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1. kapitulua

Laburpena eta ondorioak





Euskadiko 2001erako negoziazio kolektiboari buruzko azterlan hau egiteko, Euskal
Autonomia Erkidegoan eragina zuten 717 hitzarmen kolektibo aztertu dira; hitzarmen
hauek euren eraginpean 492.101 langile eta 51.271 enpresa hartu zituzten eta haietatik
%82 sektore eremuko hitzarmenetakoak ziren eta %18 enpresa hitzarmenen eremuan
zeuden. 2002ko apirilaren 30ean langileen %9k 2001eko hitzarmena berriztatu gabe zeu-
katen.

Aztertutako hitzarmenen kopurua aurreko urtekoa baino handiagoa da eta hitzarmenen
eraginpeko langileen kopurua ere handiagoa izan da; izan ere, sektore zein enpresa
hitzarmen berriak sartu dira eta enpleguari dagozkion kopuruak gorantz joan dira sekto-
rerik gehienetan. Zenbait sektoretan, (Arabako elikagaien merkataritzan, Bizkaiko aboka-
tuen eta graduatu sozialen bulegoetan, Gipuzkoako altzarien merkataritzan, Estatuko arte
grafikoetan etab.) eta enpresatan (AMVISA, IESAL, Formica, Inama, Robotiker, Eguisa,
Enrique Keller, Irusoin, Seguros Bilbao, Cruzcampo, Iparlat etab.), berriz, 2002ko apirila-
ren 30 arte ez zen lortu 2001erako indarraldia zuen akordiorik.

2001eko negoziazio kolektiboaren ezaugarri nagusietako bat, aztertzen ari garen urtean
zehar sinatu ziren hitzarmenen kopuru handia izan da. Izan ere, aztertutako hitzarmenen
%30 2001 baino lehen erregistratu ziren, 2001ean %46 sinatu ziren eta gainerako %5
2002 urteko lehen lau hilabeteetan zehar zinatu ziren. Nabarmena da negoziazio kolekti-
boan hiru urte edo denbora luzeagoko indarraldia duten hitzarmenek hartu duten garran-
tzia. Hala, 2002rako negoziazio kolektiboaren zati handi bat burututa dago dagoeneko
(gutxi gora behera, langileen %63k 2002rako hitzarmen kolektiboa 2001 amaitu baino
lehen sinatua zuten).

Gizarte eta lan eremu honen barruan, 2001 urteari dagozkion ezaugarririk nabarmenenen
artean, gizarte ekintzaileek zituzten ikuspegi desberdinak aipatu behar dira, bai negozia-
zio kolektiboaren bidez lortu beharreko helburuei dagokienez, bai ekonomia. gizarte eta
lan eremuari buruz ere (hau da, egoera ekonomikoari, aberastasunen banaketari, lan
merkatuaren egoerari, erosteko ahalmenari eta abarrei buruz). Gainera, negoziazio pro-
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zesuak luzatu egin dira, eragin mugatuko hitzarmenak sinatu dira eta beste zenbait
hitzarmen gauzatu gabe geratu dira.

Ekonomiaren egoera aldekoa izan zen, nolabaiteko desazelerazioa ere gertatu bazen ere.
2001ean zehar gure Erkidegoko enpleguak eta kontratazioen kopuruak gora egin zuten,
urtearen amaierako langabezia portzentajea (%9,9 zen eta batez ere emakumeei eta gaz-
teei eragiten zien) Europako batez bestekotik urrun xamar bazegoen ere. Lan gatazkei
dagokienez, bai gatazka kopuruak, bai gatazkek eragindako langileen kopuruak eta bai
lan egin gabeko egunenak ere, hirurek egin zuten gora.

2001eko negoziazio kolektiboaren egiturari dagokionez, enpresa hitzarmen berriak sortu
ziren (Miesa, Consonni, Fundación Zorroaga, Egui, Forging-Monpo, Fundición Alcasting,
Eurocontrol, Nefitel, Euroservice, Eragin, Decorex, SD 2000, Golf de Zuia, Rontealde,
Gameko, K2000, Bizkaiko Basolan, Aratubo, SK10, Minit etab.). Gipuzkoako gozogintza-
ren industria eta merkataritza sektore hitzarmen bakarrean bildu ziren eta Bizkaiko argaz-
kigintzaren taldea merkataritza orokorraren hitzarmenean sartu da. Era berean,
portuetako barne trafikoaren sektoreko lan ordenantza ordezteko akordioa ere argitaratu
zen.

2001ean erregistratu ziren sektore hitzarmenen negoziazio prozesuek 206 eguneko irau-
pena izan zuten batez beste eta 2001ean indarrean zeuden hitzarmen guztien batez bes-
teko iraupena, berriz, 199 egunekoa izan zen.

2001erako indarraldia zuten EAEn erregistratutako hitzarmen kolektiboen negoziatzaile
sindikalek sinatu zituzten hitzarmenen portzentajea eta sindikatu hauen ordezkatze por-
tzentajea ez ziren berbera izan; hala, hitzarmen gehienak sinatu zituen sindikatua UGT
izan zen, hitzarmen hauek eragindako langileen %87ri dagokiolarik, jarraian CCOO etorri
zen (%76), LAB (%62) eta azkenik ELA (%42). Ordezkatze eta hitzarmenak sinatzearen
arteko desberdintasuna, alde batetik, negoziazio kolektiboa eratzeko moduari berari zor
zaio, eta beste batetik, sektoreko negoziazio kolektiboan sindikatu desberdinek hartu
zituzten norabide desberdinei. Enpresarien ordezkaritzari dagokionez, nabarmendu behar
da Confebasken barnean dauden lurralde erakundeek sektore hitzarmenen %56 sinatu
zituztela, hitzarmen hauek eremu horretako langileen %79 beren eraginpean hartu zituz-
telarik. Batzuetan aipatutako erakunde hauek hitzarmen kolektiboak sinatzean
Confebaskekoak ez diren beste erakunde batzuekin batera gertatu ziren. Beste erakunde
hauek multzotzat hartuta sektore hitzarmen kolektiboen %49 sinatu zituzten guztira, baina
hitzarmen hauek beren eraginpean hartu zituzten langileen portzentajea txikiagoa zen
(eremukoen %39, alegia).

Ordainsarietan, itundutako soldaten batez besteko igoera aurreko urtekoa baino handia-
goa izan da (2001ean %4,24 izan da eta 2000n %3,88 izan zen), baita urteko inflazio
metatua baino handiagoa ere (EAEn %3,4 izan da). Enpresa hitzarmenetan itundutako
soldata igoerak (%3,79) sektore hitzarmenetan itundutakoak (%4,34) baino txikiagoak
izan ziren eta EAEn erregistraturiko hitzarmen kolektiboek, Estatuaren eremuan erregis-
tratutakoek izan zuten igoera (%3,68) baino igoera handiagoa izan zuten. Sektoreen ara-
bera, igoerarik handiena eraikuntzan gertatu zen eta txikiena, berriz, nekazaritza eta
arrantzaren sektorekoa izan zen. Soldatak berrikusteko klausulak oraindik ere negoziazio
kolektiboaren garrantzi handiko zatia dira baina haien eragin ekonomikoa (%0,18) ez da
oso nabarmena izan. Gipuzkoan eta EAEko organo zentralean erregistratu diren hitzar-
men kolektiboetan ezarri diren soldata igoerak, batez bestekoa baino handiagoak izan
ziren. Soldata igoerarik txikienak, berriz, EAEn eragina duten Estatuaren eremuko hitzar-
menek dituzte.
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Itundutako urteko lanaldia (1.717 ordu) aurreko urtekoa baino laburragoa izan da. Era
berean, hitzarmenen lagin adierazgarri bat azterturik, lanaldia 2000 urterako negoziatuta-
koa baino  8 ordu eta 33 minutuz laburragoa dela ateratzen da (EAEn erregistratutako
hitzarmenetan 9 ordu eta 41 minutuz laburragoa da); hiru lurralde historikoetako lanaldi-
rik luzeena Araban dutelarik. Sektore hitzarmenetako lanaldia (1.722 ordu urteko) enpre-
sa hitzarmenetan itundutakoa (1.695 ordu urteko) baino luzeagoa izan da. Sektoreka,
nekazaritza-arrantzan eta eraikuntzan industria sektorean baino lanaldi luzeagoa izan
dute eta ekonomi jarduerako sektore guztietako  lanaldirik laburrena zerbitzuetan gertatu
da.

Sektore hitzarmen kopuru handi batek (%70ek, alegia) hitzarmenaren soldata erregime-
na ez aplikatzeko klausulak jarri ditu eta dagokion sektoreko hitzarmenean itundutako sol-
data igoera aplikatzearen ondorioz egonkortasun ekonomikoan kalterik jaso dezaketen
enpresen baldintzak eta gauzatu beharreko prozedurak ezartzen ditu.

Aldi berean, kontratu mota jakinei dagokienez, ikus daiteke 2001erako hitzarmenek zen-
bait gai arautu zituztela: prestakuntza eta praktika aldiko kontratuak, ekoizpenaren egoe-
raren araberako lan kontratuen gehienezko iraupen aldia, obrako eta denbora partzialeko
kontratuak, frogaldiak eta aldi baterako kontratuak mugagabeko kontratu bihurtzea.

Halaber, soldata egitura ere arautu zen eta arautze horrek, batez ere, antzinatasun osa-
garriari eragin zion, batzuetan osagarri hori kalkulatzeko metodoa aldatu eta beste
batzuetan izoztu edo ezabatu zelarik.

Lehen baino gehiago negoziatu diren beste gai batzuk aparteko orduak kentzea eta lanal-
diaren banaketa irregularra izan dira, azken hau zuzenekoa zein orduen eskuragarritasun
poltsen bidezkoa izanik ere. Beste alde batetik, aparteko orduak gero eta sarriago den-
bora librearen bidez konpentsatzen dira.. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakun-
deei buruzko eta pentsio planei buruzko konpromisoak ere gehiago izan dira eta
emakume langileen gaineko akordio batzuk ere agertzen dira.

Gatazkak ebazteari buruzko aipuak dakartzaten  klausulak dituzten hitzarmen kolektiboak
ugariak izan dira, baita hitzarmen hauen eraginpeko langileak ere. Estatuaren eremuan
ASEC aipatzen dute, EAEn Preco aipatzen dutelarik.

Azkenik, funtzionarioentzako eta Administrazio Publikoetako lan kontratudunentzako
negoziazio kolektiboa anitza izan dela esan behar da. Talde hauetako batzuek izan duten
soldata igoera, aurrekontuei buruzko akordio baten bidez etorri zaie. Edozertara ere,
2001eko negoziazio kolektiboan izan den soldata igoera baino igoera txikiagoa izan dute
guztiek. EAEko Administrazio Publikoetan (autonomia, foru eta toki administrazioetan)
izan diren asteko 35 orduei buruzko akordioek eta akordio hauek aplikatuz joateak lanal-
dia eremu honetan nabarmenki laburtzea ekarri dute.
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2. kapitulua

Sarrera





Negoziazio kolektiboari buruzko txosten honetan, 2001ean indarrean zeuden eta EAEn
2002ko apirilaren 30a arte erregistratu zirten hitzarmen kolektiboak aztertu dira, hala nola
data berberera arte Lan Ministerioan erregistratu ziren eta Erkidego honetako sektore
eta enpresei eragiten dietenak. Gainera, Estatutuaz kanpoko enpresa itun bat ere azter-
tu da (Intecesa, alegia), enpresa honek lehen hitzarmen kolektiboa baitzuen, baita
Arabako merkantzien errepide bidezko garraioaren hitzarmena ere, 2002ko maiatzean
erregistratu zen arren, lehenago negoziatua baitzen, erregistratu, beranduago erregis-
tratu zelarik.

Alde batetik, etengabe berrikusten diren edukiak dituzten negoziazio kolektiboaren alder-
diak sakonki aztertu nahi izan dira, hau da, ordainsariekin zerikusia duten gaiak, lanaldiari
dagozkionak eta abar. Eta gainera, hitzarmen kolektiboetan beste gai batzuk, lan harre-
manetarako portaera arautegiak, adibidez, nola erabiltzen diren ere aztertu da.

Horretarako, azterlanaren oinarrian dagoen estatistika fitxak ematen duen informazioa
aztertu da (fitxa hau LHKko zerbitzu teknikoak egin du, Lan Harremanen Kontseiluan
ordezkaturik dauden sindikatu eta enpresari erakundeen lankidetzarekin); fitxa horretan
hitzarmen bakoitzaren alderdi nabarmenenak zehatz-mehatz jaso dira eta bildutako infor-
mazio multzo hori erabiliz, txosten hau egiteko datuak lortzeko balio izan duen datu base
bat osatu da.

Estatistika fitxa hauek osatzeko erabili diren iturriak honako hauek izan dira: alde batetik
argitaratutako hitzarmenaren testua bera, eta bestetik hitzarmena erregistratzeko beha-
rrezkoa den estatistika orria, orri hori, EAEn erregistraturiko hitzarmenen kasuan, Eusko
Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak eman digularik. Era berean,
batzorde paritarioen aktak eskuratu ahal izan direnean, informazio osagarri hori ere era-
bili da.
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Beste alde batetik, Lan Harremanen Kontseiluak egindako 2001eko negoziazio kolekti-
boaren egiturari buruzko azterlana ere erreferentziatzat erabili da. Lan horren helburua
negoziazio kolektiboaren eremu desberdinak identifikatzea eta haietako bakoitzaren era-
ginpean geratzen diren langile eta enpresa kopurua zehaztea zen.

Azterlan hartan soldatako langileen %99,2ren negoziazio eremua (hau da, 639.388 per-
tsonatik 634.524rena, 2001eko datuen arabera) zehaztu zen; gainerakoak (%0,8) hitzar-
mena zehazki ezarrita ez zeukaten enpresetako langileak ziren. Enpresa hauek talde
desberdinetan sailkatu dira eta talde horiei dagozkien negoziazio eremu desberdinak ere
zehaztu dira, horrela, negoziazio kolektiborako eremu bakoitzerako gehienezko gutxi gora
beherako kopuruak lortuz1.

Horrela, 2001 urteari dagokion negoziazio kolektiboaren azterketan, azterlan hau erabili
ahal izan da, sektore hitzarmenen eraginpeko langile kopuruak zehazteko.

2001eko negoziazio kolektiboari buruzko txosten hau egiteko, aurreko urteetako irizpide
berberak erabili dira, hau da, hitzarmenak, erregistraturik dauden tokiaren arabera sailka-
tu dira:

• Lurralde historikoak
• Lurralde arteko eremukoak, Eusko Jaurlaritzako Lan Zuzendaritzan erregistratuak,

alegia.
• Lan Ministerioan erregistratu diren eta EAEn eragina duten Estatuaren eremuko

enpresa eta sektore hitzarmenak.

Beste alde batetik aplikazio eremuaren arabera ere sailkatu dira, hau da, sektore edo
enpresa hitzarmen diren kontuan harturik eta enpresa publiko eta pribatuak bereiztuz.

Azkenik, datuen azterketa kuantitatiboa gainditzen duen azterlana egin nahi izan da:
azterlanari, erreferentzia gidatzat balio dezakeen diziplinen arteko ikuspegia eman nahi
izan zaio, gure inguru soziolaboralik arestikoenaren ezaugarri bereizleak izan diren irizpi-
de edo berrikuntzak aurkitzeko.
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1 Horretarako honako irizpide hau erabili da:

- Hitzarmena erregistratzeko estatistikak negoziazio kolektiboaren egiturari buruzko azterlanak baino langile kopuru
handiagoa ematen zuenean, bigarrena hartu dugu aintzat.

- Hitzarmena erregistratzeko estatistikak negoziazio kolektiboaren egiturari buruzko azterlanak baino langile kopuru txkiagoa
ematen zuenean, baina kopurua azterlan horrek eskaintzen duen kopuru zehatza baino handiagoa denean, erregistroko
estatistikari dagokiona hartu da aintzat.

- Hitzarmena erregistratzeko estatistikak negoziazio kolektiboaren egiturari buruzko azterlanak  ematen zuen kopuru zehatza
baino langile kopuru txikiagoa ematen zuenean, azken kopuru hau aukeratu da.



3. kapitulua

Negoziazio kolektiboaren
egitura





Lan honetan aztertu diren eta 2001ean indarrean zeuden hitzarmenen ingurua zehazte-
ko, lehen aipatu dugu negoziazio kolektiboaren egiturari buruzko azterlanean lortutako
emaitzetako batzuk zehaztea egokitzat jo dugu.

3.1. AZTERKETAREN MARKO OROKORRA

Identifikatu den soldatako populazioa (Gizarte Segurantzan alta zuten 653.955 pertsona)
negoziazio eremuen arabera banatu da eta egindako banaketaren arabera populazio
horren %97,8 hitzarmen kolektiboen eta lan baldintzak arautzeko akordioen eraginpean
daude. Honek ez du esan nahi urte jakin batean hitzarmen eta akordio horiek guztiak
indarrean daudenik, haietakoren batzuk sinatzea ezinezkoa bihurtu duten gorabeherak
gertatu ahal izan baitira.

Gainerako %2,2 horietan negoziazio kolektiboaren eraginetik kanpora dauden soldatako-
en taldeak sartzen dira, kanpora gelditze hori jarduerak berak ezartzen duelako (adibidez
etxeko zerbitzuaren kasuan) zein soldatako langile horiek lan egiten duten enpresak oina-
rrizko lan araudiaren arabera jokatzen dutelako gertatzen delarik. Eta 14.567 pertsona
hauez gainera, kalkulatzen da beste 18.000 pertsona ez daudela Gizarte Segurantzan
altan, adibidez ezkutuko ekonomiatzat aipatu ohi den horretan, lanaldi murriztua duten
etxeko enplegatuak etab.
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1. grafikoa Azterketaren marko orokorra (I)

Beste alde batetik, zenbait jarduera jakin ezin izan dira lotu hitzarmen kolektibo jakin
batekin eta jarduera horiek, beraz, negoziazio eremu bat baino gehiagotan koka
genitzake.

2. grafikoa Azterketaren marko orokorra (II)

(*) Modulukako hurbilketatzat informazio faltaz hitzarmen kolektibo jakin bati lotu ezin izan diren eta, beraz, hitzarmen bat baino
gehiagoren eraginpean egon daitezkeen langileak eta enpresak eman ditugu.

Era berean langile talde baten sektore hitzarmen kolektiboak aspaldian eguneratu gabe
daude. Pertsona hauek 6.540 dira.

