada, horiek 
ere enpresa berrian sartuko dira.

5. Bezero batek enpresa batekin duen garbiketa-errentamenduko kontratua desegingo balu 
garbiketa bere langileek egin dezaten, eta ondoren –18 hilabete iragan aurretik– zerbitzu hori 
egiteko beste enpresa bat kontratatzen badu, emakidadun enpresa berriak beste enpresako 
langile kaltetuak bere plantillan txertatuko ditu.
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6. Garbiketa-enpresa batek, bezeroak hori eskatuta, lantoki horretan langile kopurua murri-
ztu beharko balu eta ondoren kontratu hori desegiten bada, zerbitzuaren emakidadun enpresa 
berriak bere plantillan hartu beharko ditu aipatutako lantokian diharduten langile guztiak, bere 
garaian plantilla-murrizketa dela-eta kanporatutakoak barne. Horretarako, zerbitzua uzten duen 
enpresarekin inolako lan-loturarik gabe geratzen direla ulertuko da, aipatutako lantokiei dago-
kienez, behintzat.

Zerbitzua uzten duen enpresak langileen zerrenda erakutsi beharko du (lantoki horretara 
atxikitako langileen soldaten kitapena eta saldoa, antzinatasuna, haborokinak, oporrak eta abar 
zehaztuta) enpresa kontratistak garbiketa-zerbitzuei ekin baino 48 ordu lehenago.

Emakidadun enpresa berriak titularitate-aldaketak eragindako langileak bere plantillan txer-
tatuko ditu, zerbitzua uzten duen enpresan zituzten eskubide eta betebehar berberak dituztela. 
Hala eta guztiz ere, ez ditu bere gain hartuko zerbitzua uzten duen enpresaren erruz sor litezkeen 
soldata-aldeak edo Gizarte Segurantzako infrakotizazioak.

Enpresek beren bezeroekin sinatzen dituzten kontratuetan klausula bat izango da non 
1975eko otsailaren 15eko Ministerio Aginduaren 13. artikuluaren indarraldia gogoratuko baita 
laneko segurtasun eta higieneari buruzko eginkizunak betetzeko premia ere.

34. artikulua. Lan baldintzak aldatzea

Lan-baldintzen aldaketak, egoera horretan dagoen langile kopurua edozein izanik ere, 
enpresa batzordearekin erabakiko dira, eta 15 eguneko kontsulten aldia irekiko da. Aldi horre-
tan enpresak adieraziko du zein arrazoik eragin duen aldaketa. Nolanahi ere, aldaketak langile 
bati bakarrik eragiten badio, aldaketa hori enpresak, batzordeak eta langileek erabakiko dute. 
Kontsulten aldi horretan ez bada akordiorik lortzen, enpresak egin ahal izango du aldaketa 
Langileen Estatutuan ezarritako epeen barnean.

35. artikulua. Banakako kaleratzea eta kaleratze kolektiboa

Arabako Eraikuntzen eta Lokalen Garbiketarako Hitzarmen Probintzialak xedaturikoaren arabera 
ebatziko da.

36. artikulua. Kaleratzeagatiko epaiak

Langileen Estatutuaren 54. artikuluan araututako diziplinazko kaleratze-kasuetan, epai irmoak 
bidegabeko kaleratzetzat hartzen badu, kontratatu finkoak, mugagabeak edo lantokikoak badira, 
langileak aukeratu beharko du dagokion kalte-ordaina hartu nahi duen edo kaleratzearen aurretik 
zeuzkan baldintza beretan bere lanpostuan jarraitu nahi duen. Behin-behineko langileak kaleratzen 
badira, enpresak aukeratuko du berriz ere hartuko duen edo kalte-ordaina emango dion. Langi-
leen Estatutuaren 51. eta 52.c artikuluetan tipifikatutako arrazoietan oinarritutako kaleratzeetan 
enpresaburuaren ahalmena da langilea berriz hartzea edo horri kalte-ordaina ordaintzea.

VI. Kapitulua

37. artikulua. Berme sindikalak

Abuztuaren 2ko 11/1985 Askatasun Sindikalaren Lege Organikoak eta martxoaren 24ko 
1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak –Langileen Estatutuak– xedatutakoaren osagarri gisa, 
hitzarmen honetan honako berme hauek ezartzen dira:

1. Ezin izango da ezein langile diskriminatu, lanetik bota edo zigortu Sindikatu bateko kide 
izateagatik edo haren jardueretan parte hartzeagatik.

