224. ALDIZKARIA - 2012ko azaroaren 15a
EBAZPENA, 2012ko abuztuaren 27koa, Arriskuen Prebentziorako eta
Lanaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Iruñerriko Zerbitzuak,
S.A. enpresaren hitzarmen kolektiboaren testua erregistratu, gorde eta
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.
Ikusirik Iruñeko Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. enpresaren lan hitzarmen kolektiboaren testua (kode zk.:
31006752011993), erregistro honetan 2012ko uztailaren 27an sartu zena eta enpresako ordezkariek eta
sindikatuetakoek uztailaren 23an izenpetu zutena eta abuztuaren 9an zuzendu, Langileen Estatutuari buruzko
Legearen testu bategina onetsi zuen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren
2. eta 3. ataletan eta Hitzarmen Kolektiboen Erregistro eta Gordailuei buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege
Dekretuan ezarritakoaren arabera.
EBATZI DUT:
1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.
2. Ebazpen hau Negoziazio Batzordeari jakinaraztea, eta adieraztea ebazpenak ez duela administrazio bidea
amaitzen eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dela, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko
kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.
3. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, denek jakin dezaten.
Iruñean, 2012ko abuztuaren 27an.-Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusia. Imelda Lorea
Echavarren.

IRUÑERRIKO ZERBITZUAK, S.A. ENPRESAREN ETA HAREN LANGILEEN ARTEKO
HITZARMEN KOLEKTIBOA, 2010-2014/15 URTEETARAKO

HITZAURREA
Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. (aurrerantzean: IZSA) Iruñerriko Mankomunitatea titularra den zerbitzuen sozietate
kudeatzailea da: edateko uraren hornidura, estolderia eta hondakin uren saneamendu eta arazketa; hiri
hondakinen bilketa, tratamendua eta aprobetxamendua; bidaiarien hiri barreneko garraioa; taxi zerbitzuaren
antolamendu eta kudeaketa Iruñerriko baterako zerbitzurako lurralde eremuan; eta Iruñerriko Ibai Parkearen
kudeaketa.
Eraginkortasuna eta eragimena oinarrizko baloreak dira hainbat udalek partekatzen dituzten zerbitzuen
kudeaketan eta, hortaz, balore berberek gidatu behar dute IZSA zerbitzu horiek ematean. Enpresako langileak
ere erakunde honetako interes-talde nagusietako bat badira. Horregatik, erakundeko zuzendaritza, sozietate
kudeatzaileko zuzendaritza eta langileak dira balore horiek lortzeko lan egiten duten agenteak.
Hitzarmen kolektiboa negoziatzean, IZSA saiatu da erantzuna ematen enpresako beharrei, langileen nahiei eta
gaur egungo errealitate sozio-ekonomikoari. Hori dela eta, zuzendaritzak "enpleguaren egonkortasunaren alde"
egin duen apustuak eta langileek "soldata bera lan beraren truke" ideiari egin dioten aitorpenak berebiziko
garrantzi eta esanahia dute une honetan.
Halaber, hitzarmen honetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrerako atala sartu da,
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak horretara behartzen duelako eta erakundeak haren alde egiteko argi
eta garbi erabaki duelako. IZSAko beharren diagnostikoa eta berdintasun plana prestatu dira, horretarako sortu
den batzordearen bitartez, eta plana onetsi da eta abian jartzeko behar den bultzada eman zaio, negoziazio
kolektiboaren bidez.
Aurrekoa ikusirik, bi aldeek aitortu dute agiri honetako edukiek erakundera eta negoziazioaren une eta
inguruabarretara egokitzen den lan harremanen eredua biltzen dutela eta, horregatik, IZSAko zuzendaritzak eta
langileek hitzartu dute hitzarmen hau.

I. KAPITULUA
GAI OROKORRAK
I. ATALA
Gai orokorrak
1. artikulua. Hitzarmenaren eremua.
Hitzarmen honek Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. (IZSA) enpresaren eta bere langileen arteko lan harremanak
arautzen ditu.
2. artikulua. Indarraldia.
Hitzarmen honek indarra hartuko du, ondorio guztietarako, 2010eko urtarrilaren 1etik aitzina. Hitzarmenak 2014ko
abenduaren 31ra arte iraunen du.
Beste urte baterako luzatzen ahal da, 2015eko abenduaren 31ra arte, ordezkari unitarioen gehiengoak -enpresa
batzordeak- 2014ko urriaren 1ean horrela espresuki adierazten badu.
Besterik gabe urtez urte luzatuko da alderdietako batek hitzarmenaren amaiera iragartzen ez badu indarraldia
bukatu baino hiru hilabete lehenago. Ordainsariei buruzko artikulua eta batzorde paritarioan eztabaidatzen diren
gaiak ("Lanean sartzea, maila igoerak eta sustapenak" atala, eta abar) berrikus daitezke, bai eta aurreko
ekitaldiko aldaketak hitzarmenaren testuan sartzea ere.
II. ATALA
Ordainsariak
3. artikulua. Lanpostuaren Balorazioa (LPB) eta Lan Baldintzak (LB) ordainsariak.
Hitzarmen honen azken partean ageri dira IZSA enpresako lanpostuetarako ordainsari-aplikazioaren ekuazioak,
bai eta lanpostu bakoitzari esleitzen zaizkion puntuak ere.
2013ko urtarrilean eguneratuko dira 2009ko ordainsari-aplikazioaren balioak, Nafarroako 2012ko KPI errealean.
Lan baldintzengatiko puntuak 118,208374 euroko unitate-balioa izanen du 2013tik aitzinean, Nafarroako 2012ko
KPI errealean eguneratuta.
Hitzarmenaren indarraldiko hurrengo urteetarako, balioak Nafarroako aurreko urteko KPI errealean eguneratuko
dira, aurreko paragrafoaren eskemari jarraikiz.
4. artikulua. Antzinatasuna.
Antzinatasunari dagokionez, 2013an langile bakoitzak 108,104112 euro kobratuko ditu zerbitzuan emandako urte
bakoitzeko, Nafarroako 2012ko KPI errealean eguneratuta. Langilea sozietatean sartu zeneko data edozein dela
ere, kalkulu hori aplikatuko da langilea sartu eta hurrengo urteko urtarrilaren batetik aurrera.
2013ko urtarriletik aitzina, antzinatasuna kalkulatzeko kontuan hartuko da lan-kontratu guztien iraunaldia, betiere
bata bukatzen denetik bestea hasten denera arteko tartea 12 hilabetetik gorakoa ez bada.
Zenbateko hori aurreko urteko KPI errealean eguneratuko da hitzarmen honen indarraldiko hurrengo urteetako
bakoitzean.
5. artikulua. Plusak.
Hitzarmenetik kanpoko plusik ez da ezarriko, enpresa batzordea jakinaren gainean egon gabe.
2013tik aitzinera, ur-ihesengatiko plusak, gaueko plusak eta jaieguneko plusak balio hauek izanen dituzte:
1. Ur-ihesengatiko plusa.
16,037331 euro (Nafarroako 2012ko KPI errealean eguneratuta) ur-ihesen taldearentzat, aurkitu eta berretsitako
ur-ihes bakoitzeko.
2. Gaueko plusa.
Gauez lan egiten duten langileek 17,420029 euroko plusa (Nafarroako 2012ko KPI errealean eguneratuta)
kobratuko dute gaueko lanaldi bakoitzeko. Plus hori ordainduko da 22:00-06:00 bitartean bi ordu baino gehiago
lan eginez gero.
Gauez lan egiten duten guztiek kobratuko dute plus hori, salbu eta lana gauez egiteko espresuki kontratatu edo
izendatutakoek.
3. Jaieguneko plusa.
Orokorrean, zerbitzu beharrak direla eta, larunbat, igande edo jaiegunetan lan egiten duenak, lan denboraren
proportzioan eta lanaldi arruntari dagokionez, 42,247356 euroko jaieguneko plusa (Nafarroako 2012ko KPI

errealean eguneratuta) kobratuko du lanaldi oso bakoitzeko.
Larunbat, igande edo jaiegun, zubi edo antzekoan lan egiten dutenek kobratuko dute plus hori, salbu eta lana
jaiegunez egiteko kontratatu edo izendatutakoek.
Balioak aurreko urteko KPI errealean eguneratuko dira, hitzarmen honen indarraldiko hurrengo urteetako
bakoitzean.
4. Plus berezia. Nominaren kontzeptu honetan ondokoak sartzen dira:
-Erretena.
-Ordainsarien egokitzapenak urteko orduak ixtean.
-Soldata ezberdina balorazio ezberdineko lanpostu bat bitarte baterako edo noizbehinka betetzeagatik.
-Konpentsazioak lan edo jarduera arruntak nahiz bereziak langileen ordutegitik kanpo egiteagatik, horrela
programatuta arrazoi funtzionalak eta antolaketakoak direla medio.
-Bestelako egoera bereziak, urtean zehar gertatzen ahal direnak atal honetan jasotzen ez diren
inguruabarrengatik.
Plus honetan sartzen diren kontzeptu berrien berri emanen zaio enpresa batzordeari.
VI. eranskinean ageri dira hitzarmen hau sinatzen den egunean hainbat talderi ordaintzen zaizkion erreten-plusak
eta horretarako diren arrazoiak.
6. artikulua. Kilometrajea.
Sozietatearen beharrengatik lanen baterako euren ibilgailua erabiltzen duten langileek 0,30 euro kobratuko dute
kilometroko. Hitzarmen hau sinatzen den egunetik aitzina aplikatuko da.
Zenbateko hori berrikusiko da kostuan eragiten duten gorabeherak nabarmen aldatzen diren heinean.
7. artikulua. Urteko ordainsariak eta ordaintzeko modua.
Urteko ordainsariak honela banatzen dira:
Hamabi hileko. Horietan, hitzarmen honen testuan agertzen diren ordainsari-kontzeptu guztiak pagatzen dira.
Bi aparteko paga (uztailekoa eta abendukoa). Horietan, lanpostuaren balorazioa, soldata pertsonala (hala
badagokio) eta antzinatasuna kontzeptuak pagatzen dira.
8. artikulua. Soldaten erregularizazioa.
Urte bakoitzeko lehenengo hiruhilekoan, behin Nafarroako aurreko urteko KPI erreala ofizialki argitaratuta,
likidatuko da kobratutakoaren eta 3. artikuluan ezarritakoari jarraikiz eguneratutakoaren arteko diferentzia,
erreferentziako aldia bereziki urtarril-otsaila izanik.
Halaber, likidatuko da aurreko urteko hainbat sorrarazpenen urteko balorazio ekonomikoa, bidezko denean.
III. ATALA
Lanaldia eta lan egutegia
9. artikulua. Lanaldi orokorra.
a. IZSAko langileen urteko lanaldiak 1.592 ordu izanen ditu.
b. Jaiegun izanen dira kasuan kasuko urteko Foru Aginduan argitaratzen direnak.
c. Gainera, jaiegun izanen dira ondoko egunak, larunbat edo igandeetan egokitzen ez direnean:
Uztailaren 7a, azaroaren 29a eta abenduaren 24a, 26a eta 31.
d. Norberaren aferetarako egun bat hartzen ahal da, urteko lanordu kopurua murriztu gabe, betiere. Ondorio
praktikoetarako, lanegun bat gutxiago izanen dute gehienezko lanaldi kopurua dutenek. Gainerako langileentzat,
norberaren aferetarako eguna prestasun egunetako bat izanen da.
e. Talde bakoitzaren lan egutegien kopiak emanen zaizkie langileen ordezkariei.
f. Ordu malgutasunik ez duten langileen kasuan, ordu diferentzia hurrengo urte naturalean likidatuko da.
g. Hitzarmen honen indarraldian, urteko lanaldiaren %5a modu irregularrean banatzen ahal du enpresak. Dena
dela, banaketa horrek legeek ezarritako gutxieneko atsedenaldiak (egunekoak eta astekoak) errespetatu behar
ditu, eta langileak gutxienez bi egun lehenago jakin beharko ditu lanaldi irregularreko laneguna eta lanorduak.
10. artikulua. Txandakako lanaldia.
a. Lanaldi murrizketaren portzentajeak hitzarmenari atxikitako taulan ageri dira.

b. Taula eguneratu eginen da baldin eta zuzendaritzak eta enpresa batzordeak osatutako batzordeak, hitzarmen
honen 108. artikuluak ezarri bezala eratuta, aldaketa nabarmenak izan direla uste badu.
c. Interpretazioari edo luzatzeari buruzko edozerk aipatu batzordeak ebaluatu badu bakarrik izanen du balioa.
d. Txanden taulari itsatsi zaizkio hura egiteko erabili diren irizpideak.
e. Portzentaje hauek aplikatuko dira: %6a, %5a, %4,25a eta %3,5a.
11. artikulua. Atsedenaldia.
Eguneroko lanaldiaren barnean 15 minutuko atsedena har daiteke. Txandaka eginen da, zerbitzuak geldi ez
daitezen eta lanleku bakoitzerako edo lan talde bakoitzerako zuzendaritzak ezarritako orduetan.
Atsedeneko 15 minutuak egiazki lan egindakotzat hartuko dira.
12. artikulua. Ordutegi malgua.
Bi alderdiek onetsi dute ordutegi malguaren funtzionamenduko erregelamendua. Hitzarmen honen balio bera du
eta eranskineko dokumentuan ageri da. (I. eranskina).
13. artikulua. Bulegoak.
a. Jendaurreko bulegoen ordutegi orokorra astelehenetik ostiralera izanen da, 7:30etik 15:00etara, ordutegi
malgurako ezarritako irizpideak errespetatuz.
Aurrekoa 216 lanaldiren baliokidea da, oro har.
b. Espresuki beste ordutegi eta lanaldi baterako kontratatu diren langileak baldintza horien mende egonen dira.
c. Zerbitzuaren beharrengatik ezinbestekoa denean larunbat edo jaiegunetan lan egitea, jaieguneko plusa
kobratuko da.
d. Abenduaren 24a eta 31 larunbatez edo igandez egokitzen ez badira, lanpostu batzuetan lan egin beharko da.
Nahitaez lan egin behar dutenek, departamentu bakoitzean prestatutako zerrendaren arabera, konpentsazioa
izanen dute, aparteko orduetarako ezarritakoaren balio berekoa, gehi jaieguneko plusa.
14. artikulua. Sare eta instalazioen mantentze-lanak.
a. Eguneroko lanaldia hau da: 7:30etik 15:00etara eta 14:45etik 22:15era.
Mantentze-lanetako taldearen lanaldia guardiako txandaren lanaldiaren osagarria izanen da, eta bide emanen du
taldearen gaueko lanaldiak legeri indardunaren barnean mantentzeko, ordu kopurua hitzarmenera egokitzen bada
betiere.
b. Urteko lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da. Horretarako, aintzat hartuko dira hurrengo ataleko
egunak edo ordutegi arruntetik kanpoko jarduketetan emandakoak.
c. Azaroaren 29an eta abenduaren 24an, 26an eta 31n, egun horiek larunbatez edo igandez suertatzen ez
badira, goizeko txanda indartu beharko da langile hauekin: arduraduna, taldeburuak, iturgin eta peoi bikote bi,
minimakinako bi eta igeltserotzako bi. Azaroaren 29an eta abenduaren 26an arratsaldeko txanda ere bai, iturgin
eta peoi bikote batekin.
Lan egitea tokatzen zaien langileek konpentsazioa izanen dute, aparteko orduetarako ezarritakoaren balio
berekoa, gehi jaieguneko plusa.
d. Mantentze-lanetako taldeak astelehenetik larunbaterako txandak izanen ditu, urteko lanaldian bi txandentzako
ezarritako lanaldi murrizketarekin. Larunbatetan taldeburu bat eta bi bikote izanen dira goizeko txandan.
Errefortzuko bikotearen ordutegia 08:00etatik 14:00etara izanen da.
15. artikulua. Sare eta instalazioen mantentze-lanetako guardiako taldea.
Hitzarmenaren IV. eranskinean, "Lanpostu batzuen erregulazioa" izenekoan, ezarritako arauei jarraituko zaie.
Ordutegia 22:15etik 07:45era izanen da.
16. artikulua. Plantak.
a. Euren egutegi propioa izanen dute, jai orokorren edo berariazkoen arabera araututa.
b. Larunbatez edo jaiegunez lan eginez gero, jaieguneko plusa kobratuko da.
c. Lanleku bakoitzeko langileen egutegia eta lanaldia propio onetsitako egutegiarenak izanen dira.
d. HHTZan, zintan lan egiten dutenek eskubidea dute ordeztuak izateko euren lanpostuan 20 minutuz gehienez
ere, bi alditan banatuta, prozesua geldi ez dadin. Denbora horiek behar pertsonalak eta antolaketarenak kontuan
hartuta banatuko dira.
e. Atsedeneko 15 minutuak (ogitartekoa) horretarako egokitutako tokian sartzen denetik kontatuko dira, nabetik