3. grafikoa Azterketaren marko orokorra (III)

Azkenik, sektore pribatu eta publikoaren arteko banaketa ere egin da.
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SOLDATAKO POPULAZIOA

653.955

ARAUTU GABEKO JARDUERAK

14.567      (%2,2)ARAUTUTAKO JARDUERAK

639.388       (%97,8)

ARAUTUTAKO JARDUERAK

639.388

MODULUZKO HURBILKETAK (*)

4.864       (%0,8)IDENTIFIKATURIKO
NEGOZIAZIO EREMUETAN

634.524       (%99,2)

IDENTIFIKATURIKO NEGOZIAZIO EREMUETAN

634.524

EGUNERATU GABEKO
SEKTORE HITZARMENA DUTEN

SOLDATAKO LANGILEAK

6.540           (%1,0)

EGUNERATUTAKO HITZARMENA
DUTEN SOLDATAKO LANGILEAK

627.984       (%99,0)



4. grafikoa EAEko negoziazio kolektiboaren egitura

(*) Kontuan hartu behar da,  Euskal Herrian kokatuta dauden eta Estatuaren eremuko enpresa hitzarmena duten enpresen arte-
an, batzuek beren langilerik gehienak EAE barruan dauzkatela (Kutxa, Bellota Herramientas, Zardoya Otis etab.). Era berean,
aldi baterako laneko enpresen langileentzako lan baldintzak berdintzeak, langile hauei lurralde historikoaren eremuko sektore
hitzarmenak aplikatzea dakar (adibidez siderurgian); azterlan honen ondoreetarako langile hauek Estatuaren eremuan sartuta
daude, aldi baterako laneko enpresetakoak direnez gero, enpresa hauek, printzipioz, berezko hitzarmena baitaukate: Estatuaren
eremukoa den aldi baterako laneko enpresen hitzarmena, alegia.

Beste alde batetik, negoziazio kolektiboaren egitura 1, 2 eta 3. koadroetan aurkezten den
moduan labur daiteke, koadro horietan alde batetik lan kontratudun langileei dagokiena
eta bestetik funtzionarioei dagokiena agertzen delarik.

Hala, ikus daitekeenez, EAEn lan kontratudun langileei aplikatu ahal zaizkien hitzarmen
kolektiboak guztira 831 dira eta euren eraginpean 529.258 pertsona edo hartzen dituzte
(haien artean modulukako hurbilketak ere barnean sartuta daude: hauetako %20k
Estatuaren eremuko hitzarmenek araututako lan baldintzak dauzkate eta %80ren hitzar-
menaren eremua EAEren barruan dago).
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EGUNERATUTAKO HITZARMENA DUTEN SOLDATAKO LANGILEAK

627.984

SEKTORE PRIBATUA

517.854        (%82,5)

EAE-KO
EREMUA

415.904     (%80,3)

ENPRESAKOA

63.302

(%15,2)

LURRALDEKOA

61.021

(%96,4)

LURRALDE
ARTEKOA

2.281   (%3,6)

LURRALDE
ARTEKOA

21.817   (%6,2)

LURRALDEKOA

329.139

(%93,3)

TOKIKOA

1.646 

(%0,5)

SEKTOREKOA

74.837

(%73,4)

ENPRESAKOA

27.113

(%26,6)

ESTATUKO
EREMUA

101.950  (%19,7)(*)

EAE-KO
EREMUA

98.897    (%89,8)

Lan
kontratua 
23.550 
(%23,8)

Funtzio-
narioak
75.347
(%76,2)

Lan
kontratua 

4.611
(%41,0)

Funtzio-
narioak
6.622

(%59,0)

ESTATUKO
EREMUA

11.233   (%10,2)

SEKTORE PUBLIKOA

110.130        (%17,5)

SEKTOREKOA

352.602

(%84,8)



1. koadroa.  EAEn aplikagarriak diren hitzarmen kolektiboak
(moduluzko hurbilketak ere barne direla)

2. koadroa.  EAEn aplikagarriak diren hitzarmenak
(moduluzko hurbilketak ere barne)

Era berean, kalkulatu denez, funtzionarioak eta administrazio publikoen zerbitzuko lan
kontratudun langileak 110.130 edo dira; haien %10ek EAEko Estatuaren administrazioan
lan egiten dute eta gainerako %90 autonomia, foru eta toki administraziokoak dira.
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EREMUA
ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmen Eragindako Hitzarmen Eragindako Hitzarmen Eragindako
Kopurua langileak Kopurua langileak Kopurua langileak

ARABA 130 20.673 19 38.737 149 59.410
BIZKAIA 204 29.823 50 173.120 254 202.943
GIPUZKOA 70 10.525 47 124.550 117 135.075
LUR ARTE. (*) 12 2.281 5 22.305 17 24.586

EAE 416 63.302 121 358.712 537 422.014
ESTATUKOA 184 27.113 110 80.131 294 107.244

GUZTIRA 600 90.415 231 438.843 831 529.258

(*) EAEko lurralde arteko eremua

EREMUAK HITZARMENAK % ERAGINDAKO %
LANGILEAK

EAEKOAK 537 64,6 422.014 79,7

SEKTOREKOAK 121 14,6 358.712 67,7

ENPRESAKOAK 416 50,0 63.302 12,0

ESTATUKOAK 294 35,4 107.244 20,3

SEKTOREKOAK 110 13,3 80.131 15,1

ENPRESAKOAK 184 22,1 27.113 5,2

GUZTIRA 831 %100 529.258 %100



3. koadroa. Funtzionarioen eta administrazio publikoen zerbitzuko lan
kontratudunen lan baldintzen negoziazioa

(estatutuzko pertsonala ere barne)

3.2. JARDUERA SEKTOREEN ARABERAKO EGITURA

Atal honetan jarduera sektore handiak (nekazaritza eta arrantza, industria, eraikuntza eta
zerbitzuak) hautatu eta bakoitzean sektore hitzarmen aplikagarrien eta enpresa sektore
nagusien zerrenda ematen dugu.

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

Sektore hitzarmenak:

-  Freskoko arraste arrantza, Bizkaikoa.
-  Ondarroako portuko sareetako langileak.
-  Freskoko arraste arrantza, Gipuzkoakoa (1991tik eguneratu gabe).
-  Itsasbazterreko arrantza, Gipuzkoakoa (1981etik eguneratu gabe).
-  Bakailao bikoteak, Gipuzkoakoa.
-  Lorezaintza. Estatukoa.
-  Hegazti granjak.
-  Landare biziak (1991tik eguneratu gabe).
-  Nekazaritza eta baso tratamendua, Estatukoa (1994tik eguneratu gabe).
-  Erretxina ateratzeko mendiak, Estatukoa (1985etik eguneratu gabe).
-  Nekazaritzako lanerako lan ordenantza ordezteko laudoa.
-  Izozteko ontzietarako lan ordenantza ordezteko laudoa.

Gipuzkoako arraste eta itsasbazterreko arrantzako hitzarmenak eguneratu gabe daude;
hitzarmen hauek, ordea, ez dira automatikoki berriztatu ohi, zenbait berezitasun dauzka-
tenez gero (ordainsarien parte bat harrapakinen zati bat izatea, lanaldi intentsiboak eta
atseden metagarriak eta abar), normalean negoziatu ohi diren gai nagusi biek, hau da,
ordainsariek eta lanaldiak, arrantzaren kasuan eragin berbera ez daukatelarik.

Badira enpresa hitzarmenak baso sektorean (adibidez Central Forestal), abelazkuntzan
(adibidez Sergal) eta lorazaintzako udal kontratetan (Segema, Goroldi, Cespa etab.)
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FUNTZIONARIOAK LAN
EREMUAK ETA ESTATUTUZKO KONTRATUDUNAK GUZTIRA

PERTSONALA

EAEKOAK 75.347 23.550 98.897

AUTONOMIA ADM 60.509 7.392 67.901
FORU ADM 5.083 4.158 9.241
TOKI ADM 9.755 12.000 21.755

ESTATUKOA 6.622 4.611 11.233

GUZTIRA 81.969 28.161 110.130



INDUSTRIA

Siderometalurgiaren industria eta antzekoak:

Sektore hitzarmenak:

-  Industria siderometalurgikoa, Arabakoa
-  Industria siderometalurgikoa, Bizkaikoa
-  Berogailu, aire egokitu eta abarren instalatzaileak, Bizkaikoa.
-  Industria s
-  iderometalurgikoa, Gipuzkoakoa
-  Industria metalurgikoa eta metalezko ontziak, Estatukoa.

Badira metaleko enpresak beren hitzarmena erregistraturik daukatenak, adibidez
Aceralia, Sidenor, Alcoa, Babcock, Tubos Reunidos, ABB, Nervacero, Olarra, Tubacex,
Bellota, Altos Hornos de Bergara, Bombardier, Alstom, Outokumpu, ITP, Losal, Productos
Tubulares, Siderurgia del Tubo Soldado, Tarabusi, Accesorios de Tubería, FYTASA,
FIASA, Laminaciones Arregui, Olazabal y Huarte, Arania, Talleres Fabio Murga, Fuchosa,
Fundiciones Gelma, Zardoya Otis, Mecánica La Peña, Mercedes Benz, Izar, ACB, Sachs,
Ayala, Herramientas Eurotools, Inyectametal, Gamesa, Aratubo, SK10, Egui, Fundix,
MESA, Mecaner, Arteche, Grupos Diferenciales, MOASA, Crow, Hofesa, OASA, Prado,
Inauxa, Alcasting, Guinea, Cables y Alambres Especiales, Forging, Rinder, Amurrio,
JYPSA, Theis, ESISA, Carrera, Tenecco, BIALSA, Consonni, Araluce, eta abarrek.

Sektoreko hitzarmen hauetan ez dago sartuta sektoreko kooperatibetako pertsonala (adi-
bidez Fagor). Era berean, argitaratzen ez diren enpresa itunak ere ugariak dira (CAF,
Orbegozo, Daewoo etab.).

Industria kimikoa eta antzekoak:

Sektore hitzarmenak:

-  Industria kimikoa, Estatukoa.
-  Perfumegintza eta antzekoak, Estatukoa.

Enprtesa hauek beren hitzarmena erregistratuta daukate: Bridgestone, Petronor,
Michelín, UEE, Sefanitro, FAES, Reckitt, Cabot, Atofina, Repsol, Vinilika, Ibercaucho,
CLH, General Química, Explosivos Alaveses, Tuboplast, Catelsa, Donostigas, Cepsa,
Inquitex, Formica, Silquímica, Rontealde, Sana, Fuchs, Gateor, Dow, Bekaert, Air Liquide,
Praxair, Fibertecnic, Bilore etab.

Ehunen eta oinetakoen industria eta antzekoak:

Sektore hitzarmenak:

-  Larruzko jantzigintza, Bizkaikoa.
-  Larrukien industria eta antzekoak, Bizkaikoa.
-  Bergarako ehunen industria.
-  Ehunen industria.
-  Joskintza, alkandoragintza eta antzekoak, Estatukoa.
-  Oinetakoen industria, Estatukoa.
-  Eskuzko oinetakogintza eta ortopedia, Estatukoa.
-  Larru ontzea. uhalak, larruak etab., Estatukoa.
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Zenbait enpresak beren hitzarmena dute erregistraturik (Fernando Montes, Pribañez,
Intecsa etab.).

Elikagaien, edarien tabakoen eta antzekoen industria

Sektore hitzarmenak:

-  Elikagaien industria eta merkataritza, Gipuzkoakoa.
-  Gozogintza, pastelgintza, bonboiak eta karameluen industria, Arabakoa
-  Eskuzko gozogintza eta pastelgintza, Bizkaikoa.
-  Gozogintzaren industria eta merkataritza, Gipuzkoakoa.
-  Ogigintzaren industria eta merkataritza, Arabakoa.
-  Ogigintzaren industria eta merkataritza, Bizkaikoa.
-  Ogigintzaren industria eta merkataritza, Gipuzkoakoa.
-  Elikadura oreak, Estatukoa.
-  Haragiaren industria, Estatukoa.
-  Animalientzako elikagai konposatuak, Estatukoa.
-  Barazki kontserben prestaketa, Estatukoa.
-  Arrain kontserba, erdi kontserba eta gatzitzeak, Estatukoa.
-  Arrain kontserbak eta gatzitzeak, Bizkaikoa.
-  Azukrearen industria, Estatukoa.
-  Esnekien industria, Estatukoa.
-  Industri hotzaren industriak, Estatukoa.
-  Hegazti eta untxi hiltegien industria, Estatukoa.
-  Turroien eta mazapanen industria, Estatukoa.
-  Ogitarako irinen eta semolen industria, Estatukoa.
-  Izozkigintza, Estatukoa.
-  Likoregintza eta ardo biltegiak, Bizkaikoa.
-  Ardoaren industria eta merkataritza, Arabakoa.
-  Mahastiaren, garagardoen eta alkoholdun edarien industria eta merkataritza,

Gipuzkoakoa.
-  Edari freskagarrien industria, Gipuzkoakoa.
-  Edari freskagarrien industria.
-  Kafe txigortzaileak, Bizkaikoa.
-  Gatzaren industria.
-  Arrozgintzaren industria..

Enpresa batzuek euren hitzarmen erregistratua daukate (Unilever, Moyresa, Guvac,
Zahor, Pepsico, Cafinsa, Danone, Bimbo, Grupo Cruz Campo, Galletas Artiach, Cafés La
Brasileña, Gallina Blanca, Schweppes, La Bacaladera, Bodegas Marques del Puerto,
Tabacalera, Milupa, Vinos Marqués de Riscal, Helados Miko, Yurrita, Grupo Faustino
Martínez, Iparlat, Pasaia, Snack Ventures, La Lactaria, Kraft, Interal, Unión Salinera etab
abarrek).

Paper ore, paper,, kartoi, arte grafiko eta antzekoen industria.

Sektore hitzarmenak:

-  Ore, paper eta kartoia, Gipuzkoakoa.
-  Ore, paper eta kartoia, Estatukoa.
-  Arte grafikoak eta industria laguntzaileak, Bizkaikoa.
-  Arte grafikoak eta industria laguntzaileak, Gipuzkoakoa.
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-  Arte grafikoak eta paper eta kartoi maneiatzaileak, Estatukoa.
-  Egunerokoa ez den prentsa.
-  Eguneroko prentsa.

Enopresa batzuek euren hitzarmen erregistratua daukate (Kimberly Clark, Papresa,
Fournier, Recoletos, Sdad. Vascongada de Publicaciones, Editorial Iparraguirre, Gráficas
Santamaría, Smurfit, Edivasa, Cibensa, Euskalprint, Cemosa, El País, Baigorri,
Cartonajes Jabar, Azcoaga eta abarrek).

Erauzketen, eraikuntzaren osagarrien, beiraren, zeramikaren eta antzekoen industriak

Sektore hitzarmenak:

-  Zementutik eratorritakoen industriak, Arabakoa.
-  Eraikuntzarako materialen eta aurrefabrikatuen industria, Bizkaikoa.
-  Hormigoiak eta harrobiak, Bizkaikoa.
-  Eskuzko beiraki lauak, Bizkaikoa.
-  Harria eta marmola Bizkaikoa.
-  Zementutik eratorritako industriak, Gipuzkoakoa.
-  Zeramikaren industriak, Gipuzkoakoa.
-  Beiraren industria, Gipuzkoakoa.
-  Teila, adreilu eta buztin egosizko pieza bereziak, Estatukoa.
-  Erauzketa, beira, zeramika eta abarren industriak, Estatukoa.

Enpresa batzuek euren hitzarmen erregistratua daukate (Norten PH, Cementos Lemona,
Vicrila, Hormigones Vascos, Vidrala, Guardian, Abrasivos Manhattan, Sdad. Financiera y
Minera, Gamecho y Errandonea etab.).

Zuraren, altzarien eta antzekoen industria:

Sektore hitzarmenak:

-  Zuraren industria, Arabakoa.
-  Zuraren industria, Bizkaikoa.
-  Zuraren industria, Gipuzkoakoa.
-  Altzarien industria eta laguntzaileak, Gipuzkoakoa.

Enpresa batzuek euren hitzarmena erregistratua daukate (Inama, Enrique Keller, Ebaki,
Hijos de Cabanellas eta abarrek).

Beste industria batzuk:

Sektore hitzarmenak:

-  Ura hartze, igotze, garbitze eta banatzea, Estatukoa.
-  Hagin protesiak, Gipuzkoakoa.

Enpresa batzuek euren hitzarmen erregistratua daukate (Uren Partzuergoa, Iberdrola,
Amvisa, Aguas del Norte, Sollano eta abarrek).
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ERAIKUNTZA

Sektore hitzarmenak:

-  Eraikuntza, Arabakoa.
-  Eraikuntza, Bizkaikoa.
-  Eraikuntza, Gipuzkoakoa.
-  Eraikuntza, Estatukoa (jarduera batzuetarako, adibidez zementu berezietarako)

Enpresa batzuek euren hitzarmen erregistratua daukate: Kaefer Aislamientos, Rodio
Cimentaciones eta abarrek.

ZERBITZUAK

Elikagaien, edarien eta tabakoaren merkataritza:

Sektore hitzarmenak:

-  Elikagaien merkataritza, Arabakoa.
-  Elikagaien merkataritza, Bizkaikoa.
-  Elikagaien industria eta merkataritza, Gipuzkoakoa.
-  Ogigintzaren industria eta merkataritza, Arabakoa.
-  Ogigintzaren industria eta merkataritza, Bizkaikoa.
-  Ogigintzaren industria eta merkataritza, Gipuzkoakoa.
-  Pastelgintzaren industria eta merkataritza, Arabakoa.
-  Pastelgintzaren industria eta merkataritza, Bizkaikoa.
-  Pastelgintzaren industria eta merkataritza, Gipuzkoakoa.
-  Fruta, barazki eta platanoen biltegiak, Bizkaikoa.
-  Fruta eta barazkien handizkariak, Gipuzkoakoa.
-  Mercabilbaoko handizkarien hitzarmena, tokikoa.
-  Arrain eta itsaskien handizkariak, Gipuzkoakoa.
-  Likoregintza eta ardo biltegiak, Bizkaikoa.
-  Ardoaren industria eta merkataritza, Arabakoa.
-  Mahastien, garagardoen eta alkoholdun edarien industria eta merkataritza,

Gipuzkoakoa.
-  Tabacaleraren probintzi ordezkaritzak, Estatukoa.

Enpresa batzuek euren hitzarmen erregistratua daukate: Sabeco, Snack Ventures eta
abarrek.

Metalaren merkataritza:

Sektore hitzarmenak:

-  Metalaren merkataritza, Arabakoa.
-  Metalaren merkataritza, Bizkaikoa.
-  Metalaren merkataritza, Gipuzkoakoa.

Enpresa batzuek euren hitzarmen erregistratua daukate: Laminados Velasco,
Agfagevaert, Lezuri, Dalia eta abarrek.
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Ehunaren eta oinetakoen merkataritza:

Sektore hitzarmenak:

-  Ehunaren merkataritza, Arabakoa.
-  Ehunaren merkataritza, Bizkaikoa.
-  Ehunaren merkataritza, Gipuzkoakoa.
-  Oinetakoen merkataritza, Arabakoa.
-  Larruaren eta oinetakoen merkataritza, Bizkaikoa.
-  Larruaren merkataritza, Gipuzkoakoa.
-  Larruzko jantzigintzako merkataritza (merkataritza jarduera), Bizkaikoa.