2. Sindikatu baten Gobernu Organo bateko –Probintzia zein Estatu mailakoa– kargu ba-
tean diharduen langileak, kargu horren iraunaldian eszedentzia hartzeko eskubidea izango 
du. Itzultzen denean automatikoki sartuko da berriro eta eszedentzia hartu baino lehen zeukan 
lanpostuaren kategoria bereko bat hartuko du.
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3. Enpresek Langileen Ordezkariei edo enpresa batzordeari eta, hala badagokio, Sindikatuko 
Ordezkariari emango diete edozein langileri aplikatu behar litzaizkiokeen zigor larrien edo oso 
larrien berri, langileari jakinarazi ondoren.

4. Langileen Ordezkariek edo enpresa batzordeak indarrean dagoen legediak ezartzen di-
tuen eginkizunak beteko dituzte. Nolanahi ere, enplegu-erregulazioko eta lanbide-sailkapeneko 
espedienteen berri izan eta emango dute.

5. Langileen Ordezkariek edo enpresa batzordeak, eta Sindikatuko Ordezkariek enpresako 
langileei oharrak eta komunikatuak helarazteko iragarki-taula bat izango dute, eta komunikabide 
hau behar bezala erabiltzeko ardura izango dute.

6. Enpresa batzordeko kideek edo Langileen Ordezkariek hilean 25 lanordu izango dituzte 
kongresu, batzar, kontseilu, biltzar edo beren Sindikatuak deitutako beste bilera batzuetara 
joateko. Ordu horiek metatu ahal izango dira, oporretan eta AEko egoeretan izan ezik.

Enpresa batzordeko kideen eta Sindikatu bereko Sindikatu Ataletako ordezkarien ordu-kre-
dituaren orduak norberak erabiltzeko metatu ahal izango dira urtero eta Sindikatu bereko or-
dezkariek elkarri utzi ahal izango dizkiote hilero, betiere sindikatu-jardueretarako badira.

Ordaindutako ez-bertaratze horiek justifikatzeko, Sindikatuak egindako ziurtagiria aurkeztu 
beharko du enpresan langileak. Adierazitako ziurtagirian langilea enpresara etorriko ez den 
eguna, ordua, arrazoia eta denbora azalduko dira. Ziurtagiri hori, ahal bada, 24 orduko aurre-
rapenaz aurkeztu beharko da.

7. Langileen Ordezkariek eta enpresa batzordeko kideek beren lanaldian enpresa baten baino 
gehiagoren mende egotean, hitzarmen honen 33. artikulua aplikatuko da, eta beraz, horietan 
guztietan kargu hori izaten jarraituko dute, baldin eta hautatu zituzten enpresan lanaldiaren 
erdia edo gehiago egiten badute.

38. artikulua. Atal sindikalak

Sindikatu bateko kide diren langileek euren enpresetan Sindikatu Ataletan antolatzeko es-
kubidea dute. Hauek Sindikatuko Ordezkari bat izendatuko dute eta honek atalok ordezkatuko 
ditu. Sindikatuko ordezkari probintzialak, bere sinadura eta zigilua duen idazki baten bidez, 
Sindikatuko Ordezkaria abalatuko du.

Enpresa batek Sindikatuko Ordezkari bat eduki ahal izateko, dagokion Sindikatuko gutxie-
neko kide kopuru bat beharko du, honako baremo honen arabera:

ENPRESAKO 
LANGILEAK KIDE KOPURUA DELEGATU KOPURUA

50 langile arte 5 1

50 langiletik gora 10 1

Sindikatuko delegatuek enpresa batzordeko kideek dituzten berme eta eskuduntza berberak 
izango dituzte sindikatu atalarekiko, eta beren sindikatuko kideak baino ez dituzte ordezkatuko.

39. artikulua. Langileen batzarra

Hitzarmen honen eraginpeko langileek urte bakoitzean ordainduriko 5 ordu izango dituzte 
lanaldian batzarrak egiteko.

Enpresa batzordeak, langileen ordezkariek edo sindikatuko ordezkariek egingo dute 
Batzarraren deialdia, horren buru izango dira eta egokiro garatzea bermatuko dute. Halaber, 
gutxienez 24 orduko aurrerapenaz emango diote enpresari deialdiaren berri.
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40. artikulua. Laneko segurtasun eta osasun batzordeak

Agindu hau aplikatzeko arauak honako hauek izango dira:

— Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legea.

— Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuen Arautegiari buruzko urtarrilaren 17ko 39/1997 
Errege Dekretua.

— 2003ko abenduaren 14tik indarrean dagoen 54/2004 Legea, Lan Arriskuen Prebentzioaren 
inguruko Erreformari buruzkoa. Prebentzio hori enpresaren kudeaketa-sistema orokorrean 
sartu behar da.

— Laneko Segurtasun eta Osasunaren inguruan aplikatu daitezkeen legezko xedapen osa-
garri edo berezi guztiak. Aipatutako segurtasun-batzordeek enpresako zuzendaritzarekin elkar-
lanean arituko dira, enpresako prebentzio-lanaren eta absentismoaren inguruan.

41. artikulua. Soldata igoera

Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, ehuneko 2,25eko soldata-igoera bermatzen da 
2021erako, ehuneko 2,25ekoa 2022rako eta ehuneko 2koa 2023rako, soldata-kontzeptu guz-
tien gainean eta atzeraeraginez 2021eko urtarrilaren 1era arte. Soldata-igoera horiek maila 
bakoitzerako eta lanbide-kategoria bakoitzerako kontzeptu ekonomikoetan jadanik bilduta 
azaltzen dira 2021erako, 2022rako eta 2023rako erantsitako soldata-tauletan.

Mozkinengatiko, uztaileko eta Eguberrietako aparteko pagak kategorien araberako hileko 
soldataren ordainsarien zenbateko berekoak izango dira. Zenbateko hori erantsiriko solda-
ta-tauletan azaltzen da.

42. artikulua. Lekualdatzeagatiko dietak

Arabako Lurralde Historikotik kanpoko lanak egitera joan behar duten langileek honako 
zenbateko hauek jasoko dituzte janari-dieta gisa:

2021. urtean: Egun bakoitzeko 42,05 euro, gosaria, bazkaria eta afaria barne.

Egun bakoitzeko 21,13 euro, gosaria eta bazkaria barne.

2022. urtean: Egun bakoitzeko 43 euro, gosaria, bazkaria eta afaria barne.

Egun bakoitzeko 21,60 euro, gosaria eta bazkaria barne.

2023. urtean: Egun bakoitzeko 43,86 euro, gosaria, bazkaria eta afaria barne.

Egun bakoitzeko 22,03 euro, gosaria eta bazkaria barne.

Enpresak lekualdatu behar duen langileari erreserbatu eta ordaindu behar dio ostatua, 
baldin eta lanak egun natural bat baino gehiago irauten badu.

Euren ibilgailuarekin lekualdatu behar duten langileei 0,32 euro ordainduko zaie kilometro 
bakoitzeko 2021ean, 0,33 euro kilometro bakoitzeko 2022an eta 0,34 2023an.

43. artikulua. Euskara ikasteko ikasketak

Arabako Merkataritza Ganbararekin gestioak egiteko konpromisoa hartu du enpresak adiera-
zitako Ganbarak eta Arabako Foru Aldundiak enpresan euskara sustatzeko sinaturiko hitzarmena 
betetzearren. Era berean, euskara sustatzeko hitzarmenak estaltzen ez dituen matrikula-eskaerak 
aztertuko ditu enpresak.

44. artikulua. Igande eta jaiegunengatiko plusa

Asteburuetan eta jaiegunetan lan egiteko kontratatutako langileek benetan lan egiten duten 
igande eta jaiegun ofizialetan honako zenbateko hauek jasoko dituzte:

2021. urtean = lan egindako igande edo jaiegun bakoitzeko 26,32 euro.

2022. urtean = lan egindako igande eta jaiegun bakoitzeko 26,91 euro.

2022. urtean = lan egindako igande eta jaiegun bakoitzeko 27,45 euro.

Sormen enpresatik subrogatutako langileek jasotzen duten igande eta jaiegunengatiko plusa 
soldataren igoeraren ehuneko berean igoko da hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean.
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45. artikulua. Norberaren primak

Gaur egungo norberaren primak lanpostu-primak izango dira, gaur egun itundutako 
baldintza eta kopuru berberetan. Prima horiek urtero eguneratuko dira soldataren ehuneko 
berean hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean.

