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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA ENPLEGU SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Envases Metalúrgicos de Álava, SA enpresarentzako hitzarmen kolektiboa

Ebazpena, Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde ordezka-
riarena. Honen bidez ebazten da Envases Metalúrgicos de Álava, SA enpresarentzako hitzarmen 
kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. Hitzarmenaren kodea: 01100231012014.

AURREKARIAK

2021eko martxoaren 10ean aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, negoziazio batzordeko enpre-
sari ordezkariek eta ordezkari sozialek, 2020ko urriaren 6an sinatu zuten lan hitzarmen kolek-
tiboaren 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 Estatutu  
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 24a

Arabako lurralde ordezkaria
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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Envases Metalúrgicos de Álava, SA enpresaren hitzarmen 
kolektiboa 2020 - 20121- 2022 urteak

Laudion, 2021eko martxoaren 1ean, Envases Metalúrgicos de Álava, SA enpresaren lokaletan,  
enpresa batzordea eta enpresako zuzendaritza bildu dira.

1. Eremua

Hitzarmen honetako xedapenek Envases Metalúrgicos de Álava, SA enpresaren eta hango 
langileen arteko lan-harremanak arautuko dituzte. Hitzarmenak enpresako langile finkoei era-
gingo die, bai eta aldi baterako kontratuekin edo behin-behineko kontratuekin edota legez arau-
tutako beste edozein kontratu-motarekin enpresan lanean hasten direnei ere, kontratu-mota 
bakoitzaren muga espezifikoen barruan betiere.

Hitzarmen honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira enpresaren barruan zuzendaritzako 
eta buruzagitzako lanpostuak dituzten langileak.

Hitzarmen honetan arautzen ez diren alderdietarako, enpresako zuzendaritza eta langileen 
ordezkariak zentzuzkotzat jotzen den irtenbide bat adosten saiatuko dira kasu bakoitzerako, harik 
eta erabaki bat adosten den eta enpresako hitzarmenean gehitzen den arte.

2. Indarraldia eta iraupena

Hitzarmen hau 2020ko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra bitartean egongo da in-
darrean, ondorio guztietarako, eta ulertuko da amaituko dela 2022ko azaroaren 1etik aurrera, 
eta, beraz, 2023. urterako eta hurrengo urteetarako hitzarmena egiteko negoziazioak hasi behar 
direla data horretan.

3. Xurgapen- eta konpentsazio-klausulak

Legeetako, arautegietako, hitzarmenetako edo, oro har, hitzarmen honek baino maila handia-
goa duten arauetako xedapenek hobekuntza ekonomikoak edo bestelako hobekuntzak ezartzen 
badituzte, hitzarmen honek xurgatu eta konpentsatu egingo ditu hobekuntza horiek osotasu-
nean eta urteko zenbatekoan. Alderaketa ez da kontzeptuz kontzeptu egingo, orokorrean baizik.

4. Lanaldia

Enpresako zuzendaritzak izango du lanaldia eta lan-ordutegia finkatzeko eskumena. Zuzen-
daritza egutegi eta ordutegi hori langileen ordezkariekin adosten saiatuko da.

Urteko lan-egutegia baldintza hauen arabera ezarriko da:

— ziurtatzeko enpresak 230 eguneko lan-jarduera izango duela (merkatuan presentzia osoa 
edo partziala duela) finkatuko dira: jai ofizialak, udako oporrak eta lanik gabeko gainerako egu-
nak, egutegia egokitzearen ondoriozkoak.

— lanaldi osoa duten enplegatuei benetako 8 lan-orduko 215 lan-egun izango dituzte, eta, 
beraz, lan-prozesua eten gabe jan beharko dute ogitartekoa.

— enplegatu bakoitzak norbere gauzetarako bi egun edukiko du 1. eranskinean adostu-
takoaren arabera.

Hauek dira lanaldi osoan diharduen langile bakoitzak urtean sartuko dituen benetako lan-or-
duak 215 egun bider 8 ordu eguneko = 1720 ordu urtean.

Urteko egutegia antolatzean, kontuan hartuko da Langileen Estatutuan ezarrita dagoen 
udako oporraldia.

Gainerako lan-egutegia urte bakoitzean ezartzen diren zubi eta jaiegun ofizialen baitan 
egongo da.

Udako oporralditik kanpoko lanik gabeko egunak Aste Santuan eta/edo Pazko astean hartuko 
dira (enpresak fabrika erdiarekin egingo du lan), bai eta Gabonetan ere (fabrika itxi egingo da).

ALHAOn argitaratuko dira, urtero, jai-egun ofizialak.
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5. Lan-ordutegia

Lan-ordutegi hauek ezarri dira:

Fabrikako langileak:

Txandaka: 06:00-14:00, 14:00-22:00 eta 22:00-06:00

Lanaldi zatitua: 08:00-13:00 eta 15:00-18:00

Bulegoko langileak oro har:

Sarrera Irteera

08:00etatik 09:30era 13:00etatik 13:30era
15:00etatik 15:30era 18.00etatik 19:30era

Lanaldi zatitua duten langileek lanaldi jarraitua egiteko aukera edukiko dute hil bakoitzeko 
ostiral batean.

Lanaldi hori txandaka egingo da sail bakoitzaren barruan, langileak bertan direla eta zere-
ginak era egokian garatzen direla bermatzeko.

6. Oporrak eta lanik gabeko beste egun batzuk

1. Udako oporrak.

Oro har, udako oporrak uztailaren 15etik irailaren 15era bitarte hartuko dira. enpresa abuz-
tuan itxiko da, bi astez.

Bezeroek merkatuan eskatzen diguten presentzia dela-eta azken urteotan egin dugun mo-
duan, langileek bi taldetan hartuko dituzte oporrak, urte bakoitzerako onartzen den egutegi 
zehatzaren arabera.

Aldi baterako ezintasuna dela-eta langilea bajan badago egutegiko oporren hasieratzat 
ezarritako datan, oporraldia ez zaio hasitzat emango. Mediku-alta jaso ondoren, Langileen 
Estatutuaren 38. artikuluan ezarritakoa aplikatuko zaio.

Oporrak eten egingo zaizkie oporraldiaren barruan ezkontzen diren langileei, oporrak hasi 
baino lehen jakinarazten badute.