Altzarien merkataritza:

Sektore hitzarmenak:

-  Altzarien merkataritza, Arabakoa.
-  Altzarien merkataritza, Bizkaikoa.
-  Altzarien merkataritza, Gipuzkoakoa.

Enpresa batzuek euren hitzarmen erregistratua daukate: Almun, Arechavala etab.

Kimikako, farmaziako eta antzeko produktuen merkataritza:

Sektore hitzarmenak:

-  Industriako produktu kimikoen, drogeriaren, perfumegintzaren eta antzekoen handizka-
riak, Estatukoa.

-  Farmaziako espezialitate eta produktuen banaketako merkataritza.
-  Farmaziako bulegoak, Bizkaikoa.
-  Farmaziako bulegoak, Gipuzkoakoa.
-  Farmaziako bulegoak, Estatukoa.
-  Gasolindegiak, Bizkaikoa.
-  Gasolindegiak, Gipuzkoakoa.
-  Gasolindegiak, Estatukoa.
-  Drogeria, belar denda, ortopedia eta perfumegintzako txikizkarien merkataritza.
-  Butano banatzaileak, Bizkaikoa.

Ondorengo enpresek, euren hitzarmen erregistratua daukate: Unicefar, Barandiaran,
Vascofar, Repsol Comercial, Guifarco etab.

Beste merkataritza batzuk:

Sektore hitzarmenak:

-  Jostailugintzaren merkataritza, Gipuzkoakoa.
-  Lore eta landareen merkataritza, Estatukoa.
-  Hondakin eta zabor solidoen berreskuratze eta salmenta, Estatukoa.
-  Merkataritza orokorra, Bizkaikoa.
-  Merkataritza orokorra, Gipuzkoakoa.
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-  Saltoki handiak, Estatukoa.
-  Argazkigintza, Estatukoa.
-  Paperaren eta arte grafikoen merkataritza, Estatukoa.

Ondorengo enpresek euren hitzarmen erregistratua daukate: Champion, Makro, Bric-
Hogar, Decathlon, General Óptica etab.

Enpresa batzuetako (adibidez Eroskiko) pertsonal kooperatibista ez dago hauetan sartu-
ta.

Finantzetako jarduerak eta antzekoak:

Sektore hitzarmenak:

-  Banka pribatua.
-  Aurrezki kutxak.
-  Kreditu sozietate kooperatiboak, Estatukoa.
-  Finantza establezimenduak, Estatukoa.

Ondorengo enpresek euren hitzarmen erregistratua daukate: BBK, Kutxa, Banco de
España, Vital, Grupo Hispamer etab. 

Erakunde batzuetako (adibidez Euskadiko Kutxako) pertsonal kooperatibista ez dago
hauetan sartuta.

Aseguruak eta antzekoak:

Sektore hitzarmenak:

-  Aseguru, berraseguru eta lan istripuetarako mutuak, Estatukoa.
-  Aseguru agente eta korridoreak, Estatukoa.

Ondorengo enpresek euren hitzarmen erregistratua daukate AXA, Zurich, Fremap,
Allianz, Banco Vitalicio, Grupo La Estrella, Bilbao, Grupo Norwich, Musini, Imperio etab.

Garraioa eta antzekoak:

Sektore hitzarmenak:

-  Merkantzien errepide bidezko garraioa, Arabakoa.
-  Merkantzien errepide bidezko garraioa, Bizkaikoa.
-  Merkantzien errepide bidezko garraioa, Gipuzkoakoa.
-  Bidaztien errepide bidezko garraioa, Arabakoa
-  Bidaztien errepide bidezko garraioa, Bizkaikoa.
-  Bidaztien errepide bidezko garraioa, Gipuzkoakoa.
-  Anbulantziak, Estatukoa.
-  Anbulantziak, Bizkaikoa.
-  Bidaia agentziak, Estatukoa.
-  Aire garraioa, Estatukoa.
-  Zama lan, zaintza eta transitarioak, Bizkaikoa.
-  Gordailu zaintza, Gipuzkoakoa (1991tik eguneratu gabe).
-  Transitarioak, Gipuzkoakoa.
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-  Bilboko portuko zamaketariak.
-  Pasaiako portuko zama lanak, tokikoa.
-  Bilboko portuko barne trafikoa, eskualdekoa.
-  Portuen barne trafikoko lan ordenantza ordezteko akordioa.
-  Mezularitza, Estatukoa.
-  Autotaxiak, Estatukoa.
-  Garaje taldea, Bizkaikoa.
-  Ibilgailuen mantenuko enpresa kontzesionario eta pribatuak, Estatukoa.
-  Kaleko aparkamenduen arauketa, Estatukoa.
-  Aparkamendua eta trafikoa antolatzea (TAO), Gipuzkoakoa.
-  Gauzak etxera eramateko enpresak.

Ondorengo enpresek euren hitzarmen erregistratua daukate Euskotren, TCSA,
Transportes Pesa, Encartaciones, CWT, Wagons Lits Viajes, Sabena, FEVE, Iberia,
Eguisa, Vascongados, Renfe, Garayar, AENA, Herribus, TUVISA, Hertz, Aldaiturriaga,
Europistas, Estacionamientos y Servicios, Avis, DHL, British Airways, Iparbus,
Ambulancias de Euskadi, Naviera Murueta, Ambulancias Bilbao, Cía. del tranvía de SS,
Viajes Ecuador, Funicular de Artxanda, Metro Bilbao, CESA, Pavigon, SAMU, Aparcabisa,
Basterra y Zubiaga, Sasemar, Danzas, Autoridad Portuaria de Bilbao, EAT, Eurovías,
Dornier, Alitalia, Monte Igeldo etab.

Garbiketak:

Sektore hitzarmenak:

-  Eraikin eta lokalen garbiketa, Arabakoa.
-  Eraikin eta lokalen garbiketa, Bizkaikoa.
-  Eraikin eta lokalen garbiketa, Gipuzkoakoa.
-  Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren zentroen garbiketa.
-  Osakidetzaren zentroen garbiketa.
-  Herri kaleen garbiketa, Estatukoa.
-  Desinfekzioa eta intsektuak eta arratoiak kentzea, Estatukoa.
-  Tindategiak eta arropa garbiketak., Bizkaikoa.
-  Tindategiak eta arropa garbitze eta lisatzea, Gipuzkoakoa.

Eusko Jaurlaritzak Araban dituen zentroen kontratek eta ondorengo enpresek euren hit-
zarmen erregistratua daukate: Cespa, FCC, Ferrovial, Ferroser, Garbile, Elurra, Ramel
etab.

Ostalaritza eta antzekoak:

Sektore hitzarmenak:

-  Ostalaritza, Arabakoa.
-  Ostalaritza, Bizkaikoa.
-  Ostalaritza, Gipuzkoakoa.
-  Etxez etxe saltzeko jaki prestatzaileak, Estatukoa.

Ondorengo enpresek euren hitzarmen erregistratua daukate: Turismo paradoreak,
Barceló, NH , Bilboko aterpetxea, Aranzazu etab.
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Irakaskuntza, kultura, kirola, aisialdia eta jokoa:

Sektore hitzarmenak:

-  EAEko irakaskuntza pribatua
-  EAEko ikastolak
-  Unibertsitate pribatuak eta gradu ondoko prestakuntzako zentroak, Estatukoa.
-  Unibertsitate hezkuntza eta ikerkuntza zentroak (dirua irabazteko asmorik gabekoak),

Estatukoa.
-  Haur hezkuntza eta laguntza zentroak, Estatukoa.
-  Autoeskolak, Arabakoa (1987tik eguneratu gabe).
-  Autoeskolak, Bizkaikoa.
-  Autoeskolak, Gipuzkoakoa.
-  Kirol lokal eta zelaiak, Bizkaikoa.
-  Ikuskizun eta kirol lokalak, Gipuzkoakoa.
-  Ur instalazioen mantenu eta kontserbazioa, Estatukoa.
-  Bingo aretoak, Estatukoa.
-  Bingoak, Bizkaikoa.
-  Bingo aretoak, Gipuzkoakoa.
-  Bikoizketa (arte adarra, 1995etik eguneratu gabe).
-  Bikoizketa eta soinua ezartzea (adar teknikoa, 1995etik eguneratu gabe).
-  Zinema emanaldiak, Estatukoa.
-  Donostiako zine emanaldiak, tokikoa.
-  Zine banaketa, Estatukoa.
-  Zine banaketa, Bizkaikoa.
-  Ikus-entzunezkoen ekoizpenaren industriako teknikariak, Estatukoa.
-  Ikus-entzunezko obren aktoreak, Estatukoa.
-  Diskoteka, dantza areto eta abarrekoen teknikari eta artistak, Estatukoa.
-  Saski baloi profesionala, Estatukoa.
-  Txirrindularitza profesionala, Estatukoa.
-  Esku baloi profesionala, Estatukoa.
-  Futbol profesionala, Estatukoa.
-  Loteria saltokiak, Estatukoa.
-  Zezen ikuskizunak, Estatukoa.

Ondorengo enpresek euren hitzarmen erregistratua daukate: ONCE, Euskadiko
>Orkestra, Txikitu, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Edex, FOREM, Escuela Ariz, Diocesanas,
Cinematografía Kareaga, Antena 3, Uniprex, Fundación Instituto de Idiomas, VESA, Arte
Ederren Museoa, COPE, Virutas, Grupo Unión Radio, SGAE, CIDESA, Cinematografía
Capitol, Gran Casino Nervión, Aquadonosti, Arriaga Antzokia, IFES, Real Club de Golf de
SS, RTVE, Irusoin,  Club de Golf de Zuia, Agencia Efe, Egunbide, Edertrack, Fundación
Estadio, Cinematografía Basauri, K-2000 etab.

Sanitatea eta gizarte laguntza:

Sektore hitzarmenak:

-  Sanitate establezimendu pribatuak, Bizkaikoa.
-  Ospitalizazioa eta klinikak, Gipuzkoakoa.
-  Minusbaliatuen laguntza, harrera, diagnostiko eta birgaitzea, Estatukoa.
-  Hirugarren adinerako egoitza pribatuak eta etxez etxeko laguntza, Estatukoa.
-  Etxez etxeko laguntza, Arabakoa.
-  Etxez etxeko laguntza, Bizkaikoa.
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Ondorengo enpresek euren hitzarmen erregistratua daukate: Clínica Virgen Blanca,
Clínica Vicente San Sebastián, Policlínica de Gipuzkoa, Aspace, Lankidetza, Cruz Roja
de Irun, BBK Obras Sociales, Organización Médica de Vitoria, La Previsora, Centro
Gerontológico Berio, Hospital Psiquiátrico Aita Menni, Policlínica San José, Fundación
Zorroaga etab.

Enpresetarako zerbitzuak eta beste zerbitzu batzuk:

Sektore hitzarmenak:

-  Aldi baterako laneko enpresak, Estatukoa.
-  Ingeniaritza enpresak eta azterlan teknikoetarako bulegoak, Estatukoa.
-  Plangintza, antolakuntza eta kontabilitate aholkularitza, Estatukoa.
-  Publizitatea, Estatukoa.
-  Segurtasuna, Estatukoa.
-  Telemarketing, Estatukoa.
-  Burdinbideko kontratak, Estatukoa.
-  Telefono kabinen mantenua, Estatukoa.
-  Bulegoak, Bizkaikoa.
-  Bulegoak, Gipuzkoakoa.
-  Administrazio gestoriak, Estatukoa.
-  Abokatu, graduatu sozial, prokuradore eta merkatu informazioko agenteen bulegoak,

Bizkaikoa.
-  Zerga eta kontabilitate aholkularitza, Bizkaikoa (1994tik eguneratu gabe).
-  Zerga teknikariak eta aholkulariak, Estatukoa.
-  Jabegoaren erregistratzaileak eta merkataritzako erregistratzaileak, Estatukoa.
-  Emakumezkoen ile-apaindegiak eta edertasun aretoak, Arabakoa.
-  Emakumezkoen ile-apaindegiak eta edertasun aretoak, Bizkaikoa.
-  Emakumezkoen ile-apaindegiak, ile institutuak eta gimnasioak, Gipuzkoakoa.
-  Emakumezkoen ile-apaindegiak, edertasun aretoak, gimnasioak eta antzekoak,

Estatukoa.
-  Ekoizpena, banaketa, merchandising-a eta propaganda (1993 baino lehenagotik

eguneratu gabe).
-  Zuntz optikozko kablearen enpresa kontzesionarioak, Estatukoa.
-  Hiri finketako enplegatuak, Bizkaikoa (1993 baino lehenagotik eguneratu gabe).
-  Hiletak (1986tik eguneratu gabe).
-  Detektibe pribatuak, Estatukoa (1977tik eguneratu gabe).
-  Bizkaiko eta Arabako notariotzak (1993 baino lehenagotik eguneratu gabe).
-  Irrati pribatuak, Estatukoa (1976tik eguneratu gabe).

Ondorengo enpresek euren hitzarmen erregistratua daukate Telefónica, Arthur Andersen,
Cebanc, Nazio arteko Erakustazoka, Cimubisa, Lantik, Imebisa, Servimax, Bilboko
Merkataritza Ganbara, Ibermática, VINSA, Ombuds, TELYCO, Sabico, EJIE, Gupost,
Fimestic, Manpower, Umano, Serfirun, Link etab.
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4. kapitulua

2001ean indarrean zeuden
hitzarmen kolektiboak





4.1. HITZARMEN KOLEKTIBOAK APLIKAZIO EREMUAREN ARABERA

Txosten honetan EAEn eragina zuten eta 2001ean indarrean zeuden 717 hitzarmen
aztertu dira; hitzarmen hauek Autonomia Erkidegoan eta Lan Ministerioan erregistratuta
zeuden eta euren eraginpean 51.271 enpresa eta 492.101 langile hartzen zituzten (fun-
tzionarioak eta lan baldintzak arautzeko akordioetan sartzen diren administrazio publiko-
en zerbitzuko lan kontratudunak alde batera utzita). Guztira, beraz, negoziazio
kolektiboak eragindako langileen %91ri dagokiona aztertu da. Beste alde batetik, esan
behar da txosten honetan erregistraturiko hitzarmen kolektiboak aztertu direla eta, beraz,
enpresa itunen bidez gauzatu den negoziazioa, azterketa honetatik kanpora geratu da,
aipatutako Intecesa delakoan izan ezik. honek lehenago hitzarmen kolektiboa baitzuen.

Aurkitu den negoziazio kolektiboak hartzen dituen langileen eta lan honetan aztertuta-
koaren arteko diferentzia negoziazio kolektiboaren beraren gorabeheretatik dator,
.2001eko negoziazio kolektiboa ez baita sektore eta enpresen %100ean gauzatu.

Era berean, zenbait sektore eta enpresa hitzarmen ez dira eguneratu, hau da, ez dira
2001erako negoziatu eta, beraz, ez ditugu aztertu. Hitzarmen hauen eraginpean, nego-
ziazio kolektiboak bere baitan hartzen dituen langileen %1,2 daude. Hartara, argitu behar
da indarrean dagoen hitzarmena esaten denean, 2001erako espresuki negoziatu zen
hitzarmena esan gura dela; hortaz, beste hitzarmen batzuk, indarraldia amaitzen zenean
akordiorik lortzen ez bazen hitzarmenaren indarraldia luzatzeko klausularen bat eduki
dezakete eta, horregatik, indarrean egon daitezke. Hitzarmen hauek ez dira lan honetan
kontuan hartu, luzapena eta erantsirik daraman edukia aldizkari ofizialean argitaratu dire-
nean izan ezik.

Honela, erreferentziako aldian EAEn eragina zuen negoziazio kolektiboaren edukia, esku-
ratu ahal izan den informazioaren arabera, ahal izan den erarik osoenean aztertu gura
izan dugu.
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Negoziazio kolektiboaren egituran 2001ean zehar zenbait aldaketa gertatu dira. Hala,
enpresa hitzarmen berriak sortu dira (Miesa, Fundación Zorroaga, Egui, Forging-Monpo,
Consonni, Fundición Alcasting, K2000, Aratubo, SK10, Gameko, Altaserie, Bizkaiko
Basolan, SCH Bolsa, Minit, Dalia, Rontealde, Golf de Zuia, Eragin, Decorex, SD 2000,
Eurocontrol, Nefitel, Euroservice etab.). Beste alde batetik, gozogintzaren industria eta
merkataritza sektorearen Gipuzkoako hitzarmenak hitzarmen bakarrean bildu dira eta
Bizkaiko argazkigintzaren sektorea Bizkaiko merkataritza orokorraren sektore hitzarme-
nean sartu da. Era berean, portuetako barne trafikoaren sektoreko lan ordenantza ordez-
teko akordioa ere argitaratu egin da.

5. grafikoa EAEn eragina zuten eta 2001ean indarrean zeuden hitzarmenak
aplikazio eremuaren arabera

Aplikazio eremuaren arabera, hitzarmen kolektibo hauetatik 171 sektore hitzarmenak izan
ziren eta euren eraginpean 403.198 langile hartu zituzten eta beste 546 hitzarmenak
enpresakoak izan ziren, 88.903 langileri eraginez, langile hauetako 73.844 enpresa pri-
batuetakoak eta 15.059 enpresa publikoetakoak zirelarik.

Beraz, esan daiteke negoziazio kolektiboan bere eraginpean hartzen dituen langileen
%82ren baldintzak sektore hitzarmenek arautzen dituztela eta gainerako %18ei enpresa
hitzarmena dagokiela.

6. grafikoa EAEn eragina zuten eta 2001ean indarrean zeuden hitzarmen
kolektiboak, eragindako langile kopuruaren arabera (GUZTIRA 492.101)
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Lehenagoko urteetan indarrean egon zen negoziazio kolektiboa eta lan honi dagokiona
alderatzen baditugu, ikusiko da sektore eta enpresa hitzarmenen banaketaren egitura
lehenagokoaren antzekoa dela. Ikus daitezkeen gorabehera txikiak negoziazio prozesuei
beraiei eta enpleguak izan duen hazkundeari zor zaizkio.

Era beran, gogoan eduki behar da jarduera jakinetan lan baldintzak oinarrizko lan arau-
diak arautu dituela (adibidez bulegoak Araban, etxeko laguntza etab.) jarduera hauek
beren eremuan sartzen dituen hitzarmenik ez dagoenez gero.