Xedapen gehigarriak

— Hitzarmeneko lan-baldintzen aplikaziorik eza.

Langileen Estatutuaren 82.3. artikuluan adierazitako baldintzak bete behar dira hitzarmen 
kolektiboa ez aplikatzea eskatzeko, eta, kasu guztietan, arau horretan ezarritako prozedura 
erabili behar da.

Enpresaburuak eskatuta, hitzarmen kolektiboko baldintzak aldatzeari buruz Langileen Es-
tatutuaren 82.3 artikuluan aipatzen diren kontsultak egiteko aldiei hasiera eman ondoren, gai 
horien inguruan akordio bat negoziatzeko legitimatutako alderdiek ez badute akordiorik lortzen, 
PRECOk arautzen duen prozedura erabili behar dute aldeek, salbu eta enpresaburuak bertan 
behera uzten baditu bere asmoak. Erabiltzekoa izango da, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Gatazka Kolektiboak Konpontzeko Lanbide arteko Akordioa, edo haren ordez ezartzen den 
lanbide arteko akordioa.

Prozedura horretara jo aurretik, hala ere, desadostasunak hitzarmeneko batzorde paritariora 
eramango dituzte alderdiek. Batzordeak, gehienez ere, 15 eguneko epea izango du erabakitzeko, 
desadostasuna aurkezten denetik.

Edonola ere, PRECO akordioaren bitartekaritzarekin desadostasunik sortzen bada, gatazka 
ez da konponduta izango Langileen Estatutuko 82.3 artikulu horretan arautzen diren lege-on-
dorenetarako. Hori gertatzen baldin bada, Lan Harremanen Kontseiluan abenduaren 30eko 
471/2013 Dekretuaren bidez sortu den hitzarmen kolektibo estatutarioak ez aplikatzeko proze-
durak ebazteko organora jotzeko aukera izango da, hitzarmena ez aplikatzeari buruzko auziari 
dagokion ebazpena eman dezan.

Hitzarmena ez aplikatzeko gaia hitzarmen kolektibo estatutarioak ez aplikatzeko prozedurak 
ebazteko organora eramaten baldin bada, berariaz baztertuko da arbitrajea auzia konpontzeko 
prozedura gisa, 471/2013 Dekretuaren 9. artikuluko 3. puntuak arautzen dituen ondorenetarako.

Hori guztia betetzekoa izanda ere, hitzarmen kolektibo hau sinatzen duten alderdiek adie-
razten dute, hitzarmenean ezarritako baldintzak ez aplikatzeko, gatazka duten alderdiek ere 
enpresak desadostasunaren kausarekin lotuta proposatutako neurria egokia eta arrazoizkoa 
ote den aztertu beharko dutela. Desadostasunak akordioaren bidez konpontzen saiatu behar 
dute alderdiek beti, eta kontuan hartu horren bidez ezin zaiola enpresaren lehiakortasunari kalte 
egin, eta enpleguari eusten lagundu nahi dela. Bi alderdiek fede onez negoziatu behar dute.

Langileen Estatutuaren 82.3. artikuluko erregimen legalaren zenbait alderdi osatzeko eta 
garatzeko, eta 85.3. artikuluko c) idatz-zatian xedatutakoa betetzeko, hau ezartzen da:

1. Langileen Estatutuaren 82.3 artikuluan arautzen den kontsultetarako epea abian jartzen 
duen enpresak alegatutako kausen egiaztatze-dokumentazioa eman behar die langileei. Ne-
goziazio-epeak iraun bitartean enpresak langileen ordezkariei eman behar dien dokumentazioa 
behar bestekoa izango da, hain zuzen, langileen ordezkariek ez aplikatzeko alegatutako kausak 
zein diren modu fidagarrian jakin dezaten.

Entregatu beharreko dokumentazioaren inguruan desadostasunak badaude, urriaren 29ko 
1362/2012 Errege Dekretuan ezarritakoa hartuko da erreferentziatzat, kaleratzeko kolektiboetan 
entregatu beharreko dokumentazioa arautzen duen aldetik.