Oporrak hartzeko ezarritako datan enpresan benetako urte bat baino gutxiago lan egin duten 
langileek dagokien egun-kopurua izango dute, benetan lan egindako denborari dagokiona, hala 
egin baita orain arte sektore metalografikoaren praktika historikoari jarraituz.

Lan-arrazoiak edo mantentze-arrazoiak direla-eta enpresak eskatuta oporrak uztailaren 15etik 
irailaren 15era bitarteko tartetik kanpo hartu behar dituzten langileek 36,35 euroko plus bat jasoko 
dute eguneko. Diru-kopuru hori urtero berrikus daiteke, soldata-kontzeptuen ehuneko berean.

Hitzarmen kolektiboko 6. puntu honetako B atalean gehitu da 2007ko maiatzetik indarrean 
dagoen akordioa, udako oporretakoak ez diren lanik gabeko egunei buruzkoa.

2. Udako oporretatik kanpoko lanik gabeko egunak.

Hitzarmen honetako 4. puntuan aipatutako lanik gabeko egunetan (normalean Aste Santuan 
edo Pazko astean eta Gabonetan hartzen dira) zerbitzuak emateagatiko konpentsazioak zenbateko 
ezberdinak izango ditu, kontuan hartuta noiz hartzen diren jaiegun horietan lan egindako egunak.

Konpentsazioa bi modalitate hauetan egin ahal izango da:

1. Egun solteak: egun natural bat lanean emandako lanik gabeko egun bakoitzeko, gehi 
eguneko 36,35 euroko konpentsazio ekonomiko bat, baldin eta egunak irailaren 16tik ekainaren 
14ra bitartean hartzen badira. Egunak ekainaren 15etik irailaren 15era bitartean hartzen badira, 
berriz, konpentsazio ekonomikoa 9,01 eurokoa izango da eguneko.
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2. Taldekatutako egunak, aurretik edo atzetik zubi batekin lotzen ez direnak. Egun natural 
bat egun bakoitzeko, gehi 18,02 euroko konpentsazio ekonomikoa eguneko, urteko edozein 
garaitan.

3. Zubi bati lotutako egunak. Egunak ekainaren 15etik irailaren 15era bitartean hartzen ba-
dira, egun bat egun bakoitzeko, konpentsazio ekonomiko gehigarririk gabe. Egunak irailaren 
16tik ekainaren 14ra bitartean hartzen badira, berriz, egun bat egun bakoitzeko, gehi 12,02 
euroko konpentsazioa eguneko.

Oro har, oporraldian edo udako oporretatik kanpoko jaiegunetan lanean emandako egunak, 
edozein egoeratan lan egindako gainerako aparteko orduak bezala, urte natural horretan bertan 
hartu behar dira lehentasunez.

7. Ordainsariak

2020. urtea: kategoria bakoitzeko ordainsari gordinen gainean benetako KPIren soldata- 
igoera proportzionala eta pertsonala aplikatuko da. KPI negatiboa bada, soldata gordina ez da 
egokituko.

2021. urtea: benetako KPIren soldata-igoera gehi ehuneko 1 aplikatuko da, 2020. urtean 
ezarritako mekanika berberarekin. Edonola ere, ehuneko 1,5eko gutxieneko soldata-igoera 
bermatuko da, ehuneko 0,5ekoa proportzionalki eta pertsonalki, eta ehuneko 1ekoa linealki.

2022. urtea: benetako KPIren soldata-igoera gehi ehuneko 1 aplikatuko da, 2020. urtean 
ezarritako mekanika berberarekin. Edonola ere, ehuneko 1,5eko gutxieneko soldata-igoera 
bermatuko da, ehuneko 0,5ekoa proportzionalki eta pertsonalki, eta ehuneko 1ekoa linealki.

Enpresak urtero erabakiko du igoera, urteko benetako KPIaren arabera.

Behin, 2020., 2021. eta 2022. urteetako KPI errealak argitaratutakoan, aurreikusitako KPIrekin 
dauden aldeak ordainduko dira, eta kategoria bakoitzari dagozkion soldata-taulak egunerko dira.

LANBIDE-TALDEA KATEGORIA 2020. URTEKO 
SOLDATA GORDINA

Maisutza

Maisua/a N-S 51.577,09

Maisua/a N-1 47.935,59

Maisua/a N-2 44.215,61

Maisua/a N-3 42.097,59

Goi mailako teknikaria

1. mailako ofiziala N-1 39.204,32

1. mailako ofiziala N-2 37.617,16

1. mailako ofiziala N-3 36.014,10

Erki maialako teknikaria

2. mailako ofiziala N-1 34.239,52

2. mailako ofiziala N-2 32.932,39

2. mailako ofiziala N-3 31.804,32

Onarrizko teknikaria

3. mailako ofiziala N-1 30.690,71

3. mailako ofiziala N-2 29.773,01

2. mailako espezialista 24.137,91

Fabrikako laguntzailea 20.143,69

Administrazio burua

1. mailako administrazio-burua N-2 45.875,62

2. mailako administrazio-burua N-1 43.275,22

2. mailako administrazio-burua N-2 41.602,78

2. mailako administrazio-burua N-3 40.051,39

Goiko administraria

1. mailako ofizial administraria N-1 37.571,56

1. mailako ofizial administraria N-2 36.102,71

1. mailako ofizial administraria N-3 34.919,22
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LANBIDE-TALDEA KATEGORIA 2020. URTEKO 
SOLDATA GORDINA

Erdi administraria

2. mailako ofizial administraria N-1 34.230,83

2. mailako ofizial administraria N-2 31.985,97

2. mailako ofizial administraria N-3 30.588,27

Oinarrizko administraria

Administrari laguntzailea N-1 29.172,53

Administrari laguntzailea N-2 26.413,00

Administrari laguntzailea N-3 21.333,10

Oharra: taula hau 2020rako KPI errealaren ehuneko 0ko igoerarekin eguneratuta dago (-ehu-
neko 0,5), gehi ehuneko 1 lineala.

Oinarrizko talde teknikoaren ibilbide profesionalerako ezarritako prozeduraren arabera, 
talde horretako langileek aldi orientagarri batzuk pasa beharko dituzte kategoria ezberdinetan 
(fabrikako laguntzaile bezala, 9 hilabete; 2. mailako espezialista, 24 hilabete, eta 3. mailako N2 
ofizial bezala, 24 hilabete); prozesu hori igarota, 3. mailako ofizial N3 izatera pasa daitezke, 
betiere balorazio positiboa jasotzen badute.