4. koadroa.  Euskal Autonomia Erkidegoan eragina zuten eta 2001 urtean indarrean
zeuden hitzarmen kolektiboak

A.- Aplikazio eremuaren arabera

B.- Lurralde eremuaren arabera

Araban hitzarmenen %18 erregistratu dira eta hitzarmen hauek azterlanean sartuta dau-
den langileen %11 euren eraginpean hartzen zituzten. Negoziazio kolektiboaren eragina-
ren portzentajea aurreko urtekoa bera da. Elikagaien merkataritzaren sektorearen
hitzarmenerako akordioa gauzatu gabe geratu da. Era berean, enpresa hitzarmen kolek-
tibo batzuk falta direla ere nabarmendu behar da, haien artean ondorengo enpresei
dagozkienak aipatu beharra dagoelarik, hots:Grupo Faustino, AMVISA, Lázaro Ituarte,
TTA, Almun, Inovac Rima, Moyale, IESAL etab. 
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 171 23,85 403.198 81,93

ENPRESA 546 76,15 88.903 18,07

PRIBATUA 485 67,64 73.844 15,01

PUBLIKOA 61 8,51 15.059 3,06

GUZTIRA 717 100,00 492.101 100,00

HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 129 17,99 55.670 11,31

BIZKAIA 245 34,17 196.445 39,92

GIPUZKOA 87 12,13 117.570 23,89

EAE LURRALDE 22 3,07 25.418 5,17ARTEKOA

EAE 483 67,36 395.103 80,29

ESTATUA 234 32,64 96.998 19,71

GUZTIRA 717 100,00 492.101 100,00



5. koadroa. Arabako lurralde historikoan eragina zuten eta 2001 urtean 
indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak

Aipatu behar da Arabako siderometalurgiaren industriako hitzarmena eragin mugatukoa
dela eta esan behar da, halaber, Estatuaren eremuko sektoreko hitzarmenen eragina
Araban gainerako lurralde historikoetan baino handiagoa dela.

6. koadroa. Bizkaiko lurralde historikoan eragina zuten eta 2001 urtean 
indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak

Bizkaia hitzarmen portzentajerik handiena (%34) eta hitzarmenok euren eraginpean har-
tzen dituzten langileen portzentajerik handiena (%40) gertatzen diren lurralde historikoa
da. Eremu honetan, hitzarmenen eraginpeko langileei dagokienez, sektoreko negoziazio
kolektiboa da nagusi (langileen %85 hartzen ditu), beste lurralde batzuekin konparatuz
gero, enpresa hitzarmen kopuru handia (203) erregistratu zela esan behar bada ere.
Bizkaian negoziazio kolektiboaren eragina 2000n baino handitxoagoa da, zenbait sektore
hitzarmen kolektibo, adibidez altzarien merkataritza edo abokatuen bulegoak eta abar,
falta badira ere. Ondorengo enpresetan ere ez dira hitzarmenak berriztatu: Sefanitro,
Inama, Tranformados Metálicos Prado, Robotiker, Formica, Multiplast, Herramientas de
Amorebieta etab. Eta aipatu behar da eragin mugatuko hitzarmen batzuk ere badaudela:
eraikuntzarako materialak eta aurrefabrikatuak, beira lauaren esku lanak, gasolindegiak
eta sanitate pribatua.
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 17 13,18 37.351 67,09

ENPRESA 112 86,82 18.319 32,91

PRIBATUA 105 81,39 17.200 30,89

PUBLIKOA 7 5,43 1.119 2,02

GUZTIRA 129 100,00 55.670 100,00

HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 42 17,14 166.812 84,92

ENPRESA 203 82,86 29.633 15,08

PRIBATUA 175 71,43 24.847 12,65

PUBLIKOA 28 11,43 4.786 2,43

GUZTIRA 245 100,00 196.445 100,00



7. koadroa. Gipuzkoako lurralde historikoan eragina zuten eta 2001 urtean 
indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak

Gipuzkoako lurralde historikoari hitzarmenen %12 eta eragindako langileen %24 dagoz-
kio eta bertan sektoreko negoziazio kolektiboa inongo nagusiena da, bere eraginpean
lurralde hartan eragindako langileen %92 hartuz, enpresa itun kopururik handiena gerta-
tzen den lurraldea ere badela kontuan hartu behar bada ere. Lurralde historiko honetan
negoziazio kolektiboaren eraginak behera egin du, zenbait sektoretan, altzarien indus-
trian, beiraren eta zeramikaren industrietan ehunen merkataritzan ospitaleratze pribatuan,
autoeskoletan eta abarretan alegia, eta zenbait enpresatan (adibidez Zahor, Enrique
Keller, Eguisa eta abarretan) ez baitzen akordiorik lortu. Aipatu behar da metalaren mer-
kataritzan eta altzarien merkataritzan eragin mugatuko hitzarmenak daudela.

8. koadroa. 2001ean indarrean zeuden EAEko lurralde arteko hitzarmenak

2001 urtean indarrean zeuden hitzarmenen %3 lurralde artekoak ziren eta hitzarmen
hauek euren eraginpean langileen %5 baino ez zuten hartu. Hitzarmen kolektibo hauek
(ikastolak, irakaskuntza pribatua eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko zentroen gar-
biketako kontratak) eremu horretako langileen %80ri eragiten diete. Aipatu behar da
Administrazioko lan kontratudunei dagozkien zenbait hitzarmen (EHU, Justizia etab.) eta
zenbait enpresatakoak (adibidez Irusoin) falta direla.
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2001EAN INDARREAN ZEUDEN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 29 33,33 108.737 92,49

ENPRESA 58 66,67 8.833 7,51

PRIBATUA 51 58,62 7.575 6,44

PUBLIKOA 7 8,05 1.258 1,07

GUZTIRA 87 100,00 117.570 100,00

HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 3 13,64 20.266 79,73

ENPRESA 19 86,36 5.152 20,27

PRIBATUA 11 50,00 1.987 7,82

PUBLIKOA 8 36,36 3.165 12,45

GUZTIRA 22 100,00 25.418 100,00



7. grafikoa EAEn eragina zuten hitzarmenak, lurralde eremuaren arabera

EAEn erregistratutako hitzarmenek euren eraginpean azterketa lan honetan sartuta dau-
den euskal langileen %80 hartzen dituzte. EAEn, bai lurraldeetan eta bai EAEko organo
zentralean, erregistratu diren hitzarmenak nola banatzen diren ikusita, nabarmen gera-
tzen da sektoreko negoziazio kolektiboa nagusi dela (%84). Hau bereziki Gipuzkoan ger-
tatzen da, beste lurraldeekin eta, batez ere, Arabarekin, konparatuz gero, azken lurralde
honetan erregistratutako sektore hitzarmenek beste lurralde batzuetan erregistratutakoek
baino eragin txikiagoa baitute.

9. koadroa. 2001 urtean indarrean zeuden EAEn erregistratutako 
hitzarmen kolektiboak

EAEn eragina duten Estatuaren eremuko hitzarmen kolektiboek hitzarmen guztien %33
dira, beren eremuan eragindako langileen %20 daudelarik, eta eremu honetako negozia-
zio kolektiboaren eragina aurreko berbera da. Hitzarmen hauetako batzuk, berriz (Kutxa,
Bellota, Zardoya etab.) EAEn barruan negoziatu ziren. Aipagarria da zenbait sektoretako
(arte grafikoak, mezularitza, kontsultoriak eta abarretako) hitzarmenak eta Cruzcampo,
Seguros Bilbao, Ericsson, Iparlat etab. bezalako enpresetako hitzarmenak falta direla.
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Araba   129

Bizkaia   245

Gipuzkoa   87

Lurralde artekoak   22

Estatua   234

%18

%34

%12

%3

%33

HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 91 18,84 333.166 84,32

ENPRESA 392 81,16 61.937 15,68

PRIBATUA 342 70,81 51.609 13,06

PUBLIKOA 50 10,35 10.328 2,62

GUZTIRA 483 100,00 395.103 100,00



10. koadroa. EAEn eragina zuten eta 2001 urtean indarrean zeuden Estatuaren
eremuko hitzarmenak

Aurreko koadrotik atera daitekeenez, Estatuaren eremuan enpresako hitzarmenen kopu-
rua sektorekoena baino handiagoa da, sektoreko negoziazio kolektiboaren eragina
%72koa bada ere. Portzentaje hau lurraldeetako eremuei dagokiena baino txikiagoa da,
negoziazio hau gehienetan probintziaren eremuko hitzarmenetan gauzatzen delako.
Aipatu behar da Estatuaren eremuko sektoreko laudo bi izan direla, lan ordenantzek utzi-
tako hutsa saihesteko (nekazaritzako lana eta ura jaso eta banatzearenak); zinema ema-
naldien eta portuetako barne trafikoaren sektoreetan ere ordenantza ordezteko akordioak
izan dira.

4.2. HITZARMEN KOLEKTIBOAK ERREGISTRO DATAREN ARABERA

Hitzarmenen negoziazioa 2001ean gertatu da batez ere, 2001erako negoziazio kolekti-
boaren %30, enpleguari begiratzen badiogu, aurreko urteetan erregistratuta bazegoen
ere. Era berean 2002 urtean ere (apirilaren 30a arte, hain zuzen ere) 24.863 langileri era-
giten zieten 65 hitzarmen erregistratu ziren. Haien artean, ondorengo hauek aipa daitez-
ke:

-  Araban: Merkantzien errepide bidezko garraioa2, Inauxa, Pepsico, ESISA etab.
-  Bizkaian: autoeskolak, larrukien industria, Galletas Artiach, Bilboko TAO, Industrias

Ibaiaondo, FYTASA, Ebaki etab.
-  Gipuzkoan: Bulegoak, edari freskagarrien industriak, Pasaiako zama lanak, hortz

protesia, Compañía del Tranvía de San Sebastián, Cespa, Talleres Protegidos
Gureak, Gupost etab.

-  Lurralde arteko eremukoetan: Sociedad Financiera y Minera etab.
-  Estatuaren eremuan: ingeniaritza, publizitatea, telemarketing-a, finantza

establezimenduak, gasolindegiak, UEE, Babcock, Enagas, Izar, DHL, Axa etab.

Honi dagokionez, aztertutako hitzarmenak hiru multzo nagusitan banatu dira, hots: lehen-
dabizi 2001 baino lehen erregistratutakoak, bigarrenez 2001ean zehar erregistratuak eta
azkenik 2002an zehar, hau da, 2002ko apirilaren 30a arte erregistratutakoak. Hitzarmen
hauek guztiak 2001ean indarrean zeudenak dira.

CRL-LHK

41

2001EAN INDARREAN ZEUDEN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 80 34,18 70.032 72,20

ENPRESA 154 65,82 26.966 27,80

PRIBATUA 143 61,11 22.235 22,92

PUBLIKOA 11 4,71 4.731 4,88

GUZTIRA 234 100,00 96.998 100,00

2 Txosten honetan 2002ko apirilaren 30a arte erregistratutako hitzarmenak aztertu ditugu. Dena den, merkantzien errepide
bidezko garraioaren hitzarmena ere sartu dugu, duen garrantziagatik, 2002ko maiatzean erregistratu bazen ere.



11. koadroa. 2001 urtean indarrean zeuden hitzarmenak, 
erregistro urtearen arabera

A.- 2001 baino lehen erregistratutakoak

B.- 2001 urtean zehar erregistratutakoak

C.- 2002 urtean* erregistratutakoak

Aurreko urtean ez bezala, hitzarmenik gehienak aztertzen dugun aldian erregistratu ziren,
kasu honetan 2001 urtean. Honen azalpena zenbait jarduera sektoreren hitzarmenetan
aurkitu ahal dugu, aldi honetan negoziatu baitziren (siderometalurgia, adibidez).
Eragindako langileei dagokienez, EAEn aplikagarria den negoziazio kolektiboaren %58
2001ean erregistratu zen. Era berean, 2001erako indarraldia zeukaten eta 2002an erre-
gistratu ziren hitzarmen kolektiboak hitzarmen guztien %5a dira, gutxi gora behera, eta
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2001-EAN
HITZARMEN INDARREAN ERAGINDAKO LANGILE
KOPURUA ZEUDE- LANGILEAK GUZTIEKIKO %

NEKIKO %

SEKTOREA 79 46,20 114.267 28,34

ENPRESA 238 43,59 36.186 40,70

PRIABTUA 219 45,15 31.380 42,49

PUBLIKO 19 31,15 4.806 31,91

GUZTIRA 317 44,21 150.453 30,57

2001-EAN
HITZARMEN INDARREAN ERAGINDAKO LANGILE
KOPURUA ZEUDE- LANGILEAK GUZTIEKIKO %

NEKIKO %

SEKTOREA 77 45,03 271.156 67,25

ENPRESA 258 47,25 45.629 51,33

PRIBATUA 223 45,98 37.333 50,56

PUBLIKOA 35 57,38 8.296 55,09

GUZTIRA 335 46,72 316.785 64,38

2001-EAN
HITZARMEN INDARREAN ERAGINDAKO LANGILE
KOPURUA ZEUDE- LANGILEAK GUZTIEKIKO %

NEKIKO %

SEKTOREA 15 8,77 17.775 4,41

ENPRESA 50 9,16 7.088 7,97

PRIBATUA 43 8,87 5.131 6,95

PUBLIKOA 7 11,47 1.957 13,00

GUZTIRA 65 9,07 24.863 5,05

* 2002ko apirilaren 30a arte.



2001erako berriztatu gabe, aplikagarriak ziren hitzarmenen %21 geratu ziren, euren era-
ginpean negoziazio kolektiboak eragindako langileen %9 hartzen zutela.

12. koadroa. Euskal Autonomia Erkidegoan eragina duten hitzarmen kolektiboak.
2001 urtean indarrean zeudenak eta berriztatu gabeak.

A.- 2002.04.30a arte erregistratutakoak

B.- 2002.04.30ean berriztatu gabeak

Beraz, esan daiteke 2001 amaitzean negoziazio kolektiboaren eraginpeko langileen %86k
hitzarmena berriztatuta zeukatela eta 2002ko lehen hiruhilekoa amaitzean beste %5ek
ere halaxe zutela. Alderantziz, 2002ko apirilaren amaieran %9k hitzarmena eguneratu
gabe zeukaten.
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2001EAN INDARREAN ZEUDEN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

% EAEN % EAEN

HITZARMEN APLIKAGA- ERAGINDAKO APLIKAGARRIAK

KOPURUA RRIAK DIREN LANGILEAK DIREN HITZARMENEK
HITZARMEN ERAGINDAKO LANGILE
GUZTIEKIKO GUZTIEKIKO

SEKTOREA 171 74,02 403.198 91,88

ENPRESA 546 81,25 88.903 86,21

GUZTIRA 717 79,40 492.101 90,80

% EAEN % EAEN

HITZARMEN APLIKAGA- ERAGINDAKO APLIKAGARRIAK

KOPURUA RRIAK DIREN LANGILEAK DIREN HITZARMENEK
HITZARMEN ERAGINDAKO LANGILE
GUZTIEKIKO GUZTIEKIKO

SEKTOREA 60 25,98 35.645 8,12

ENPRESA 126 18,85 14.225 13,79

GUZTIRA 186 20,60 49.870 9,20



13. koadroa. EAEn erregistratutako hitzarmenak. 2001erako indarraldia 
zutenak eta berriztatu gabeak.
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EAEn erregistratu hitzarmenen eraginpeko langileak(1)

Aurreko Erreferentzia Hurrengo Berriztatuurtean urtean urtean gabeakUrtea erregistratuak erregistratuak erregistratuak
Eragindako Eragindako Eragindako Eragindako

langileak langileak langileak langileak
% % % %

1992 23,8 69,2 1,8 5,2
1993 41,7 46,2 3,9 8,1
1994 14,0 50,9 23,5 11,7
1995 11,1 74,1 2,0 12,7
1996 53,8 25,1 11,3 9,8
1997 19,1 67,9 3,8 9,2
1998 54,9 32,2 6,1 6,8
1999 54,8 36,2 3,1 5,9
2000 45,7 33,1 16,1 5,1
2001 24,6 63,7 3,4 8,3

(1) Koadro honetan ez daude sartuta EAEn eragina duten Estatuaren eremuko hitzarmenak.



5. kapitulua

Negoziazio kolektiboaren
indarraldia





2001eko negoziazio kolektiboan gehienez ere urte bat baino gehiagotarako indarraldia
duten hitzarmenak negoziatzen direla ikus daiteke. Urte bat baino gehiagotarako nego-
ziazio kolektiboak aurreko urteko maila berean jarraitzen du; aipatu behar da urte bat
baino gehiagotarako hitzarmen hauetako batzuk 2000n sinatu zirela, urte horrexetarako,
2001erako eta 2002rako indarraldia zutela.

Ikus daitekeenez, hitzarmen kolektiboen %89 (2001ean indarrean zegoen hitzarmena
zuten langileen %94renak) urte bat baino aldi luzeagorako itundu ziren eta hau ia lurral-
de eremu guztietan horrela gertatzen da. Bai sektoreko negoziazio kolektiboan eta bai
enpresakoan, eragindako langileen talderik handienak hiru urte edo gehiagotarako inda-
rraldia zuen hitzarmena zeukan.

Era berean, urte bat baino gehiagotarako hitzarmen kolektiboen artean, hiru urte edo aldi
luzeagorako sinatutako hitzarmenak dira nagusi (gutxi gora behera erdiak dira); hau ez da
horrela Gipuzkoan, bertan negoziazio kolektibo gehienak bi urteko indarraldia daukalarik,
ezta EAEko organo zentralean, eragindako langileen kopuruak kontuan harturik, hitzar-
men nagusi gehienetan urte bateko indarraldia baitzegoen (irakaskuntza pribatuan eta
ikastoletan, adibidez, halaxe zen).

Badira, beste alde batetik, mugarik gabeko indarraldia daukaten hamar sektore hitzar-
men, honako hauek, hain zuzen ere: paperaren fabrikazioa, eraikuntza, arte grafikoak eta
ostalaritza Gipuzkoan eta paper orea, ogitarako irinak, edari freskagarrien industriak,
haragiaren industriak, kontserba begetalak eta argazkigintzaren industria Estatuaren ere-
muan. Hitzarmen hauetan, gai batzuk, soldata igoera eta lanaldia, adibidez, urtero nego-
ziatzen dira eta beste gai batzuk, sailkapen profesionala, zigor erregimena eta abar,
adibidez, ez dira aldatzen. Nekazaritzako lanaren lan ordenantza ordezteko laudoak ere
mugarik gabeko indarraldia dauka.
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8. grafikoa Hitzarmenen indarraldia aplikazio eremuaren arabera 
(% hitzarmen kopuruaren arabera)

14. koadroa. Hitzarmenen indarraldia

A.- 2001 urtean indarrean

B.- 2000 urtean indarrean
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Hiru urte eta luzeagoa Urte bi Urte bat

%0

%20

%40

%60

%80

%100

Enpresa hitzarmenak Sektore hitzarmenak

URTE BAT 2 URTE 3 URTE ETA GEHIAGO

KOP % Lang* % KOP % Lang* % KOP % Lang* %

SEKTOREA 9 5,26 21.210 5,26 55 32,16 147.656 36,62 107 62,58 234.332 58,12

ENPRESA 70 12,82 6.038 6,79 165 30,22 24.365 27,41 311 56,96 58.500 65,80
PRIBATUA 60 12,37 4.585 6,21 140 28,87 16.330 22,11 285 58,76 52.929 71,68
PUBLIKOA 10 16,39 1.453 9,65 25 40,98 8.035 53,36 26 42,63 5.571 36,99

GUZTIRA 79 11,02 27.248 5,54 220 30,68 172.021 34,95 418 58,30 292.832 59,51

URTE BAT 2 URTE 3 URTE ETA GEHIAGO

KOP % Lang* % KOP % Lang* % KOP % Lang* %

SEKTOREA 9 4,92 16.220 4,23 69 37,70 162.659 42,46 105 57,38 204.260 53,31

ENPRESA 78 14,83 7.777 8,83 169 32,13 29.379 33,37 279 53,04 50.885 57,80
PRIBATUA 72 15,49 6.011 8,36 145 31,18 22.041 30,65 248 53,33 43.854 60,99
PUBLIKOA 6 9,84 1.766 11,62 24 39,34 7.338 22,05 31 50,82 7.031 66,33

GUZTIRA 87 12,27 23.997 5,09 238 33,57 192.038 40,76 384 54,16 255.145 54,15

*Lang: Eragindako langileak

*Lang: Eragindako langileak



15. koadroa. 2001 urtean indarrean zeuden hitzarmenen denbora eremua

9. grafikoa 2001 urtean indarrean zeuden eta EAEn eragina zuten hitzarmenen
denbora eremua (Hitzarmen kopurua: 717)

10. grafikoa 2001 urtean indarrean zeuden eta EAEn eragina zuten 
hitzarmenen denbora eremuaren arabera eragindako langileak. 