2. Langileen legezko ordezkaritzarik ez badago, kontsulta-aldia hasten den unean, idatziz 
jakinaraziko die enpresak langileei aukera bikoitza dutela enpresarekin negoziatuko duen 
batzordea izendatzeko, Langileen Estatutuaren 41.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz; hala, bi 
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aukera hauek izango dituzte: enpresako gehienez ere hiru langilez osatutako batzorde baten 
esku uztea langileen ordezkaritza, edo ordezkaritza handiena duten sindikatuek izendatutako 
kide-kopuru berak osatutako batzorde baten esku uztea, bestela. Sindikatu horiek legitimatuta 
egon behar dute Eraikinen eta Lokalen Garbiketaren sektoreko hitzarmen kolektiboaren ne-
goziazio-batzordean parte hartzeko.

Kontsulta-aldiaren lehen 5 eguneko epean egin behar da hautu hori, modu demokratikoan. 
Batzar bat deitu behar da berariaz hautu hori egiteko, eta bertaratuen gehiengoz hartuko da 
erabakia.

Hitzarmena ez aplikatzeko prozedura bat abiarazten duen enpresak horren berri eman behar 
dio idatziz hitzarmen honetako batzorde paritarioari, eta dokumentazio hau igorri behar dio 
organo horri:

Langileen ordezkariekin betetako kontsulta-aldiaren hasierako eta amaierako aktak; 
hitzarmena ez aplikatzeko neurria langileei jakinarazteko idatzia, enpresaren aldetik abia-
razitakoa, enpresak langileen legezko ordezkaritzarik ez baldin badu; batzorde propio bat 
izendatzeko langileek egindako batzarraren akta edo, halakorik egiten ez bada, Langileen Esta-
tutuko 41.4. artikuluak adierazten duen sindikatu-batzordean eskuordetzeko erabakia adierazten 
duen akta.

3. Lan-baldintzak ez aplikatzea baimentzeko akordioa, ebazpena edo laudoa eman ahal 
izango da harik eta enpresa horretan hitzarmen berria aplikatu behar denera arte. Baina 12 
hilabete baino denbora luzeagoan erabakitzen edo ebazten bada ez direla lan-baldintza ho-
riek aplikatuko, enpresak 12 hilabete horietan nahitaez eman beharko die langileei egoeraren 
ondorioz lan-baldintzak ez aplikatzen jarraitu behar dela frogatzen duen dokumentazioa. 15 
egunetan ez bada horren gaineko akordiorik hartzen, alderdiek PRECOko prozedurak bete be-
harko dituzte aplikazio-eza berrituko den ala ez adosteko, arbitrajea alde batera utzita. Aurreko 
erabakia, ebazpena edo laudoa eman zenean langileen ordezkari izan zen ordezkaritza berak 
parte hartuko du, langileen aldetik. Ez bada hura berritzeari buruzko akordiorik lortzen PRECO 
prozeduran, hitzarmena ez aplikatzeko eskaeretan legez ezarritako moduan jardun ahal izango 
dute langileek, desadostasunak organo horretan ebazteko.

Berritze-prozedurak irauten duen denbora guztian, 12 hilabetetik aurrera, akordioaren, eba-
zpenaren edo laudoaren hasierako indarraldia errespetatuko da.

— Bi alderdiek erabaki dute Hitzarmen honen amaiera 2024ko urtarrilaren 1ean iragarriko 
dela eta hurrengo hitzarmeneko eztabaidak langileen ordezkaritzak aurreproiektua aurkeztu eta 
handik 15 egunera hasiko dituztela. Hitzarmen honetako artikulu guztiak indarrean egongo dira 
hurrengo hitzarmena sinatu arte.

— Hitzarmen honen sinatzaileek batzorde paritario bat eratzea adostu dute, hitzarmen hau 
interpretatu, hura betetzen dela zaindu eta hitzarmena aplikatzean sortzen diren auziak aztertu 
eta ebazteko. Erabakitzeko eskumena izango du egiten zaizkion arbitraje eskaeretan. Osaera 
eta funtzionamenduko arau hauek beteko ditu:

A) Hitzarmen kolektiboa negoziatu duen enpresa-ordezkaritzaren sei kidek osatuko dute 
batzorde paritarioa, negoziazio-batzordean duten presentziaren proportzioan.

B) Hitzarmena sinatu duten sindikatuetako (LSB-USO, UGT eta CCOO) sei kidek, negozia-
zio-batzordean duten presentzia-proportzioaren arabera.