Oinarrizko talde teknikoaren ibilbide profesionalerako ezarritako prozedurak kategoria des-
berdinetan egoteko aldi orientagarri batzuk aurreikusten ditu (lantegiko laguntza 9 hilabete;  
2. mailako espezialista 24 hilabete eta N2 3. mailako ofiziala 24 hilabete). Aldi horiek betetakoan, 
balorazio positiboa egonez gero, N1 3. mailako ofizialera pasa ahal izango dira.

N3 administrari laguntzaileentzat 12 hilabeteko aldi orientagarri bat aurreikusten da; aldi 
hori bete ondoren, administrari laguntzaile N2 izatera pasa daitezke, betiere balorazio positiboa 
jasotzen badute.

Erdi-mailako teknikari eta administrarien taldearen ibilbide profesionalerako ezarritako 
prozedurari 3 urtetik 2 urtera murriztuko zaio kategoria teknikoetako bakoitzean egin beharreko 
egonaldiaren aldi orientagarria (N3 2. mailako ofiziala, N2 2. mailako ofiziala eta N1 2. mailako 
ofiziala), bai eta kategoria administratiboetakoa ere (N3 2. mailako administrari ofiziala, N2  
2. mailako administrari ofiziala eta N1 2. mailako administrari ofiziala). Epe horiek betetakoan, 
balorazio positiboa lortu bada eta lanpostu hutsik badago, kategoria profesional hori daukaten 
arlo funtzionaletan hurrengo kategoriara sartu ahal izango da.

8. Enpresaren martxan parte hartzea

2010era arte, jarduera-mailan oinarritutako sistema bat erabiltzen zen, baina 2011n beste 
sistema bat jarri zen haren ordez, enpresak urte bakoitzean (urtea amaitutakoan) lortutako 
emaitza ekonomikoetan oinarritua, udalerriko beste enpresa garrantzitsuren batean aplikatzen 
den sistema hartuta erreferentziatzat.

Egungo sistemak irabazien urteko ordainsaria edo hitzarmen-ordainsaria gero eta ehuneko 
handiagoan hobetzen du, urte horretan lortutako emaitzaren arabera, behean azaltzen den 
eskemari jarraituz.

EMAITZA (MILA 
EUROTAN)

HITZARMEN-ORDAINSARIAREN 
GAINEKO EHUNEKOA

755,33 Ehuneko 5

1.258,88 Ehuneko 10

1.888,34 Ehuneko 15

2.517,78 Ehuneko 20

Oharra: ordainsari-kontzeptu honetarako, honako emaitza hauek soilik izango dira konputa-
garriak: Laudioko fabrikako jarduera arruntetatik datozenak eta, ikuskatutako finantza-egoeretan 
erregistratuta egonik, kontu-ikuskarien onarpena jaso ondoren Akziodunen Batzar Nagusira 
bidali direnak, hark onar ditzan, Sozietate Anonimoen Legeari jarraituz.
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Kanpoan geratuko dira aparteko emaitzak, hala nola makinak saltzetik lortutakoak, filialetatik 
datozen dibidenduak eta antzekoak.

Enpresaren martxan parte hartzeagatiko kontzeptu horregatik ordaintzen den kopurua modu 
linealean banatuko da; hau da, enpresako langile guztiei kopuru berdina egokituko zaie. Dena 
den ez da ordainsari-kontzeptu finkoetan gehituko; izan ere, duen izaeragatik, kontzeptu aldakor 
bat da, eta enpresaren benetako martxaren arabera ordainduko da, urte bakoitzean.

9. Antzinatasuna

1995. urtean Industria Metalografikoaren eta Ontzi Metalikoen Fabrikazioaren Estatuko 
Hitzarmen Kolektibo Sektorialean egin zen moduan, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera aldatu egin 
zen berariazko osagarriaren erregulazioa (antzinatasun ohia), enpresako ordainsari-kontzeptuen 
artean gehituta zegoena.

Hiru langile-talde bereizten dira, 2013ko abenduaren 31n duten lan-kontratu motaren arabera:

1. Kontratu mugagabea duten langileak, 2013ko abenduaren 31n lau bosturtekotik gorako 
antzinatasuna zutenak:

Jarraitzen dute sortzen antzinatasunaren-kontzeptua, oinarrizko soldataren ehuneko 5 bos-
turteko, Ontzietan egindako lan-bizitzaren bukaera arte.

2. 2013ko abenduaren 31n lau bosturtekotik beherako eta 2 bosturtekotik gorako antzinata-
suna duten langileak:

Ez dute eskuratuko desagertutako antzinatasun-kontzeptua, nahiz eta jasotzen jarraituko duten 
ad-personan eskubide gisa josotzen jarraituko dute bosturtekoaren osagarria (antzinatasun ohia), 
2013ko abenduaren 31rako sortuta leudekeen bosturteko osoen eta bosturteko-zatien arabera.

Kontzeptu horren zenbatekoa (lehen antzinatasuna) urtero eguneratuko da, hitzarmenaren 
ordaintzeko beste kontzeptuen portzentaje berean.

3. 2013ko abenduaren 31n bi bosturteko baino gutxiagoko antzinatasuna duten langileak.

2013ko abenduaren 31n bi bosturteko baino gutxiagoko antzinatasuna duten langileek, 
hau da, ontzietan alta-data 2003ko abenduaren 31 baino beranduago dutenek, antzinatasuna 
sortuko dute, enpresan alta ematen duten datatik aurrera, gehienez ere 2 bosturtekoz, 2021eko 
urtarrilaren 1etik aurrera.

Antzinatasunaren kontzeptua bosturteko bakoitzeko oinarrizko soldataren ehuneko 5aren 
arabera sortzen da.

Antzinatasunaren kontzeptu berri hori kobratzea ez da bateragarria 9. artikuluko 2. atalean 
jasotako Bosturteko osagarria kobratzearekin. Hau da, 2003ko abenduaren 31 osteko alta-data 
duten langileek bosturteko osagarria jasotzeari utziko diote eskema berri honetara atxikitzeko.

10. Gau-plusa

Gaueko txandan lan egiten duten langileek plus bat jasoko dute gauez lan egin duten be-
netako egun bakoitzeko. Hauek dira 2017ko urtarriletik aurrera gau-plusagatik emango diren 
zenbatekoak, kategoriaka banatuta.