edo lanpostutik hara behar bezain bizkor joanez gero, betiere.
IV. ATALA
Aparteko orduak
17. artikulua. Kontrola.
Aparteko orduen kontrola areagotuko da, pixkana-pixkana kentze aldera, eta diruaren truke nahiz ordu libreen
truke egiten direnei buruzko informazioa hilero emanen zaio enpresa batzordeari.
Horien kontrola hilero eginen da enpresako zuzendaritzaren eta enpresa batzordearen arteko bileretan.
Ikusirik ordu kopurua eta horien nondik-norakoak, behar diren neurri zuzentzaileak proposatuko dira.
18. artikulua. Konpentsazioa.
a. Aparteko orduek ordu arruntari dagokion soldataren halako 1,75 balioko dute.
b. Ohiko lanaldiaren ordu libreekin trukatzen ahal dira, 1,75eko proportzioan, ahal delarik bi alderdien interesak
bateratuz.
c. Jaiegunez edo gauez sartutako orduek ordu arruntaren halako bi balioko dute, hautatutako konpentsazioa
orduen trukea denean soilik. Bi kontzeptuak ez dira metatzen ahal.
d. Edozein modutan ere, urte bukaeran ordu horien trukea egin ez bada, 1,75ean ordainduko dira aparteko ordu
gisa sartutakoak, ez ordea malgutasunekoak.
19. artikulua. Kontuan hartzeko beste gai batzuk.
a. Atal honetan espresuki arautzen ez diren gaietan, Langileen Estatutuan ezarritako araudi orokorrera joko da.
b. Egiturazko aparteko orduen kasuan, aplikatzekoak diren arauei jarraituko zaizkie.
Besteak beste, aparteko orduak dira ondokoak: prozesu jarraituen ustiapen eta mantentze-lanetakoak; premiazko
edo ustegabeko obretakoak edo herritarrentzat arrisku larriak sor ditzaketenetakoak; larunbat eta igandeetako
mantentze-lanetakoak; eta zehaztu gabeko beste batzuk, zeinak erregelamenduetan biltzen baitira.
c. Aparteko ordutzat hartuko dira goragoko nagusiak gorabeheren partean halatzat jotzen dituenak, enpresako
zuzendaritzak onartzen baditu.
d. Lanaldian hurrengo txandako langilearen atzerapenak sortutako luzapena ez da inola ere aparteko ordutzat
hartuko.
e. Barne igoerarako deialdi baten probak egiten ari den lankide bat ordezten duen langileak ordezte horretan
ematen duen denbora ez da inola ere aparteko ordutzat hartuko. Aurrekoa gorabehera, denbora hori aparteko
ordutzat hartzen bada, haren balioa oinarrizko orduaren prezioaren balio arrunta izanen da.
f. Ordutegi malgua ez duten taldeetako lanaldiaren luzapenean, aparteko lehen ordu erdia oinarrizko orduaren
balio arruntarekin parekatuko da. Dena den, lanaldia antolaketa arrazoi batengatik 45 minutuz edo gehiagoz
luzatzen bada, lanaldiaren luzapenaren hasieratik lanean emandako ordu bakoitzak 1,75 ordu balioko du.
g. Ordutegi malgua duten taldeetako lanaldia aparteko lanak egiteagatik (dagokion buruaren iritziz) luzatzen
bada, edozein kasutan lehenengo ordua oinarrizko orduaren balio arruntarekin parekatuko da eta hitzarmenaren
eranskineko irizpideak errespetutako dira (ordutegi malguaren erregelamendua).
V. ATALA
Oporrak
20. artikulua. Irizpide orokorrak.
a. Langileek eskubidea izanen dute urteko opor ordainduak hartzeko, 29 lanegun guztira. Aurreko hitzarmenean
(2006-2009 hitzarmena) 217 lanegun zituzten taldeek lanegun bat gutxiago izanen dute, 216 alegia.
Gainerakoentzat esan nahiko du egun erabilgarrietako baten kalifikazioa aldatzen dela.
b. Oporrak hartzeko langile taldeen artean ados jarriko dira, taldeburu bakoitzaren oniritzia izanik. Adostasunik
ezean, zuzendaritzak eta enpresa batzordeak esku hartuko dute.
c. Urtean zehar enpresan lanean hasi edo enpresa uzten duen langileak dagokion opor-zati proportzionala hartu
edo horren ordaina kobratuko du.
d. Langile batek lan egiten ez duen eguna oporregun gisa kontsideratzeko, bere egutegian agertuko beharko da
oporregun dela. Bestela, egun erabilgarritzat hartuko da.
e. Une oroz, sozietatearen zerbitzuei aurre egiteko ezinbestekoak diren langileak egonen dira.
f. Langileek edo langile taldeek txanda sistema edo egutegi berariazkoa duten lanlekuetan, behar den

denborarekin azaldu beharko da oporraldia lan egutegia garaiz prestatzeko (aurreko urteko abenduaren 1ean).
g. Gainerako langileek oporrak noiz hartuko dituzten maiatzaren 31 baino lehen eskatuko dute, gutxienik 20
lanegun barnean direla. Egun horretarako zehazten ez bada, zuzendaritzak hurrengo hilean ezarriko du, hartu
beharreko opor egunek hurrengo atalean adierazten diren egunak ukitzen badituzte.
h. Ongi adierazi beharko dira uztaileko, abuztuko eta iraileko oporrak, zubi nagusietakoak eta eguberrietakoak.
i. Sanferminetan lanleku bakoitzak bere opor sistemak izanen ditu.
j. Geroztikako aldaketak onartuko dira, 15 egun lehenago abisatuta eta egoerak bide ematen badu, betiere.
k. Opor egun solteren bat hartzeko 72 ordu lehenago eskatu beharko da idatziz eta eman emanen da,
eragozpenik ez bada, behinik behin.
l. Oporrak hartu aurreko eritasunagatik aurreikusitako aldian hartzerik izan ez badira, beste egun batzuetara alda
daitezke, indarraldiko urtean ahal bada, arloko gainerako lagunekin koordinatuta.
m. Oporraldi batean aldi baterako ezintasuna gertatuz gero, eta horren ondorioz langileak oporrak dagozkion urte
naturalean hartzerik ez baditu, osorik edo partez, ezintasuna bukatu ondoren hartu ahalko ditu, betiere
oporretako urtea amaitu zenetik 18 hilabete baino gehiago igaro ez badira.
n. Oro har, urte naturaleko oporrak hurrengo urteko urtarrilaren 15a arte hartzen ahalko dira.
21. artikulua. Oporren antolaketa.
a. Oporrak taldeka ezarriko dira, beharrak aztertu ondoren. Talde bakoitzean bere berezitasunak hartuko dira
kontuan.
b. Bulegoetan behar adina langile egokiak izanen dira zerbitzua etengabe egoki eman ahal izateko.
c. Tailerreko langileak banatzean erdiak behinik behin bertan izanen direla bermatuko da, era honetan:

Taldeburu 1
2 iturgin ofizial
* Arratsaldeko txanda 2 peoi
Arduradun 1
2 taldeburu
3 iturgin ofizial
3 peoi
2 igeltsero
2 peoi
* Goizeko txanda

2 ofizial, trinkotzaile/minimakina ekipokoak

d. Sanferminetan aipatu taldeak murriztea ere kontuan hartzen ahal da.

II. KAPITULUA
ESKUBIDE ETA BERME SINDIKALAK
22. artikulua. Enpresa batzordea.
a. Enpresa batzordeko kideek 40 ordu izanen dituzte hilean euren karguko kudeaketak egiteko. Ordu horietaz
baliatzeko aski izanen da enpresari jakinaraztea eta hartu ondotik justifikatzea.
b. Enpresa batzordea osatzen duten talde bakoitzeko kideek euren ordu kredituko orduak kideetako bati edo
batzuei lagatzen ahal dizkiete edo euren delegatu sindikalari nahiz alderantziz, baldintza hauekin:
1. Lagapen hartzaile suertatzen diren enpresa batzordeko kide edo delegatu sindikal bakoitzak 60 orduko kreditua
izanen du gehienez ere.
2. Talde bakoitzaren ordu kreditu osoa ezin izanen da banan-banan dagozkiena batu eta ateratzen dena baino
handiagoa izan.

3. Zuzendaritzari idatziz jakinaraziko zaio urte hasieran eta taldeko kide guztiek sinatuta, zein diren lagatzaileak
eta zein lagapen hartzaileak. Aldaketen berri ere emanen zaio.
c. Batzordeak eskubidea du langileei informazioa emateko lan orduetan, ekoizpen prozesu orokorra eten gabe,
baina.
d. Batzordeak iragarki ohol bat izanen du eta bilerak egiteko gela bat erabiltzen ahalko du enpresa barruan.
e. Enpresa batzordeko kiderik ezin izanen dute kaleratu ezta zigortu ere, bere eginkizunetan ari den bitartean,
kaleratzea edo zehapena langilea bere ordezkaritza lanetan legez aritzearen ondorioz gertatu bada, eta ezin
izanen dute kaleratu eta ez zehatu, kargua utzi eta hurrengo urtean ere -salbu eta kargu uztea errebokazioaren
edo dimisioaren ondorioz izan bada-.
Aldebiko espedientea tramitatu beharko da, zeinean entzunen baitzaie, interesatuaz gainera, enpresa batzordeari
eta interesatuaren atal sindikaleko delegatuari.
Gainera, ordezkaritza lanean aritzeagatik ezin izanen da diskriminatu sustapen ekonomikoaren edo
profesionalaren arloan.
f. Enpresa batzordeko hautagai zerrenda bakoitzari 381,31 euro emanen zaizkio urtean, hautetsi bakoitzeko, eta
urtetik urtera diru kopuru hori aurreko urteko Nafarroako KPI errealean eguneratuko da.
23. artikulua. Atal sindikalak.
a. Konfederazio sindikaletan afiliatutako langileek erakundearen baitan organizatzeko duten eskubidea atal
sindikaletan gorpuzten da. Askatasun Sindikalari buruzko Lege Organikoan ezarritakoari jarraikiz arautuko da.
b. Delegatu sindikalak enpresa batzordeko kideek dituzten eskubide eta berme berberak izanen ditu.
c. Arestian aipatu ordezkaritza duen atal sindikaleko kide bat, hutsegite larri edo oso larriagatik, kaleratu edo
zehatu baino lehen ustezko zehatuaren sindikatuko delegatuari entzunen zaio.
24. artikulua. Batzarra.
a. Langileek eskubidea dute lan orduetan batzarra egiteko, gehienez ere ordu batekoa hilean, enpresako
lokaletan.
b. Urtean 12 ordu erabiltzen ahal dira, gehienez ere. Ordu horiek egiazko lan ordutzat joko dira eta, beraz, ez
dute inolako eraginik izanen ordainsarian.
c. Ordu horiek hitzarmenaren indarraldian metatzen ahal dira.
d. Batzarra egiteko baimena, gai zerrenda adierazita, gutxienez hiru egun baliodun lehenago eskatuko zaio
enpresako zuzendaritzari. Batzarrerako eskaera idatziz eginen da, enpresa batzordearen herenak sinatua (4
kidek) edo sozietateko langileen herenak.

III. KAPITULUA
LANEAN SARTZEA, MAILA IGOERAK ETA SUSTAPENAK
I. ATALA
Konfiantzako lanpostuak, zuzeneko agintekoak edo/eta unibertsitate mailakoak
25. artikulua. Hautapen prozesua.
Unibertsitateko titulua eskatzen duten eginkizunetako lanpostu hutsak berdintasunaren, merezimenduaren eta
gaitasunaren printzipioak bermatuz beteko dira, enpresako zuzendaritzaren ekimenez. Horretarako behar diren
hautapen metodoak erabiliko dira.
Era berean, enpresako zuzendaritzak hautatuko ditu konfiantzako karguak, aginte organikokoak edo pertsonen
agintekoak, kasu bakoitzean egoki jotzen den hautapen bidea erabiliz. Postu horiei dagokienez, izendapen
librekoak direnez gero, enpresako zuzendaritzak berak du kargutik kentzeko ahalmena eta, horrelakoetan,
jatorrizko lanpostuan edo, bakoitzaren prestakuntza kontuan hartuz, posturik egokienean jarriko dituzte.
Argibide gisa, V. eranskinean jarri da artikulu honek ukitutako gaur egungo lanpostuen zerrenda, erakundearen
eta lanpostuen bilakaera kontuan hartuz etorkizunean eguneratu beharra galarazi gabe.
II. ATALA
Beste postu finko batzuk
Langileak berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipioak bermatuz hautatuko dira. Gainera,
langileen barne mugikortasuna sustatuko da, lanbide talde batean baldintza, gaitasun eta eginkizun

berdintsuetako lanpostuen arteko lekualdatzearen bidez nahiz langileen barne igoeraren bidez. Gainera,
prozesuaren kudeaketaren gardentasuna zainduko da eta, orobat, aldez aurretik ezarritako eskakizunetarako
izangaien egokitasuna bermatuko da, bai eta hautapen prozesuan beharrezkoa den eragimena eta arintasuna
ere.
26. artikulua. Deialdia.
a. Urtero zenbat langile beharko diren aurreikusiko da, ahalik eta zehatzen, ekitaldi bakoitzean bete beharreko
lanpostu hutsak barne direla. Halaber, kontuan hartzen ahal dira unean uneko langile beharrak, baldin eta
edozein inguruabar dela-eta, lehendik aurreikusi ez badira, eta horien berri emanen zaio enpresa batzordeari.
b. Deialdiak administrazio kontseiluak onetsiko ditu. Aldez aurretik, enpresako zuzendaritzak eta enpresa
batzordeak deialdien baldintzak negoziatuko dituzte, berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren
printzipioak bermatuz, bai eta prozesuaren gardentasuna eta eraginkortasuna ere. Onetsitako deialdiaren
baldintzak edo oinarriak ez ditu ezbaian jarriko epaimahaiak.
c. 25. artikuluan xedatutakoak ukitzen ez dituen lanpostu finko hutsak langileen arteko lekualdatze fasearen bidez
beteko dira hasiera batean, betiere lanpostua lekualdatzearen bidezko mugikortasunaren barne badago. Fase
horretan parte hartzen ahalko dute lanbide eta gaitasun talde berean baldintza, gaitasun eta eginkizun
berdintsuetako lanpostuak betetzen dituzten langileak.

LEKUALDATZEAREN BIDEZ BETETZEN AHAL DIREN LANPOSTUAK
HUA-ko ustiapeneko ofizialen, EUTE-ko ustiapeneko ofizialen eta HHTZ-ko mantentze-lanetako ofizialen artean
Administrarien, bezeroentzako arretakoen eta kutxazainen artean
Laborategiko analisten artean
Obren zaindarien artean
Iturgin ofizialen eta ur-ihesetako ofiziala
Iturgin ofiziala izatetik kontagailuetako ofiziala edo minimakinako ofiziala izatera, norabide horretan
HUA-ko mantentze-lanetako teknikarien, EUTE-ko mantentze-lanetako teknikarien eta HHTZ-ko mantentze-lanetako
teknikarien artean
Palisten eta txoferren artean
Peoien artean

Lekualdatze fasea egin ondoren lanpostu hutsik suertatuz gero, gainerako langileei eskainiko zaie barne igoera
fasean eskura ahal ditzaten. Fase horretara aurkeztu ahal izateko, langileek eskatzen diren titulua, gaitasuna
eta/edo esperientziari buruzko baldintzak bete beharko dituzte eta haientzat deialdia enpresan igotzeko aukera
izan behar da, haien lanpostuen balorazioa deialdiaren postukoa baino baxuagoa izateagatik.
Deialdirako eskaera aurkezteko epea izanen da administrazio kontseiluak deialdia onesten duenetik eskaerak
aurkezteko epea amaitzen denera arte.
d. Langile batengan, balorazio berdineko edo handiagoko lanpostu batean ari dela, gertatzen badira halako
inguruabar batzuk, deialdira aurkezteko behar den baimena justifikatzen dutenak, baimen hori eskatzen ahalko
dio epaimahaiari, idatziz arrazoituta, eta horrek baimena emanen du bidezko baderitzo, langileen interesak eta
zerbitzuenak neurtuz, bai eta abiapuntuko lanpostuan iraun beharreko klausularekiko balizko lotura.
e. Eskuarki, deialdi bakoitzeko emaitzetan urtebeteko indarraldia ezarriko da, izangaiak deialdiaren xedeko
lanpostuan egiaz hasten direnetik hasita, horrela prozesuaren eraginkortasuna deialdi guztietan bermatu dadin,
baina hautaketa arautzen duten gainerako printzipioak murriztu gabe.
Indarraldi laburragoak edo luzeagoak negoziatzen ahal dira, antolaketaren edo beste motatako inguruabarren
arabera.
f. Barne deialdien emaitzak aldi baterako ordezteen ondorioetarako hartuko dira kontuan, betiere antolakuntza
baldintzak aintzat hartuta.

g. Administrazio kontseiluak onetsitako deialdiak uneko unean erabilgarri dauden komunikabideen bidez
zabalduko dira, behinik behin, horren egiazko publizitatea bermatze aldera.
h. Langile taldeak berrantolatu beharra, prozesuak edo jarduerak arrazionalizatu beharra, eginkizunen
zaharkitzea, langileen ahalmena urritzea edo horrelako zerbait gertatzen denean, deialdiaren esparrua talde
horietara edo pertsona bakarretara murrizten ahal da, enpresa batzordearekin negoziatu ondoren.
i. Lekualdatze, barne igoera edo izendapen librearen bidez postu aldaketa suertatzen denean, lanpostura
egokitzeko aldia izanen da, lanpostu bakoitzerako probaldiaren baliokidea.
j. Deialdi batean ahalmen urritasuna kontuan hartu ahal izateko, egoera hori alegatu beharko da eskabidea
egiterakoan, eta izangai guztiei jakinaraziko zaie. GSINak aitortutako ezintasun iraunkor partziala duen langileak
lehentasuna izanen du beste guztien gainetik, ahalmena urritua dutenen nahiz ez dutenen gainetik, hautapen
prozesuan ezarritako probak gainditzen baditu, betiere.
k. Deialdi murrizturen bat hutsik suertatzen bada, deialdia gainerako langileei irekiko zaie. Horrela ere lanpostua
betetzen ez bada, enpresak kanpokoentzako deialdia egin dezake.
l. Kanpokoentzako deialdiak publikoak izanen dira, hedabideetan iragarkiak jarriz edo/eta uneko unean erabilgarri
dauden antzeko sistemak erabiliz. Enplegu eskaintzen berri emanen zaio enpresa batzordeari.
27. artikulua. Prozesu arrunta.
Prozesu arruntak bi fase izanen ditu: barrukoa eta kanpokoa.
Barruko fasea: barruko faseak bi zati izan ditzake:
1. Lekualdatze fasea: lanpostu hutsa lekualdatzearen bidez betetzen ahal bada, lekualdatzea ebatziko da
lanposturako aurkeztu diren izangaiek lehiaketan lortutako hurrenkeraren arabera.
Lanpostu aldaketak lekualdatze fasearen babespean gauzatzen badira eta, hortaz, erakundeko langileentzat
borondatezkoak badira, lanpostuaren baldintzengatiko puntuak eta jatorrizko postuan irmo bihurtu diren
lanpostuarengatikoak galduko dira, destinoko lanpostukoak baino altuagoak badira.
Halaber, lanpostu aldaketek lekualdatze fasearen babespean gauzatzen badira, lanpostu berriari, lan-prozedura
berriari eta, hala bada, lanleku berriari egokitzeko aldia izanen dute aldatutako langileek. Aldi horretako
egokitzapena ona ez izateak langilea jatorrizko lanpostura itzultzea ekar dezake.
Lehiaketaren helburua da hautagaiek aurkeztutako merezimenduak baloratzea. 90 punturekin baloratuko da,
honela banatuta:
-Prestakuntza (15 puntu, gehienez ere):
Deialdian parte hartu ahal izateko eskatzen den titulua edo/eta prestakuntza maila: 5 puntu.
Eskatzen dena lortzeko baldintza izan ez diren aurkeztutako tituluak (bigarrena eta hurrengoak): puntu bat.
Aurkeztutako prestakuntza osagarria prestakuntza batzordeak ezarritako baremoaren arabera baloratuko da.
-Lan esperientzia, behar bezala frogatuta (15 puntu, gehienez ere):
Izangai bakoitzak aurkeztu behar du IZSAn eta beste enpresetan izandako lanbide esperientzia frogatzen duen
dokumentazioa (kontratuak, nominak, lan bizitzako ziurtagiriak, enpresa ziurtagiriak, etab.). Epaimahaiak
baloratuko du dokumentazioa egokia den kontuan hartua izateko.
Lan esperientziagatiko puntuazioa hau da, nahi den lanpostuarekiko zerikusiaren arabera:

IZSAn izandako esperientzia IZSAtik kanpo izandako esperientzia
HANDIA: 1,25 puntu urteko