1. Batzorde paritarioaren funtzioak:

Bitartekaritza, arbitraje eta adiskidetzeko eginkizunak betetzea, lan-baldintzen aldaketei, 
kaleratzeei, lekualdatzeei, lanpostu-aldaketei eta lanbide-sailkapenei buruz iristen zaizkion 
gatazka indibidual eta kolektiboetan. Aldeek batzordearen erabakiaren mende jarri behar dute, 
berariaz, hari gatazkak helarazi aurretik.
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Gatazkan diren aldeek batera eskatu behar dute, idatziz, arbitrajearen erabilera. Arbitrajean 
erabakitzeko aurkezten diren gaiak eta alderdiak adierazi behar dira idatzi horretan. Batzorde 
paritarioaren helbidean entregatu behar da eskaera-idatzia, eta kopia bana bidali behar zaie 
parte hartzen duten sindikatuei.

2. Hitzarmen hau betetzean, interpretatzean, haren eremua zehaztean edo hura aplikatzean 
auzirik sortzen bada, enpresan dituzten negoziazioko eta konponbiderako bide guztiak erabiliko 
dituzte hitzarmen honetako aldeek, eta, haiek agortzean, batzorde paritarioari helaraziko diote 
auzia. Nahitaezkoa izango da auziak langileen talde bati eragitea.

3. Batzorde paritarioa eskatzen zaion guztietan bilduko da aurreko idatz-zatietan adierazitako 
beharren arabera eta batzordea bera osatzen duten kideen gutxienez ehuneko 20k eskatuta, 
langileen aldekoak zein enpresaren aldekoak izan. Batzordeak bilerak deituko ditu eta sindi-
katuei jakinaraziko dizkie eskaeren arrazoiak eta hari aurkezten zaizkion komunikazioak eta 
jakinarazpenak.

4. Batzorde paritarioa balio osoz eratuko da enpresaburuen ordezkarien eta langileen or-
dezkarien erdia gehi bat, hurrenez hurren, bilerara bertaratzen direnean. Erabakiak ordezkaritza 
bakoitzeko botoen ehuneko 60aren gehiengo soilez hartuko dira.

5. Batzorde paritarioko partaide diren enpresaburuei edo langileei eragiten badie auziak, 
batzordeak entzun egingo ditu haien esanak, baina ez dute parte hartuko batzordearen delibe-
razioetan eta bozketetan. Hala ere, beti eutsiko zaio batzordearen izaera paritarioari.

6. Batzorde paritarioak Lan Harremanen Kontseiluaren lurralde-ordezkaritzan izango du 
helbidea, Araban.

I. eranskina

Lanbide kategorien eginkizunen deskribapena

1. Garbiketako langileak.

1.1. Arduradun nagusia. Karguak eskatzen dituen baldintza profesionalak eta giza baldintzak 
betetzen dituen enplegatua da. Enpresa zuzendaritzaren, gerentziaren edo goragoko Buruen 
zuzeneko aginduetara egonik, Zonako Arduradunen lanak koordinatzen ditu. Horretaz gain, 
arduradun horiei agindu egokiak ematen dizkie eta produktibitate-errendimendu, langileen 
kontrol eta plantillan gertatzen diren gainerako jazoeren berri ematen du.

1.2. Zonako arduraduna. Arduradun Nagusiaren zuzeneko aginduetara egonik, lantokiak 
ikuskatzeko ardura du, eta Taldeko bi Arduradun edo gehiago kontrolatu behar ditu. Arduradun 
honen berariazko eginkizunak honako hauek dira:

a) Bere esanetara dauden langileak antolatzea, errendimenduak behar bezalakoak izan 
daitezen, garbiketa eraginkorra izan dadin, eta langileak nekatzea saihestuz.

b) Ez-ohiko gertakariren bati edo laneko errendimendu onari buruzko txostenak egitea, 
Arduradun Nagusiari igortzeko.

c) Eguneroko parteetan, bai produkziokoetan, bai bere kargurako langileen errendimen-
dukoetan, izandako gertakariak jasotzea, lehenbailehen zuzendu ahal izateko eta berriz gerta 
ez daitezen.

