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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Behin betiko onespena ematea Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Planari: erretiro aurrera-
tuaren programa

Udalbatzak, 2021eko uztailaren 29ko ohiko bilkuran, Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko 
Plana onetsi zuen; hain zuzen ere, erretiro aurreratuari dagokiona, zeinen testu arautzailea 
ondoren zehazten den:

Aplikazio eremua

Programan ezarritakoa Amurrioko Udaleko langile publikoei aplikatuko zaie, baldin eta 
bertan ezarritako betekizunak betetzen badituzte.

Kontzeptuak, baldintzak eta bateraezintasunak

Programa honen ondorioetarako, kontzeptuok hau esan nahi dute:

Adinaren ondoriozko erretiro aurreratua: murrizte koefizienteak eta konputagarriak diren 
konpentsazioak aplikatu eta gero, Gizarte Segurantzak langile bakoitzarentzat ezartzen duen 
ohiko adina baino lehenago gertatzen dena.

Soldata: kalte-ordainaren zenbateko zehatza zehazteko, hilabetetik beherako denbora zatiak 
hilabete oso gisa zenbatuko dira. Urteko zenbatekoa langileak erretiro aurreratua hartzean 
esleituta dituen urteko ordainsari gordinekin zenbatuko da. Soldata urteko ordainsari guztien 
1/14 izango da.

Gutxieneko antzinakotasuna: erretiro aurreratuagatiko primak jaso ahal izateko, ezinbestekoa 
izango da erretiroa hartu aurreko azken bost urteetan, gutxienez, Amurrioko Udalean lan egin 
izana eta, gainera, guztira 20 urte lan egin izana Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio 
publikoetan; horietako 15, gutxienez, Amurrioko Udalean eginak izan beharko dira.

Erretiro pizgarriak jasotzeko ezinbesteko baldintza: ordaindutako beste edozein jarduera 
egiteari uko egitea; horretarako, Gizarte Segurantzarekiko edo Ogasunarekiko egoerari buruzko 
txostenak aurkezteko eskatu ahal izango da. Informazio hori aurkezteko betebeharra betetzen 
ez bada, kalte-ordainaren onuradunak jasotako zenbateko osoa ordaindu beharko dio udalari.

Bateraezintasunak: erretiro aurreratuagatiko kalte-ordaina jasotzea bateraezina da Gizarte 
Segurantzak edo dagokion mutualitateak arauzko edozein erretiro modalitate edo edozein 
ezintasun modalitate onartzearekin, baldin eta horren ondorioz Amurrioko Udaleko langileari 
behin betiko baja ematen bazaio erretiroa hartu aurretik. Egoera horrek berekin ekarriko du 
onuradunak jasotako kalte-ordaina Amurrioko Udalari itzuli behar izatea.

Adinagatiko erretiro aurreratuko primen arauak, zenbatekoak eta izaera

Amurrioko Udaleko langileek eskatu ahal izango dute erretiro aurreratuaren neurriak aplika 
dakizkiela, adin kalte-ordainduarengatik, baldin eta plan hau indarrean dagoen bitartean zerbitzu 
aktiboan badaude eta adinagatiko borondatezko erretiroa hartzeko baldintzak betetzen badituzte.

Langilearen ohiko erretiro adinari eta borondatezko erretiro aurreratuari buruz Gizarte Se-
gurantzaren arloan oinarrizko legediak unean-unean ezarritakoari egokituko zaizkio indarrean 
dagoen UDALHITZen 96. artikuluan jasotako erretiro aurreratuko primen zenbatekoa eta izaera.
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Neurri hori aplikatzeagatik, gehienez ere, 9 soldata jasoko dira.

• 2 urte aurreratzea erretiroa, 9 soldatako kalte-ordaina. Urtebete eta biren artean aurreratzea 
erretiroa, proportzionalki kalkulatuko da kalte-ordaina, hilabete osoko.

• Urtebete aurreratzea erretiroa, 6 soldatako kalte-ordaina; urtebete baino gutxiago aurrera-
tuz gero erretiroa, proportzionalki kalkulatuko da kalte-ordaina, hilabete osoko.

Borondatezko erretiroagatiko primaren sortzapen data, aipatutako artikuluan ezartzen den 
bezala, kasu bakoitzean eska daitekeen adina beteta izatea izango da. Ordainketa data ere adina 
betetzen den eguna izango da, non eta, aurrekontu arrazoiengatik, erakundeak eta udal langileak 
ez duten erabakitzen, aurrekontu ekitaldi baten baino gehiagotan zatikatuta ordaintzea; hala 
eginez gero, zehaztu egin beharko da akordioan.

Aurrekontua izatea

Udalaren urtean urteko aurrekontu orokorrak, hasieran edo aurrekontu aldaketa egokien bi-
dez, plana gauzatzearen ondoriozko betebeharrak betetzera bideratutako aurrekontu zuzkidurak 
jasoko ditu, plana indarrean dagoen aurrekontu ekitaldietan.

Erretiro aurreratua eskatzeko eskubideari erantzungo dio urteko aurrekontuak, eta eskaera 
horiek betetze adinaren arabera erantzungo dira, beti ere dagokion aurrekontu ekitaldiaren 
barruan.

Amurrioko Udalak aurreikusten du erretiro aurreratuen programak aurreko eta ondorengo 
urteetan baino eragin handiagoa izango duela 2023an eta 2024an; horiek horrela, ordainketa 
aurrekontu ekitaldi baten baino gehiagotan zatikatzea erabaki ahal izango da, aurreko aparta-
tuan xedatutako ondorioetarako.

Eskaerak eta aurkeztu beharreko agiriak

Erretiro aurreratua hartzeko adina baino gutxienez hiru hilabete lehenago aurkeztu beharko 
dira eskaerak, eta interes adierazpen bat iragarri beharko da aurreko aurrekontu-hiruhilekoan.

Eskaerarekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

Gizarte Segurantzaren edo dagokion mutualitatearen agiria, erretirorako adina zehazten 
duena, konpentsazioak edo koefiziente murriztaile konputagarriak aplikatu ondoren.

Era berean, udalak eskaria izapidetzeko eta/edo datuak egiaztatzeko egokitzat jotzen duen 
beste zernahi agiri eskatu ahal izango du, bai eta egoki jotzen dituen txostenak Gizarte Segu-
rantzari ere.

Indarraldia

Programa ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta indargabetu 
arte egongo da indarrean, hargatik eragotzi gabe erabaki daitezkeen aldaketak egitea, dagokion 
prozeduraren bidez.

Amurrio, 2021eko uztailaren 30a

Alkatea
JOSÉ RAMÓN MOLINUEVO LAÑA
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