KATEGORIA ZENBATEKOA

Maisua N-S 63,53

Maisua N-1, N-2 eta N-3 53,19

1.mailako ofiziala N-1, N-2 eta N-3 43,51

2.mailako ofiziala N-1, N-2 eta N-3 35,03

3.mailako ofiziala N-1 eta N-2 33,25

2. mailako espezialista 30.22

Fabrikako laguntzailea 21,79

Oharra: taula hau KPIri dagokion ehuneko 0ko igoerarekin gehi ehuneko 1 linealarekin egu-
neratuta dago.
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Zenbateko horietan ez dira sartzen oporraldiagatiko, lizentziengatiko eta abarrengatiko or-
dainketak. Honako hauengatik soilik jasoko dira zenbateko horiek: langileak gauez lan egiten 
duen benetako egunengatik, eta langileari gauez lan egitea egokitzen bazitzaion ere, laneko 
istripuen, lanbide-gaixotasunen eta sindikatuko erantzukizunak betetzeko legez ezarrita dauden 
orduen ondorioz huts egiten duen egunengatik.

11. Lan-baldintzak

Lan-baldintzak nabarmen aldatzen dituzten erabakiek Langileen Estatutuko 41. Artikuluan 
eta hitzarmen honen 25.artikuluan ezarritakoa bete beharko dute.

12. Lan-osasuna

Gaur egun, enpresak kontratatuta dauzka lan-arriskuen prebentziorako zerbitzuak, IMQ 
Prevenciónaren bidez, bai segurtasunaren, ergonomiaren eta higienearen alorrean, bai eta 
osasunaren zaintzaren alorrean ere.

Enpresak konpainia horri eskatuko dio iker ditzala, legean ezarritakoaren arabera, inguru-
men-faktoreen mailak eta laneko osasunarekin lotutako gainerako alderdiak.

Ikerketa horietan hautemandako irregulartasunak konpontzeko edo aurkitzen diren arrazoi-
zko hobekuntza-aukerak gauzatzeko behar diren mekanismoak ezarriko dira.

13. Distantzia-plusa

Garraiobide publiko erregularrak (trena edo autobusa) dauden kasuetan, joan-etorriko txar-
telaren ordainketa aplikatuko da.

Distantzia-plusa langileek lan-kontratua formalizatzen den unean duten helbidearen arabera 
zehazten da. Ondorioz, langileek ondoren lanbidea aldatzen badute, ezingo da distantzia-plusa 
eguneratu edo hura kobratu, hala badagokio.

14. Beste soldata-osagarri batzuk

Nomina ordaintzeko egituran eta beste ordainsari batzuen finkapenean, orain arte aplikatu 
izan den sistema bera aplikatuko da. Dena den, egitura horri eustearen arrazoi bakarra da in-
dustria metalografikoaren irizpide orokor historikoetara egokitzea. Kontzeptuen zenbatekoak 
7. puntuan adostutako urteko ordainsari gordinean daude gehituta (urteko kontzeptu globala 
hartu behar da kontuan, eta ez osagai partzial bakoitza).

15. Aparteko orduak

Oro har, ez da aparteko ordurik egingo, premiazko beharrengatik egituraren eta mantentze-la-
nen alorrean aparteko orduak egin behar direnean izan ezik.

Salbuespen modura, lanaldi arrunta luzatu ahal izango da, egoera hauetakoren batean:

• Ezinbestekoa bada; hau da, ezbeharrak eta bestelako aparteko eta premiazko kalteak pre-
benitu edo konpontzeko bada.

• Behar bezain laster aurreikusi ezin izan diren arrazoiengatik, lanaldi arrunta luzatu behar 
bada nahitaez, enpresak bere jarduera normala izateko. Nolanahi ere, egiaztatu beharko da 
ezinezkoa dela lan-soberakina beste langile batzuek egitea, honako arrazoi hauetako batengatik:

a) Aparteko lan-denbora hori oso motza denez, ez delako bideragarria kontratazio berri bat 
egitea.

b) Ezinezkoa delako eskatutako erreakzio-denboran kontratazio berriak egitea.

c) Enplegu-zerbitzu publikoen eta pribatuen lankidetza eskatu ondoren, horiek ez dizkiote-
lako eman enpresa eskatzaileari dagokion lanposturako prestakuntza egokia duten langileak.

Langileek aukeratuko dute aparteko orduetan jaia hartu nahi duten edo kobratu nahi dituzten.
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Jai hartzekotan, aparteko ordu arrunt bakoitzagatik ordu bat hartu ahal izango da, eta apar-
teko ordu berezi bakoitzagatik, berriz, bi ordu.

Irizpide hori bera aplikatuko da orduak ordaintzen bazaizkie; hau da, ordu berezien kasuan, 
erdiagatik jai har daiteke eta beste erdia kobratu.

Atseden-egunak hartzea erabakitzen bada, fabrikazio-arduradunarekin adostu beharko da 
zer egun hartuko diren zehazki, enpresaren martxa normala ez kaltetzeko.

Aparteko orduen balioari aplikatu beharreko ehuneko-igoera honako hau izango da: 7. arti-
kuluan hitzarmen honek indarrean dirauen bitarterako soldata-ordainsarietarako adostutakoa. 
Aparteko orduen balioen 2014rako taula eguneratuak gehitu dira, kategoriaka banatuta.

KATEGORIA ORDUAREN 
ZENBATEKOA

Maisua N-S 25,91

Maisua N-1 23,87

Maisua N-2 22,97

Maisua N-3 22,22

1. mailako ofiziala N-1 19,12

1. mailako ofiziala N-2 18,80

1. mailako ofiziala N-3 18,24

2. mailako ofiziala N-1 18,01

2. mailako ofiziala N-2 17,42

2. mailako ofiziala N-3 16,83

3. mailako ofiziala N-1 16,75

3. mailako ofiziala N-2 16,44

2. mailako espezialista 15,68

Fabrikako laguntzailea 11,89

Oharra: taula hau KPIri dagokion ehuneko 0ko igoerarekin gehi ehuneko 1 linealarekin egu-
neratuta dago.

Langileen ordezkariek eta Zuzendaritzak aparteko orduen azterketa bat egingo dute hilero, 
zenbat egin diren eta zer arrazoigatik egin diren jakiteko.

Orain arte egin izan den moduan, aparteko ordu bereziaren zenbatekoa kategoria bakoitzeko 
aparteko ordu arruntari dagokion zenbatekoaren bikoitza izango da.