(Eragindako langileak guztira: 492.101)

Azken bederatzi urteetan (1994an izan ezik, urte hartan onartu baitzen lan erreforma)
urtebeteko indarraldia duten hitzarmenek nagusitasuna galduz joan dira, urte bat baino
gehiagoko indarraldia duten hitzarmenen alde. Hiru urte edo gehiagoko indarraldiko
hitzarmenen gorakada bereziki nabarmena izan da.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOAREN INDARRALDIA

%11

%31

%58

3 urte eta gehiago2 urteUrte bat

%35

%59 %6

3 urte eta gehiago2 urteUrte bat

URTE BAT 2 URTE 3 URTE ETA GEHIAGO
Hitzarmenak Eragindako Hitzarmenak Eragindako Hitzarmenak Eragindako

(%) langileak (%) (%) langileak (%) (%) langileak (%)

ARABA 10,08 1,96 27,91 29,20 62,01 68,84
BIZKAIA 11,84 1,37 32,65 31,75 55,51 66,88
GIPUZKOA 17,24 1,05 36,78 65,05 45,98 33,90
LUR. ART. (*) 22,73 80,05 36,36 10,35 40,91 9,60

EAE 12,84 6,42 32,30 39,93 54,86 53,65
ESTATUA 7,26 1,94 27,35 14,72 65,39 83,34

GUZTIRA 11,02 5,54 30,68 34,95 58,30 59,51

(*) EAEko lurralde arteko eremua.



11. grafikoa EAEn eragina duten hitzarmenen indarraldiaren bilakaera  
(urte bakoitzean indarrean zeuden hitzarmen guztiekiko %)

Urte bakoitzean gauzatu ez den negoziazioari, negoziazio partzialaren zatia gehitu behar-
ko litzaioke, muga gabeko hitzarmenetan ez ezik, negoziazio kolektiboaren beste zati
handi batean ere, gai batzuk (soldatak eta lanaldia, batez ere) beranduago urteroko berri-
kusketetan zehazteko uzten baitira eta gauzatu beharreko negoziazio kolektiboaren por-
tzentajea, beraz, handiagoa bailitzateke.

Azkenik, luzapen automatikoa ezarri duten hitzarmenetan ez ezik, beste zenbaitetan ere
hitzarmena luzatzeak KPIrekin zerikusia duen igoera dakar aldean (hala dira zerga tekni-
karien bulegoak, hirugarren adinerako egoitza pribatuak, Sociedad General de Autores,
Konzerosa etab.).

CRL-LHK NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN - 2001

50

Urte bat 2 urte 3 urte eta gehiago

0

10

20

30

40

50

60

70

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001



6. kapitulua

Negoziazio prozesuak





Negoziazio kolektiboa 2001ean konplexua izan da, batez ere zenbait faktore estrategiko-
rengatik (gaiei eta lurralde eremuei buruzko desadostasunak izan dira, gizartearen eta
ekonomiaren egoera modu desberdinetara baloratu da, estrategia desberdinak izan dira
etab.) eta, aurreko urteekin konparatuz gero, nahiko gatazka ugariak izan dira.

6.1. ERAKUNDEEN ORIENTAZIOAK

Sindikatuak

Sindikatuek 2001eko negoziazio kolektiborako, ondoren laburtzen diren errebindikazioak
aurkeztu dituzte:

Oro har sindikatuek honako hauen alde egin zuten. lanaldia laburtzea  (35 orduetarantz
hurbilduz), enplegua sortzearren, ohiko aparteko orduak kentzea, plantillak berriztatzea
eta ordeztea eta Lan Harremanen Kontseiluko akordioei jarraiki, aldi baterako laneko
enpresen bidezko edo azpikontratazioko langileen bermeak areagotzea.

Soldata igoeren alde ere egiten dute, enpresen mozkinetan eta produktibitatean izan diren
igoerak eta prezioen bilakaera kontuan harturik (sindikatu batzuek %4aren inguruko igo-
era eta soldatak benetako inflazioaren arabera berrikusteko klausula ezartzea eskatzen
dute).

Sindikatuek, lanaldia laburtzeko eskaeraz gain, lanaldiaren banaketa irregularra muga-
tzearen alde ere egin dute (erabakia alde bakarraren eskuetan egon ez dadin eta lan eta
familia bizitza egin ahal izan dadin) eta aparteko orduak atsedenaldiz konpentsatzearen
alde egin dute.
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Ondorengo gaietan jarrera berbera izan zuten: enpleguaren egonkortasuna defenditzea,
kausazko kontratazioa, kontratu finko etenak eta aldi baterako kontratuak kontrolatzea eta
mugatzea eta mugagabeko kontratu bihurtzea, lan edo zerbitzutarako kontratuak kausa
jakinez egitea, prestakuntza kontratuak kontrolatzea, errelebu kontratua, denbora partzia-
leko kontratuak borondatezkoak izatea eta ordu osagarriak mugatzea.

Beste gai batzuk ere bultzatu zituzten: lan osasuna (parte hartzea, prestakuntza, pre-
bentzio delegatuentzako ordu kreditu osagarria, mutua elkarren adostasunean aukera-
tzea, medikuen ikuskatze doakoak etab.), ingurugiroa, etengabeko lanbide heziketa eta
pentsio planak.

Sindikatuak bat etorri ziren gazteen, emakumeen eta kontratatu berrien diskriminazioaren
kontra borroka egitean. Batez ere sindikatuek emakume langilea aipatu zuten. Hala, zuze-
neko zein zeharkako diskriminazioa, hizkera sexista eta lanbide kategoria batzuk emaku-
meentzakotzat ematea errotik kentzearen aldeko apustua egin zuten. Era berean, aukera
berdintasunerako organo paritarioak sortzea, berdintasunerako ekintzaileak sortzea eta
emakume gutxiegi dauden eremuetan emakumeak sartu ahal izateko ekintza positibozko
neurriak hartzea defenditu zuten. Sindikatuek hitzarmenetan ginekologia ikuskatzeak eta
esnea emateko aldiak metatzea, sexu jazarpenaren definizioa eta amaren eta haurraren
osasuna arriskuan jartzen duten agenteen zerrendak  sartzearen alde egin zuten. 

Sindikatuek egitezko bikoteak onartzea bultzatu zuten eta pertsonen sexu aukera des-
berdinak defenditu zituzten. Lan eta familia bizitzak elkargarri bihurtzeko neurriak ere (adi-
nez txikikoak zaintzeko edo laguntzeko lizentziak eta etenaldiak areagotzea, umeak
adoptatzeko eta hartzeko hobekuntzak etab.).

Lan harremanetarako lehentasuna duen markoari dagokionez, berriz, sindikatuak ez ziren
bat etorri.

Aipatu ditugun orientazio orokorrez gain, sindikatu bakoitzak hainbat gairi buruzko
gomendioak eman zituen. Hauen artean, honako hauek aipa ditzakegu: 

•  Hitzarmenen indarraldia urte bat edo bira berriz eramatea 
•  Sortutako antzinatasuna mantentzea eta sendotzea 
•  Hitzarmeneko gutxienezko soldata sartzea (batez besteko soldataren %60, gutxi gora

behera 100.000 pezeta hileko) eta soldata eskala bikoitzak desagerraraztea 
•  Lanaren antolakuntzan parte hartzea 
•  Lanaldi aldakorreko mugagabeko kontratuak saihestea 
•  Sektoreko prebentzio delegatua sortzea 
•  Enpresa taldeak eta bereizketak kontrolatzea 
•  Subrogazioari eta aldi baterako laneko enpresatzat araututa ez dauden zerbitzu

enpresei arreta jartzea 
•  Etorkinen eskubideak 
•  Kontseiluak lan harremanak euskalduntzeko laguntzea 
•  Helburu politikoko delituengatik zigorra betetzen duten pertsonen lanpostuen

erreserba 
•  Elkarren artean egindako auditoriak 
•  Medikuen ikuskatzeak isilpekoak izatea 
•  Komunikazioak ezin bortxatuzkoak izatea, ez pertsonalak direnean (norberaren

gutunontzia) eta ez eginkizun sindikaletan (posta elektronikoa eta Interneterako
sarbidea eskatu dira) 

•  Lanaldi osagarria saihesteko neurriak 
•  Urruneko langileak fisikoki isolatuta egotea saihestea 
•  Pentsioei buruzko konpromisoak kanpora ateratzeko prozesuaren jarraipena 
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•  Batzorde paritarioen eskumenak gehitzea 
•  Gatazkak ebazteko epaiez kanpoko prozedurak erabiltzea.

Enpresari erakundeak

Confebaskek iradoki zuen negoziazio kolektiboa enpresaren kudeaketarako tresna apar-
ta izan daitekeela, baldin eta negoziazio kolektiboan enpresen produktibitatea eta lehia-
kortasuna hobetzen lagunduko duten lanaren antolakuntzari buruzko eta malgutasunari
buruzko neurriak sartzen badira.

Euskal enpresarien konfederazioak hitzarmenen indarraldia urte bat baino gehiagokoa
izatearen alde egin zuen, ultraktibitatea mugatuz eta enpresa edo sektore bakoitzaren
baldintzei begiraturik.

Soldaten politikari buruzko irizpideei dagokienez, Confebaskek gogorarazi zuen ordain-
sariek bat etorri behar dutela enpresaren edo sektorearen bilakaerarekin eta horregatik
erreferentziarako kanpoko formularik (adibidez, KPI) ez erabiltzeko aholkua eman zuen,
hala, benetako soldata kostuak ez baitira gainerako kostuak baino gorago igoko,
Europako gainerako herrialdeetako lan kostuak aztertuta. Era berean, soldaten egitura,
benetan egindako lan  ekarpenera (hau da, zenbat eta nolako lanera) hurbildu behar dela
iritzi zion, horretarako ezin finkatuzko ordainsari aldagarriak ezarriz edota ordainsari per-
tsonalak ezabatuz. Horretarako, lanpostuak baloratzeko sistema egokia ezarri behar zela
uste zuen.

Lanaldiari buruz, Confebaskek berriz ere esan zuen lanaldiaren murrizketa orokorrek
enpresen lehiakortasuna eta bertan sortzen den enplegua arriskuan jartzen dituztela.
Edozertara ere, lan denboraren azterketa eta antolakuntza negoziatzeko gomendioa
eman zuen, enpresen ekoizpen instalazioak ondoen aprobetxatzeko lan denboraren mal-
gutasun eta enpresen beharrekiko egokitasuna kontuan hartuta.

Era berean, negoziazioan kontratazioaren inguruko zurruntasunik ez ezartzeko aholkua
ere eman zuen eta denbora partzialeko kontratuko zein pertsonal finko etenaren ordu osa-
garriak gehitzeko aukerei buruzko informazioa eman zuen. Halaber, errelebu kontratuen
aukera ere aintzat hartu zuen, ekoizpenaren gorabeherengatik egindako behin-behineko
kontratuen gehienezko iraupena luzatzeko gomendioa eman zuen, lan jakinerako kontra-
tuaren atazen identifikazioak ematen dituen aukerak gogoraraziz eta kontrataziorako
hitzarmen forma berriei buruzko informazioa emanez (adibidez lanaldi murriztua edo
aldagarria duen mugagabeko kontratuari buruzkoa).

Lan segurtasun eta osasunari buruz, konfederazioak uste izan zuen negoziazioak langi-
leak eta enpresariak gai horretan gehiago sartzeko tresna bat izan daitekeela, parte har-
tzea eta erantzunkidetasuna irizpidetzat hartuta, bete beharrak eta prestakuntza ekintzak
zehaztuz, baina baita arau hauste eta zigorren zerrendak gehituz.

Azkenik, Confebaskek, gogorarazi zuen sari eta pentsio fondoei buruzko konpromisoak
kanpora atera behar direla.
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6.2. PROZESUEN IRAUPENA

2001 urtean indarrean zeuden sektore hitzarmenen negoziazioaren iraupenari buruz
eskura daukagun informazioa aztertu ondoren, esan daiteke negoziazioa aurreko urtean
baino luzeagoa izan dela. Hala, negoziazio prozesuaren batez besteko iraupena, hau da,
negoziazio mahaia eratu zen egunetik hitzarmena sinatu zen arte 2001 urtean sinatu ziren
sektore hitzarmen kolektiboetan batez beste igaro zen denbora tartea ia zazpi hilabete
(206 egun) izan zen EAEn eta negoziazio kolektibo metatuan (hau da, 2001 urtean inda-
rrean zeuden hitzarmen guztietan) batez besteko iraupena 199 egunekoa izan zen.

Lurralde eremuak aztertuta, esan behar da zenbait sektore hitzarmeni buruzko informa-
zioa ezin izan dugula eskuratu (hala gertatu da Bizkaiko sanitate establezimenduetan,
Gipuzkoako altzarien merkataritzan etab). Hala ere, eremu horretako langileen %81i era-
giten zieten EAEko sektore hitzarmenen %90ek osatzen zuten lagin baten azterketa egin
da,.

Araban 2001 urtean indarrean zeuden eta urte berean erregistratu diren hitzarmenak
negoziatzeko prozesuek batez beste 192 egun iraun zuten. Negoziazio kolektibo meta-
tuaren iraupena, berriz, txikiagoa izan da (159 egun). Negoziaziorik luzeena etxez etxeko
laguntzaren sektorearen hitzarmenean gertatu zen, negoziazioa urtebete baino luzeagoa
(583 egunekoa) izan zelarik. Beste muturrean emakumezkoen ile apaindegien sektoreko
hitzarmenaren negoziazioa nabarmentzen da bere laburtasunagatik, 27 egun iraun
baitzuen.

Bizkaian, 2001 urtean erregistratu ziren eta urte horretan bertan indarrean zeuden hitzar-
menak negoziatzeko prozesuek izan zuten batez besteko iraupena handiagoa izan da:
272 egun, alegia (negoziazio metatuan 254 egun izan ziren). Negoziaziorik luzeena kirol
lokal eta zelaien sektoreko hitzarmenarena izan zen, bi urte baino luzeago (920 egun)
iraun zuelarik. Beste muturrean Mercabilbaoko arrain handizkarien sektoreko negoziazioa
nabarmentzen da bere laburtasunagatik: 31 egun izan zituen.

Gipuzkoan 2001ean indarrean zegoen eta urte horretan bertan erregistratu zen negozia-
zio kolektiboaren batez besteko iraupena hiru lurralde historikoetako laburrena izan zen:
136 egunekoa (metatuan 166 egun izan ziren), Negoziatzeko prozesurik luzeena
Pasaiako zama lanen hitzarmenari dagokiona da (730 egun) eta laburrena, berriz, arrain
handizkariena izan zen (egun bakarra)

Euskal lurraldeen arteko eremuko hitzarmenetan, 2001ean indarrean zegoen eta urte
horretan bertan erregistratu zen sektoreko negoziazio kolektiboaren batez besteko irau-
pena 91 egunekoa izan da (metatuan, berriz, 60 egunekoa). Negoziatzeko prozesurik
luzeena ikastolen sektoreari dagokiona da (118 egun) eta laburrena, berriz, Eusko
Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren zentroetako garbiketako kontraten hitzarmen berria-
rena (egun bakarra).

Era berean, sektoreko hitzarmenak negoziatzeko mahaiak eratzerakoan atzerapen nabar-
mena gertatu da eta, beraz, aipatutako luzerari, atzerapen hau, hau da aurreko hitzarme-
naren indarraldia amaitu zenetik edo mahai berria eratzeko adostutako egunetik mahaia
eratu zen arteko aldia, gehitzen bazaio, atzerapena are handiagoa izango litzateke. Hala,
Gipuzkoako jostailuen merkataritzaren hitzarmenaren kasua, adibidez, oso adierazgarria
da, negoziatzeko prozesuak bakarrik 67 egun iraun badu ere, hitzarmena 1996tik berriz-
tatu gabe baitzegoen.
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16. koadroa. EAEn erregistratu ziren eta 2001 urtean indarrean zeuden sektoreko
hitzarmen kolektiboak negoziatzeko prozesuen iraupena

17. koadroa.  EAEn 2001 urtean edo lehenagoko zein geroko urteetan erregistratu
ziren eta 2001 urtean indarrean zeuden sektoreko hitzarmen kolektiboak

negoziatzeko prozesuen iraupena
(negoziazio kolektibo metatua)

12. grafikoa Sektore hitzarmen kolektiboak negoziatzeko prozesuen iraupena (urte
bakoitzean indarrean zegoen negoziazio kolektiboaren batez 

besteko egun kopurua)
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EREMUA
Aztertutako Eragindako langile Negoziatzeko prozesuen

hitzarmen kopurua kopurua egunak batez beste

ARABA 10 26.229 192

BIZKAIA 20 112.143 272

GIPUZKOA 14 79.155 136

LURRALDE
ARTEKOA 2 19.433 91

CAV 46 236.960 206

EREMUA
Aztertutako Eragindako langile Negoziatzeko prozesuen

hitzarmen kopurua kopurua egunak batez beste

ARABA 17 37.351 159

BIZKAIA 36 160.276 254

GIPUZKOA 26 102.069 166

LURRALDE
ARTEKOA 3 20.266 60

CAV 82 319.962 199

EAEGipuzkoaBizkaiaAraba

1997 1998 1999 2000 2001

153

209

179
162 159

197
218

233
215

254

163 169
148 144

166
177

197
188

174

199



6.3. LAN GATAZKAK

2001 urtea 2000 baino gatazkatsuagoa ere izan da. Eskuratu ahal izan dugun grebei
buruzko informazioaren arabera, greben kopuruak %13,6az gora egin badu ere, greba
horiek eragindako langileen kopurua %115,9az hazi da eta lan egin gabeko egunen gora-
kada %59,3koa izan da. Indize hauek azaltzeko, sektore jakin batzuen hitzarmena (hiru
lurraldeetako siderurgia, Arabako zuraren industria eta etxez etxeko laguntza, Gipuzkoako
arte grafikoak, papera, garbiketa, transitarioak eta ospitaleratzea eta Bizkaiko anbulan-
tziak) negoziazioagatik egindako grebek eta beste arrazoi batzuengatik egindakoek (hiru
lurralde historikoetan lan uzteak izan ziren eraikuntzan istripuengatik, Pasaian eta Bilbon
zama lanetan beste arrazoi batzuengatik etab.) izan zuten garrantzia kontuan hartu behar
da. Izan ere, negoziazio kolektiboak aurreko urtean baino gatazka gehiago eragin ditu.