HANDIA: 0,75 puntu urteko

TARTEKOA: puntu bat urteko

TARTEKOA: 0,50 puntu urteko

TXIKIA: 0,75 puntu urteko
BATERE EZ: 0,30 puntu urteko

-Lanpostuan erakutsitako profesionaltasuna (60 puntu, gehienez ere): hitzarmen honen indarraldirako, eta modu
esperimentalean, irizpide hauek ezarri dira:

1.-Gaitasunak garatu, eskuratu eta egiaztatzea: 15 puntu emanen zaie oposizio-lehiaketako edo lekualdatzeko
barne prozesu bat gainditu duten izangaiei.
2.-Egiaztatutako gaitasun maila: IZSAk baloratuko du, 45 punturekin gehienez ere, deialdi publikoa eta
kontratualdietako jardunean egiaztatutakoa oinarri direla, hiru faktore hauek batuz: lanerako prestasuna,
enpresako beharretara egokitzeko gaitasuna eta edozein lanpostuan eta edozein unetan lan egiteko prestasuna.
Hiru faktore horien neurketan gaitasuna da faktore zuzentzailea.
Lekualdatze prozesuan ondoko arauei jarraituko zaie:
Lekualdatze lehiaketarako deialdiaren xede izanen dira hasieran sartutako lanpostuak eta prozesuan beste
lanpostu bat eskuratzean izangaiek hutsik uzten dituztenak.
Lanpostuak hautatzea:
-Lanpostu hutsak lehiaketan ezarritako hurrenkeraren arabera hautatuko dituzte izangaiek.
-Lehen itzulian deialdiaren hasieran sartutako lanpostuak eskainiko dira. Lehen itzulian lanpostua hautatzen
duten izangaiek prozesua utziko dute.
-Bigarren itzulian eta hurrengoetan aurreko itzulian lanpostua eskuratu duten izangaien lanpostuak eskainiko dira.
Posible da itzuli batean lanpostua hautatzeari uko egitea, hurrengo itzulirako hautapen hurrenkera galdu gabe.
-Prozesua amaituko da izangai guztiek lanpostu hutsa aukeratu dutenean edo lanpostua hautatzeari uko egin
diotenean.
Bete gabeko lanpostu hutsa prozesuaren hurrengo fasean eskainiko da, hots, plantillako langileentzako barne
igoera fasean.
2. Barne igoera fasea: lehiaketaren eta oposizioaren bidez eginen da.
Lehiaketa fasea lekualdatze fasekoarena bezalakoa izanen da.
Oposizio fasearen helburua da lanposturako behar den gaitasuna frogatzea. Horren kariaz, gaitasun teknikoen
eta pertsonalen probak eginen dira, lanpostuaren profilari egokituak. Gehienez ere 210 punturekin baloratuko da.
Izangai guztiek eginen dituzte fase honetako probak. Probak gainditzeko, ezartzen den proba-multzo bakoitzeko
puntuazioaren erdia bederen atera beharko da.
Deialdi bateko barruko faseak ager daitezkeen zalantzak, errekurtsoak edo erreklamazioak kontuan hartua
izateko, epaimahaiari idatziz zuzenduko zaizkio errekurritu nahi den egintza iragarri eta 3 egun balioduneko
epean. Epaimahaiak errekurritu ezin den ebazpena emanen du 3 egun balioduneko epea amaitu baino lehen.
Epaimahaiak uste badu erreklamazioaren funtsaren aurrean eskumenik ez duela, gaia zuzendaritzaren eta
enpresa batzordearen arteko bileran jorratuko da eta, kasua bada, administrazio kontseiluak ebatziko du.
Prozesu arrunteko barruko fasea egin ondoren lanpostu hutsa plantillako langile batek bete ez badu, deialdi
publikoan sartuko da, kanpoko fasean.
Kanpoko fasea: kanpoko hautapen prozesu baten deialdiko lanpostuak betetzeko, beharrezkoa izanen da
lanpostuaren profilean agertzen diren titulu eta esperientzia izatea. Kanpoko hautapen prozesuan izangai
bakoitzak frogatutako esperientzia kontuan hartuko da eta epaimahaiak lanposturako egokitzat jotzen dituen
probak eginen dira. Izangai finalistei soilik baloratuko zaie esperientzia. Esperientzia baloratzean lanpostuko
gaitasunen profilen irizpideei eta lanpostuaren deskripzioari jarraituko zaie. Curriculumean agertzen dena baino
ez da baloratuko, izangaiei edo beste batzuei datuak osatzeko eskatzen ahal bazaie ere. Aldagai honetako
gutxieneko puntuazioak gainditzen ez dituztenek ezin dituzte hurrengo probak egin.
Izendapen libreko postuak betetzeko kanpoko deialdietan abiapuntuko hasierako postu bat ezarriko da, lanbide
taldeen taulako edo taula baliokideko "IZSAko postuak" zutabetik hartuta.
Prozesuaren laburpen-taula:

FASEA

MEREZIMENDUAK

PUNTUAZIO ZUZENA

PORTZENTAJEA

90 puntu:
15 Esperientzia
15 Prestakuntza
Lekualdatzea Lehiaketa

60 Profesionaltasuna
90 puntu:
15 Esperientzia

Puntuazioaren %100a

15 Prestakuntza
60 Profesionaltasuna
210 puntu
Proba tekniko-profesionalak
Lehiaketa +
Barne igoera oposizioa

Proba psikoteknikoek, nortasunaren
galdesortak eta elkarrizketak puntuak
ematen dituzte

Lehiaketa (puntuazioaren %30a)
+ oposizioa (puntuazioaren %70a)

Proba tekniko-profesionalak

Kanpokoa

Lehiaketa +
oposizioa

Proba psikoteknikoek, nortasunaren
galdesortak eta elkarrizketak puntuak
ematen dituzte
Esperientziaren balorazioa

Puntuazioaren %100a

28. artikulua. Epaimahaia.
a. Epaimahai kalifikatzailea honela osatuko da: kontseilari bat, mahaiburu izanen dena, enpresa batzordeko bi
ordezkari eta enpresak izendatutako bi nagusi edo aditu.
b. Epaimahaiak puntuazio handiena lortu duen izangaia proposatuko dio administrazio kontseiluari.
c. IZSAko epaimahaikide guztiak euren jardueran konfidentzialtasun eta zuhurtzia osoz arituko dira, bileretan
epaimahaikideek edo euren informatzaileek egiten dituzten adierazpen edo azalpenen inguruan. Ondorio
horietarako, aktan adierazitakoari lotuko zaizkio, salbu eta administrazio kontseiluan enpresa batzordeko
ordezkariei egin beharreko oharrak, egokitzat jotzen direnak, kontseiluaren bilkuretan hitza hartzean komenigarri
izan daitezkeen kasuetarako. Halaber, euren erantzukizuna behar bezala betetzeko ezinbestekotzat jotzen duten
informazio osoa jasotzeko eskubidea dute, test psikoteknikoak barne, betiere horien erabilera deontologikoa
bermatuz.
d. Giza baliabideetako teknikari batek kudeatuko du prozesua teknikoki eta epaimahaiari aholkua emanen dio.
Teknikari hori ez da inola ere mahaikidetzat hartuko.
29. artikulua. Lanpostu aldaketak.
Zuzendaritzak, antolaketarako duen ahalmenaren baitan, lanpostuak aldatzen ahal ditu erakundearen
funtzionamendurako beharrezkoa denean, baina aldaketa horiek ez dituzte murriztuko langileen eskubideak, ez
eta haien giza duintasuna ere, eta hitzarmen honetan ezarritakoari jarraituko zaio langileen ordainsarien arloan,
goragoko nahiz beheragoko kategoriako lanen kasuan.
Horretaz idatzizko informazioa emanen zaie langileen ordezkariei, batez ere puntuazio desberdineko lanpostu
aldaketen kasuan, edo lanlekuz aldatzen denean.
30. artikulua. Iraupena.
Zuzenean, lekualdatze bidez edo barne igoera bidez sartzen den lanpostuan bi urte eta erdiko iraupenaldia
ezartzen da. Irauteko eskakizun horrek ez die ukituko iraupenaldian mailaz igo nahi duten langileei.

IV. KAPITULUA
KONTRATUAK
I. ATALA
Probaldia
31. artikulua. Prozesua.
a. Lanpostu finko guztiak kontratu bidez zertuko dira. Horren probaldia hautaketa egin zuen epaimahai
kalifikatzaileak ebaluatuko du.
b. Probaldiaren bitartez jakin nahi da enpresan lan egiten duen pertsona horretarako egokia den.
Erreferentziako bi puntuak hauek dira: alde batetik, lanaren garapen pertsonala (asistentzia eta puntualtasuna,
errendimendua, ardura eta profesionaltasuna), eta, bestetik, lankideekiko eta erakundearekiko lankidetza (arauak
betetzea, ordena eta garbitasuna, besteekiko integrazioa eta elkarlana, erabiltzaileentzako arreta -zuzena edo
zeharkakoa-).

c. Probaldian dagoen pertsonaren gainean erantzukizuna duten kargudunen ardura izanen da enpresan hark bere
lanean erakutsitako egokitasun maila neurtzea. Erantzukizun berariazko horretan behar diren dedikazio eta
inpartzialtasunez jardunen dute, gero epaimahaiaren aitzinean euren ondorio arrazoituak hitzez azaldu ahal
izateko, hala behar denean.
d. Informazioaren fidagarritasuna segurtatzeko, bermatuko da ezen, kargudunek benetan aztertu ahal izan
dutela, aski denboraz eta era egokian, lanaren garapena.
e. Kargudunek eginiko ebaluazioak ez du esan nahi aldez aurretik zehaztutako eskakizun maila bat egon behar
duenik.
f. Epaimahaiak lanlekuko edo arloko arduradunari hitzez bere iritzia emateko eskatzen ahal dio, arduradun hori
epaimahaikidea ez denean.
g. Behar den informazioa jaso eta ebaluatu ondotik, epaimahaiak erabakiko du, kasu bakoitzean, probaldia
gainditu den edo ez.
32. artikulua. Probaldiaren eta egokitzeko aldiaren iraupena.
"Espezialista" lanbide taldeko lanpostuek lanean egiazki emandako 8 astebeteko probaldia izanen dute.
"Teknikariak" lanbide taldeko lanpostuek (administrazioaren adarrekoek barne) eta "Profesional" lanbide
taldekoek, lau hilabetekoa. "Tituluduna edo parekatua" eta "Teknikariak" lanbide taldeetako lanpostuek, 200
puntutik gorako balorazioa badute, eta kargudunek, sei hilabetekoa.
Erretiro partzialeko errelebistek kontratuan ageri den denbora izanen dute, baina egiazki ematen duten lan
denbora kontatuko da soilik, errealitatean ematen duten unetik aurrera. Egiazki emandako lan denbora horrek
fitxetan edo lan-parteetan egiaztatua beharko du izan.
II. ATALA
Aldi baterako kontratua
33. artikulua. Lanpostu bat aldi baterako betetzea.
Aldi baterako eta koiunturazko beharrei aurre egiteko, lanpostu batzuk aldi baterako beteko dira.
Kasu batzuk gertatzen direnean, hala nola, eritasun edo istripuaren ondoriozko bajak, lizentziak hartzea, lanaldi
murriztuak, etab., lanposturen bat aldi baterako betetzea komeni bada, zuzendaritzak erabakiko du kasu
bakoitzerako erabiliko den bide legal egokia (zuzeneko kontratazioa edo ABLE baten bidez, etab.). Batzorde
batek baloratuko du lanpostua aldi baterako betetzeko bidea, iraupena kontuan hartuta.
34. artikulua. Kontratazio batzordea.
a. Ondorio horietarako, batzorde bat arituko da, arruntean honela osatua: langileen ordezkari den kontseilari bat
(enpresa batzordeak izendatua), kudeatzailea edo berak eskuordetutakoa, ukitzen den funtzioko zuzendaria eta
langileriaren administrazioko burua. Komeni den bezain laster bilduko dira eta euren erabakia hartuko dute.
b. Langileen ordezkari den kontseilariak, kudeatzaileak edo berak eskuordetutakoa eta langileriaren
administrazioko buruak erabakiko dute, behin-behinekoz, aldi baterako laneko zein enpresarekin eginen diren
langileak lagatzeko kontratuak, ustekabeko eta presazko beharrak sortzen direnean.
c. Aldi baterako beharrak luze joko dutela uste denean (erreleboa, urtebeteko edo luzeagoko eszedentziak,
etab.), epaimahaia eratuko da, prozesu arruntean bezala, gerentea edo berak eskuordetutakoa mahaiburu
delarik.
35. artikulua. Aldi baterako kontratazioaren prozesua.
a. Ustekabean, presaz eta denbora laburrerako norbait ordeztu beharra sortzen denean, kontratazio batzordeak
ezin badu aurreikusitako bilkura egin, aski izanen da giza baliabideetako arloak tramitatzea gaiak ukitzen duen
funtzioak egindako eskaera arrazoitua.
b. Kasu bakoitzerako erabiliko den bide legal egokia zein den erabaki ondoren, horren barneko tramitazioan arau
hauek beteko dira:
1. Aldi baterako kontratatutako langileei betetzen ari diren lanpostuaren soldata bera bermatuko zaie.
2. Langile bat kontratatzen denean enpresan parekorik ez duen zerbitzu bat emateko, enpresan diren lanpostu
guztien artean haren mailarik antzekoenaren soldata bermatuko zaio, gutxienez.
3. Aldi baterako kontratazio guztiak berehala jakinaraziko zaizkio enpresa batzordeari eta, hilero, administrazio
kontseiluari.
c. Enplegua sustatzeko kanpainetan, desgaitasuna dutenekin lankidetzako kanpainetan edo erakundearen
larrialdiko egoeretan, zenbait kolektibotako pertsonak kontratatzen ahalko dira, enpresa batzordeari jakinarazi

ondoren.

V. KAPITULUA
PRESTAKUNTZA, INFORMAZIOA ETA PARTE-HARTZEA
I. ATALA
Prestakuntzaren baldintza orokorrak
36. artikulua.
Sozietateak garrantzi handia ematen dio plantilla osatzen duten pertsonen prestakuntzari, haien hobekuntza
profesionala (zerbitzuaren hobekuntza plan estrategikoan bildutako beste xede batzuk lortzeko) eta orokorrean
pertsonaren beraren aurrerakuntza bultzatzeko asmoz.
Prestakuntza lanpostu guztietan integratzen den jardueratzat hartuko da, bai hartzailearen ikuspuntutik eta baita
norberaren ezagupenak eta esperientzia beste pertsonekin partekatzearen ikuspuntutik ere.
37. artikulua.
Langileek, nagusi hurrenaren aholkupean, konpromisoa hartzen dute euren ezaguerak eta eginkizunetarako
trebetasunak hobetzeko antolatzen diren jardueretan parte hartzeko.
38. artikulua. Prestakuntza plana.
Prestakuntza urte bakoitzari begira planifikatuko da, prestakuntza planaren barnean. Beraz, urtero eginen da
prestakuntza jardueren aurreikuspena, zeinetan sartuko baitira lanak hobetzeko prestakuntza beharretatik
ondorioztatzen direnak, gutxienez. Urteko plan batean zehaztuko dira, eta plan hori langileen ordezkariek
ezagutuko dute.
Horretaz gain, ematen den prestakuntzaren kalitateari buruzko irizpide partekatuak beteko direla bermatuko da,
barneko monitoreen bitartez egiten dena barne.
Prestakuntza planaren esparruan giza baliabideen (lanpostu hutsak, enpresan sartzeak eta sustapenak)
plangintzaren ondoriozko prestakuntza ekintzak aurreikusiko dira.
II. ATALA
Prestakuntza batzorde mistoa
39. artikulua. Osaera.
Giza baliabideetako teknikari batek eta langileen 3 ordezkarik osatuko dute.
40. artikulua. Eginkizunak.
a. Prestakuntza beharrak urtero biltzen lagunduko du eta dagokion prestakuntza plana ezagutuko.
b. Prestakuntza planaren garapenean parte hartuko du eta orobat prestakuntza ekintzen jarraipenean eta
ebaluazioan.
c. Batzordeak ikastaroak eta haien ondorioak nola ebaluatu proposatuko du.
d. Batzordeak III. programarako eta euskararen sustapenerako laguntzak proposatuko ditu.
e. Prestakuntzaren gaineko erabakiak adostuko ditu eta, ados jartzerik ez bada, zuzendaritzak hartuko ditu
erabakiak.
f. Batzordeak jasoko du praktikaldiko ikasle guztien lan programa. Bertan zehaztuko dira egin beharreko
eginkizunak, egonaldirako aurreikusitako iraupena eta ezarritako eskersariak.
g. Langileentzat bide erakusle gisa eta sustapena errazteko eta norabide profesionalak ezartzeko, horiek eskura
izanen dituzte IZSAko lanpostuen deskripzio eguneratuak, deialdietan parte hartu ahal izateko titulua edo/eta
esperientzia arloko baldintzak eta horiekin zerikusia duen prestakuntza osagarria barne. Hala dagokionean,
prestakuntza batzordeak behar diren eguneratzeak proposatuko ditu, eta zuzendaritzak onetsiko.
III. ATALA
Prestakuntza jarduketa motak
41. artikulua. I. programa. Prestakuntza beharrak.
a. Langileak betetzen dituen eginkizunei egokitutako prestakuntza ekintzak dira, sortutako aldaketei
egokitzapenak edo lanpostu bererako berrikuntzei edo proiektuei zuzendutakoak. Orobat, halakotzat hartuko dira
lanpostuari egokitzeko jarduerak, bilerak, prestakuntza saioak (ez informazioa soilik ematekoak) eta abar.