Oro har, aparteko lanorduak hartuko dira lanordu horiek sartu diren urte natural berean.

16. Zerbitzuen instalazioetan edo fabrikazio-lerroetan izandako matxurekin lotutako kasu 
berezietan deitzea

Era horretako matxurak gertatzen direnean eta langileei beren lan-ordutegi arruntetik kanpo 
deitzen zaienean, langileek 57,84 euro jasoko dituzte.

Konponketa egingo duen langilearen lanbide-kategoriaren lehenengo aparteko orduari 
dagokion zenbatekoa sartzen da kopuru horretan. Fabrikako zuzendaritzak konponketa horiek 
aurrez programatu ezin izan dituenean soilik hartuko dira kontuan egoera horiek.

17. Aparteko haborokinak

Langileek hileko soldata bat jasoko dute aparteko ordainsari gisa lehenengo seihilekoan 
(uztailaren 10ean), eta hileko beste soldata bat, bigarren seihilekoan (abenduaren 10ean).

Honako hauek hartuko dituzte barnean haborokin horiek:

• Oinarrizko soldata, antzinatasuna eta borondatezkoa.
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Langileek aparteko beste ordainsari bat ere jasoko dute, hirugarrena: hitzarmen-ordainsaria. 
Sortu eta hurrengo urteko martxoan ordainduko da, eta aurreko urtean jasotako ordainsariekiko 
proportzionala izango da. Formula honen bidez kalkulatzen da:

• Aurreko urtean oinarrizko soldataren, antzinatasunaren eta borondatezkoaren kontzep-
tuengatik jasotako zenbatekoen ehuneko 10.

• Hiru ordainsari horien zenbatekoa gehituta dago dagoeneko kategoria bakoitzerako ados-
tutako urteko ordainsari gordinean.

18. Beste prestazio eta hobekuntza sozial batzuk

A) Lan-istripuen edo lanbide-gaixotasunen kasuan, soldataren ehuneko 100 ordainduko zaie 
egoera horietan dauden langileei.

Soldata-osagarriak kalkulatzeko, istripua izan duen langileari baldintza normaletan zegokion 
lanaldi teorikoa hartuko da erreferentziatzat.

Istripuagatik bajan dagoen langileak ez du inolaz ere altan egonda jasoko lukeena baino 
gehiago jasoko.

B) Gaixotasun arruntagatiko edo lanez kanpoko istripuagatiko baja-egoeretan, nominako 
kontzeptu guztiak jasoko dira, bajan emandako egunei dagokien laneratze- eta puntualta-
sun-plusa izan ezik.

C) Enpresan altan dagoen langileak 65 urte betetzen baditu edo aurretik erretiratzeko 
baldintza legalak betetzen baditu, baja hartzen badu ezintasun absolutuagatik edo ezintasun 
osoagatik edota hil egiten bada, hori gertatzen den egunetik aurrera hileko soldata bat ordain-
duko zaio, enpresako langile gisa eman duen bosturteko bakoitzeko, mugarik gabe. Hileko sol-
data horien zenbatekoa aparteko haborokinen berdina izango da; hau da, oinarrizko soldataren, 
antzinatasunaren eta borondatezkoaren kontzeptuei dagokiena.

Ezintasun absolutuaren, ezintasun osoaren eta heriotzaren kasuetan, prestazio hori Surne 
konpainiarekin kontratatutako aseguru-polizak estaltzen du. Polizaren zenbakia: 20071020101900.

D) Enpresan 25 urteko antzinatasuna lortzen duten langileek beste haborokin bat ere izango 
dute: hileko bi soldata, aparteko haborokinen oinarri berberekin. Horrez gain, ordaindutako 
baimen-egun bat emango zaie, eta opari bat jasoko dute.

E) Legezko erretiro-adinera iristeko bi urte falta zaizkien langileei, lanaldia murriztuko zaie: 
lehenengo urtean, lanaldiak ordubete gutxiago izango du; bigarrenean, berriz, bi ordu gutxiago 
izango ditu.

Duten lanpostua dela-eta antolaketa-arrazoiengatik neurri horri heldu ezin dioten langileei 
oporrak astebete luzatuko zaizkie lehenengo urtean eta bi aste bigarren urtean, konpentsazio 
gisa. Oporraldi horien datak enpresako Zuzendaritzarekin adostu beharko dituzte, enpresaren 
antolaketa-beharrak kontuan hartuz betiere.

19. Hobekuntza sozialen fondoa

1979ko martxotik, diru-kopuru bat esleitzen da hobekuntza sozialetarako. Martxoaren 15ean 
egiten da funtsa horren urteko hornidura, eta 2020an 128.730,93 euro hornitu dira. Diru-kopuru 
hori urtero berrikus daiteke, soldata-kontzeptuen ehuneko berean.

Langileek eta haien ordezkariek kudeatzen dute funtsa, eta honela erabili izan da nagusiki 
orain arte:

— Eguberriko paketea.

— Kapitalizazio-plana (60 urte arte).

60 urtetik goragoko langileei pertsonalki ordainduko zaie kapitalizazio-planari dagokion 
kopurua.
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Hobekuntza-fondoan metatutako saldoa legezko interes-tasan eguneratzen da, mugaegu-
neratutako hiruhilekoen arabera.

Funts horretan pilatutako diru-kopuruarekin egiten den edozein ordainketa, betiere funtsaren 
araudian ezarrita dagoena, enpresa batzordeari jakinarazi beharko zaio aurrez. Ordainketa hori 
ez badago ezarrita edo araututa hitzarmenean edo funtsaren araudian, enpresa batzordeak 
ordainketa hori egiteko baimen espresua eman beharko du.

Gabonetako produktuen paketea banatzearekin batera, zozketa bat egin izan da hasiera-ha-
sieratik. Zozketa horretan, 15 egun naturaleko bidaia bat egokitzen zaio enpresako langile bati, 
beste pertsona batekin batera joan ahal izateko uztailaren 15etik irailaren 15era bitarteko sasoitik 
kanpo. Zozketako sarituak ezin du hurrengo urteetako zozketetan parte hartu.

20. Eroski

Aurreko urteetan bezala, enpresak ordainduko du Eroskiko kuotako bazkide-txartelaren 
zenbatekoa.