1.3. Taldeko arduraduna. Hamar langileren edo gehiagoren kontrola bere kontura dituen 
enplegatua; bere eginkizun zehatzak honako hauek dira:

a) Bere agindupean dituen langileen lana antolatzea errendimendua normala eta eraginkorra 
izan dadin, beharrezkoa ez den ekoizleen nekea saihestuz.
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b) lana banatzea edo egiteko modua adieraztea, gainera, bere kontura hartuz materialen eta 
garbiketa-tresnen administrazio egokia eta horien erabilpen egokia ere.

c) Eguneroko parteetan, produkziokoetan eta bere kargurako langileen errendimendukoetan, 
zerbitzuaren kalitateaz gain, zerbitzuko langileen gertakariak edo bestelakoak ere jasotzea, eta 
parte horiek nagusiei igortzea.

d) Izan daitezkeen ez-ohiko gertakariak edo ezbeharrak zuzentzea bere erantzukizuna da.

1.4. Taldeko arduraduna. Bere lanbide-kategoriaren eginkizun zehatzak betetzeaz gain, hiru 
eta bederatzi langile arteko talde baten erantzule den enplegatua. Enpresa Zuzendaritzak era-
bakiko duen denbora emango du, Taldeko edo eraikineko Arduradunak dituen erantzukizun 
berdinekin, kontrolatzeko eta gainbegiratzeko eginkizunak betetzen; lanaldiaren gainerako 
denboran Garbitzaile-lanetan arituko da.

1.5. Garbitzaile eta gidari espezialista eta ofiziala. Ezagutza teoriko, praktiko eta gaitasun 
egokiak dituen langilea; oro har, garbiketarako tresna eta makina industrialak (ez etxetresna 
elektrikoak) nola dabiltzan eta nola erabiltzen diren jakin behar du eta kasuan kasu, trata-
mendu egokiak aplikatzen, material, ekipo, produktu, tresna edo makina horiek erabiltzeko 
behar besteko ekimenez, errendimenduz, erantzukizunez, gaitasunez eta eraginkortasunez. 
Lanean erabiltzen dituen makinak, tresnak edo ibilgailuak behar bezala zaindu eta gorde be-
har ditu. Kasuan kasuko ibilgailu motari dagokion gidabaimena izanik, garbiketako langileen 
eta gidariaren lanak egiten ditu, enpresako bitarteko buruek agintzen dizkioten lanak egiteko 
enpresak bere eskura jartzen duen ibilgailua erabiltzen du. Langile horrek ibilgailuaren erabilera, 
funtzionamendu eta mantentze-lanen erantzukizuna du.

1.6. Peoi Espezialista eta Laguntzailea. Langile honek garbiketa-enpresaren berariazko egin-
kizun jakinak eta zehatzak egiten ditu, espezialista izateko behar diren ezagutzak eta gaitasunak 
izan gabe, baina praktika eta espezializazio jakin batekin, eta arriskutsuak izan daitezkeen la-
netan arreta berezia jarriz. Lokal, barruti eta tokietako zorua, sabaia, hormak, altzariak, eta 
abar, nahiz beirak, ateak, leihoak barruko aldetik, edo erakusleihoak garbitzea, hautsa kentzea, 
erraztatzea eta leuntzea eskuz ohiko tresnekin, edo etxeko tresnatzat jotzen diren erabiltzeko 
errazak diren elementu elektromekanikoekin nahiz eta etxekoak baino potentzia handiagokoak 
izan—; lan horiek egiteko arreta jartzea eta agindutakoa bete nahi izatea baino ez da behar, 
esfortzu fisikoaz gain.

1.7. Garbitzailea. Peoi Espezialista eta Laguntzaile kategoria izan gabe, hitzarmen honetan 
eskatzen den prestazio-denboraren ondorioz, kategoria horretarako deskribaturiko garbiketa-la-
nak egiten dituen langilea da, betiere lan horiek goragoko kategoria horretarako eskatutako 
espezializazioa eta ezagutzak edukitzeko eskatzen ez badute.