b. Parte zeinek hartuko duen langile bakoitzaren nagusi hurrenak erabakiko du. Salbuespenez, parte hartuko
dute, halaber, bakoitzaren nagusiak baimendu ondoren, ikastaroa egiteko interesatuta daudenek, betiere horrek
enpresari nahiz enpresaren jarduerari kalterik egiten ez badio, ezta aipatu ikastaroari ere. Kasu horretan III.
programako ekintzatzat joko da, laguntzen eta konpentsazioaren ondorioetarako.
c. Beharren arabera, metodologia arloko prestakuntza ekintzak antolatuko dira barneko begirale gisa arituko
direnentzat, zuzendaritzak halakotzat izendatuentzat.
42. artikulua. II. programa. Sustapenetarako laguntzak.
Urteko lanpostu hutsen aurreikuspenaren arabera, edo/eta aldian-aldian, ikastaroak antolatuko dira sustapenen
xede izanen diren lanpostuetako eskumenen gainean, barneko prestakuntzaz irits daitezkeen mailetan.
43. artikulua. III. programa. Interes pertsonala.
Programa honetakoak dira onura profesionaleko ikastaroak, hots, aitortutako jarduera profesional batean aritzeko
prestakuntza ofizialki ematen dutenak, lehentasuna emanez IZSA enpresako eginkizunekin lotura zuzena
dutenei. Ez dira sartzen helburu artistiko, ludiko edo terapeutikoak baizik ez dituzten ikastaroak.
Zer aukera dauden jakiteko interesatuek informazioa eska dezakete. Eta, nolanahi ere, matrikulatu baino lehen,
antolaketaren garapeneko arloari ikastaroaren baldintzen berri emanen diote (xedea, ordutegia, kostuak).
IV. ATALA
Laguntzak
44. artikulua. I. programarako laguntzak. Prestakuntza beharrak.
a. Enpresak bere gain hartuko ditu prestakuntzaren eta erabiltzen diren orduen kostuak, hala lanaldiaren
barnekoak nola kanpokoak, eta ordu bakoitzeko konpentsazioa ordu batekoa izanen da, urteko lanaldiaren
kontura.
b. I. programako prestakuntzagatiko orduak kobratzeko eta ziurtagiria eskuratzeko, ikastaroaren %75era bederen
joan beharko da, ongi justifikatutako arrazoiak ez badira.
c. Lanalditik kanpora hartu edo emandako prestakuntza orduak ez dira behin ere aparteko ordutzat joko. Ordu
bakoitzeko konpentsazioa ordu batekoa izanen da lanaldiaren kontura, irizpide hauei jarraikiz:
1. Ordutegi malgurik gabeko langileek lanorduak murriztuz gauzatuko dute konpentsazioa, edo diruaren truke,
nagusi hurrenaren iritzira.
2. Ordutegi malgua dutenek, berriz, horren kontura konpentsatuko dute, nahiz eta zuzendaritzak eta enpresa
batzordeak salbuespentzat hartzen ahal dituzten iraupenagatik edo bestelako inguruabarrengatik bereziak diren
ikastaroak.
Urte bukaeran, salbuespenez eta interesatuak hala eskatu badu, kudeatzailetzak hartuko du ordu soberakinari
buruzko erabakia, bai eta horien konpentsazioa diruren truke edo hurrengo ekitaldian lanorduak murriztuz
gauzatzeari buruzkoa. Hori guztia Dedikazioaren - Bateraezintasunaren gaineko araudia galarazi gabe (82.
artikulutik 86.era).
3. Lanorduak murriztuz gauzatzea erabakiz gero, jarduera apalenetako garaietan hartuko dira eta opor nagusiekin
lotu gabe.
4. Konpentsazioa diruaren truke gauzatzen bada, langile bakoitzak orduko kobratzen duen ordainsariaren arabera
ordainduko da. Ordainketa nominaren bidez gauzatuko da.
45. artikulua. II. programarako laguntzak. Sustapenetarako laguntzak.
Enpresaren kontura izanen dira irakasleen, lokalaren eta materialaren kostuak. Lanordutik kanpo antolatuko dira
eta erabilitako denbora ez da konpentsatuko. Interesatuak euren borondatez joanen dira, eskaera egin eta
prestakuntza batzordeak onartu ondoren.
46. artikulua. III. programarako laguntzak. Interes pertsonala.
a. Ikastaroa hasi aitzin, parte hartzaileak gaiaren, zentroaren eta aurreikusiriko kostuen berri eman beharko dio
prestakuntza batzordeari. Ikastaroa amaituta, fakturak aurkeztuko ditu, bai eta klaseetara joan eta aprobetxatu
izanaren egiazko frogak ere. Laguntza emanen zaio baldin eta nahikotasuna frogatzen badu edo/eta emandako
ikastorduen %75ean bertan izan bada.
b. Laguntza zuzeneko gastuen %75ekoa izanen da, gai bakoitzeko funtsezko testuliburuak barne. Erakundearen
jarduerekiko lotura txikia izan bada edo loturarik izan ez bada, laguntza %25ekoa izanen da.
c. Laguntzak 600 eurokoak izanen dira, asko jota ere, pertsona eta urte bakoitzeko. Zenbaki horretan sartzen dira
langileak bere interes pertsonalarengatik egiten dituen prestakuntza jarduera guztiak.

V. ATALA
Euskararen sustapena
47. artikulua.
Euskararen balio kultural bereziak eta gai horretan indarra duen legeriak beharrezkoa egiten dute euskararen
sustapen egokia.
Langileek euskararen ikastaroaren, mailaren, programaren, kostuen eta ikastetxearen baldintza guztien berri
emanen diote aldez aurretik prestakuntza batzordeari. Laguntzen muga ekonomikoa 600 eurokoa izanen da
pertsona eta urte bakoitzeko eta 48. artikuluko baremoan biltzen den konpentsazioa bezala, laguntza emanen
zaie baldin eta nahikotasuna frogatzen badute edo/eta emandako ikastorduen %75ean bertan izan badira,
ikastaroa eman den zentroak egiaztatuta, eta gehienez ere 6 ikasturtetan.
48. artikulua. Konpentsaziorako baremoa.
a. Urte bakoitzeko uztailean itxiko da ikasturtean zehar emandako ordu guztien egiaztapena egiteko epea
(ikasturtea normalean irailetik hurrengo ekainera bitartekoa izan ohi da). Emandako orduen %50a konpentsatuko
da.
b. Euskararen ikastaroen orduak konpentsatzeko, I. programako prestakuntza orduak konpentsatzeko bide
berbera erabiliko da (44. artikulua).
c. Hala ere, zuzendaritzak eta batzordeak suerta daitezkeen egoera bereziak aztertuko dituzte, hala nola ikastaro
trinkoak edo iraupen luzekoak, ea erakundearen interesak eta langilearenak bateratzen ahal diren, formula
malguak bilatuz euskararen ikaskuntza errazteko eta antolakuntza beharrak eta langilearen beharrizan
pertsonalak betetzeko.
49. artikulua.
Jendeari arreta emateko lanpostuetarako deialdietan, euskaraz hitz egiteko adina jakitea puntuazio osoaren
%5ekin baloratuko da, lehiaketako eta oposizioko faseak baturik.
VI. ATALA
Informazioa eta parte-hartzea
50. artikulua. Ordezkari kontseilariak.
IZSAko estatutuen arabera, eta batzar nagusiak erabakia hartuta, batzar horrek, enpresa batzordeak
proposamen loteslea egin ondoren, langileen bi ordezkari izendatuko ditu sozietatearen administrazio kontseiluko
kide gisa, zeinek bilkuretan parte hartuko baitute, hizpide eta botoarekin.
Langileen ordezkari diren kontseilariek administrazio kontseiluko kide gisa sartzen dituzten orduak egiazki lan
egindako ordutzat joko dira.
51. artikulua. Zuzendaritza - Enpresa batzordea.
Enpresa batzordea eta zuzendaritza aldian-aldian bilduko dira, interesgarritzat jotzen dituzten gaiak jorratzeko.
Une oro behar den informazioa emanen diote elkarri, langileek eta zuzendaritzak ezagutu ditzaten bi aldeen
kezkak, arazoak eta ekimenak.
52. artikulua. Informazioa.
Enpresak bermatuko du langile guztiek informazioa izanen dutela enpresaren antolaketaz, emaitzez,
departamentuaren antolaketa arazoez, prebentzioaz, segurtasun eta higieneaz, eta abarrez. Departamentu
bakoitzak gutxienez lanaldiaren %1a erabiliko du mota horretako informaziorako.

VI. KAPITULUA
LANAREN ANTOLAKETA
I. ATALA
Maila goragoko edo beheragoko lanak
53. artikulua.
Esleitu zitzaiona baino maila goragoko lanpostuko eginkizunetan, sei hilabetetik goiti urtebetez edo zortzitik goiti
bi urteko aldian, diharduen langileak, izendapen libreko lanpostuak salbu, dagokion lan sailkapena eskatzen ahal
dio enpresako zuzendaritzari. Enpresak uko egiten badio, enpresa batzordeak txostena egin ondoren, zilegi du
jurisdikzio eskudunean erreklamatzea.

54. artikulua.
Goragoko maila duen lanpostu batean ari den langileak, legez edo hitzarmenez bidezkoa ez bada hartarako
izendatzea, eskubidea izanen du esleitutako lanpostuaren eta egiaz betetzen ari denaren arteko ordainsaridiferentzia kobratzeko.
55. artikulua.
Sozietatearen ekoizpen jardueraren behar larriak edo aurreikusi ezin direnak direla eta, langile bati bere
lanpostua baino maila beheragoko lanpostuko zereginak esleitzen bazaizkio, beharrezkoa den denboran baino ez
ditu eginen, eta mantendu eginen dira bere lanbide taldeari eta lanpostuari dagozkien ordainsaria eta hortik
datozen bestelako eskubideak. Gainera langilearen legezko ordezkariei jakinarazi beharko zaie.
56. artikulua.
IZSA enpresako zuzendaritzak, enpresa batzordearekin ados jarrita, langile bat edo talde bat aldi baterako beste
lanpostu batean jartzea erabakitzen ahal du, baita 53. artikuluan adierazitako epeak baino denbora luzeagorako
ere, Langileen Estatutuaren 39. artikuluan ezarritakoari lotuz. Denboraldi horretan ez da finkatuko ez
lanpostuaren sailkapena ezta lanpostuaren soldata ere. Urtebete baino luzeagoko ordezteen kasuan,
zuzendaritzak eta batzordeak baloratuko ditu ordezteak, urtebetea bukatu baino lehen.
II. ATALA
Presentzia eta jarduera
57. artikulua.
Lan jarduera orotarako puntualtasuna nahitaezkoa denez, batez ere zerbitzu publikoetan, enpresako
zuzendaritzak egoki iruditzen zaizkion kontrolak ezar ditzake.
Lanetik atera ahal izateko, aldez aurretik langilearen nagusi hurrenak eman beharko du baimena eta dagokion
laneko partean adieraziko, justifikatzeko agiriarekin batera.
II. ATALA
Prestasuna
58. artikulua. Prestasuna - Zerbitzu Publikoa.
Sozietateak ematen dituen zerbitzuen izaera publikoa kontuan hartuz eta ikusirik zerbitzuan etenik ezin dela izan,
langile guztiak behartuak daude lanaldia luzatzera, behar izanez gero.
Era berean, arrazoi ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzakoak edo produkzio arlokoak gertatzen direnean
langileak lekuz alda daitezke, Iruñerriko lanleku batetik bestera, horrela ez baitago bizilekuz aldatzeko beharrik.
59. artikulua. Prestasuna - Konpentsazioa.
a. Aparteko orduak sartzen ahal dira, enpresako zuzendaritzak ikusten badu sozietatearen beharrak hala
eskatzen duela. Ordu horiek dagokien diruarekin konpentsatuko dira, indarra duen legeriak ezarritako mugak
gainditu gabe, eta legeri horretan finkatutako prozeduraren bidez erregulatuko dira.
b. Enpresari esleitutako zerbitzuen izaera publikoa kontuan hartuta, halabeharrezko kasu bat dagoenean,
langileak ordezten direnean (apartekoak badira, ez egutegi aldaketa denean), presaka konpondu beharreko
matxurak daudenean edo duten garrantziagatik atzera ezineko antzeko arrazoiak daudenean, sartzen diren
orduak ez dira aparteko orduen multzoan sartuko, legean (Langileen Estatutuaren 35.3 artikulua) xedatutakoari
jarraikiz, nahiz eta aparteko ordutzat hartu eta ordainduko diren.
c. Aparteko lanak luzatu eta bazkaltzeko edo afaltzeko orduetara iritsiko balira, eta arduradunaren aburuz lana bi
ordutan eteterik ez balego nor bere etxera joateko, enpresa arduratuko da langileen otorduez.
d. Bazkaltzeko edo afaltzeko egiten den etenaldia ez da lanaldian sartuko eta, beraz, ez da ordainduko.
e. Bazkaldu edo afaldu ondoren lanari berriro ekiten bazaio, ordu bat sorraraziko da, gutxienez.
f. Hemen adierazten diren ondorioetarako, 200 hay puntu baino gehiagoko lanpostuetan (83. artikulua) lanaldia
luzatzeari buruz hitzarmen honetan xedatutakoa hartuko da kontuan.
60. artikulua. Prestasuna - Txandak.
Sozietateak ahalmena du lan txandak eta errelebuak antolatzeko, bai eta horiek aldatzeko ere, beharrezkoa edo
komenigarria denean, eta muga bakarrak izanen dira legeak ezarritakoak eta hitzarmenean aipatzen direnak.
61. artikulua. Zerbitzu publikoko prozesu jarraituko lanpostuen zerrenda.
Ematen diren zerbitzu publikoetan, lege eta funtzionamenduko eskakizunengatik, lanpostu jakin batzuk etengabe
bete behar dira:

a. Prozesu jarraituak ustiatzeko langileak (Gongora barne dela, kanpoko eskaerari erantzuteko behar diren
txandak eta guzti).
b. Instalazioak zaintzea.
c. Sarearen mantentze-lanak eta arreta izatea erabiltzaileek hornidura jarraitua izan dezaten.
d. Presako abisuak hartzea.
e. Legeek eta funtzionamenduak eskatuta, berariazko estaldura teknikoa zubi eta jaiegunetan:
-Produktuen kalitate kontrola.
-Laguntza teknikoa plantetan eta sareen eta instalazioen mantentze-lanak eta/edo erretena.
f. Jendeari arreta eman beharrekoak eta parekatuak.
62. artikulua. Zerbitzu publikoko prozesu jarraituko lanpostuen konpentsazioa.
Gerta daitekeen kasuren bat kontratuan edo egutegian araututa ez badago, ukitutako langileek konpentsazioa
izanen dute, jaiegunetan lan egindako orduak adinakoa, aparteko orduen irizpideen arabera, gehi jaiegunaren
plusa.
Une honetan, inguruabar honengatik ondorengo pertsona hauek egonen lirateke ukituak, aurreko artikuluarekin
bat:
a. Sarearen mantentze-lanetako goizeko eta arratsaldeko taldeak, kolektoreen eta hustubideen saneamendukoak
barne.
b. Laborategiko laguntzaile teknikoa.
c. Plantako eta mantentze-lanetako talde teknikoa.
d. Komertziala, harrera-telefonoa, proiektuak eta obrak, informatika eta lan harremanak, bezeroentzako arreta,
denak urteko egutegian zehaztuta.
I. ATALA
Prebentzioa
63. artikulua. Prebentzioko urteko plana eta eskuliburua.
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean ezarritakoaren arabera arautuko da.
Prestakuntza eta prebentzio arloko jardueren urteko programak prestatuko dira, laneko baldintzak eta
ingurumena hobetzera bideratuak, eta lehentasuna emanen zaie arriskuak oinarritik ezabatzeari eta Segurtasun
eta Osasun arloko prestakuntzari.
Hitzarmen honen eranskinean ageri da IZSA enpresako prebentzio planari buruzko dokumentazioa.
64. artikulua. Nahitaez bete beharra.
Hitzarmen honen eraginpeko langile guztiek bete eta betearaziko dute une bakoitzean araudi indardunak laneko
osasunaren arloan xedatzen duen oro, nork bere lanpostuari dagokion erantzukizuna izanik, eta, orobat, bete eta
betearaziko ditu zuzendaritzak, berak zuzenean edo zerbitzu tekniko espezializatuen bidez, ematen dituen
arauak, batez ere prebentzioaren arlokoak.
65. artikulua. Laneko segurtasun eta osasun batzordea.
Segurtasun eta osasun batzordea laneko osasunaren arloan parte hartzeko organo tekniko espezializatua da,
13/1995 Legeak arautu bezala. Bere berariazko erregelamenduaren arabera arautuko da.
Indarra duen legeriak xedatuko ditu segurtasun eta osasun batzordearen eginkizunak.
66. artikulua. Osasunaren eta higienearen zaintza.
a. Osasuna zaintzeko azterketak sistematikoki egiten jarraitzea, bai eta hala eskatzen duten lanpostuen
berariazko azterketak ere.
b. Lanorduetan langilea mozkortua edo drogak hartuta dagoela argi frogatzen denean, nozitu beharko ditu
enpresak izendatzen duen fakultatiboak eginen dizkion azterketak.
c. Azterketa horiek egitean langilearen duintasuna eta intimitatea ahalik eta gehien errespetatuko dira eta bertan
egonen da langileen legezko ordezkari bat edo, hori lanlekuan ez badago, enpresako beste langile bat, ahal
izanez gero, betiere.
d. Laneko arropa jasotzeko eskubidea lan zikinetan edo osasungaitzetan etengabe diharduten langileek soilik
izanen dute, arropa hori segurtasun eta higienerako baldintza baldin bada, edo segurtasun eta osasun
batzordearen erabakiz hautatzen direnek. Horretarako, zuzendaritzaren aburuz beharrezkoak diren jantziak

banatuko zaizkie, segurtasun eta osasun batzordearen txostena ikusita.
e. Enpresak hitz eman du kontingentzia arrunt baten ondoriozko aldi baterako ezintasunaren estaldura ez duela
mutualitatera edo lankidetzako beste erakunde batera desbideratuko, gaur egungo funtzionamendu orokorreko
esparruan eta hitzarmen honen indarraldian.

VII. KAPITULUA
LIZENTZIEN TAULA
67. artikulua.
Enpresako zuzendaritzak familiako eta laneko eginkizunak bateratzearen arloan indarra duen legeria betetzeko
konpromisoa hartu du, bereziki seme-alabak zaintzeko eszedentziari, lanbide heziketako ikastaroetara joateari eta
lanaldia murrizteari dagokienez.
Sentikortasun bereziko egoeren kasuan, legerian ez eta taula honetan ere jaso ez badira, zuzendaritzaren eta
batzordearen arteko bileran hartuko da erabakia.

1.-Legezko ezkontza edo
izatezko bikotea legeztatzea
(eragile berarekin soilik
bietako bat aplika daiteke).

15 egun natural, ospakizun eguna barne.

2.-Seme-alaben, anai-arreben,
koinatu-koinaten eta gurasoen
ezkontza.
egun natural bat (ospakizun eguna barne).
3.-Ezkontidearen edo semealaba baten heriotza.

7 lanegun, gertaeraren datatik hasita.

4.-Gurasoen, anai-arreben eta
aita-amaginarreben heriotza. 3 lanegun, gertaeraren datatik hasita.
5.-Aiton-amonen eta biloben
heriotza.

2 lanegun, gertaeraren datatik hasita.

6.-Suhi-errainen eta koinatakoinatuen heriotza.

2 lanegun, gertaeraren datatik hasita (ez dira luzatzen ahal).

7.-Ezkontidearen aitonamonen heriotza.

2 egun natural, gertaeraren datatik hasita (ez dira luzatzen ahal).

8.-Ezkontidearen eta semealaben eritasun larria eta
ezkontidearen eta semealaben ebakuntza kirurgikoa.

2 lanegun, gertaeraren datatik hasita, kasuak hala eskatzen badu. Kasuaren
inguruabarrak kontuan hartuz, orduka edo egunak tartekatuz bana daitezke.
Ospitaleratzea 12 egunekoa edo luzeagokoa bada, lizentzia 3 egun baliodunekoa
izanen da, eta 20 egunekoa edo luzeagokoa bada, 4 egunekoa.

9.-Gurasoen eritasun larria.