21. Biltzarra

Enpresako langileek 4 ordu ordainduta izango dituzte gehienez urtean, inolako deskonturik 
gabe, lantokian biltzarrak eta bilerak egiteko, jarraian adieraziko diren baldintzetan:

A. Enpresa batzordeak egin ahal izango du deialdia, gehiengo soilarekin. Era berean, enpre-
sako langileen ehuneko 33k edo gehiagok hala eskatzen badu egin ahal izango da deialdia.

B. Enpresako zuzendaritzari gutxienez ere 24 ordu lehenago jakinaraziko zaio biltzarrerako 
deia egin behar dela, eta honako hauek zehaztuko dira jakinarazpenean: data, ordua, bile-
ra-lekua, gai-zerrenda eta enpresakoak ez diren zer pertsona egongo diren bileran, Enpresa 
Batzordearen gonbidatu gisa (adibidez, aholkulari sindikalak).

Enpresa batzordea izango da biltzarreko buru, bai eta biltzarraren garapenaren arduradun ere.

22. Langileak ordezkatzeko eta berritzeko akordioa

Enpresaren asmoa da 5 linearako plantilla batekin lan egitea, merkatuak aukerarik ematen 
badu betiere.

Enpresak txanda-kontratua aplikatzeko sistema bat dauka indarrean gaur egun, eta indarrean 
eutsi nahi dio, legeriak horretarako aukera ematen duen heinean eta enpresaren beharrek eta 
langileen nahiak bateragarri eta aplikagarri egiten duten heinean.

Enpresaren beharrek ez badute aukerarik ematen aurretiko erretiro partziala txanda-kon-
tratuaren bidez hartzeko, beste formula batzuk bilatuko dira, legez baimendutako adinetik au-
rrera langileek aurretiko erretiroa hartu ahal izateko, haientzat eta enpresarentzat egokiak diren 
baldintzetan.

Txanda-hartzaileek bi txanda egingo dituzte gehienez, eta bigarrenerako kontratu mugagabe 
bat egingo zaio.

Ontziak atxikita dituen 20/2018 Errege Lege Dekretuaren arabera, honako baldintza hauek 
2022ko abenduaren 31ra arte aplikatuko dira:

LANGILEAREN 
ADINA

GUTXIENEKO 
ANTZINATASUNA ENPRESAN

ESKATUTAKO 
KOTIZAZIO-URTEAK

LANALDIAREN LEGEZKO 
GEHIENEKO MURRIZKETA

61 6 33 Ehuneko 75

Etorkizunean aldaketak gertatuz gero, gorantz zein beherantz, horrek ekarriko du aldaketa 
horietara egokitzea enpresak bermatutako ehunekoak

Enpresa egungo epeak handitzeko aukera baloratzeko prest egongo da, egungo legediaren 
eta unea iristean enpresak duen egoeraren arabera ezar daitezkeen luzapenak kontuan hartuta.
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Txanda-kontratua egiteko prozedurak honako irizpide hauek ezartzen ditu txanda-hartzaileen 
izendapenerako:

— Lege-betekizunak.

— Antolaketa-beharrak.

— Barne- eta kanpo-balorazioen araberako izendapena.

— Balorazioan berdinketa gertatuz gero, antzinatasuna lehenetsiko da.

Enpresak hitz ematen du 2021eko martxoaren 31 baino lehen formalizatuko dizkiela lan-kon-
tratuak gaur egun aldi baterako lan-enpresen bidez kontratatuta dauden lau pertsonari.

23. Lizentziak eta baimenak

Ebakuntza kirurgikotzat jotzen da anestesia osoarekin edo anestesia epiduralarekin egiten 
dena.

Hitzarmen honetan ezarritako ondorio guztietarako, ospitaleratzetzat jotzen da proba medi-
koak egiteaz bestelako arrazoiengatik ospitalean sartzea.

Ahaideak gaixoari arreta emateko ahalik eta modurik egokienean koordina daitezen, lan-
gileak baimen-egunak hartu ahal izango ditu, bai ospitaleratuta dagoen bitartean, bai senidea 
sendatuta dagoen bitartean, betiere ospitaleratu eta hurrengo hilabetean, saileko arduraduna-
rekin aldez aurretik adostuta.

Enpresako langileek baimena hartu ahal izango dute hitzartutako soldatarekin, baldin eta 
dagokion aurrerapenaz justifikatzen badute baimen hartze hori, lizentzia ordaindua sortuko 
duen eguna jakin daitekeen kasuetan, edota, salbuespen gisa, baita langileen departamentuari 
abisatuz departamentuko arduradunari jakinarazi ezin izan dioten kasuetan ere, honako arrazoi 
hauengatik (dagokion ziurtagiri idatzia aurkeztu behar dute beti):

A) Hiru lanegun, gurasoak edo ondorengoak hilez gero, odolkidetasunekoak zein ezkontza- 
ahaidetasunekoak izan).

B) Bost lanegun ezkontidea hiltzen bada.

C) Hiru egun natural, horietatik gutxienez 2 egun natural izan beharko direlarik, neba-arre-
bak, aitona-amonak eta bilobak hiltzeagatik, odolkidetasunekoak nahiz ahaidetasunekoak.

D) Hiru egun natural, guraso, ezkontide, seme-alaba, aitona-amona eta biloben ebakuntza 
kirurgikoagatik edo ospitaleratzeagatik, 2 egun baino gehiago, (odolkidetasunekoak nahiz 
ezkontza-ahaidetasunekoak).

E) Bi egun natural, anai-arreben, ebakuntza kirurgikoagatik edo ospitaleratzeagatik, 2 egun 
edo gehiago, (odolkidetasunekoak nahiz ezkontza-ahaidetasunekoak).

D eta E paragrafoetan adierazitako baimen ordainduek ospitaleratzea eskatzen zuten 3/2007 
Lege Organikoa ezarri baino lehen. Gaur egun, ordea, ospitaleratzerik gabe har daiteke, bal-
din eta medikuak agintzen badu gaixoak etxean atseden hartu behar duela ospitalean hartu 
beharrean.

Baimen ordaindu hori hartzeko, medikuaren frogagiri bat aurkeztu beharko da, eta han 
agertu beharko da ebakuntza kirurgiko bat egon dela eta etxean atseden hartzeko agindu zaiola 
gaixoari; izan ere, bi baldintza horiek ezinbestekoak dira baimen ordaindua emateko.

Aurrez deskribatutako baldintza formalak betetzen badira, baimen ordaindua jasotzeko 
eskubidea onartuko da, barnean hartuta ebakuntza kirurgiko justifikatuaren data.