18. koadroa. Lan grebak 2001 urtean EAEn

Beste alde batetik, ofizialdutako gatazka kolektiboek ere gora egin dute %31z 2000
urtearekin konparatuta, gatazka lan agintaritzaren aurrean zein Precon aurkeztu.

13. grafikoa Lan gatazkengatik lan egin gabe utzitako egunak (2001)

Aipaturiko grebez gain, 2001ean zehar hainbat sektoretan ere (telefonia, telemarketing-a,
urak eta abarretan), Administrazioan (Lan Ikuskaritzan, Zerga Agentzian, Trafikoko azter-
tzaileak, Ogasuneko Kudeaketa Gorputzean etab.) eta zenbait enpresa publikotan
(Renfe, Izar, Eusko Trenbideak etab.), arrazoi desberdinengatik grebak izan dira.
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Greba Enpresa
Plantillako Eragindako Lan egin

EREMUA kopurua kopurua langile langile gabeko egun
kopurua kopurua kopurua

ARABA 41 5.442 30.022 13.584 55.323

BIZKAIA 80 3.854 91.555 91.031 96.529

GIPUZKOA 71 4.859 75.024 39.758 144.204

EAE 192 14.155 196.601 144.373 296.056

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.
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19. koadroa. 2001 urteko lan grebak zioen arabera

14. grafikoa Negoziazio kolektiboarekin zerikusia duten lan gatazkak 
lan egin gabeko egunen arabera

2001ean zehar gertatu ziren greben zio nagusiak hitzarmenen negoziazioarekin zerikusia
izan zuen. Hala, urtean zehar guztira gertatu ziren 192 grebetatik, 102ren zioa negozia-
zio kolektiboa izan zen. Aurreko beste urte batzuekin alderatuta, negoziazio kolektiboak
greben kausatzat duen portzentajeak gora egin du (1998an lan egin gabeko egunen 19,9
izan ziren, 1999an %4,28, 2000 %74 eta 2001ean %84,71).
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Greba
Plantillako Eragindako Lan egin

ZIOAK kopurua langile langile gabeko egun
kopurua kopurua kopurua

Negoziazio kolektiboa 102 144.185 77.885 250.629

Soldatak 15 902 700 1.428

Antolakuntza 14 3.217 807 2.746

Istripuak 10 40.636 10.448 10.316

Beste zio batzuk 51 7.661 4.533 30.937

GUZTIRA 192 196.601 94.373 296.056

Negoziazio kolektiboa Istripuak Beste zio batzuk

%85

%12%3



20. koadroa. 2001 urtean EAEn lan grebengatik lan egin gabe utzitako egunak

Era berean, grebak lan egin gabeko egunen arabera aztertzen baldin badira, ikus daiteke
hiru lurraldeetan negoziazio kolektiboarekin zerikusia duten zioak nagusitu zirela.
Negoziazio kolektiboarekin zerikusia ez duten zioengatik egindako grebek eragindako
egun kopuruak, berriz, behera egin du 2000 urtearekiko.

21. koadroa.  Lan grebengatik lan egin gabeko egunen bilakaera
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EAE EAE EAE EAE
Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE (2001) (2000) (1999) (1998)

(%) (%) (%) (%)

Negoziazio 40.166 81.247 129.216 250.629 84,7 73,5 4,3 19,9
kolektiboa

Soldatak 138 1.134 156 1.428 0,4 1,8 0,3 3,4

Lanaren 646 1.028 1.072 2.746 0,9 1,4 0,4 12,4
antolakuntza

Istripuak 1.685 7.376 1.255 10.316 3,5 16,7 3,3 0,0

Hainbat 12.688 5.744 12.505 30.937 10,5 6,6 91,7 64,3
gatazka

Guztira 55.323 96.529 144.204 296.056 100,0 100,0 100,0 100,0

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila. 

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE
01/00 (%) 01/00 (%) 01/00 (%) 01/00 (%)

Negoziazio kolektiboa 45,6 -14,1 752,2 83,0

Guztira 44,9 -19,8 428,6 59,3



7. kapitulua

Negoziatzaileak





Atal honetan hitzarmenak negoziatzean parte hartu duten sindikatu eta enpresari erakun-
deei erreferentzia egiten zaie. Lehen azpiatalean langileen erakundeen ordezkatze maila,
eta sektore hitzarmenak negoziatzen eta enpresa zein sektore hitzarmenak sinatzean
izan duten parte hartzea aztertzen da. Bigarren azpiatalak enpresari erakundeek sektore
hitzarmenak sinatzean izan duten ‘parte hartzea hartu da aintzat.

Atal hau prestatzeko erabili ditugun iturriak argitaratutako hitzarmenen testuak eta lurral-
deetako Lan ordezkaritzek eman dizkiguten erregistro fitxak izan dira, hitzarmenak zein
erakundek sinatu dituzten zehazterakoan. Era berean, 2001eko apirilaren 30ean egune-
ratutako hauteskunde sindikalen emaitzak ere erabili dira, sindikatuen ordezkatze maila
finkatzerakoan.

7.1. LANGILEEN ORDEZKARIAK

Langileen ordezkariei dagokienez, ondorengo informazioa eman daiteke:

7.1.1. Ordezkatze maila

Sindikatuek negoziazio kolektiboaren ondoreetarako daukaten ordezkatzea neurtzeko,
oso argigarria da informazioa legitimazio horren jatorritik bertatik ateratzea, hau da, hau-
teskunde sindikalen emaitzetatik bertatik. Era berean, esan beharra dago indarrean dago-
en araudiak hauteskunde gaietan prozesua dinamikoa izateko aukera ematen duela eta
horregatik, hauteskunde berriak egin ahala, langileen ordezkariak aldatuz doazela.
Ematen dugun informazioa, berriz, aurkezpen estatikoa da, 2001eko apirilaren 30eko
argazki finkoa, hain zuzen ere.
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22. koadroa. Urteko apirilaren 30eko hauteskunde 
sindikalen behin-behineko emaitzak

(Ordezkarien kopuru osoak eta portzentajeak 
sektore pribatuan eta publikoan)

7.1.2  Negoziatzeko mahaien osaketa

Jarraian, hauteskunde sindikalen 2001eko apirilaren 30eko emaitzen arabera gure
Erkidegoan ordezkaritzarik handiena duten sindikatuek, EAEn erregistratu ziren sektore
hitzarmen kolektiboak negoziatzeko mahaietan izan zuten parte hartzea eskaintzen da.

Sindikatu bakoitzari dagokion informazioa sektore hitzarmen kolektibo desberdinetako
ordezkatze maila desberdinen arabera ematen da (%10etik %24ra, %25etik %50era eta
%50etik gora) eta lurralde eremuaren arabera ordenaturik. Horretarako, hitzarmen bakoi-
tzari dagokion  eremuan %10era iritsi ez ziren ordezkaritzak ezabatu egin dira, (ordezka-
ritzarik handieneko sindikatuetan konfederaturik zeuden baina dagokion eremuan %10era
iristen ez ziren sindikatuek negoziatzeko mahaietan izan zuten parte hartzea ez da kon-
tuan hartu). Gauza bera egin da sindikatu gabeei dagozkien ordezkaritzen kasuan ere,
aurtengo gainerako txostenetako azterketan egin den bezalaxe

Era berean, aldian-aldian eguneratu beharko liratekeen hitzarmenak aztertu dira.
Horretarako erabili den irizpidea, 1990etik aurrera inoiz erregistratu diren hitzarmenak
kontuan hartzea izan da. Beste alde batetik, hauteskunde sindikalen emaitzak erabiliz,
ezinezkoa izan da zenbait hitzarmeni buruzko informazioa jasotzea (Gipuzkoako autoes-
kolei eta Bizkaiko eta Gipuzkoako farmazia bulegoei gagozkie), ez baita ageri eremu
horietan hauteskunde sindikalik egin denik. Gipuzkoako zaindegietako sektore hitzarme-
neko ordezkaritza ere ezin izan da banandu, transitarioekin batera agertzen denez gero,
eta horregatik ordezkaritza indarrean dagoen transitarioen hitzarmenean hartu da kon-
tuan, zaindegietakoa azken urteetan ez baita berriztatu.

Hala, beren eraginpean 349.716 langile hartzen zituzten 109 sektore hitzarmen erabili
dira. Lurraldeen arabera, hitzarmenok honelaxe banatuta daude:

- Araba 18 hitzarmen eta 38.768 langile. 
- Bizkaia 48 hitzarmen eta 170.455 langile.
- Gipuzkoa 41 hitzarmen eta 121.060 langile.
- Lurralde artekoak 2 hitzarmen eta 19.433 langile.
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ELA CCOO LAB UGT LSB ESK BESTE SIND. GUZ-
GABE* TIRA

Araba 962 562 349 705 112 89 171 96 3.046
(%31,58) (%18,45) (%11,46) (%23,15) (%3,68) (%2,92) (%5,61) (%3,15) (%100)

Bizkaia 3.603 1.714 1.003 1.433 199 130 444 198 8.724
(%41,30) (%19,65) (%11,50) (%16,43) (%2,28) (%1,49) (%5,08) (%2,27) (%100)

Gipuzkoa 2.696 938 1.453 586 18 83 135 133 6.042
(%44,62) (%15,52) (%24,05) (%9,65) (%0,30) (%1,37) (%2,24) (%2,20) (%100)

Guztira 7.261 3.214 2.805 2.724 329 302 750 427 17.812
(%40,76) (%18,04) (%15,75) (%15,29) (%1,85) (%1,70) (%4,21) (%2,40) (%100)

* Sindikatu gabeak
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



23. koadroa. Ordezkaritzarik handieneko sindikatuek EAEko sektore hitzarmenak
negoziazio mahaietan izan duten parte hartzea

A.- ELA sindikatuaren parte hartzea

ELA sindikatuari dagokionez, ikus daiteke sindikatu honek sektore hitzarmenen %94an
parte hartzen duela ordezkatzearen %10etik gora duelarik, eta hitzarmen hauek beren
eraginpean langileen %99 hartzen dituztela. Era berean ia langileen erdiari eragiten die-
ten hitzarmenen %42an, sindikatu honen ordezkatzea %50etik gorakoa da. Azken hau
batez ere Gipuzkoako hitzarmenetan gertatzen da, baina baita lurralde arteko eremukoe-
tan ere.

B.- CC.OO. sindikatuaren parte hartzea

Langile Komisioei buruz, esan behar da langileen %93ri eragiten dieten hitzarmenen erdia
baino gehiagotan %10eko ordezkatze mailaz parte hartu duela. Ordezkatze maila hau
%10etik %24rako zatian gertatzen da batez ere (langileen %75i eragiten dieten hitzarme-
nen %36) eta lurraldeen araberako banaketa oso orekaturik dago.
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%10etik %24ra %25etik %50era %50etik gora Guztira

Kop % Langi- % Kop % Langi- % Kop % Langi- % Kop % Langi- %leak leak leak leak

Araba 4 22,22 49,29 12,71 12 66,66 32.504 83,84 1 5,55 357 0,92 17 94,44 37.790 97,48

Bizkaia 2 4,17 1.148 0,67 22 45,83 123.906 72,69 22 45,83 44.416 26,06 46 95,83 169.470 99,42

Gipuzkoa 3 7,32 1.190 0,98 13 31,71 18.403 15,20 22 53,66 100.923 83,37 38 92,68 120.516 99,55

Lurralde
artekoa 0 0,00 0 0,00 1 50,00 3.380 17,39 1 50,00 16.053 82,61 2 100,00 19.433 100,00

Guztira 9 8,26 7.267 2,07 48 44,04 178.193 50,95 46 42,20 161.749 46,25 103 94,49 347.209 99,28

kop.: hitzarmen kopurua
langileak: Hitzarmenen eraginpeko langileak

%10etik %24ra %25etik %50era %50etik gora Guztira

Kop % Langi- % Kop % Langi- % Kop % Langi- % Kop % Langi- %leak leak leak leak

Araba 7 38,89 21.290 54,92 7 38,89 14.640 37,76 0 0,00 0 0,00 14 77,78 35.930 92,68

Bizkaia 18 37,50 123.012 72,17 12 25,00 38.321 22,48 2 4,16 1.148 0,67 32 66,66 162.481 95,32

Gipuzkoa 13 31,71 102.990 85,07 5 12,19 6.180 5,10 3 7,32 328 0,27 21 51,22 109.498 90,45

Intert.*
artekoa 1 50,00 16.053 82,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 16.053 82,61

Guztira 39 35,78 263.345 75,30 24 22,02 59.141 16,91 5 4,58 1.476 0,42 68 62,38 323.962 92,63

kop.: hitzarmen kopurua
langileak: Hitzarmenen eraginpeko langileak



C.- LAB sindikatuaren parte hartzea

LAB sindikatua dela eta, ikus daitekeenez, %10etik gorako ordezkatze maila duela, sek-
tore hitzarmenen erdian baino gehiagotan parte hartu du eta hitzarmen hauek eremu
horretako langileen bi hereni eragiten diete. Parte hartzerik handietan Gipuzkoako hitzar-
menetan gertatzen da, %25etik %50erako ordezkatze maila duelarik. Lurralde arteko ere-
muan EAEko ikastolen sektorean gehiengo osoa dauka.

D.- UGT sindikatuaren parte hartzea

UGT sindikatuak sektore hitzarmenen erdian baino gehiagotan parte hartu du, ordezka-
tzearen %10 edo gehiago duelarik, eta hitzarmen horiek lagineko hamar langiletik sei
hartzen dituzte euren eraginpean. Sindikatu honen ordezkatze maila handiagoa da
Arabako hitzarmenetan (ia hitzarmenen %100ean) eta jarraian Bizkaiko lurraldean du
ordezkatzerik handiena. Gipuzkoan ordezkatze maila txikiagoa dauka.

Lurraldeen araberako batez besteko ordezkatzea ere neurtu da, lehenago aipaturiko sek-
tore hitzarmenak kontuan hartuta, eta hitzarmen hauen eraginpeko langileen kopuruaren
arabera egokituz. Hala, ondorengo koadroa prestatu dugu:
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%10etik %24ra %25etik %50era %50etik gora Guztira

Kop % Langi- % Kop % Langi- % Kop % Langi- % Kop % Langi- %leak leak leak leak

Araba 8 44,44 21.750 56,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 44,44 21.750 56,10

Bizkaia 11 22,92 85.522 50,17 2 4,16 907 0,53 2 4,16 1.378 0,81 15 31,25 87.807 51,51

Gipuzkoa 14 34,15 38.824 32,07 15 36,58 76.960 63,57 4 9,75 3.820 3,15 33 80,49 119.604 98,79

Lurralde
artekoa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 3.380 17,39 1 50,00 3.380 17,39

Guztira 33 30,27 146.096 41,77 17 15,59 77.867 22,26 7 6,42 8.578 2,45 57 52,29 232.541 66,49

kop.: hitzarmen kopurua
langileak: Hitzarmenen eraginpeko langileak

%10etik %24ra %25etik %50era %50etik gora Guztira

Kop % Langi- % Kop % Langi- % Kop % Langi- % Kop % Langi- %leak leak leak leak

Araba 1 5,55 2.346 6,05 12 66,66 32.898 84,86 4 22,22 3.167 8,17 17 94,44 38.411 99,08

Bizkaia 17 35,41 124.793 73,21 10 20,83 35.658 20,92 1 2,08 106 0,06 28 58,33 160.557 94,19

Gipuzkoa 7 17,07 27.524 22,73 2 4,87 282 0,23 3 7,32 794 0,66 12 29,27 28.600 23,62

Lurralde
artekoa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Guztira 25 22,93 154.663 44,22 24 22,02 68.838 19,68 8 7,34 4.067 1,16 57 52,29 227.568 65,07

kop.: hitzarmen kopurua
langileak: Hitzarmenen eraginpeko langileak



24. koadroa. Sindikatuek sektore hitzarmenak negoziatzeko mahaietan duten
ordezkatzea (batez besteko mahaia)

7.1.3. Sinatu duten erakundeak

Bigarrenez, EAEn erregistratu ziren eta 2001ean indarrean zeuden hitzarmenak sinatu
zituzten erakundeei buruzko informazioa eskaintzen dugu:

25. koadroa. Euskal Autonomia Erkidegoan erregistratutako hitzarmenetan
langileen ordezkariek izan duten parte hartzea

ELAk hiru hitzarmen bakoitzetik bi sinatu ditu eta hitzarmen hauek ere hiru langiletik bi
hartzen zituzten euren eraginpean. Sindikatu honek sektore hitzarmenak baino enpresa
hitzarmen gehiago sinatu ditu. Nabarmena da beste urte batzuetan baino parte hartze txi-
kiagoa izan duela, batez ere Gipuzkoako hitzarmenetan, ez baitzituen zenbait sektore
hitzarmen sinatu. Aurreko urtearekin alderatuta, hitzarmenak sinatzean duen parte har-
tzeak behera egin du eta sindikatuak sinatutako hitzarmenek euren eraginpean hartzen
dituzten langileen portzentajeak ere bai.
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Sektore Sindikatuen ordezkatze tasak
hitzarmenak

Kop*
Langi- ELA CCOO LAB UGT Besterik
leak** (%) (%) (%) (%) (%)

ARABA 18 38.768 35,28 21,55 9,52 33,14 0,51

BIZKAIA 48 170.455 49,48 22,18 7,85 18,89 1,60

GIPUZKOA 41 121.060 52,18 16,72 26,31 4,32 0,47

LURRALDE
ARTEKOA 2 19.433 65,45 12,05 9,80 0,00 12,70

GUZTIRA 109 349.716 49,73 19,66 14,54 14,38 1,69

*Kop.: Kopurua
**Langileak: Hitzarmenen eraginpeko langile kopurua

ELA CCOO UGT LAB LSB ESK Besterik Sind. gabe

SEKTOREA
HIT. KOP. 44 56 63 43 8 3 3 0

% 48,35 61,54 69,23 47,25 8,79 3,29 3,29 0,00
ERA. LAN. 119.331 259.739 303.885 212.238 10.915 10.895 1.893 0

% 35,82 77,96 91,21 63,70 3,28 3,27 0,56 0,00

ENPRESA
HIT. KOP. 256 167 181 125 38 30 27 61

% 65,31 42,60 46,17 31,89 9,69 7,65 6,88 15,56
ERA. LAN. 47.394 42.928 40.865 31.002 9.470 5.054 6.229 10.030

% 76,52 69,31 65,98 50,05 15,28 8,16 10,05 16,19

GUZTIRA
HIT. KOP. 300 223 244 168 46 33 30 61

% 62,11 46,17 50,51 34,78 9,52 6,83 6,21 12,62
ERA. LAN. 166.725 302.667 344.750 243.240 20.385 15.949 8.122 10.030

% 42,20 76,60 87,25 61,56 5,16 4,03 2,05 2,53

HIT. KOP.: Hitzarmen kopurua. ERA. LAN.: Eragindako langileak.