2 lanegun bitarte, kasuak hala eskatzen badu. Kasuaren inguruabarrak kontuan
hartuz, orduka edo egunak tartekatuz bana daitezke. Ospitaleratzea 12 egunekoa
edo luzeagokoa bada, lizentzia 3 egun baliodunekoa izanen da, eta 20 egunekoa
edo luzeagokoa bada, 4 egunekoa.

10.-Anai-arreben, aitaamaginarreben, koinatakoinatuen, aiton-amonen,
ezkontidearen aiton-amonen
eta biloben eritasun larria.

2 egun, kasuak hala eskatzen badu.

Behar-beharrezko denboran bizikideei edo lehen graduko ahaideei laguntzeko,
11.-Larrialdietara joan beharra. betiere zinez beharrezkoa bada.
12.-Emaztearen edo
bikotekidearen erditzea.

4 lanegun, umea izan eta lehenbiziko 10 egun naturaletan hartzekoak. Zesarea
bidezko erditze kasuan, 6 egun.
Ordubete jarraia egunean, haurra izan eta gehienez ere 9 hilabetetan. Langileak
aukeran du denbora hori lanaldi jarraitutan hartzea, amak edo aitak inoren kontura

13.-Haurra edoskitzea.

lan egiten badu edo langile autonomoen Gizarte Segurantzaren araubidea
badagokio, eta haurra izan eta ondorengo 9 hilabeteetan hartzen bada. Gehienez
ere 15 egun baliodun hartuko dira, enpresa honen urteko gehieneko lanaldiari
atxikitako langileen eguneroko lanaldi teorikoa oinarri.

13.bis.-Haurrari
edoskitzeagatiko denboraren
metaketa eta eszedentzia.

Haurra edoskitzeagatiko denboraren metaketarako eskubidea izateko, dagozkion
egunak sorrarazi behar dira zerbitzuan egiazki arituz. Kontua da haurra
edoskitzeagatik denbora metaturik hartzea. Bestela, lanegun bakoitzean hartu
behar da. Hortaz, eskubidea eszedentziaren egunetan ezin bada erabili, modu
berean ezinezkoa da eskubidea metaturik erabiltzea.

14.-Ernalketa lagundua.

Tratamendurako behar-beharrezkoa den denbora.

15.-Adopzioa.

Bi hilabete bitarteko eszedentzia, c) ataleko elementuak galtzeke, salbu eta Gizarte
Segurantzako baja.

16.-Seme-alaben
desgaitasuna.

Laguntza medikora joateko eskubidea, horretarako ematen den denbora
errekuperatu beharrik gabe, desgaituaren adina edozein dela ere.

17.-Kontsulta medikoa eta
pediatrikoa urtebetetik
beherako seme-alabentzat.

Behar den denbora.

Horretan ematen den denbora errekuperatu beharko da.
18.-Ezkontidearen, semealaben edo gurasoen kontsulta Proba diagnostikoak egiteko kasuetan, protokolo medikoak familiako bat
beharrezkoa dela dioenean.
medikoa.
19.-14 urtetik beherako edo
%65eko desgaitasuna, Gizarte
Segurantzako Institutu
Nazionalak aitortua, duten
seme-alaben ospitalizazio
tutelatua.
Ospitalizazioak dirauen bitartean.
20.-Ezkontidearen, semealaben edo gurasoen kirurgia
txiki anbulatorioa.
21.-Eszedentzia, 3 urtetik
beherako seme-alabak, lehen
graduko ahaide
minusbaliatuak edo
menpekotasunak dituzten
pertsonak zaintzeko.
Eskaera: abisatu behar da
lizentzia hasi baino hilabete
lehenago, gutxienez.

21 bis.-Eszedentzia, 12 urtetik
beherako seme-alabak
zaintzeko, 3 urtetik gorakoak
badira.
Eskaera: abisatu behar da
lizentzia hasi baino hilabete
lehenago, gutxienez.

Zentroan ematen den denboran.

Hiru urte bitarte, haurra jaiotzen denetik edo, bestela, epailearen edo
administrazioaren ebazpenaren egunetik aurrera kontatuta.
Lanpostua gordeko zaie.
Legeak eskatzen dituen baldintzen arabera.
(Lizentzia honen eskubideak galduko dira Gizarte Segurantzan norberaren
konturako -autonomo- edo inoren konturako laneko alta hartzen bada,
menpekotasunari buruzko legean jasotako kasuak salbu).
Eszedentzia honen gutxieneko iraunaldia hilabete batekoa da. Eszedentzia honen
gehieneko iraunaldi metatua 3 urtekoa da, 21. artikulukoa barne.
Lizentzia honen eskubideak galduko dira Gizarte Segurantzan norberaren
konturako -autonomo- edo inoren konturako laneko alta hartzen bada,
menpekotasunari buruzko legean jasotako kasuak salbu.
Lanpostua gordeko zaie.
Eszedentzialdi honetan antzinatasuna galduko da.

22.-Eguneroko lanaldiaren
murrizketa, 8 urtetik beherako
seme-alabak, desgaitasuna
duten seme-alabak (legearen
arabera) edo menpekotasuna
duten pertsonak zaintzeko.
Eskaera: abisatu behar da
lizentzia hasi baino hilabete
lehenago, gutxienez.
22.bis.-Eguneroko lanaldiaren
murrizketa, 12 urtetik beherako
seme-alabak zaintzeko, 8

Kasu bakoitzaren inguruabar zehatzei erreparatuz, eta langilearen departamentuko
antolamendu beharrek bide ematen badute, salbuespenez asteko edo hilabeteko
lanaldiaren murrizketa ematen ahalko da.

urtetik gorakoak badira.
Eskaera: abisatu behar da
lizentzia hasi baino hilabete
lehenago, gutxienez.

Langileen inguruabar pertsonalei erreparatuz, eta enpresako antolamendu
beharrek bide ematen badute, ematen ahalko da. Halaber, eta salbuespenez,
asteko edo hilabeteko lanaldiaren murrizketa ematen ahalko da.

Familiako inguruabarren arabera (14 urtetik beherako seme-alabak, legearen
23.-Ordutegi malgua
arabera menpekotasuna duten pertsonak).
zabaltzea: 7:30-9:30 eta 14:00Eskabidea aurkeztu eta behar den baimena eskuratu beharko da.
15:00.
24.-Ohiko bizilekua aldatzea.

Lanegun bat.

25.-Eginbehar publikoak
betetzea (hauteskundeak,
epaiketa bateko lekukoa).

behar den denbora edo legez ezarritakoa.
Behar den denbora (gehienez 2 ordu eguneko).

26.-Odola ematea.

Plasma ematen bada, egiaztagirietan adierazten dena kontuan hartu eta baloratuko
da.

27.-Barne igoerarako deialdi
baten probak egitea.

Lanaldiaren barnekoak lan denboratzat hartuko dira; lanaldiaren kanpokoak, berriz,
ez.

28.-Lanpostuaren
eginkizunekin, enpresaren
barruko sustapenarekin edo
haren jarduerarekin loturiko
jarduera profesionalean
Behar den denbora. Lanorduetan beharko du izan eta ez dira joan-etorriak sartzen.
aritzeko gaitasun ofizialetarako Prestakuntza indibidualerako 20 orduko baimenerako aurreikusten diren kasuen
azterketak.
barne dago.

68. artikulua. Eszedentziak
Eszedentzia berezia, lanpostua gordetzeko eskubidearekin:
a. Lizentzia berezia eskatzen ahal da, urtebete artekoa eta soldatarik gabekoa. Enpresak bere esku du ematea
edo ez ematea, kasu bakoitzaren inguruabarrei erreparatuz. Eszedentzia hori sei hilabete baino gehiagorako
erabiltzen denean, ezin izanen da beste bat hartu harik eta hiru urte iragan arte aurrekoa bukatzen denetik.
b. Abisatu egin behar da 15 egun lehenago, gutxienez. Eszedentzia 2 hilabeterako baino gehiagorako eskatzen
bada, abisua 30 egun lehenago eman behar da.
Enpresak gehieneko 15-30 eguneko epean ebatziko du. Aurrekoa gorabehera, kasu bakoitzaren inguruabar
zehatzei erreparatuz, enpresak indarrik gabe uzten ahal du abisua emateko beharkizuna, antolamendu
inguruabarrek horretarako bide ematen badute.
c. Lizentzia hori hartzearen ondorioak:
1. Langileari lan kontratua eten eginen zaio.
2. Gizarte Segurantzan baja emanen zaio.
3. Lizentzialdiari dagokion antzinatasuna galduko du.
4. Denboraldi horretan ez da pentsio planean kotizatuko.
5. Lizentzialdian baja emanen zaio istripu aseguruan.
Borondatezko eszedentzia:
Eskaera eta lanera itzultzea: abisatu behar da itzuli baino hilabete lehenago, gutxienez.
Langilearen Estatutuko 46.2 artikuluan babestutako baldintzak. Enpresak gehieneko 15-30 eguneko epean
ebatziko du. Aurrekoa gorabehera, kasu bakoitzaren inguruabar zehatzei erreparatuz, enpresak indarrik gabe
uzten ahal du abisua emateko beharkizuna, antolamendu inguruabarrek horretarako bide ematen badute.
69. artikulua. Lizentziak emateko irizpideak.
a. Lizentziak gertaera eragileari lotuak daudela ulertzen da, eta orduantxe hartu behar dira, eritasun larrietan izan
ezik, zeinetan egoerak dirauen denboraren barnean hartuko baitira, lanaldi osoak hartuz edo ordu horiek zenbait
lanegunetan banatuz.

b. Langileak berak edo dokumentu fede-emaile baten bidez frogatu beharko du lizentziaren premia:
-Lizentzia zertarako eskatzen den.
-Eskaera zein inguruabarrek baldintzatzen duten.
-Zein motatako lizentzia eskatzen den.
c. Kontuan hartuak izateko, eritasun larritzat joko dira:
-Medikuak horretarako propio luzatutako egiaztagirian horrela dela adierazita dutenak.
-Gutxienez 48 orduko ospitalizazioa behar dutenak, erditze naturalak izan ezik -zesarea barne-.
-Anestesia osoko ebakuntza behar dutenak, ospitalizazioak gutxiago irauten badu ere.
d. Lizentzien denborari dagokionez:
1. Adierazitako gehieneko denborak lanetik alde egitea beharrezkoa suertatzen denean hartuko dira, kasuan
kasuko inguruabarrak kontuan hartuta.
2. Denbora horiek luzatzen ahal dira, eskaera arrazoitua egin ondoren, kudeatzailetzak onartzen badu.
3. Joan-etorrikoagatik luzatzen ahal da baimena hari lotutako bidaia 500 kilometro baino gehiagokoa baldin bada.
Bidaia laburragoa izan arren 4 ordutik gorakoa baldin bada, zuzendaritzaren eta enpresa batzordearen arteko
bileran aztertuko da.
e. Kontsulta medikoak beti frogatuko dira bolante edo/eta egiaztagiriaren bidez. Agirian kontsultaren "hasierako
ordua" eta "bukaerako ordua" agertu behar dira. Egiaztagirian datu horiek agertzen ez badira, lan denboratzat
gutxienez ordubete eta gehienez ordu eta erdi hartuko da, lanlekutik medikuaren kontsultara dagoen
distantziaren arabera.
f. Eritasuna dela-eta, lanera joaterik ez badu, langile eriak berehala jakinarazi beharko dio nagusi hurrenari, bere
lan txanda hasi aitzin edo hura hasi eta berehala, harengana joanez, eri egon arren etxetik ateratzeko moduan
bada, edo bestela ahalik eta biderik azkarrena erabiliz.
g. Eritasun baja edo/eta alta hartzen denetik 3 eguneko epean, partea langileriaren administrazioan edo
dagokion lanlekuan aurkeztuko da, lanegun batena soilik bada ere.
h. Aldi baterako ezintasun prozesu bat gainditu duen langileak gutxienez egun bat lehenago abisatu beharko du
lanera itzuliko dela.
i. Lanetik lekutzeko, lan arlo bakoitzeko arduradunak emanen du baimena, enpresako hitzarmenaren irizpideei
jarraikiz. Baimen hori gorabeheren partean agerraraziko da.
j. Aurreikusitako eta presazko kasuetan izan ezik eta zerbitzuen antolakuntzari kalterik ez egitearren, eskaera
guztiak idatziz egin beharko zaizkio bakoitzaren nagusiari 72 ordu lehenago (lanegun baterako baino gehiagorako
ez bada, zeren horretarako astebete lehenago eskatu beharko baita), eta hark berehala igorriko dio langileriaren
administrazioko buruari, behar diren oharrak erantsiz. Langileriaren buruak erantzuna emanen du 24 orduko
epean.
k. Ezkontidea aipatzen den kasuan, bizikidea ere kontuan hartuko da, harekin seme-alabarik izan bada edo
gutxienez 2 urteko bizikidetza frogatzen bada.
l. Hitzarmenean adierazten diren lizentzietarako eskubidea izateko, agiri bidez egiaztatu behar da harremanaren
hasierako data, bai harremana hasten denean edo geroago dokumentu ofizialaren bitartez (errolda).
m. Eskatutako lizentzia aipagarrien jarraipena hilero eginen da zuzendaritzaren eta enpresa batzordearen arteko
bileretan.
70. artikulua. Kargu publikoa.
Eginkizun publikoetan aritzeko lanetik alde eginiko orduak ez dira deskontatuko, horiengatik kobratzen ez bada
eta hilean 7 ordu eta erdi edo urtean hamabi lanaldi gainditzen ez badira.
Arlo honetan ez dira kontatuko langilea boto ematera joateko lanetik alde eginiko orduak.

VIII. KAPITULUA
LAGUNTZA SOZIALAK
71. artikulua. Aldi baterako ezintasunagatiko osagarria.
1. Aldi baterako ezintasunean dauden langileei, enpresak guztirako ordainsariaren %100a (lanpostuaren
balorazioa + lan baldintzak + antzinatasuna + hitzarmeneko osagarria) osatzeko behar diren osagarriak

ordainduko dizkie, Gizarte Segurantzako epaimahai kalifikatzailearen erabakiz behin betiko beste egoera batera
igarotzen ez diren bitartean. Ondorio horietarako, aldi baterako ezintasunarekin parekatuko dira ondoko egoerak:
amatasun atsedenaldia, aitatasun atsedenaldia, haurdunaldiko arriskua eta amagandiko edoskitze aldiko
arriskua. (1)
2. Kontratua aldi baterako ezintasun egoera ahitu delako etenda badago, Gizarte Segurantzak ordaintzen duena
enpresak osatuko du guztirako ordainsariaren %100era arte (lanpostuaren balorazioa + lan baldintzak +
antzinatasuna + hitzarmeneko osagarria), langileak Gizarte Segurantzari egiten dizkion kotizazioak murriztuz,
egoera horretan ez baita beharrezkoa bi alderdiek kotizatzea. Hori egin baino lehen, zuzendaritzaren eta enpresa
batzordearen artean aztertuko da kontua eta kasu bakoitzean behar diren ordaintzeko denbora eta modua
ezarriko dira. Beharrezkoa izanen da langilearen ezintasun iraunkor osoa edo erabatekoa deklaratu ez izatea. (1)
3. Langileak eskatu eta eman zaion lanaldi murriztuaren amaiera interes pertsonalarengatik aurreratzen badu eta
hurrengo hilean aldi baterako ezintasuneko egoeran, amatasun edo aitatasun atsedenaldiko egoeran,
haurdunaldiko edo amagandiko edoskitze aldiko arriskuko egoeran edo tratamendu bera eskatzen duen beste
egoera batean badago, dagokion ezintasun osogatiko osagarriak aurreko hilabetean egindako lanaldiaren
portzentajeari eginen dio erreferentzia. Modu horretan, osagarriak osatuko du aurreko hilabetean egindako
lanaldiaren portzentajeagatik jasotako guztirako ordainsaria, (lanpostuaren balorazioa + lan baldintzak +
antzinatasuna + hitzarmeneko osagarria), %100era arte.
4. Aldi baterako ezintasun egoeran dauden langileei, ondorio ekonomikoetarako Gizarte Segurantzak ez dienean
aldi baterako ezintasuna aitortzen, aurreko kasua bezalakoan ordainduko litzaiekeen adina ordainduko zaie, baina
ez da guztirako ordainsariaren osagarri bihurtuko, aurrez adierazitakoari jarraikiz.
Horren iraupena kasuz kasu finkatuko da, Gizarte Segurantzak ematen dituen ebazpenen arabera erregulatuz,
zeinen berri berehala eman beharko baitio IZSA enpresari, beharrezkoa dena egin dadin. Eta, nolanahi ere,
adierazitakoa aldatzen duen beste egoera batera (Gizarte Segurantzaren edo Mutualitatearen sistemak
ezarritako batera) iragaten ez den bitartean.
5. Bi alderdiek, hots, enpresako zuzendaritzak eta langileen ordezkaritzak, nahi dute ezintasun egoeran dauden
langileek zerbitzuan egiazki ari direnak baino onura gehiago ez izatea. Horregatik, ezarri da artikulu hau osorik
aplikatzeko ezinbesteko baldintza dela eritasun arruntagatik, lanez kanpoko istripuagatik, lan istripuagatik edo
lanbide eritasunagatik aldi baterako ezintasun egoeran edo aldi baterako ezintasun agortuko egoeran edo
hitzarmen hau sinatu ondoren promulgatzen den legezko arau batek aurreikusten duen bestelako egoeran
dagoen langileak ordainsariko eta lanaldiko konpentsazio gehiagorik ez jasotzea, kontingentziaren urtean eta
hurrengoetan lanpostu eta lanaldi berean zerbitzuan egiazki ari direnek baino. Modu horretan, urtean egoera
horietako batean egon den langileak hurrengo urtean ezinen du urteko lanaldi laburragoa egin, bere ezaugarriak
dituen eta jardunean dagoen langile batena baino. Modu berean aplikatuko zaie GSIIak nahiz bide judizialean
aitortutako ezintasun iraunkor osoen eta erabateko ezintasun iraunkorren ondorioz egin behar diren erregulazioei.
Dena den, aurreko urtean kontingentzia horregatik hartu ez diren oporrak erabiltzen ahalko dira I. kapituluko V.
ataleko (Oporrak) 20. artikuluko m) letran azaltzen den moduan.
(1) Hitzarmen honetan aipatzen den aldi baterako ezintasunarekiko osagarritasuna Gizarte Segurantzaren
borondatezko hobekuntza dela ulertuz, "legezko" egoeraren gainetiko onura garrantzitsua dena, eta bi
alderdietako borondatea izanik hori egoera berean mantentzea, konpromisoa hartu da ezen gaur egun Gizarte
Segurantzak ematen dituen laguntzen portzentajea murrizten bada baldintza ekonomiko berriak aztertu eta, hala
badagokie, negoziatuko direla, betiere borondatezko hobekuntza horren jarraipena segurtatze aldera, bai eta
etorkizuneko bideragarritasun ekonomikoa ere.
72. artikulua. Ezintasun iraunkor osoa edo erabatekoa.
Lan harremana iraungitzat joko da langile bati ezintasun iraunkor osoa nahiz erabatekoa deklaratzen zaionean.
Enpresaren antolakuntza eta teknika aukeren arabera, pentsio planeko kalte-ordainari idatziz uko egiten bazaio,
baloratuko da langilea enpresan berriro sartzea. Kasu horretan, ordainsaria Gizarte Segurantzak emandakoa
osatuko du.
73. artikulua. Erretiroa.
Hitzarmen honetan zuzendaritzak eta batzordeak hitzartutako erretiro plana, 2000. urtean hasi zena, berresten
da, enplegua sustatu eta egonkortzeko.
Gainera, erretiro plan hori zehaztu zen, 2009. urtean indarrean zegoen hitzarmen kolektiboko klausularen
derrigorrezkotasunari buruz Gizarte Segurantzak egin zuen interpretazioa ikusirik, langile baten erretiro
partzialerako eskaera onartzearen eta erretiro hori ematearen inguruan. Horregatik, batzorde paritarioaren akta
baten bidez, hitzartu zen derrigorrezkotzat jotzea erretiro partzialerako aurkezten diren eskaerei erretiro hori
ematea.
Hortaz, 2010-2014 enpresa hitzarmen honen negoziazio batzordean, enplegua sustatzeko eta egonkortzeko