Gaixotasun larriaren, ebakuntza kirurgikoaren, ospitaleratzearen edo heriotzaren ondorioz 
langileak gutxienez ere 400 km-ko distantzia egin behar badu joan-etorrian, baimena beste 
egun natural batez luzatuko da.

Langileak lan egiten badu baimen ordaindua jasotzeko eskubidea sortzen duen gertaera 
jazotzen den egunean, egun hori ez da hartutako baimen-eguntzat joko.
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F) Egun natural bat, gurasoen, seme-alaben eta anai-arreben ezkontzagatik (odolkidetasu-
nekoak nahiz ezkontza-ahaidetasunekoak).

G) Hamabost egun natural, norberaren ezkontzagatik edo izatezko bikote bihurtzeagatik legalki.

H) Egun natural bat, ohiko etxebizitzaz aldatzeagatik.

I) Beharrezkoa den denbora, nahitaezko betebehar publiko eta pertsonal baterako. Egi-
teko hori betetzea dela medio, langileak hiru hilabeteko epean lanorduen ehuneko 20ra baino 
gehiagora huts egiten badu, enpresak Langileen Estatutuko 46. artikuluan arautzen den 
eszedentzia-egoerara igaro ahal izango du langile hori.

J) Beharrezkoa den denbora, gaixotasun-aseguruko mediku espezialistei edo mediku es-
pezialista partikularrei kontsulta bat egitera joateko. Laneratze- eta puntualtasun-plusa kobratu 
ahal izango da, baldin eta langilea lanera itzultzen bada gutxienez ere lanaldiko 4 ordu egitera, 
eta jasotako arreta justifikatzen duen ziurtagiri mediko idatzi bat aurkezten badu (Laudioko 
anbulatoriokoa edo zentro medikokoa izan behar du).

K) Enpresa batzordeko kideek 20 ordu izango dituzte hilean, langileak ordezkatzeko lanak 
egiteko, Langileen Estatutuan ezarritako baldintzetan.

L) Langilea lanetik irten ahal izango da, medikuarenera lagundu behar badie 16 urtetik 
beherako seme-alabei, minusbaliotasun fisikoa edo psikikoa duten seme-alabei (adin mugarik 
gabe) edota guraso naturalei. Horretarako, medikuarenean jasotako arretaren ziurtagiri idatzi 
bat aurkeztu beharko du. Laneratze- eta puntualtasun-plusa kobratu ahal izango da, baldin eta 
langilea lanera itzultzen bada gutxienez ere lanaldiko 4 ordu egitera.

M) Langileen Estatutuen 37.4 artikuluaren arabera, semea edo alaba jaiotzean edo hura 
adopzioan edo familian hartzean (45.1.d) artikulua) langileek lana ordubetez uzteko eskubidea 
izango dute haurra edoski ahal izateko harik eta bederatzi hilabete betetzen dituen arte. Ordu 
hori bi zatitan bana dezakete langileek.

Langileak, borondatez, horren ordez lanaldia ordu bat murriztu dezake, helburu berarekin, 
edo denbora hori lanaldi osotan pilatu. Langileen, gizon zein emakumeen, eskubide indibiduala 
da aipatu baimen hori, baina biek lan eginez gero, bietako batek baino ezingo du erabili.

N) A, B, C, D, E, K, L eta M puntuetan, legez eratutako izatezko bikoteei ere aitortuko zaie 
lizentzia. Halaber, elkarrekin bizi diren bikoteei ere aplikatuko zaie, baldin eta bikotea helbide 
berean bizi dela egiaztatzen duen errolda-ziurtagiria aurkezten bada.

O) Langileek lanaldi-murrizketarako eskubidea izango dute Langileen Estatutuaren 37.5 eta 
6. artikuluetan ezarritako kasu eta baldintzetan, departamentuaren edo sekzioaren arduradu-
narekin adostuta.

P) Lanera garaiz iritsi diren eta ondoezagatik lana utzi behar izan duten langileei ez zaie ezer 
kenduko lanetik kanpo emandako orduengatik, baldin eta departamentuko arduradunak lanetik 
irteteko baimena ematen badie aurrez.

Baja hurrengo egunetara luzatzen bada, medikuaren ziurtagiri bidez justifikatu beharko da.

Q) Enpresako langileek gaueko txandan lan egin behar badute eta hurrengo goizeko 12:00ak 
baino lehen proba mediko klinikoak edo ospitaleko proba medikoak egin behar badituzte, proba 
horietarako data eta ordua aurrez finkatuta izanik, langileek baimen ordaindua hartu ahal izango 
dute aurreko gauean, bi baldintza hauek betetzen badituzte:

— Gutxienez ere 48 orduko aurrerapenaz jakinaraztea txanda horretako buruari medikurako 
esleitu dioten hitzorduari dagokion informazioa.

— Ondoren dagokion ziurtagiri medikoa aurkeztea.
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Q paragrafoan adierazitako aukeraren ordez, atal horretan azaldutako egoeran dauden langi-
leek lanaldi hori eguneko txanda batera aldatzeko eskatu ahal izango dute 48 orduko aurrerapena-
rekin, eta Zuzendaritzak eskaera horri erantzuteko moldaketak egiteko konpromisoa hartzen du. 
Dena den, kasu horretan, langilea ez da lan egiteko betebeharretik salbuetsita geratzen.

R) Ordaindu gabeko baimen bat hartzeko beharra duten langileek hartutako baimen hori 
berreskuratzeko aukera izango dute, enpresako Zuzendaritzarekin adostu ondoren. Hauek dira 
baldintzak:

• Baimen horiek salbuespenezko egoeretan soilik emango dira, departamentuko buruak 
aurrez baimen idatzia eman badu.

• Gehienez ere era horretako bost baimen hartu ahal izango dira urtean, Zuzendaritza Na-
gusiaren baimenarekin salbuespen bat egiten ez bada behintzat.

• Hartutako baimen hori berreskuratzeko, departamentuko buruaren baimena beharko da 
aurrez, egun hori enpresaren beharretara egokitu dadin.

• Baimenak ezin izango dira lan-zubiak sortzeko erabili.

• Baldintza hauetatik kanpo geratuko dira lanera huts egitea behar bezala justifikatzen ez du-
ten pertsonak. Beraz, haien hutsegiteak ez dira ordainduko eta ez dira berreskuragarriak izango.

S) Beste alderdi batzuk.