26. koadroa. Araban erregistratutako hitzarmenetan langileen 
ordezkariek izan duten parte hartzea

Langile Komisioek ia identifikatutako hitzarmenen erdia sinatu zuen eta hitzarmen hauek
euren eraginpean langileen hiru laurden hartzen zituzten. 2000 urtearekin konparaturik,
sinatutako hitzarmenen portzentajeak bere hartan dirau eta eragindako langileen por-
tzentajeak zertxobait behera egin du. Sindikatu honen presentzia handiagoa da sektore
hitzarmenetan enpresakoetan baino.

27. koadroa. Bizkaian erregistratutako hitzarmenetan langileen 
ordezkariek izan duten parte hartzea
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ELA CCOO UGT LAB LSB ESK Besterik Sind. gabe

SEKTOREA
HIT. KOP. 7 14 16 8 2 0 0 0

% 41,17 82,35 94,11 47,05 11,76 0,00 0,00 0,00
ERA.LAN. 11.395 36.062 36.994 14.290 1.713 0 0 0

% 30,51 96,54 99,04 38,26 4,58 0,00 0,00 0,00

ENPRESA
HIT. KOP. 65 46 64 34 22 14 8 17

% 58,03 41,07 57,14 30,36 19,64 12,50 7,14 15,17
ERA.LAN. 13.455 13.154 14.216 7.942 3.990 2.065 998 2.082

% 73,45 71,80 77,60 43,35 21,78 11,27 5,44 11,36

GUZTIRA
HIT. KOP. 72 60 80 42 24 14 8 17

% 55,81 46,51 62,01 32,56 18,60 10,85 6,20 13,17
ERA.LAN. 24.850 49.216 51.210 22.232 5.703 2.065 998 2.082

% 44,64 88,40 91,99 39,94 10,24 3,71 1,79 3,74

HIT. KOP.: Hitzarmen kopurua. ERA. LAN.: Eragindako langileak.

ELA CCOO UGT LAB LSB ESK Besterik Sind. gabe

SEKTOREA
HIT. KOP. 26 24 28 14 5 2 2 0

% 61,90 57,14 66,66 33,33 11,90 4,76 4,76 0,00
ERA.LAN. 69.894 129.571 155.704 100.583 8.369 10.062 1.381 0

% 41,90 77,67 93,34 60,30 5,01 6,03 0,83 0,00

ENPRESA
HIT. KOP. 137 90 95 56 16 13 15 33

% 67,48 44,33 46,79 27,58 7,88 6,40 7,38 16,25
ERA.LAN. 22.980 20.660 19.480 13.969 5.480 1.966 2.834 6.288

% 77,55 69,72 65,73 47,14 18,49 6,63 9,56 21,22

GUZTIRA
HIT. KOP. 163 114 123 70 21 15 17 33

% 66,53 46,53 50,20 28,57 8,57 6,12 6,93 13,46
ERA.LAN. 92.874 150.231 175.184 114.552 13.849 12.028 4.215 6.288

% 47,28 76,47 89,18 58,31 7,04 6,12 2,14 3,20

HIT. KOP.: Hitzarmen kopurua. ERA. LAN.: Eragindako langileak.



UGTk aztertu ditugun hitzarmenen erdia sinatu zituen eta hitzarmen hauen eraginpean
hamar langiletik zortzi baino gehiago geratzen ziren. Sarriago agertzen da sektoreko
hitzarmenetan enpresakoetan baino eta Arabakoak eta Bizkaikoak nabarmentzen dira.
Datu hauek 2000koekin konparatuz, ikusten da bai sinatutako hitzarmenen portzentajeak
eta bai hauek eragindako langileenak, biek gora egin dutela.

28. koadroa. Gipuzkoan erregistratutako hitzarmenetan langileen 
ordezkariek izan duten parte hartzea

LABek identifikaturiko hitzarmenetan hirutik bat baino gehiago sinatu zituen eta hitzarmen
hauek hamar langiletatik sei baino gehiago hartu dituzte euren eraginpean. Eraginik han-
diena EAEko lurralde arteko eta Gipuzkoako hitzarmenen negoziazioan dauka. Bai sina-
tutako hitzarmenen portzentajeak eta bai eragindako langileenak gora egin dute.

LSBk aztertutako hitzarmenen %9 sinatu zituen, hitzarmen hauek langileen %5 euren era-
ginpean hartu zituztelarik. Sinatutako hitzarmenen portzentajeak zertxobait behera egin
du, baina hitzarmenok eragindako langileen portzentajeak gora egin du. Gipuzkoan sina-
tutako hitzarmenik ez du sinatu. Enpresako hitzarmenetan sarriago parte hartu du sekto-
rekoetan baino.

ESKk hitzarmen kolektiboak sinatzean duen parte hartzeak zertxobait gora egin du (%7),
baina eragindako langileenak behera egin du (%4). Parte hartzerik handiena enpresako
hitzarmenetan eta Arabako eta Bizkaiko lurraldeetan dauka.
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ELA CCOO UGT LAB LSB ESK Besterik Sind. gabe

SEKTOREA
HIT. KOP. 8 17 17 19 0 0 1 0

% 27,59 58,62 58,62 65,52 0,00 0,00 3,44 0,00
ERA.LAN. 17.776 93.273 94.301 93.152 0 0 512 0

% 16,35 85,77 86,72 85,67 0,00 0,00 0,47 0,00

ENPRESA
HIT. KOP. 35 20 16 27 0 2 2 8

% 60,34 34,48 27,58 46,55 0,00 3,44 3,44 13,79
ERA.LAN. 5.807 5.086 4.551 5.966 0 164 1.209 792

% 65,74 57,58 51,52 67,54 0,00 1,85 13,68 8,96

GUZTIRA
HIT. KOP. 43 37 33 46 0 2 3 8

% 49,43 42,52 37,93 52,87 0,00 2,29 3,44 9,19
ERA.LAN. 23.583 98.359 98.852 99.118 0 164 1.721 792

% 20,06 83,66 84,08 84,30 0,00 0,14 1,46 0,67

HIT. KOP.: Hitzarmen kopurua. ERA. LAN.: Eragindako langileak.



29. koadroa. Organo zentralean (lurralde arteko eremuan) erregistratutako
hitzarmenetan langileen ordezkariek izan duten parte hartzea

Beste alde batetik, beste sindikatu batzuei buruz jasotako informazioa hauxe dugu: erre-
gistratutako hitzarmenen %6 sinatu dituzte eta hitzarmen hauek langileen %2 hartzen
dituzte euren eraginpean. Sindikatu hauek sektore jakinetakoak dira (STEE-EILAS beza-
la) edota gutxiengokoak (CGT bezala) eta zenbait hitzarmen kolektibo sinatu dituzte.

Sindikatu gabeko ordezkariei (hau da, independente deitu ohi zaienei) dagokienez, EAEn
erregistratutako hitzarmenen %15 sinatu dituzte, hitzarmen hauek eremu horretako langi-
leen %16 euren eraginpean hartzen zituztelarik. Lurraldeka, Bizkaia nabarmentzen da,
bertan enpresako hitzarmen kolektiboen eraginpeko langileen %21i eragiten zieten       hit-
zarmenak sinatu baitzituzten.

15. grafikoa EAEn erregistratu ziren eta 2001ean indarrean zeuden hitzarmenak
sinatzean langileen ordezkariek izandako parte hartzea (hitzarmen kolektiboen %)
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ELA CCOO UGT LAB LSB ESK Besterik Sind. gabe

SEKTOREA
HIT. KOP. 3 1 2 2 1 1 0 0

% 100,00 33,33 66,66 66,66 33,33 33,33 0,00 0,00
ERA.LAN. 20.266 833 16.886 4.213 833 833 0 0

% 100,00 4,11 83,32 20,79 4,11 4,11 0,00 0,00

ENPRESA
HIT. KOP. 19 11 6 8 0 1 2 3

% 100,00 57,89 31,58 42,11 0,00 5,26 10,52 15,79
ERA.LAN. 5.152 4.028 2.618 3.125 0 859 1.188 868

% 100,00 78,18 50,81 60,66 0,00 16,67 23,06 16,84

GUZTIRA
HIT. KOP. 22 12 8 10 1 2 2 3

% 100,00 54,54 36,36 45,45 4,54 9,09 9,09 13,63
ERA.LAN. 25.418 4.861 19.504 7.338 833 1.692 1.188 868

% 100,00 19,12 76,73 28,87 3,27 6,65 4,67 3,41

HIT. KOP.: Hitzarmen kopurua. ERA. LAN.: Eragindako langileak.
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16. grafikoa EAEn erregistratu ziren eta 2001ean indarrean zeuden hitzarmenak
sinatzean langileen ordezkariek izandako parte hartzea (eragindako langileen %)

Hala ere, esan behar da sinatzean izandako parte hartzea eta lehenago aipaturiko ordez-
katze maila ez doazela ezin bestean elkarrekin bat. Era berean, sinatutakoen portzentaje
handiagoak ez dakar negoziatzeko mahaietan presentzia handiagoa, hitzarmen batzue-
tan sindikatuen arteko desadostasunak izan zirenez, sindikatu batzuek zenbait hitzarmen
sinatu ez zituztelako. Horregatik, jarraian presentzia eta sinatze maila konparatzen dituz-
ten grafikoak eskaintzen ditugu:

17. grafikoa Ordezkatze handieneko sindikatuek presentzia izan zuten eta sinatu
zituzten hitzarmenen kopurua
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18. grafikoa Ordezkatze handieneko sindikatuek presentzia izan zuten eta sinatu
zituzten hitzarmenenek eragindako langileen kopurua (milaka)

7.2. ENPRESARIEN ORDEZKARIAK

Sektore hitzarmenetan lortutako informazioa aztertuta, honako ondorio hauek atera dai-
tezke:

Confebasken barruan dauden erakundeek (CEBEKek,, Adegik eta SEAk) sinatu dituzten
hitzarmenak sektore hitzarmenen erdia baino gehiago dira eta eremu horretako langileen
%79ri eragiten diete. “Beste enpresari erakunde batzuk multzoan hartuta” izenaz adiera-
zi ditugunek sinatu dituzten sektore hitzarmenak %54 izan dira baina langile gutxiagori
eragiten diete (%39ri, alegia). 2000 urteko hitzarmenekin alderatuta, Confebasken
barruan dauden erakundeen presentziak gora egin du eta beste enpresari erakundeenak,
berriz, behera.

30. koadroa. EAEn erregistratutako sektore hitzarmenak sinatzean enpresari
erakundeek izan duten parte hartzea
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Hitzarmenak Eragindako
langileak

Kopurua % Kopurua %

CONFEBASK 51 56,04 264.053 79,25

BESTERIK 49 53,84 130.486 39,16



19. grafikoa EAEn erregistratutako sektore hitzarmenak sinatzean 
enpresari erakundeek izan duten parte hartzea

Araban SEA erakundeak erregistratutako sektore hitzarmenen erdia baino gehiago sina-
tu ditu eta hitzarmen hauen eraginpean, aipatutako eremuko langileen %75 geratzen dira.

Beste alde batetik beste enpresari erakunde batzuek ere sektoreko negoziazioaren erdia
sinatu zuten, haien eraginpean lagineko langileen %25 harturik.

2000ko negoziazioarekin konparaturik, SEAren eta beste enpresari erakunde batzuen
parte hartzean gorabehera txikiak daude, 2001eko negoziazioak zenbait hitzarmen sina-
tu gabe utzi zituenez gero.

31. koadroa. Araban erregistratutako sektore hitzarmenak sinatzean 
enpresari erakundeek izan duten parte hartzea

Bizkaian erregistratutako sektore hitzarmenei dagokienez, CEBEKek haien %67 sina-
tzean parte hartu zuen eta haien eraginpean langileen %82 hartu zituzten. Beste erakun-
de batzuek aipatutako hitzarmen kolektiboen %40 sinatu dituzte eta hitzarmen hauek
negoziazio kolektiboaren eraginpeko langileen bi heren baino gehiagoren lan harremanak
arautzen dituzte.

2000ko negoziazio kolektiboari begiratuta, CEBEKen eta beste enpresari erakunde
batzuen parte hartzean gorabehera txikiak daude, 2001eko negoziazioak zenbait hitzar-
men sinatu gabe utzi baitzituen.
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Confebask Beste enpresari
erakunde batzuk

56,04

79,25

53,84

39,16

Hitzarmen kolektiboen % Eragindako langileen %

Hitzarmenak Eragindako
langileak

Kopurua % Kopurua %

SEA 9 52,92 28.070 75,15

BESTERIK 8 47,06 9.281 24,85



32. koadroa. Bizkaian erregistratutako sektore hitzarmenak sinatzean 
enpresari erakundeek izan duten parte hartzea

Gipuzkoan Adegi erakundeak, sektore eremuaren barruan dauden langileen %92ri eragi-
ten zieten hitzarmenen ia erdia sinatu du. Beste erakunde batzuek, multzotzat hartuta,
hitzarmenen %72 sinatu dituzte eta hitzarmen hauek langileen %40ri eragiten zieten.

2000ko negoziazio kolektiboari begiratuta, Adegiren eta beste enpresari erakunde
batzuen parte hartzean gorabehera txikiak daude, 2001eko negoziazioak zenbait hitzar-
men sinatu gabe utzi baitzituen.

33. koadroa. Gipuzkoan erregistratutako sektore hitzarmenak sinatzean 
enpresari erakundeek izan duten parte hartzea

34. koadroa. Eusko Jaurlaritzaren Lan Zuzendaritzan erregistratutako 
sektore hitzarmenak (lurralde artekoak) sinatzen 
enpresari erakundeek izan duten parte hartzea

Confebasken barruan dauden enpresari erakundeek ez zuten hitzarmenik sinatu lurralde
arteko eremukoetan; aztertutako hiru akordioak beste enpresari erakunde batzuek sinatu
zituzten. 
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Hitzarmenak Eragindako
langileak

Kopurua % Kopurua %

CEBEK 28 66,66 136.133 81,61

BESTERIK 17 40,47 57.700 34,59

Hitzarmenak Eragindako
langileak

Kopurua % Kopurua %

ADEGI 14 48,27 99.850 91,83

BESTERIK 21 72,41 43.239 39,76

Hitzarmenak Eragindako
langileak

Kopurua % Kopurua %

CONFEBASK 0 0,00 0 0,00

BESTERIK 3 100,00 20.266 100,00



8. kapitulua

Edukiaren azterketa





Hitzarmenen artikuluen edukia aztertzeko, 2001erako indarraldia zuten erregistratutako
hitzarmenetako punturik adierazgarrienak jaso eta zenbatzeko diseinatu den fitxa estatis-
tikotik eta hitzarmenaren testutik bertatik abiatu gara.

Azterketa honek, gainera, gure lan inguruneko joerarik gaurkoenak aurkitzeko eta inda-
rrean dagoen lanaren arlorako lege araudia osatzen duten klausulak nabarmentzeko hel-
burua dauka. Era berean, hiru lurralde historikoen arteko konparazioa ere egin da, baita
zenbait ikuspegitatik ikus daitekeen Estatuaren eremuko negoziazio kolektiboarekiko bila-
kaera ere.

Atal honetan aipatzen diren edukiek multzo handi biren berri ematen dute. Alde batetik
negoziazioa etengabe berrikusten diren gaien ikuspegitik aztertzen da, batez ere honako
gai hauek aipatzen direlarik: eduki ekonomikoa, lanaldia, enpresaren antolakuntza, enple-
guan eragina duten akordioak, etengabeko prestakuntza eta gatazkak ebazteko akor-
dioak. Beste alde batetik puntu zehatzen berrikusketa egiten da eta atal honetan aurtengo
txostenerako lan harremanetarako portaera arautegien gaia hautatu dugu.

Gainera, funtzionario publikoen eta administrazio publikoen zerbitzuko lan kontratudun
langileen lan baldintzei buruzko akordioak ere aztertzen dira. Araudi horren berezitasuna
dela eta, azterketa hau berariazko atal batean egiten da.

Informazio osagarritzat, I. Eranskinean, aztertu ditugun hitzarmenetan negoziaturiko klau-
sula batzuen testua eskaintzen dugu.

Azkenik, II. Eranskinean, lan honen metodologia euskarria osatzen duten fitxa estatistikoa
eta lanaldiaren iraupena itzultzeko taula eskaintzen ditugu.
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8.1. ETENGABEKO BERRIKUSKETAKO GAIAK

8.1.1. Ekonomikoak

Alderdiek negoziazio kolektiboa erabakitzeko askatasuna daukate, horretarako muga
bakarra beharrezko zuzenbideak ezartzen dituen gutxienekoak direlarik (Langileen
Estatutuko 3.3 artikulua); beraz, atal honetan Langileen Estatutuak 85.1 artikuluan aitor-
tzen dizkien gaietako bat aztertuko dugu, gai ekonomikoa, hain zuzen ere. Hala, soldata
igoerei buruzko, soldata berrikusteko edo bermatzeko klausulei eta berauen ondorio eko-
nomikoei buruzko, soldata egiturari buruzko, antzinatasun osagarriei buruzko, hitzarme-
nean ezarritako soldata erregimena ez aplikatzeko klausulei buruzko eta zenbait sektore
hitzarmenetan ezarritako ordainsariei buruzko informazioa emango dugu.

A. Soldata igoerak

Hitzarmenetan agertzen den batez besteko soldata igoera %4,24 izan da 2001 urterako.
Portzentaje hau Estatuan oro har gertatu dena baino handiagoa izan da, eremu horretan,
Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioaren iturrien arabera, igoera %3,68 izan baita.

Gure Autonomia Erkidegoan negoziatu diren eta EAEn eragina duten sektore hitzarme-
netan, batez bestekoa baino zertxobait altuago diren igoerak izan dira, soldatak han
%4,34 igo baitziren, enpresa hitzarmen kolektiboetan, berriz, %3,79 igo zirelarik. Estatua
oro har harturik, joera berbera ikus daiteke eremu horretako hitzarmenetan, hango batez
besteko igoerak hauexek izan baitziren: %3,75 sektore hitzarmenetan eta %3,14 enpre-
sakoetan.