helburuekin bat, bi alderdiek erabaki dute hitzarmenaren indarraldian eta haren luzapenetan langileari emanen
zaiola enpresako zuzendaritzari eskatzen dion erretiro partziala, zuzendaritzak erabaki horretarako zehaztuko
dituen enpresako teknika, antolakuntza eta ustiapen baldintzen ezarpena galarazi gabe.
Horrenbestez, azkenaldiko enpresa hitzarmenek berretsitako erretiro planean azaldutakoa oinarri izanik, 64 urteko
langileek erretiro berezia emateko eskatzen ahal dute, adin horrekin eta eskubide pasiboen %100a Gizarte
Segurantzaren kargura, arlo horretako legeek ezartzen dituzten baldintzekin, kontrakoa ebazten ez deino.
Eskaera zuzendaritzari eginen zaio, 3 hilabete aurretik.
74. artikulua. Hitzarmeneko kalte-ordain osagarria.
2013ko urtarriletik aitzina aplikatuko da.
Jarraian zehazten diren zenbateko eta kontzeptuen erreskateaz osatua dago:
1.-Uragatiko konpentsazioa: 137,33 euro urtean langile bakoitzeko.
2.-Konpentsazioa, talde bat bereizteko nagusiki erabiltzen den laneko arropagatik, itxura ona izateko (arlo
horretan aplikatzen diren irizpideei jarraikiz), eta uniformea janzteko beharkizunagatik: kontzeptu honen
erreskatearen balorazioa 372,67 eurokoa da, urtean eta langile bakoitzeko, eta kontzeptua finkagarria da.
3.-Konpentsazioa, enpresak urtero aurreikuspen sozialeko fondoari egiten dion ekarpenagatik (hobekuntza
pertsonalerako laguntza barne): 90 euro urtean langile bakoitzeko.
Hitzarmeneko kalte-ordain osagarriaren balioa (kontzeptua finkagarria da): 372,67 + 137,33 + 90 = 600 euro
urtean langile bakoitzeko.
Zenbateko hori urtero errebalorizatuko da ordainsari hauei aplikatuko zaien igoerarekin: lanpostuaren balorazioa,
lan baldintzak eta antzinatasuna.
Artikulu honetan sartzen diren hobekuntzak ez zaizkie gehitzen eskubide gisa bakoitzak dituen baldintza
hoberenei, baizik eta baldintza horiek hobekuntzak neutralizatzen dituzte, konpentsatu arte. Horregatik, sartzen
den osagarri berri honetan konpentsazioa eta absortzioa daude, urteko zenbaketan eta orokorrean langileentzat
onuragarriagoa baita lehen aplikatzen ziren lan baldintzak baino.
Hitzarmeneko kalte-ordain osagarriaren balioa (600 euro) hamabi hilekotan ordainduko da, eta nominan
oinarrizko kontzeptuen (lanpostuaren balorazioa, lan baldintzak eta antzinatasuna) tratamendu bera izanen du.
75. artikulua. Aseguruak.
Bizi asegurua pentsio planaren barruan dagoela ulertzen da. Istripu asegurua mantentzen da.
76. artikulua. Aurrerakinak.
Aurrerakinak nominaren kontura ematen ahal dira, gehienez ere hileko lansaria adinakoak, ezarritako prozedurari
jarraikiz. Aurrerakinok hurrengo aparteko pagatik ken daitezke (edo dagokion hilekotik).
Eta deus adierazten ez bada, aurrerakina eman eta hurrengo hilabeteko nominatik. Aurrerakinak metatzen ahal
dira baina unean uneko hilabeteari dagokion seihilekoko aparteko pagaren kontura. Hilabete berean ezin dira
eskatu hilabeteko nominaren konturako aurrerakina eta seihileko aparteko pagaren konturakoa.

IX. KAPITULUA
ANTOLAKETA EGITURA
I. ATALA
Sarrera
77. artikulua. Lanpostuen balorazioaren abiaburua.
Lanpostuen eta lan baldintzen balorazio sistemak, gaur egun indarrean denak, bere abiaburua 1990. urtean
egindako balorazioan izan zuen, enpresaren eta langileen arteko balorazio batzorde mistoak burutu zuen hartan,
eta hurrengo urteetan egindako berrikuspenetan eta lanpostu berriei buruzko balorazioetan, zeinak balorazio
batzordeak egin eta/edo administrazio kontseiluak onetsi baitzituzten.
78. artikulua. Lanpostuen balorazioaren taulak.
Hitzarmen honetan ageri den lanpostuen balorazioan zehazten dira hitzarmena sinatzen den egunean lanpostu
bakoitzak dituen ezaugarriak eta ezarri zaion puntuazioa.
Halaber, hitzarmena sinatzen den egunean lan baldintzengatik ezartzen diren puntuak ere aipatzen dira.
II. ATALA

Funtzionamendua
79. artikulua. Soldata kontzeptuak.
Ordainsarien egitura kontzeptu hauek osatzen dute:
a. Lanbide taldeak: lanbide mailaren eduki juridiko formalari dagokion izena da, betetzen den lanposturako edo
lanpostu multzo batentzako eskatzen den gutxieneko prestakuntza teknikoari eta/edo esperientziari lotua egon
ohi dena, normalean, lanbide gaitasunetan eta gaitasun pertsonaletan zehaztuta.
b. Lanpostua: hainbat eginkizun, erantzukizun eta helburu esleitzen zaizkion postua da, gaitasun eta/edo
esperientzia jakin batzuk behar dituena, dagokien lanbide taldearen barnean.
c. Izendapen libreko osagarria: sailkapen hori duen lanpostu bat betetzeagatik jasotzen den ordainsari ezfinkagarria da.
d. Ordainsari pertsonala: langile batek finkatua duen ordainsaria da, eta bere nominan horrela agertzen da.
e. Lan baldintzak ez dira finkatuko hitzarmen hau sinatzen denetik aitzina. Norberaren borondatez egiten diren
lanpostu aldaketa guztietan, maila eta prestakuntza berean edo beheragokoan, lan baldintzengatik eta jatorrizko
lanpostuaren balorazioarengatik finkatutako puntuak galduko dira, destinoko lanpostukoak baino altuagoak
badira. Puntu horiek ez dira finkatuko. Antolamendu beharrek derrigortutako aldaketetan, hitzarmen hau sinatu
aurreko lan baldintzak mantenduko dira.
80. artikulua. Ordainsarien sistema.
IZSAn lanean hasten denari lanbide talde bat esleituko zaio, bere lanposturako eskatzen diren profila, gaitasun
eta esperientzien arabera, bai eta bere lanpostuari dagokion ordainsaria ere.
Lanpostuen lan baldintzak ez dira finkatuko 2012ko urtarrilaren 1etik aitzina sartu direnentzat. Horregatik,
lanpostu aldaketetan lanpostu berrienak hartuko dira, halakorik izanez gero.
Hitzarmen hau sinatzen denetik aitzina, erakundeko lanpostuen osagarri guztiak finkatuko dira, 1. xedapen
iragankorrean xedatutakoa salbu.
81. artikulua. Lanpostu berriak sortzea eta berrikuspenak.
a. 25. artikuluan araututako lanpostuak (ikus VII. eranskina) zuzendaritzak baloratuko ditu eta, hala badagokio,
administrazio kontseiluak onetsiko.
b. Etorkizunean sortzen diren gainerako lanpostuei dagokienez, balorazio batzordeak bere ebaluazioa eginen du,
lanpostuaren deskripzioan eta balorazio arauan oinarritua, eta administrazio kontseiluari igorriko dio, zeinek
hartuko baitu bidezkoa iruditzen zaion erabakia. Batzordea honela osatuko da: enpresako zuzendaritzako hiru
ordezkari eta enpresa batzordeko beste hiru.
c. Lanpostu bat aldatu edo lanpostu berri bat sortu aurretik, txostena eginen da aldatzearen edo sortzearen
beharra eta arrazoiak bilduz, eta txosten hori enpresa batzordeko kideei emanen zaie.
d. Egungo ordainsari egituraren osagarri gisa, dedikazioari eta lanaldiaren luzapenari buruzko xedapen osagarriak
ezarri dira (82. artikulutik 86.era).
e. Zuzendaritzak edo/eta enpresa batzordeak proposatuta, balorazio batzordeari entzun ondoren, administrazio
kontseiluak egoki iruditzen zaizkion pertsonak edo lanpostuak mailaz igotzen ahal ditu, bai eta ordainsari hobeak
homologatzen ere.
III. ATALA
Lanpostuen onetsitako balorazioari dagozkion ordainsariak
aplikatzeko baldintzak
82. artikulua.
Langile guztiek espresuki debekatuta dute enpresatik kanpoko edozein lanetan aritzea, enpresarekiko
eginbeharrak oztopatu edo enpresaren zerbitzura izan beharreko inpartzialtasuna eta independentzia arriskuan
jartzen bada.
83. artikulua.
Horrez gainera, 200 hay puntu baino balorazio handiagoko lanpostuetan aritzen diren langile guztiek, organo
eskudunaren baimena izan ezean, ezin izanen dute enpresan daukaten jarduerarekin edo lanposturako
eskatutako prestakuntzarekin ezta enpresak burutzen dituen jarduerekin zerikusia duten lanik egin ere.
200 hay punturen gainetik aparteko orduak egiten direnean, horien konpentsazioa zuzendaritzak onetsitako
irizpideen arabera arautuko da, dirutan baino gehiago ordutan konpentsatzea hobetsiz.
84. artikulua.

Departamentuko zuzendariak aurreko puntuetan adierazitako baldintzen pean egoteaz gainera, euren lanbidean
bateraezintasun osoa izanen dute, organo eskudunak, aplikatzekoa den legeriari jarraikiz, besterik baimentzen ez
dien artean.
85. artikulua.
Dena den, arestian adierazitakoa galarazi gabe, langileek hainbat lan egin dezakete, adibidez, irakaskuntza
arloan lagundu, peritu txostenak egin, sozietate publikoetako edo antzeko organoetako administrazio kontseiluko
kide izan, eta orobat eite bereko jarduerak, betiere kontseiluaren baimenarekin.
86. artikulua.
Enpresa publikoa izanik eta kontuan hartuta oinarrizko zerbitzu publikoak ematen direla, langile batek agindu
horiek betetzen ez baditu, enpresarentzat hutsegite larria izanen da, gutxienez.

X. KAPITULUA
BERDINTASUNERAKO PLANA
87. artikulua. Berdintasunerako plana.
3/2007 Lege Organikoari jarraikiz, IZSAk enpresako berdintasunerako plana prestatu du, horretarako eratutako
berdintasun batzordearen bidez. Plan hori prestatzeko, aurretik egoeraren diagnostikoa egin da, legeak agintzen
duen moduan. Berdintasunerako plan hori hitzarmen honetan onetsita dago eta hitzarmena sinatzen denetik
aitzina aplikatuko da.
Planaren helburua da lan arloan tratu eta aukera berdintasuna errespetatzea. Horretarako, ekintza zehatz sorta
bat prestatu da, gaien arabera sailkatuta, gizon eta emakumeen arteko laneko diskriminaziorik izan ez dadin eta
berdintasunerako printzipioaren oztopoak kentze aldera, eta horren aldeko sentsibilizazio eta komunikazio
ekintzak abian jartzea sustatu da.
Halaber, planak proposatutako ekintzak eta helburuak jarraitzeko eta ebaluatzeko sistema bat du. Modu horretan,
seihilekoan behin, gutxienez, aztertuko da plana, IZSAko errealitatera egokitzeko behar diren aldaketak egiteko.
Jarraipena eta ebaluazioa horretarako sortu den berdintasunerako planaren batzordeak eginen ditu.
88. artikulua. Jazarpen kasuetan jarduteko protokoloa.
3/2007 Lege Organikoari jarraikiz, IZSAk jazarpen kasuetan jarduteko protokoloa prestatu du, horretarako
eratutako berdintasun batzordearen bidez. Protokolo hori hitzarmen honetan onetsita dago eta hitzarmena
sinatzen denetik aitzina aplikatuko da.

XI. KAPITULUA
DIZIPLINA ARAUBIDEA
I. ATALA
89. artikulua. Ohartarazpen formala.
Ohartarazpen formala ez da zehapena.
Ohartarazpena enpresako zuzendaritzak egin dezake norbaiten hutsegite arinaren berri duenean, lehenbizikoz
egina bada. Horrelakoetan ohartarazpen formala eginen zaio langileari.
Hutsegitea larritzat jotzen bada, egindakoaren inguruabarrak baloratuko dira.
II. ATALA
Hutsegiteen kalifikazioa
90. artikulua.
Enpresako zuzendaritzak zehapenak jartzen ahal dizkie langileei, ondorengo artikuluetan ezarritako hutsegiteen
eta zehapenen mailaketari jarraikiz.
91. artikulua. Hutsegiteen mailaketa.
Langileak eginiko hutsegiteak honela sailkatuko dira, kontuan hartuz hutsegitearen tamaina eta garrantzia: arina,
larria edo oso larria.
92. artikulua. Hutsegite arinak.

Honako hauek hutsegite arinak dira:
a. Lanera berandu iristea, ez hiru aldiz baino gehiagotan hilabete baten barnean, bidezko arrazoirik gabe.
b. Lanera huts egitea horren arrazoia jakinarazi gabe aldez aurretik edo txandaren hasieran, bederen, salbu eta
ezinbesteko kasuetan edo jakinaraztea ezinezkoa izan dela egiaztatzen denean.
Behin eta berriz egiten bada, antolaketa arloko kalte larriak eragiten badira, lankideei oztopoak sorrarazten
bazaizkie edo beharrezko ez diren gastuak sortzen badira, hutsegite hori larritzat kalifika daiteke.
c. Lantokitik ateratzea, bidezko arrazoirik izan gabe. Horren ondorioz enpresari, erabiltzaileei edo lankideei
nolabaiteko kalterik sortzen bazaie edo lankideren batek istripuren bat izaten badu, hutsegite hau larritzat edo
oso larritzat har daiteke, kasua nolakoa den.
d. Arreta gabezia txikiak izatea materiala zaintzean.
e. Garbitasunik ez izatea lokaletan edo instalazioetan, eta dokumentazioa nahaspilatuta izatea.
f. Baja nahiz altako partea ez aurkeztea hiru eguneko epean. Lizentziak hartzeko eskatzen diren egiaztagiriak ez
aurkeztea.
g. Egun bat lanera huts egitea, bidezko arrazoirik gabe.
h. Ohiko bizilekuz aldatzearen berri ez ematea enpresari.
i. Familian gertatu aldaketak ez jakinaraztea behar den garaian, enpresako langileriaren administrazioa zuzen
eramateko beharrezkoak direnean.
j. Jendeari arreta ematea behar diren adeitasuna eta ardura gabe.
k. Lanorduetan jolasean edo denbora pasa ibiltzea.
93. artikulua. Hutsegite larriak.
Honako hauek hutsegite larriak dira:
a. Bidezko arrazoirik gabe hogeita hamar eguneko aldian hiru aldiz baino gehiagotan lanera berandu iristea.
b. Lanera huts egitea bi aldiz 60 eguneko epean, bidezko arrazoirik gabe.
c. Nagusiei ez obeditzea laneko edozein arlotan, lana arrazionalizatzeko metodo berriak oztopatzea edo
eragoztea barne, bai eta laneko parteak, asistentziako kontrolarenak, etab. betetzeari uko egitea. Langileak
eskatzen ahal du aginduak idatziz jasotzea ahal den lasterren.
d. Urte berean beste hutsegite arin bat egitea (puntualtasuna salbu), nahiz desberdina izan, eta langileari
hitzezko kargu hartzea ez den zehapena jarri izan bazaio.
e. Agindutako lana trakets egitea, behar den arreta jarri gabe, utzikeriaz edo ardurarik gabe, axolagabekeriaz edo
zabarkeriaz, edo zerbitzuaren funtzionamendu egokiari laguntza ematen dioten eginbeharrak egin gabe utziz.
Axolagabekeria edo trakeskeriaren ondorioz enpresari edo erabiltzaileari oztopo edo kalterik sortuz gero, egileari
hutsegite oso larriaren zehapena jartzen ahal zaio.
f. Jazarpen morala edo psikologikoa menpekoen, lankideen edo nagusien kontra, eta, orobat, agintekeria,
errespetu falta, iraina, hitzen bidezko tratu txarrak lankideen, menpekoen, nagusien, erabiltzaileen edo lanarekin
zerikusia duten hirugarrenen kontra.
g. Beste langile bat lanean agertu dela simulatzea, haren ordez sinatuz edo haren absentzia estaliz. Berriro
eginez gero hutsegite oso larritzat joko da.
h. Lanean zuhurtziarik gabe jokatzea. Segurtasun eta higiene arauak ez betetzea agindutako lanean. Arriskuan
jartzen bada menpekoen, lankideen edo hirugarrenen osasuna, edo instalazioetan matxura izateko arriskua
sortzen bada, hutsegite oso larritzat jotzen ahal da.
Nolanahi ere, zuhurtziarik gabe jokatzea izanen da nahitaezkoak diren segurtasuneko arropa eta tresnak ez
erabiltzea.
Era berean, arlo honetan aplikatzekoa den legerian adierazten direnak.
i. Entitatearen erremintak, baliabideak edo instalazioak norberaren probetxurako erabiltzea, lanalditik kanpo
edo/eta enpresatik kanpo eta horretarako beharrezko baimenik izan gabe.
j. Jarduera profesional publikoetan nahiz pribatuetan aritzea, zuzendaritzak bateragarritasunari buruzko baimena
eman ezik.
k. Arrazoirik gabeko errendimendurik eza.
94. artikulua. Hutsegite oso larriak.