1. Urtean zehar langilea lanera garaiz iristen ez den lehenengo aldian ez da laneratze- eta 
puntualtasun-plusa kenduko.

2. Prebentzio Zerbitzuaren azterketa medikoetan emandako denboraren tratamendu eko-
nomikoa.

Enpresak kontratatuta daukan Prebentzio Zerbitzuko azterketa medikoak lanorduen barruan 
edo haietatik kanpo egin ahal izango dira. Lanorduetatik kanpo egiten badira, enpresak azter-
keta hori egiteko behar izan den denbora ordainduko du, dagokion ziurtagiria aurkeztu ondoren.

Hori txandaka lanean ari diren langileen kasuan.

Lanaldi zatitua duten langileen kasuan, berriz, ezin da azterketa hori lanorduetatik kanpo 
egin; izan ere, Prebentzio Zerbitzuak goizeko 10:00etan egiten ditu azterketak, aurrez enpresa 
bakoitzerako ezarritako egunetan.

24. Ultra – jarduera

Behin hitzarmena salatutakoan, alderdietako batek hala eskatu duelako, edo automatikoki 
salatu delako 2022ko azaroaren 1ean, eutsi egingo zaie iraungitako hitzarmeneko baldintzei, 
harik eta bi alderdiek beste bat izenpetzen duten arte. Bien bitartean modu aktibo eta positiboan 
negoziatzeko konpromisoa hartzen dute bi alderdiek, beste akordio batera lehenbailehen iritsi 
ahal izateko.

25. Hitzarmena ez aplikatzea (hitzarmenean soldatei buruz ezarritakoa ez aplikatzeko klau-
sula deritzona)

Arrazoi ekonomiko edo teknikoen ondorioz edo antolaketa- edo ekoizpen-arrazoien ondorioz, 
enpresak eta hitzarmen bat negoziatzeko legitimatuta dauden langile-ordezkariek hala adosten 
badute, Langileen Estatutuaren 87.1 eta 41.artikuluan ezarritakoari jarraituz, enpresak aukera 
izango du ez aplikatzeko hitzarmen kolektibo honetan aplikagarrian ezarritako lan-baldintzak. 
Horretarako, prozedura hau egin beharko dute:

— Beharrezkoa da kontsultaldi bat jartzea aurrez, 41.4 artikuluko baldintzetan (artikulu hori lan- 
baldintzen funtsezko aldaketei buruzkoa da); 15 egunez iraun dezake gehienez ere.

— Akordioak zehatz-mehatz adierazi behar ditu aplikagarri diren lan-baldintza berriak eta haien 
iraupena. Baldintza horiek ezin izango dira hitzarmenaren beraren indarraldiaz harago luzatu.
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— Ez badago adostasunik, desadostasuna hitzarmeneko batzorde paritariora eraman de-
zakete alderdiek. Batzordeak, gehienez ere, zazpi eguneko epea izango du erabakitzeko, desa-
dostasuna aurkezten denetik zenbatzen hasita.

— Bi alderdiek berariaz adostu dutenez, Batzorde horrek ez badu adostasunik lortzen, PRECO 
lanbide arteko akordioaren adiskidetze- eta bitartekaritza-prozesua aplikatuko da desadosta-
sunak konpontzeko. Arbitraje-prozedura hori aplikatzeko, beharrezkoa izango da bi alderdiak 
hara jotzearekin ados egotea.

— Horrez gain, beharrezkoa izango da bi alderdien adostasuna izatea, hitzarmena ez 
aplikatzeari buruzko desadostasuna ORPRICCEren arbitrajepean edo beste edozein modalita-
tetako arbitrajepean jartzeko.

— Artikulu honek hitzarmena ez aplikatzeko prozedurari edo enpresako hitzarmen kolekti-
boko akordioak ez aplikatzeko prozedurari egiten dio erreferentzia. Ez da aplikagarria izango 
egoera larriagoetan; hau da, epe motzean enpresak bizirik iraun ezin izateko arriskua dagoen 
kasuetan, eta EEEak, ABEEE, konkurtso-egoerako deklarazioak eta egoera larrietan aplikatu ohi 
diren beste prozesu batzuk aplikatu behar direnean, enpresako hitzarmen kolektiboaren ohiko 
negoziazioaren edukitik kanpo baitaude prozedura horiek.

26. Hitzarmen kolektiboaren erregistroa eta argitalpena

Bi alderdiek adostu dute hitzarmen kolektibo hau lan-agintaritzari bidaliko zaiola, erregistra 
dezan eta ALHAOn argitara dezan.

Xedapen gehigarria

Batzorde paritarioa eratzea.

Langileen Estatutuaren 85.3.e) artikuluaren arabera, batzorde paritario bat eratuko da, 
hitzarmen honen negoziazio-batzordeko kideek osatua, hau da, hitzarmen hau sinatzen duten 
enpresa-batzordeko kideek eta enpresa-zuzendaritzako kideek osatua.

Batzorde paritarioaren helburu espezifikoak hitzarmen kolektibo hau interpretatzea eta 
betetzen dela zaintzea izango dira.

Batzorde paritarioa 4 kidek osatuko dute: langileen 2 ordezkarik eta enpresaren 2 ordezkarik.

Batzordea gehienez ere hamabost eguneko epean bildu beharko da, batzordeko edozein 
alderdik egindako deialdiaren egunetik zenbatzen hasita.

Batzorde paritarioaren eskumenak honako hauek izango dira:

1.- hitzarmen honetan ezarritako edozein arau interpretatzea.

2.- hitzarmen honetan jasotako konpromisoak garatzea.

Jakinarazpena tarteko dela, batzordea bilera egin baino gutxienez zazpi egun lehenago 
bilduko da.

Jakinarazpenarekin batera, jorratuko den gaia azaltzen duen idazkia jaso edo aurkeztu be-
harko da.

Batzorde paritarioaren erabakiak gehiengoz hartu beharko dira.

Batzorde Paritarioan sortzen diren desadostasunak Lan Gatazkak Judizioz Kanpo Konpon-
tzeari buruzko II. Akordioan arautzen den bitartekaritza-prozeduraren arabera ebatziko dira 
(PRECO II, 2000ko apirilaren 4ko EHAA).

Eta enpresako hitzarmen kolektibo honen edukiarekin ados gaudela frogatzeko, Laudion 
sinatu dugu 2021eko martxoaren 1ean.
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