1.8. Eskorga-gidaria. B1 gidabaimena edota enpresa eskudunak emandako eskorgak 
gidatzeko gidabaimena izanik, honako eginkizun hauek betetzen dituen langilea da: Edozein 
motatako eskorgak gidatzen ditu, bai elektrikoak bai gasoliozkoak, modu egokian erabiltzen ditu 
segurtasun-arautegiari jarraiki, eta zerbitzuak eskatzen dituen tresna eta materialak mugitzen 
ditu, hala nola, paletak, plataformak, rakak, eta abar. Horretaz gain, bere kontura dauden eskor-
gen oinarrizko mantentze-lanak egingo ditu, hala behar badute. Dagokien lana eraginkortasunez 
betetzeko behar dituen lan-tresnak ere zainduko ditu.
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II. eranskina

2021. urteko soldata taula

GARBIKETAKO LANGILEAK OINARR. 
SOLD. HILEAN

APARTIKULUA PAGAK 
ETA OPORRETAN

GUZTIRA 
URTEAN

HIRURTEKO ANTZINAT

LEHENA HURRENGOA

Arduradun nagusia 1.502,23 1.502,23 22.533,45 72,51 58,22

Zonako arduraduna 1.439,85 1.439,85 21.597,75 69,76 55,79

Taldeko arduraduna 1.264,84 1.264,84 18.972,60 61,28 49

Lantaldeko arduraduna 1.232,53 1.232,53 18.487,95 59,70 47,76

Espezialista/ofiziala/gidari garbitzailea 1.322,61 1.322,61 19.839,15 64 51,24

Peoi espezialista/laguntzailea 1.241,68 1.241,68 18.625,20 60,15 48,11

Garbitzailea 1.136,36 1.136,36 17.045,4 56,82 45,45

Eskorga-gidaria 1.228,67 1.228,67 18.430,05 59,50 49,16

Soldata-tauletan ezarritako soldataz gain, Eskorga Gidariak 93,90 euroko prima jasoko du 
hilean bider 15 paga = 1.408,50 euro urte bakoitzean hitzarmen honetako 8. artikuluan ezarritako 
lanaldia egiteagatik.

2022. urteko soldata taula

GARBIKETAKO LANGILEAK OINARR. 
SOLD. HILEAN

APARTIKULUA PAGAK 
ETA OPORRETAN

GUZTIRA 
URTEAN

HIRURTEKO ANTZINAT

LEHENA HURRENGOA

Arduradun nagusia 1.536,03 1.536,03 23.040,45 74,15 59,52

Zonako arduraduna 1.472,24 1.472,24 22.083,36 71,33 57,04

Taldeko arduraduna 1.293,29 1.293,29 19.399,35 62,66 50,10

Lantaldeko arduraduna 1.260,26 1.260,26 18.903,90 61,04 48,83

Espezialista/ofiziala/gidari garbitzailea 1.352,36 1.352,36 20.285,40 65,44 52,39

Peoi Espezialista/laguntzailea 1.269,61 1.269,61 19.044,15 61,50 49,19

Garbitzailea 1.161,92 1.161,92 17.428,80 58,09 46,47

Eskorga-gidaria 1.256,31 1.256,31 18.844,65 60,83 50,26

Soldata-tauletan ezarritako soldataz gain, Eskorga Gidariak 96,00 euroko prima jasoko du 
hilean bider 15 paga = 1.440,00 euro urte bakoitzean hitzarmen honetako 8. artikuluan ezarritako 
lanaldia egiteagatik.
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2023. urteko soldata taula

GARBIKETAKO LANGILEAK OINARR. 
SOLD. HILEAN

APARTIKULUA PAGAK 
ETA OPORRETAN

GUZTIRA 
URTEAN

HIRURTEKO ANTZINAT

LEHENA HURRENGOA

Arduradun nagusia 1.566,75 1.566,75 23.501,25 75,63 60,72

Zonako arduraduna 1.501,68 1.501,68 22.525,20 72,77 58,20

Taldeko arduraduna 1.319,15 1.319,15 19.787,25 63,92 51,11

Lantaldeko arduraduna 1.285,46 1.285,46 19.281,90 62,26 49,81

Espezialista/ofiziala/gidari garbitzailea 1.379,40 1.379,40 20.691 66,80 53,45

Peoi espezialista/laguntzailea 1.295,01 1.295,01 19.425,15 62,73 50,18

Garbitzailea 1.185,16 1.185,16 17.777,40 59,26 47,40

Eskorga-gidaria 1.281,43 1.281,43 19.221,45 62,06 51,28

Soldata-tauletan ezarritako soldataz gain, eskorga gidariak 97,92 euroko prima jasoko du 
hilean bider 15 paga = 1.469,14 euro urte bakoitzean hitzarmen honetako 8. artikuluan ezarritako 
lanaldia egiteagatik.
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