Hutsegite oso larriak honako hauek dira:
a. Bidezko arrazoirik gabe sei hilabeteko aldian hamar aldiz baino gehiagotan berandu iristea.
b. Lanaldian lan partikularretan aritzea.
c. Enpresari bidegabeko lehia egitea zenbait ekintzaren bidez.
d. Laneko iruzurra, leialtasun eza eta konfiantza abusua.
e. Eritasuna edo istripua simulatzea. Hutsegitetzat joko da, halaber, langile bat bajan egon eta bere egoerari ez
dagozkion lan edo jardueretan aritzea. Atal honetan sartzen da, orobat, istripuaren edo eritasunaren ondoriozko
baja luzatzeko egiten den trikimailu oro.
f. Lanorduetan mozkortuta eta drogak hartu ondoko egoeran egotea.
g. Laurogeita hamar eguneko aldian bi egun baino gehiagotan lanera ez agertzea, bidezko arrazoirik gabe. h.
Enpresaren korrespondentziaren edo isilpeko dokumentuen sekretua haustea edo enpresakoa ez den bati
isilpean eduki beharreko datuak ezagutaraztea.
i. Istripu larriak sorraraztea zuhurtasunik gabe edo zabarkeriaz jokatzeagatik.
j. Erantzukizuneko lanpostuan lana bertan behera uztea, bidezko arrazoirik eman gabe.
k. Lankideak, goragoko kargudunak, menpekoak, erabiltzaileak edo lanarekin lotura duten hirugarrenak
erasotzea.
l. Sexu jazarpena lanean.
m. Hutsegite larriak berriro egitea, mota desberdinetakoak izan arren, zehatu baldin badira betiere.
n. Osasun arazoengatik lanpostuz aldatua izan eta, hala ere, aldaketa egiteko arrazoi izandako jardueren antzeko
batean aritzea.
o. Enpresari edo beste lankideei ebastea edo lapurtzea, bai eta beste edozein pertsonari ere, lantokian denean
edo beste edozein lekutan zerbitzua ematen aritzean.
p. Laneko segurtasun eta osasun arauak ez betetzea, gai honetaz legeriak ezarritako tipifikazioari dagokionez.
III. ATALA
Zehapen prozedura
95. artikulua. Ahalmenak.
a. Enpresak du zehapenak jartzeko ahalmena, hitzarmen honetan ezarritakoari jarraikiz.
b. Hutsegite larri eta oso larriengatik zehapena jartzeko, idatziz jakinaraziko zaio langileari, data eta zehapena
jartzeko arrazoiak adierazita.
c. Zehapenak irizpide hauen arabera graduatu eta ezarriko dira:
1. Hutsegitea nolakoa den eta bere inguruabarrak.
2. Inplikatuek zein mailatan parte hartu duten eta haien erantzukizuna.
3. IZSA enpresari, erabiltzaileei, hirugarrenei edo/eta lankideei eragindako kalteak.
4. Hutsegitea errepikatu edo berriro egitea.
d. Enpresak hutsegite larri edo oso larriengatik ezartzen dituen zehapen guztien berri emanen die langileen
legezko ordezkariei.
96. artikulua. Hutsegite arinak.
a. Hutsegite arinengatiko zehapenak, enplegu-soldaten etenaldirik gabekoak, enpresako zuzendaritzak jarriko
ditu, idatziz arrazoituta, egintza bakar batean.
b. Hutsegite arinagatiko zehapena, enplegu-soldaten etenaldia badarama, hutsegite larriengatik eta oso
larriengatik jartzen denean erabiltzen den prozeduraren bidez gauzatuko da.
97. artikulua. Hutsegite larriak eta oso larriak.
Hutsegite arinengatik enplegu-soldaten etenaldia jartzeko, eta orobat hutsegite larriengatik eta oso larriengatik,
diziplina espedientea tramitatu beharko da beti.
Kargu sindikalak edo ordezkaritzakoak dituzten langileek hutsegiteren bat egiten badute, zehapen espedientea
legez ezarritakoaren arabera tramitatuko da.
98. artikulua. Espedientea irekitzeko fasea.

a. Zuzendaritzaren agindua beharko da diziplina espedientea irekitzeko, baina ahalmen hori besteren bati
eskuordetzen ahal dio.
b. Prozedurari espedientea irekitzeko idazki baten bidez emanen zaio hasiera, karguen agiriaren bidez, alegia,
zehaztapen hauek, bederen, bilduz:
1. Zehapenaren gai diren gertakariak.
2. Ustez inplikatuta dauden langileak.
c. Karguen agiria berehala eta batera igorriko zaie:
1. Ukitutako langileei.
2. Langileen eta sindikatuen ordezkariei.
99. artikulua. Espedientea garatzeko fasea.
a. Hutsegite larrien eta oso larrien kasuan, karguen agiria aurkeztu ondoren, 10 egun balioduneko epea izanen
da bidezko iruditzen diren deskarguen edo alegazioen agiria aurkezteko.
b. Espedientea irekitzean langileari laguntza ematen ahal diote langileen edo sindikatuen ordezkariek edo/eta
legelariak.
c. Langileen ordezkariek edo sindikatuetakoek bidezko iruditzen zaizkien alegazioak aurkezten ahal dituzte
arestian aipatu epean.
d. Eskaera egiten duen langileari entzunaldia emanen zaio espedientean, eta langileen ordezkarien edo/eta
legelariaren laguntza izan dezake.
100. artikulua. Espedientea amaitzeko fasea.
a. Prozesu hori bukaturik, zuzendaritzak bere ebazpena emanen du, honako hauek, bederen, bildu behar
dituena:
1. Frogatu diren gertakarien azalpen labur eta zehatza.
2. Deskarguen agiriari buruzko balorazioa.
3. Aplikatu beharreko legezko arauak.
4. Gertakarien kalifikazioa.
5. Bidezkoa den ebazpena.
b. Zuzendaritzak bere ebazpena idatziz jakinaraziko dio ukitutako langileari.
c. Halaber, bere ebazpenaren berri emanen die langileen ordezkariei edo sindikatuetakoei, ezarritako
prozeduraren bidez.
IV. ATALA
Zehapenak
101. artikulua. Sailkapena.
Langileei hutsegiteengatik jartzen ahal zaizkien gehienezko zehapenak honako hauek dira:
a. Hutsegite arinak izanez gero:
1. Hitzezko kargu-hartzea.
2. Idatzizko kargu-hartzea.
3. Egun batetik hirura bitarteko enplegu-soldaten etenaldia, puntualtasun faltak salbuetsiz.
b. Hutsegite larriak izanez gero:
1. Lau egunetik hamabostera bitarteko enplegu-soldaten etenaldia.
c. Hutsegite oso larriak izanez gero:
1. Hamasei egunetik hirurogeira bitarteko enplegu-soldaten etenaldia.
2. Lanpostu aldaketa.
3. Kategoriaz edo lanpostuz igotzeko desgaitzea 3 urterako edo 3 urtetik beherako aldirako.
4. Kaleratzea.
102. artikulua. Zehapena betetzea.
Enpresako zuzendaritzak zehapena noiz bete behar den erabakiko du, hilabete baino gehiago atzeratu gabe,

zehapena irmo bihurtzen denetik kontatuta. Irmo bihurtzen da zehatua ados dagoelako, ekintzaren
iraungipenagatik edo epai irmoko ebazpen judizialaren ondorioz.
103. artikulua. Preskripzioa.
a. Honako hauek dira preskripzioko epeak:
1. Hutsegite arinak: hamar egun.
2. Hutsegite larriak: hogei egun.
3. Hutsegite oso larriak: hirurogei egun.
b. Epe horiek kontatzen dira enpresak hutsegitearen berri izaten duenetik.
c. Aipatu epeak eten eginen dira instruitzen den espedientearen edozein egintzaren kariaz, baldin eta bere
iraupenak, osotara, espedientatutako langileak errurik izan gabeko sei hilabeteko epea gainditzen ez badu edo
alderdien arteko itunak salbu.
104. artikulua. Deuseztapena.
Hutsegite guztiak espediente pertsonaletan agerraraziko dira. Hala ere, hutsegite arinak urte baten buruan
deuseztatuko dira (puntualtasun faltak, berriz, urte natural bakoitzaren bukaeran), hutsegite larriak bi urteren
buruan eta hutsegite oso larriak lau urteren buruan, berriro egiten ez badira betiere.
Epeak zehapena jarritako egunetik hasiko dira kontatzen.

XII. KAPITULUA
XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehen xedapen iragankorra.
Hitzarmen honen indarraldian eta haren luzapenetan, 2010-2014/5 hitzarmena sinatu aurretik izendapen libreko
lanpostu bat esleitu zitzaienei, sartzearen zain dauden lanpostuko osagarriak badituzte, edo aldez aurretiko
sustapen edo izendapenak, lanpostuko osagarria finkatuko zaie ordainsari pertsonal gisa, urtero %10ean, harik
eta %100a lortu arte.
Finkatze prozesuan irizpide hauei jarraituko zaie:
a. Lanpostuko ordainsariaren eta gaur egungo ordainsari pertsonalaren arteko diferentzia jasoko da osagarri
pertsonal finkagarri soldata-kontzeptu pean, urtero %10ean, harik eta denboran zehar %100a lortu arte,
lanpostutik kentzen ez badute.
b. %10 hori urte bakoitzeko abenduaren 31n finkatuko da.
c. Halaber, hitzarmen hau sinatu aurretik lan baldintzengatiko ordainsaria duen lanpostu batean aritzen zirenei
ordainsari hori finkatuko zaie, urtero %10ean, harik eta %100a lortu arte.
d. Gaur egun finkatze prozesua hasita duten egoerek bukatuko dute prozesu hori.
Bigarren xedapen iragankorra.
Hitzarmen honetan sartutako aldaketen indarraldia hitzarmena sinatu zen egunean hasiko da, kontrakoa azaltzen
denean izan ezik.
Hirugarren xedapen iragankorra.
74. artikuluko hitzarmeneko kalte-ordain osagarriari eta erabiltzen den laneko arropagatiko konpentsazioaren
absortzioari dagokionez, 2012. urtean lanaldi osoan aritu diren langileei ordainketa batean (abuztuko nominan)
150 euro ez-finkagarri pagatuko zaie, edo zati proportzionala, urte horretan lan egindako denboraren arabera,
urteko lanaldi kopuruari edo eguneroko lanaldiaren denborari erreparatuz.
Laugarren xedapen iragankorra.
IZSAn gutxienez 6 urtez egiazki lan egin duten izangaiak, haien lehen lan kontratuaren hasiera datatik 10 urte
edo gehiago igaro badira, lanposturik ez eta lanpostu huts baten zain dauden finkotzat hartuko dira, erakutsi
duten merezimendu eta gaitasuna eta aldi baterako enplegua, luzeegi jotzen duenean, murrizteko nahia kontuan
hartuta. Hortaz, aurkezten ahalko dira lanpostuen lekualdatze lehiaketara, lanpostu horietarako prestakuntza
aitorturik badute. Lanpostu bat betetzen dutenean, indarreko kontratuan duten antzinatasuna esleituko zaie.

XIII. KAPITULUA

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK
Orain arte erabilitako zerrenda guztiak desagertzen dira, 2012ko urtarrilaren 1etik aitzinako ondorioekin.

XIV. KAPITULUA
AZKEN XEDAPENAK
105. artikulua. Hobekuntza orokorra.
a. Aurreko hitzarmenetan izandako premisak eta irizpideak berretsiz, hitzarmen honetan, oro har eta urteko
konputu osoa eginik, hobetu egin zaizkie langile guztiei legeria orokorrak eta goragoko eremuko hitzarmenak
finkatutako lan baldintzak.
b. Langileek, hitzarmen hau sinatu duten ordezkarien bitartez, onartu dituzte beste edozein legezko xedapenetan
edo hitzarmenekoetan ezarritako lan baldintzekin alderatuta hitzarmen honetan egin diren aldaketak, hitzarmen
honek konpentsaziozko hobekuntza egokiak ezartzen baititu.
c. Lan administrazioko agintaritzak edo lan arloko jurisdikzioak, bereak diren eskumenak erabiliz, hitzarmen
honetako punturen bat baliogabetzat edo aplikatu ezinezkotzat joko balute, edo horien lekuan beste agindu edo
klausularen bat aplikatzeko agindua emanen balute, hitzarmen hau guztiz baliogabe geldituko litzateke, eta
berriro oso-osorik aztertu beharko litzateke.
d. Arlo goreneko sektoreko hitzarmena edo aplikagarritzat hartzen ahal diren formulak sinatzean, 2010-2014
hitzarmen hau sinatu duten alderdiek, bai eta berari atxikitzen zaizkion taldeek ere, hitzarmenaren edukia
aztertuko dute eta legez nahiz hitzarmenez bidezkoa dena ezarriko dute.
106. artikulua. Hobekuntzen irenspena.
Hitzarmen honetan hitzartutakoak nahitaez bete beharreko edozein xedapenen ondorioz ezar litezkeen
hobekuntzak irentsiko ditu.
107. artikulua. Aplikatu beharreko legeria.
Hitzarmen honetan itundu ez diren gai guztietan, batzorde paritarioko negoziazioari jarraituko zaio edo, halakorik
ez bada, aplikatzekoa den lan arloko legeriari.
108. artikulua. Interpretazioa - Batzorde paritarioa.
Sozietatearen zuzendaritzak dituen era guztietako ahalmenak gutxitu gabe, alderdien artean hitzarmen honen
interpretazioan sortzen ahal diren zalantzak eta desadostasunak batzorde paritarioak argituko ditu. Batzorde hori
zuzendaritzaren eta enpresa batzordearen arteko bileretan eratuko da formalki, bileran nor diren kontuan hartu
gabe, legean ezartzen diren gaiak aurkezten direnetik 30 eguneko epean, hitzarmen kolektibo honetan arautzen
den edozein gairen interpretazioa barne, baita esleituko zaizkionak ere. Behin batzorde paritarioa eraturik, 30
eguneko epean ebatziko du.
Batzordea biltzeko deia kideen herenak egin dezake, bilerarako gai zerrenda adieraziz eta deia kide guztiei
luzatuz.
109. artikulua. Batzorde paritarioan desadostasunak konpontzeko prozedura (arbitrajea).
Bi alderdiek espresuki erabaki dute batzordeak adostasunak konpontzeko ikusiko dituen prozesuak Nafarroako
Lan Auzitegiko adiskidetze eta bitartekotzakoak izanen direla, betiere. Arbitraje prozedura aplikatuko da soilik
berari men egiteko bi alderdien arteko akordioa badago.
110. artikulua. Hitzarmenaren indarraldia bere amaiera iragarri eta itundutako iraunaldia amaitu ondoren.
Bi alderdiek espresuki erabaki dute hitzarmen honen arauen iraunaldia 18 hilabetekoa izanen dela, behin
hitzarmena iragarrita.
111. artikulua. Hitzarmen kolektibo honetako lan baldintzak ez aplikatzea.
Enpresak konpromisoa agertu du hitzarmen hau ez aplikatzeko LEren 83.2 artikuluko prozedurari bere aldetik ez
heltzeko, bai eta hitzarmena berriro negoziatzeko edo berrikusteko aukera saiatzeko ere, LEren 86.1 artikuluan
ezarritakoari jarraikiz.
Iruñean, 2012ko uztailaren 23an.-Amparo Miqueléiz Arrarás, zuzendari-kudeatzailea. Javier Boneta Beorlegui,
Baliabideen arloko zuzendaria. Jesús Gregorio Cecilia Aguado, Giza Baliabideetako zuzendaria. Alberto Labiano
Leache, Langileriaren Administrazioko burua. Teresa Azcona Calahorra, Giza Baliabideen Garapenerako
teknikaria. Manuel Iribarren Oscoz, Prestakuntzako teknikaria. José Ignacio Vicente Garcho, LAB. M.ª José
Arteaga Urrutia, LAB. José Luis Moreno Merelo, ELA. Maite Larrea Azcárate, ELA. M.ª Isabel Jiménez Ruiz,
UGT. Javier Pérez Rivas, CCOO. José Ignacio Erdociain Madurga, Solidari.
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ORDAINSARI-APLIKAZIOA - 2013
2013ko urtarriletik aitzina, lanpostuen balorazioari buruzko ordainsari-aplikazioaren lerro zuzenen ekuazioei
(behean zerrendatzen direnak) aplikatuko zaie Nafarroako 2012ko KPI errealaren eguneratzea.
S ? 200 puntu: R = 89,355355 * S + 14.883,26.
201 < S ? 400 puntu: R = 127,605496 * S + 7.232,59.
401 < S ? 600 puntu: R = 107,992058 * S + 16.040,27.
S > 600 puntu: R = 95,412678 * S + 23.516,86.
Taula Nafarroako aurreko urteko KPI errealean eguneratuko da hitzarmen honen indarraldiko hurrengo urteetarako.
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115

421

A3

1- C+

SARE ETA INSTALAZIOEN MANTENTZELANETAKO BURUA
E+ I- 3 230 E 3- %33 76

E- 2+

BILTEGIKO ETA ADMINISTRAZIOKO
BURUA

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D

2+ C-

76

278

A3

SARE ETA INSTALAZIOEN MANTENTZELANEN ARDURADUNA
D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D

1- S+

76

278

A3

SANEAMENDUKO TALDE BURUA

D- I- 2 132 C 3- %25 29

C+ 1- S+

57

222

A3

SARE ETA INSTALAZIOEN MANTENTZELANETAKO BURUA

D- I- 2 132 C 3- %25 29

C+ 1- S+

57

222

A3

IGELTSEROEN TALDE BURUA

D- I- 2 132 C 3- %25 29

C+ 1- S+

57

222

A3

TAILERREKO ADMINISTRARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

2- R+

38

178

A3

SARE ETA INSTALAZIOEN MANTENTZELANETAKO OFIZIALA

D- I- 1 115 C 2+ %22 25

C

1- C+

38

178

A3

IGELTSERO OFIZIALA

C+ I- 1 100 C 2+ %22 22

C

1- C+

38

160

A4

ITURGIN OFIZIALA

C+ I- 1 100 C 2+ %22 22

C

1- C+

38

160

A4

SANEAMENDUKO OFIZIALA

C+ I- 1 100 C 2+ %22 22

C

1- C+

38

160

A4

UR-IHES ETA GUARDIETARAKO
ITURGIN OFIZIALA

C+ I- 1 100 C 2+ %22 22

C

1- C+

38

160

A4

BILTEGIKO OFIZIALA

C- I- 1 87 B 2+ %19 16

B+ 1- C+

29

132

A4

MINIMAKINAKO OFIZIALA

B+ I- 2 87 B 2+ %19 16

1- C+

29

132

A4

TXOFERRA

C- I- 1 87 B 2+ %19 16

B+ 1- C+

29

132

A4

UR-IHES ETA GUARDIETARAKO PEOIA

B+ I- 1 76 B 2+ %19 14

1- C+

25

115

A4

SANEAMENDUKO PEOIA

B- I- 1 66 B 2- %16 10

A+ 1- C+

19

95

A4

ITURGIN-IGELTSERO PEOIA

B- I- 1 66 B 2- %16 10

A+ 1- C+

19

95

A4

3- C+ 132

496

A2

B

B

KALITATE KONTROLEKO DEPARTAMENTUA
KALITATE KONTROLEKO BURUA

E+ I+ 3 264 E 3+ %38 100 E-

SANEAMENDU ETA KALITATE
KONTROLEKO BURUA

E+ I- 2 200 D 3- %29 57

D+ 1- S+

87

344

A3

HORNIDUREN KONTROLEKO BURUA

E+ I- 2 200 D 3- %29 57

D+ 1- S+

87

344

A3

KALITATE KONTROLEKO TEKNIKARIA

E- I- 2 175 D 3- %29 50

D

76

301

A3

1- S+

HORNIDUREN LABORATEGIKO
ANALISTA

D+ I- 1 132 C 2+ %22 29

C+ 1-

S-

50

211

A4

SANEAMENDUAREN LABORATEGIKO
ANALISTA

D+ I- 1 132 C 2+ %22 29

C+ 1-

S-

50

211

A4

LABORATEGIKO LAGUNTZAILEA

C+ I- 1 100 B 2+ %19 19

C-

1- C+

33

152

A4

PROIEKTU ETA OBRETAKO DEPARTAMENTUA
PROIEKTU ETA OBREN ZUZENDARIA

E+ I- 3 230 E 3- %33 76

E- 2+

C

115

421

A3

PROIEKTU ETA OBREN KUDEATZAILEA

E+ I- 2 200 D 3+ %33 66

D+ 3-

C-

100

366

A3

PROIEKTU ETA OBREN KUDEATZAILEA
II

E+ I- 2 200 D 3- %29 57

D+ 1- S+

87

344

A3

PROIEKTU ETA OBRETAKO TEKNIKARIA E- I- 2 175 D 3+ %33 57

D+ 3- R+

87

319

A3

TOPOGRAFOA

D+ I- 2 152 D 3- %29 43

D

1-

S-

66

261

A3

PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAILEA

D+ I- 2 152 D 2+ %25 38

D-

1- C+

50

240

A2

OBREN ZAINDARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

1-

S-

43

183

A4

PROIEKTU ETA OBRETAKO
ADMINISTRARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

1- C+

38

178

A3

TOPOGRAFIAKO PEOIA

B- I- 1 66 A 2+ %16 10

A+ 1- C+

19

95

A4

PLANGINTZA ETA GIS-KO DEPARTAMENTUA
PLANGINTZA ETA GIS-KO BURUA

E- I+ 3 230 D 3+ %33 76

D+ 3- C+ 115

421

A3

KARTOGRAFIAKO DELINEATZAILEA

D- I- 1 115 C 3- %25 29

C+ 1-

S-

50

194

A4

HIRIGINTZAKO TEKNIKARIA

E- I- 2 175 D 3+ %33 57

D+ 3- R+

87

319

A3

OBREN ZAINDARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

1-

S-

43

183

A4

HIRI HONDAKINEN ARLOKO
ZUZENDARIA

E+ I+ 3 264 E 3+ %38 100

E

2+ S-

152

516

A3

HHTZ-KO BURUA

D+ I+ 3 200 D 3+ %33 66

D

3- C+ 100

366

A3

ISURKETEN ARLOKO BURUA

E- I- 2 175 D 3- %29 50

D

1- S+

76

301

A3

HIRI HONDAKINEN BILKETASISTEMETAKO TEKNIKARIA

E- I- 2 175 D 3- %29 50

D+ 1- C+

66

291

A2

HHTZ-KO MANTENTZE ELEKTRIKOELEKTRONIKOKO TEKNIKARIA

D+ I- 1 132 D 3+ %33 43

D

1- S+

76

251

A4

HHTP-KO TXANDA ARDURADUNA

C+ I+ 2 132 C 2+ %22 29

C+ 1- C+

43

204

A3

HIRI HONDAKINEN IKUSKATZAILEA

C+ I- 2 115 C 3- %25 29

C

1- S+

50

194

A4

HHTZ-KO MANTENTZE-LANETAKO
TEKNIKARIA

D- I- 1 115 C 2+ %22 25

C+ 1- C+

43

183

A4

HHTZ-KO ADMINISTRARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

1- C+

38

178

A3

HIRI HONDAKINEN ARLOKO
ADMINISTRARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

1- C+

38

178

A3

HIRIGINTZAKO DEPARTAMENTUA

HIRI HONDAKINEN ARLOA

HHTZ-KO GARBIKETAREN
ARDURADUNA

C+ I- 1 100 C 2+ %22 22

C

1- C+

38

160

A4

HHTZ-KO PALISTA

C+ I- 1 100 C 2- %19 19

C-

1- C+

33

152

A4

HHTZ-KO MANTENTZE-LANETAKO
OFIZIALA

C+ I- 1 100 C 2- %19 19

C-

1- C+

33

152

A4

HHTZ-KO BASKULAKO OPERADOREA

B+ I- 2 87 B 2- %16 14

B+ 1-

C-

25

126

A4

ESKORGA-GIDARIA

B+ I- 1 76 B 2+ %19 14

1- C+

25

115

A4

HHTZ-KO PEOIA

B- I- 1 66 A 2+ %16 10

A+ 1- C+

19

95

A4

GARBIGUNEA

B- I- 1 66 A 2+ %16 10

A+ 1- C+

19

95

A4

3- C+ 132

496

A2

B

ESKUALDEKO HIRI GARRIOAREN ARLOA
ESKUALDEKO HIRI GARRAIOAREN
ARLOKO ZUZENDARIA

E+ I+ 3 264 E 3+ %38 100 E-

ESKUALDEKO HIRI GARRIOKO
PLANGINTZA ETA AZTERLANETAKO
TEKNIKARIA

E- I- 2 175 D 3+ %33 57

D+ 1-

S-

87

319

A3

ESKUALDEKO HIRI GARRAIOKO
KUDEAKETAREN KONTROLERAKO
BURUA

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D+ 1-

S-

76

278

A3

ESKUALDEKO HIRI GARRAIOAREN
IKUSKATZAILEA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

1-

S-

43

183

A4

ESKUALDEKO HIRI GARRAIOKO
ADMINISTRARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

1- C+

38

178

A3

E+ II+ 3 350 E 4- %43 150

E

3-

C

152

652

A1

E

2- S+

152

571

A2

BALIABIDEEN ARLOA
BALIABIDEEN ARLOKO ZUZENDARIA

GIZA BALIABIDEETAKO DEPARTAMENTUA
GIZA BALIABIDEETAKO ZUZENDARIA

E+ II- 3 304 E 3+ %38 115

LANGILERIAREN ADMINISTRAZIOKO
BURUA

E+ I- 2 200 D 3+ %33 66

D+ 1- S+

87

353

A2

PREBENTZIORAKO ZERBITZUKO
BURUA

E- I- 2 175 D 3- %29 50

D-

87

312

A4

ZERBITZU OROKORRETAKO BURUA

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D+ 1-

S-

76

278

A3

PREBENTZIORAKO ZERBITZUKO
TEKNIKARIA

D+ I- 2 152 D 3- %29 43

D

1-

S-

66

261

A3

LANGILERIAREN ARLOKO
ADMINISTRARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

1- C+

38

178

A3

BULEGOETAKO MANTENTZELANETAKO OFIZIALA

C+ I- 1 100 C 2- %19 19

B+ 1-

S-

33

152

A4

ZERBITZU OROKORRETARAKO
LAGUNTZAILEA

C- I- 1 87 B 2+ %19 16

B+ 1- C+

29

132

A4

ORDENANTZA

B+ I- 1 76 B 2+ %19 14

25

115

A4

ANTOLAKETAREN GARAPENEKO DEPARTAMENTUA
ANTOLAKETAREN GARAPENEKO

B

3- C+

1- C+

ZUZENDARIA

E+ I- 3 264 E 3+ %38 100 E-

3- C+ 132

496

A2

GIZA BALIABIDEETAKO TEKNIKARIA

E+ I- 2 200 D 3+ %33 66

D+ 1- S+

87

353

A2

GIZA BALIABIDEEN GARAPENERAKO
TEKNIKARIA

E- I- 2 175 D 3+ %33 57

D+ 1- S+

87

319

A3

KUDEAKETA SISTEMEN
GARAPENERAKO TEKNIKARIA

E- I- 2 175 D 3+ %33 57

D+ 1-

S-

76

308

A2

PRESTAKUNTZAKO TEKNIKARIA

E- I- 2 175 D 3+ %33 57

D+ 1-

S-

76

308

A2

ANTOLAKETAREN GARAPENEKO
ADMINISTRARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

1- C+

38

178

A3

3- C+ 132

496

A2

KANPOKO HARREMANETARAKO DEPARTAMENTUA
KOMUNIKAZIO ETA KANPOKO
HARREMANETARAKO ZUZENDARIA

E+ I+ 3 264 E 3+ %38 100 E-

HEZKUNTZA ETA ZABALKUNDEKO
PROGRAMAKO BURUA

E- I- 2 175 D 3- %29 50

D+ 1-

IKERKETA SOZIALEKO TEKNIKARIA

E- I- 2 175 D 3- %29 50

D

INFORMAZIOKO TEKNIKARIA

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D+ 1-

INGURUMEN-HEZKUNTZAKO
TEKNIKARIA

D+ I- 2 152 D 3- %29 43

D

1-

ADMINISTRARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

S-

76

301

A3

1- S+

76

301

A3

S-

76

278

A3

S-

66

261

A3

C

2- R+

38

178

A3

BEZEROEN KUDEAKETARAKO DEPARTAMENTUA
BEZEROEN KUDEAKETARAKO
ZUZENDARIA (ADMINISTRAZIOAREN
ARLOA)

E- I+ 3 230 D 3- %29 66

D

4-

M

87

383

A3

BEZEROEN KUDEAKETARAKO
ZUZENDARIA (TEKNIKARIAK ETA BAZ)

E- I+ 3 230 D 3- %29 66

D

4-

R

87

383

A3

BEZEROEN KUDEAKETARAKO BURUA

D+ I- 3 175 D 3- %29 50

D+ 1-

S-

76

301

A3

MERKATARITZAKO BURU TEKNIKOA

E- I- 2 175 D 3- %29 50

D

1- S+

76

301

A3

BEZEROEN ARRETARAKO BURUA

D- I+ 2 152 D 3+ %33 50

D

1- S+

76

278

A3

MERKATARITZAKO BURUORDE
TEKNIKOA

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D

1-

S-

76

278

A3

BEZEROEN KUDEAKETARAKO
TEKNIKARIA

D- I- 2 132 C 3+ %29 38

C+ 1-

S-

50

220

A2

KONTSULTAK - ERREKLAMAZIOAK

D- I- 2 132 C 2+ %22 29

C+ 1-

S-

50

211

A4

INSTALAZIOETAKO TEKNIKARIA

D- I- 2 132 C 2+ %22 29

C+ 1-

S-

50

211

A4

MERKATARITZAREN ARLOKO
IKUSKATZAILEA

D- I- 2 132 C 2+ %22 29

C

1-

S-

43

204

A3

KUTXAZAINA

D- I- 2 132 C 2+ %22 29

C-

3- R+

43

204

A3

BEZEROENTZAKO ARRETA

C+ I- 2 115 C 3- %25 29

C+ 1-

S-

50

194

A4

MERKATARITZA ARLOKO
ADMINISTRARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C

1- C+

38

178

A3

KONTAGAILUETAKO OFIZIALA

C+ I- 1 100 B 2+ %19 19

C-

1- C+

33

152

A4

IRAKURLEA

C- I- 1 87 C 2+ %22 19

C-

1- C+

33

139

A4

EROSKETETAKO ETA
HIRUGARRENEKIKO FAKTURAZIOKO
BURUA

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D

3- R+

76

278

A3

EROSKETETAKO TEKNIKARIA

D- I- 2 132 D 2+ %25 33

D

2- R+

57

222

A4

EROSKETEN ETA FAKTURAZIOAREN
ARLOKO ADMINISTRARIA

C+ I- 2 115 C 2+ %22 25

C-

3- R+

43

183

A4

EKONOMIALARIA

E- I- 2 175 D 3- %29 50

D-

1-

S-

66

291

A2

KONTABILITATEKO ADMINISTRARIA

D- I- 1 115 C 2+ %22 25

C

2- R+

38

178

A3

D+ 3+ C+ 115

421

A3

EROSKETETAKO DEPARTAMENTUA

FINANTZETAKO DEPARTAMENTUA

INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOETAKO DEPARTAMENTUA
INFORMATIKA ETA
TELEKOMUNIKAZIOETAKO
ZUZENDARIA

E

SISTEMEN ETA
TELEKOMUNIKAZIOETAKO BURUA

E+ I- 2 200 D 3+ %33 66

E+ 1- S+

100

366

A2

PROIEKTU BERRIEN ANALISTA

E* I- 2 200 D 3+ %33 66

D+ 1-

S*

87

353

A2

ANALISTA

E- I- 2 175 D 3+ %33 57

D+ 1- S+

87

319

A3

ANALISTA - PROGRAMATZAILEA

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D+ 1-

S-

76

278

A3

SOFTWAREKO INGENIARIA

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D+ 1-

S-

76

278

A3

SARE ETA TELEKOMUNIKAZIOETAKO
TEKNIKARIA

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D+ 1-

S-

76

278

A3

SISTEMETAKO INGENIARIA

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D+ 1-

S-

76

278

A3

SISTEMEN ETA INSTALAZIOEN
MANTENTZE-LANAK

D+ I- 2 152 D 3+ %33 50

D

2- C+

76

278

A3

INFORMATIKAKO TEKNIKARIA

D+ I- 2 152 D 3- %29 43

D

1-

66

261

A3

I 3 230 E 3- %33 76

S-

LAN
BALDINTZENGATIKO
AHALEGIN
AHALEGIN
PUNTUAK
OSASUNGAITZA FISIKOA PSIKOLOGIKOA GIROA ZARATA A R
INGURUMENA ETA I+G
INGURUMENEKO
TEKNIKARIA

1,5

1
ARLO TEKNIKOA ETA URAREN ZIKLO INTEGRALA

URAREN ZIKLO INTEGRALAREN USTIAPENEKO ETA INGENIARITZAKO DEPARTAMENTUA
HUA-KO BURUA

3,0

4

HUA-KO
BURUORDEA

5,5

5

HUA-KO TXANDAKO

2

BURUA

5,5

5

1

2

HUA-KO
MANTENIMENDU
ELEKTRIKOKO
TEKNIKARIA

10,0

7

1

3

HUA-KO
MANTENIMENDU
MEKANIKOKO
TEKNIKARIA

11,5

10

1

3

HUA-KO
USTIAPENEKO
OFIZIALA

21,0

15

4

5

SAREEN
KUDEAKETAKO ETA
AUTOMATIZAZIOKO
BURUA

5,5

MANTENIMENDU
ELEKTRIKOELEKTRONIKOKO
TEKNIKARIA

5,5

EUTE-KO
BURUORDEA

3,0

EUTE-KO
MANTENTZELANETAKO
TEKNIKARIA

3,5

EUTE-KO
USTIAPENEKO
OFIZIALA

5,0

SARE ETA
INSTALAZIOEN
MANTENTZELANETAKO BURUA

1,0

SARE ETA
INSTALAZIOEN
MANTENTZELANETAKO
ARDURADUNA

3,0

IGELTSERO
OFIZIALA

11,5

SARE ETA
INSTALAZIOEN
MANTENTZELANETAKO OFIZIALA

10,0

ITURGIN OFIZIALA

11,5

SANEAMENDUKO
OFIZIALA
UR-IHES ETA
GUARDIETARAKO
ITURGIN-OFIZIALA
BILTEGIKO OFIZIALA
MINIMAKINAKO
OFIZIALA

2

2

0

2

1

1

5

2

2

2

5

3

5

1

4

4

1

2

4

5

1

18,0

10,5

2

5

4

10,0

2

3

5

3

2

6

5

5,0

15,0

3

3

TXOFERRA

7,0

2

3

3

UR-IHES ETA
GUARDIETARAKO
PEOIA

13,5

3

5

5

2

SANEAMENDUKO
PEOIA

21,0

13

4

5

4

ITURGINIGELTSERO PEOIA

15,0

3

6

5

3

KALITATE KONTROLEKO DEPARTAMENTUA
SANEAMENDU ETA
KALITATE
KONTROLEKO
BURUA

3,0

3

HORNIKUNTZEN
KONTROLERAKO
BURUA

1,0

1

HORNIKUNTZEN
LABORATEGIKO
ANALISTA

3,0

3

SANEAMENDUAREN
LABORATEGIKO
ANALISTA

5,5

7

LABORATEGIKO
LAGUNTZAILEA

4,0

2

2

PROIEKTU ETA OBRETAKO DEPARTAMENTUA
PROIEKTU ETA
OBREN
KUDEATZAILEA II

1,5

1

TOPOGRAFOA

4,0

4

TOPOGRAFIAKO
PEOIA

5,0

2

1

3

1

2

1

2

PLANGINTZA ETA GI-EKO TALDEA
KARTOGRAFIAKO
DELINEATZAILEA

3,0

HIRIGINTZAKO DEPARTAMENTUA
OBREN ZAINDARIA

3,5

HIRI HONDAKINEN ARLOA
HIRI HONDAKINEN
BILKETASISTEMETAKO
TEKNIKARIA

4,0

2

HHTZ-KO
MANTENTZE
ELEKTRIKOELEKTRONIKOKO
TEKNIKARIA

10,5

5

1

3

3

HHTP-KO TXANDA
ARDURADUNA

10,5

7

1

3

3

2

HIRI HONDAKINEN
ARLOKO
IKUSKATZAILEA

4,0

2

HHTZ-KO
MANTENTZELANETAKO
TEKNIKARIA

16,5

10

4

3

3

HHTP-KO
GARBIKETAREN
ARDURADUNA

22,0

15

4

3

4

HHTP-KO PALISTA

21,0

15

4

3

3

HHTZ-KO
MANTENTZELANETAKO OFIZIALA

16,5

10

4

3

3

ESKORGA-GIDARIA

16,5

10

3

3

3

HHTZ-KO PEOIA

22,0

15

4

3

4

3,5

2

1

2

GARBIGUNEA

2

ESKUALDEKO HIRI GARRIOAREN ARLOA
ESKUALDEKO HIRI
GARRAIOAREN
IKUSKATZAILEA

2,0

2
BALIABIDEEN ARLOA

GIZA BALIABIDEETAKO DEPARTAMENTUA
BULEGOETAKO
MANTENTZELANETAKO OFIZIALA

3,0

ZERBITZU
OROKORRETAKO
LAGUNTZAILEA

3,5

MANDATARIA

3,0

2

3

1

1
2

BEZEROEN KUDEAKETARAKO DEPARTAMENTUA
MERKATARITZAREN
ARLOKO
IKUSKATZAILEA

3,0

KONTAGAILUETAKO
OFIZIALA

5,5

IRAKURLEA

3,5

2

1

3

2

2

2
F1212683

Iragarkiaren kodea: F1212683