Beste alde batetik, EAEko enpresa hitzarmenen artean ere diferentzia nabarmenak aurki
daitezke; izan ere, enpresa pribatuak bere soldatak %3,85ean igo zituen eta enpresa
publikoetako igoera, berriz, %3,51 izan zen.

2001 urtean benetako soldatak igo egin direla kalkula daiteke, batez besteko soldata igo-
era eta inflazio tasa (2001eko batez besteko KPI %3,9 izan da EAEn) konparatuz gero,
igoera, indize hori baino handiagoa baita, beste faktore batzuk kontuan hartu gabe. Oro
har, soldata igoera hau 2001ean erregistratu ziren hitzarmenei zor zaie (%4,28), haiek
ezartzen duten igoera, beste garai batzuetan erregistratu ziren baina 2001ean indarrean
zeuden hitzarmenetakoa baino handiagoa baitzen.
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20. grafikoa EAEn eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoeren eta
EAEko batez besteko inflazioaren bilakaera

Oro har soldata igoerak portzentaje jakinaren arabera edo Estatuko KPIri erreferentzia
eginez itundu dira. EAEko KPIrekin zerikusia zuten igoerak itundu dituzten hitzarmen
kolektiboak gutxi izan dira; halako igoerak bakarrik sektore eta enpresa gutxitan gertatu
dira (Bizkaiko sanitate pribatuaren eta fruta biltegien sektoreetan, Transportes Pesa,
Ubis, Vacuplas, Cementos Lemona, Uren Partzuergoa enpresetan etab.). Beste KPI
batzuei erreferentzia egitea are gutxiagotan gertatu da (Bergarako labe garaietan eta
Guardian-en Europar Batasunekoa hartu da kontuan, Fundición Alcasting-en Arabakoa
etab.). Azkenik, hitzarmen gutxi batzuetan (IFES, Outokumpu eta abarretan) soldatak
izoztea itundu da.

35. koadroa. Soldata igoerak, 2001

Emaitza hauek 2000 urteari dagozkionekin konparatuz gero, ondorengo puntuak oso
nabarmen geratzen dira:

1) Soldata igoeraren hazkundea.

2) Sektore hitzarmenetan enpresakoetan baino soldata igoera handiagoak daude.

3) Enpresa publikoetako soldata igoera txikiagoa izan da.
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6,9

5,8

4
4,4

4,2

3,2
2,4

2,5

3,88 4,245,36
4,59

4,96 4,91

3,81

2,34 2,28

2,79 3,5
3,9

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Soldata igoera Batez besteko inflazioa

EUSKAL AUTONOMIA ESTATUA (*)
ERKIDEGOA

SEKTOREA 4,34 3,75

ENPRESA 3,79 3,14

PRIBATUA 3,85 3,35

PUBLIKOA 3,51 2,63

GUZTIRA 4,24 3,68

(*)  Iturria Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioa



4) EAEn lortu diren soldata igoerak Estatuan lortu direnak baino handiagoak izan dira.

5) 2001ean soldaten erosteko ahamenak gora egin du.

36. koadroa. Soldata igoerak, 2000

37. koadroa. EAEn eragina duten enpresa hitzarmenetako soldata igoerak 
aurreko urtekoekin aplikazio eremuaren arabera konparatzeko koadroa

38. koadroa. EAEko eta Estatuko soldata igoeren konparazioa

Jarraian soldata igoerak lurralde eremuen arabera aztertu dira eta honako ondorio hauek
atera ditugu:

• Gipuzkoan, Bizkaian eta Lan Zuzendaritzan erregistratu diren hitzarmenetan (lurral-
de arteko eremukoetan) soldata igoerak EAEko batez bestekoa baino handiagoak
izan dira eta Araban, berriz, batez besteko hori baino igoera txikiagoak itundu ziren.

• EAEn eragina duten Estatuaren eremuko hitzarmenek guztizko batez bestekoa
baino igoera txikiagoak izan dituzte.
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EUSKAL AUTONOMIA ESTATUA (*)
ERKIDEGOA

SEKTOREA 3,89 3,74

ENPRESA 3,82 3,43

PRIBATUA 4,01 3,76

PUBLIKOA 2,96 2,57

GUZTIRA 3,88 3,71

(*)  Iturria Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioa 

2000 2001

ENPRESA PRIBATUA 4,01 3,85

ENPRESA PUBLIKOA 2,96 3,51

DESBRDINTASUNA -1,05 -0,34

URTEA 1999 2000 2001

EREMUA EAE Estatua EAE Estatua EAE Estatua

Soldata 
2,50 2,74 3,88 3,71 4,24 3,68igoera

Desberdintasuna -0,24 0,17 0,56



Ohar hauek eginda, esan daiteke lurralde bakoitzeko ildo nagusiak elkarren antzekoak
direla: sektoreko hitzarmenetako igoera, enpresakoetakoa baino handiagoa izan da
(Araban izan ezik) eta enpresa hitzarmenetan, Bizkaian izan ezik, enpresa publikoetako
hitzarmenetan pribatuetakoetan baino igoera txikiagoak izan dira.

39. koadroa. Soldata igoerak lurralde eremuaren arabera, 2001

40. koadroa. Soldata igoeren urtez urteko bilakaera, EAEn eragina duten
hitzarmenen aplikazio eremuaren arabera

Soldata igoerak, erregistratzeko data kontuan harturik ere aztertu ditugu.

41. koadroa. 2001 urterako soldata igoerak, hitzarmenak erregistratzeko 
urtearen arabera
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LURRALDE EAE ESTATUA GUZTIRAARTEKOA

SEKTOREA 4,09 4,40 4,91 4,67 4,55 3,33 4,34

ENPRESA 4,35 3,85 4,10 4,12 4,05 3,21 3,79

PRIBATUA 4,42 3,82 4,13 4,43 4,09 3,30 3,85

PUBLIKOA 2,92 3,95 3,89 3,95 3,86 2,77 3,51

GUZTIRA 4,17 4,32 4,85 4,56 4,47 3,29 4,24

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LURRALDE EAE ESTATUA GUZTIRAARTEKOA

2001 01-02 2001 01-02 2001 01-02 2001 01-02 2001 01-02 2001 01-02 2001 01-02
baino tar- baino tar- baino tar- baino tar- baino tar- baino tar- baino tar-
lehen tean lehen tean lehen tean lehen tean lehen tean lehen tean lehen tean
erreg. erreg. erreg. erreg. erreg. erreg. erreg. erreg. erreg. erreg. erreg. erreg. erreg. erreg.

SEKTOREA 4,62 3,91 5,12 4,07 4,76 4,94 3,80 4,71 4,97 4,42 3,03 3,62 4,39 4,32

ENPRESA 3,86 4,91 3,79 3,89 3,57 4,23 4,39 4,09 3,82 4,23 3,17 3,23 3,66 3,88

PRIBATUA 3,86 5,13 3,75 3,90 3,60 4,27 4,48 4,41 3,80 4,37 3,40 3,27 3,73 3,94

PUBLIKOA ------ 2,92 4,32 3,84 3,36 4,02 4,00 3,94 4,13 3,81 2,75 2,80 3,20 3,64

GUZTIRA 4,24 4,14 4,83 4,05 4,64 4,89 4,05 4,59 4,68 4,40 3,06 3,48 4,22 4,26

1997 1998 1999 2000 2001

SEKTOREA 3,35 2,42 2,47 3,89 4,34

ENPRESA 2,76 2,29 2,63 3,82 3,79

GUZTIRA 3,23 2,40 2,50 3,88 4,24



2001 baino lehen erregistratu ziren hitzarmenetako 2001erako igoerak, 2001 eta 2002an
erregistratuetakoak baino txikiagoak izan ziren, enpresa hitzarmenetan batez ere (EAEko
lurralde arteko eremukoetan izan ezik).

Ondorengo grafikoan igoeren bilakaera orokorra ikus daiteke. Hala, 2001ean erregistra-
tutako hitzarmenetako 2001erako igoerak  aurreko urteetan erregistratuak baino zerbait
handiagoak izan ziren, baina 2002an erregistratutakoetan berriz ere igoera txikiagoak
itundu ziren.

21. grafikoa 2001erako soldata igoerak erregistratzeko aldiaren arabera

Soldatei buruzko negoziazioak gertatzen diren eskenatokia hobeto ulertzeko, komeniga-
rria da makroekonomiako zenbait datu kontuan hartzea. Hala, Euskadin BPG 2001ean
%3az hazi zen, hazkunde ekonomiko hau bere ingurukoa (%2,8 Estatuan eta %1,7 EBan)
baino handiagoa zelarik, 2000 urtekoarekiko (%5,3) desazelerazioa badakar ere. Beste
alde batetik, prezioen bilakaera aurreko urtekoa baino hobea izan zen: abendutik aben-
durako inflazioa %3,4 izan zen (Estatuan %2,7).

Lan merkatuaren bilakaera ere ona izan zen eta enplegatutako pertsonen kopurua
849.400eraino heldu zen (hau da, %3,2ren hazkundea izan zen), lan kontratazioak gora
egin baitzuen (Enplegu erakundeak erregistratu zuen kontratazioak %1,8az gora egin
zuen). Hala ere, langabeziak behera egin bazuen ere, indize negatiboa erakutsi zuen.
Hala, 2001eko amaieran EAEko langabezia tasa %9,9 zen, oraindik Europako %7,7ko
batez bestekotik urrun, batez ere gazteei eta emakumeei eragiten zielarik.

Egoera ekonomikoa ona izan zenez, aurreko urteetakoak baino soldata igoera handiago-
ak itundu ziren. Jarduera sektoreen arabera, eraikuntza nabarmentzen da, hango igoera
besteetakoa baino handiagoa izan baitzen. Alderantziz, industrian, zerbitzuen sektorean
eta batez ere nekazaritza eta arrantzan, batez bestekoa baino soldata igoera txikiagoak
izan ziren, orekazko elementutzat jokatu zutelarik.
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42. koadroa. 2001 urtean indarrean zeuden hitzarmenetako 
soldata igoerak ekonomia sektoreka

B. Soldata berrikusteko klausulak

Puntu onetan, itundutako soldata igoera bermatu eta bere hartan uzteko, zenbait hitzar-
menetan ezarri diren klausulen edukia eta eragina aztertuko ditugu.

Azterketa ikusita, esan daiteke honelako klausulak, urte bat baino iraupen luzeagoko
hitzarmenetan jartzeko joera dagoela, nahiz eta, erosteko ahalmen jakinari eusteko asmo-
tan, urte baterako zenbait hitzarmenetan ere halako klausularik jarri den.

Honelako klausulak ez dira agertzen hitzarmen gehienen artikuluen artean (langileen
%41i eragiten dieten 2001ean indarrean zeuden hitzarmenen %39tan agertzen dira),
baina haien eragina handiagoa dela ikus daiteke, kontuan hartzen bada, soldata igoera
ezartzerakoan 2001eko KPI erreferentziatzat erabili duten hitzarmen kolektiboen gehien-
goa direla.

Lurralde eremuka praktika desberdinak aurkitzen dira. Hala, Araban eta Bizkaian, oro har,
indarraldiko urteko KPIrekin lotutako soldata igoerak ezartzeko joerari jarraitzen zaio eta
Gipuzkoan aztertutako hitzarmenetan soldata igoerak iragandako KPIren arabera ezar-
tzen da. Estatuaren eremuko hitzarmen gehienetan, berriz, soldata igoera aurreikusitako
eta benetako KPIri lotu ohi zaio.

Hala, ikus daitekeenez, soldata berrikusteko klausulen eragina batez ere Estatuaren ere-
muko hitzarmen kolektiboetan eta, aztertutako hitzarmenen artean, eraginik txikiena jasa-
ten dutenak lurralde arteko eremukoak eta Gipuzkoakoak dira.
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NEKAZARITZA INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRA
ARRANTZA

SEKTOREA 3,20 4,31 5,46 4,14 4,34

ENPRESA 3,45 3,90 3,05 3,66 3,79

PRIBATUA 3,45 3,94 3,05 3,70 3,85

PUBLIKOA ------- 2,75 ------- 3,58 3,51

GUZTIRA 3,29 4,22 5,45 4,06 4,24



43. koadroa. 2001 urtean indarrean zeuden eta soldata berrikusteko klausula
zuten hitzarmen kolektiboak

22. grafikoa Soldata berrikusteko klausula zuten hitzarmenek eragindako langileak
(lurraldeka banatuta %)

44. koadroa. 2000 urtean indarrean zeuden eta soldata berrikusteko klausula
zuten hitzarmenak

Beste alde batetik, datu hauek 2000 urtekoekin konparatuz gero, zenbait ondorio atera
daitezke, hots:

1) Hitzarmen kopuruari dagokionez, aurtengo 2001eko soldata igoeretarako halako
klausulak dituzten hitzarmenen portzentajeak gora egin du.
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 33 25,58 33.065 59,39

BIZKAIA 87 35,51 91.896 46,78

GIPUZKOA 14 16,09 3.682 3,13

LURRALDE ARTEKOA 2 9,09 758 2,98

ESTATUAREN EREMUA 145 61,96 71.367 73,58

GUZTIRA 281 39,19 200.768 40,80

HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 33 27,97 16.571 29,96

BIZKAIA 89 37,24 73.621 41,33

GIPUZKOA 11 11,00 2.528 2,07

LURRALDE ARTEKOA 3 5,24 1.335 5,65

ESTATUAREN EREMUA 124 53,68 59.063 64,28

GUZTIRA 260 36,67 153.118 32,49

%16,5

%45,8

%35,5

%1,8

%0,4

Araba Bizkaia Gipuzkoa Lurralde artekoak Estatukoak



2) Eragindako langileen kopuruak ere gora egin du, negoziazio kolektiboaren gorabe-
herak direla eta.

45. koadroa. Soldata berrikusteko klausula duten hitzarmenen bilakaera
(eragindako langileen kopuruaren arabera)

Adierazteko moduari dagokionez, normalean honelako bermea jartzen duten hitzarmenek
KPIri erreferentzia egiten diote, erosteko ahalmen jakinari eutsi edo hura bermatzeko.

46. koadroa. Soldata berrikusteko klausularen ondorio ekonomikoak 
2001 urterako

A.- Aplikazio eremuaren arabera

Honelako klausulen benetako ondorio ekonomikoek aurreko urtean baino garrantzi txikia-
goa izan dute, batez ere, zeren halako klausularik zeukaten hitzarmen gehienetan, klau-
sula hori 2001erako aurreikusitako KPItik (%2) urte horretako benetako KPIra (%2,7 98ko
abendutik 99ko abendura eta %3,4 EAEn) zegoen tartearen arabera ezarri baitzen, tartea
2000 baino txikiagoa izan zelarik. Era berean, halako klausula zekarten hitzarmenek
igotzeko berrikusketa baino ez zuten aintzat hartzen. Gainera, zenbait hitzarmenek KPI
definitiboaren gaineko igoera puntuak ezarri zituzten arrazoi desberdinengatik (batzuetan
soldata hobekuntza orokortzat eta beste batzuetan produktibitate, emaitza eta halako hel-
buruei lotuta).
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1999 2000 2001

Eragindako % Eragindako % Eragindako %
langileak langileak langileak

ARABA 28.690 58,78% 16.571 29,96 33.065 59,39
BIZKAIA 78.614 51,99% 73.621 41,33 91.896 46,78
GIPUZKOA 2.288 2,19% 2.528 2,07 3.682 3,13
LURRALDE ARTEKOA 1.335 7,11% 1.335 5,65 758 2,98
ESTATUAREN EREMUA 42.718 57,20% 59.063 64,28 71.367 73,58
GUZTIRA 153.645 38,61% 153.118 32,49 200.768 40,80

BERME KLAUSULA BERME SOLDATA
GABEKO SOLDATA KLAUSULAREN IGOERA

IGOERA ONDORE GUZTIRA
EKONOMIKOAK

SEKTOREA 4,21 0,13 4,34

ENPRESA 3,36 0,43 3,79

PRIBATUA 3,36 0,49 3,85

PUBLIKOA 3,39 0,12 3,51

GUZTIRA 4,06 0,18 4,24



B.- Lurralde eremuaren arabera

C. Soldata egitura, antzinatasun osagarriak eta hitzarmenaren erregimena ez
aplikatzeko klausulak

Aurreko urteetan bezala, 2001eko negoziazio kolektiboak baditu zenbait joera jakin, hots:
hitzarmen bakoitzaren soldata egituraren barruan soldata osagarrien kopurua jaisten joa-
tea, antzinatasuna bideratzeko modua aldatzea eta soldatak erabakitzeko presentzia den-
bora ez diren beste irizpide batzuk finkatzeko aurrerapen txikiak egitea.

Soldaten egiturak errazteko joera dauka eta haren gainean eragina duten osagarriek, pro-
duktibitate, kalitate, emaitza, mozkin salmenta eta abarreko helburuak lortzearekin zeri-
kusia daukate. Hala, osagarri tradizionalak badaude: produktibitatekoa (arrazionalizatua
zein arrazionalizatu gabea) industria sektoreko esku langileetan, arrantzako sektoreko
langileen zatikako ordainsariak eta saltzaileen komisioak; baina orain beste batzuk gehi-
tu behar dira: kalitatea eta balio aniztasuna, adibidez. Hala hitzarmen kolektibo batzuek
(Copiti da hauen adibide bat) soldaten egituran izan den aldaketa islatu egiten dute eta
beste batzuek ordainsari aldagarriak (Wagons Lits, K-2000, Donostigas, Telyco, Nefitel
etab.) edo helburuen araberakoak (Kimberly, Ofita, Abrasivos Manhattan etab.) ezartzen
dituzte. 

Antzinatasun osagarriak

Antzinatasuna gairik erabilienetako bat izan da, haren gainean gauza desberdinak eraba-
ki direlarik: aldatzea (saltoki handiak, Bizkaiko gozokigintza, Michelín, BBK, Firestone,
Uren Partzuergoa, Cimubisa, Explosivos Alaveses, ONCE etab.), izoztea (industria kimi-
koa, EAEko ikastolak, Arabako eta Bizkaiko siderurgia, Arabako metalaren merkataritza,
Gipuzkoako gasolindegiak, Compasa, Gaztaroa, Erroak, Infraestructuras y Elastomeros,
Helados Miko etab.), irenstea (UPS-Clínica La Esperanza), ezabatzea (unibertsitate pri-
batuak, Industri hotzaren industriak, eguneroko prentsa, TPI, Alcoa, Retevisión, Kaefer,
Bimbo, Aratubo, Pepsico, Herrajes Ocariz etab.), edo aztertzea (Bizkaiko larruaren eta
oinetakoen merkataritza, Bizkaiko gasolindegiak, Schweppes etab.). Bereziki nabarmen-
du behar da Gipuzkoako zuraren industriaren sektorean antzinatasuna ezabatu egin dela
eta 4 urtetan gauzatuko den %5,75eko soldata igoeraren bidez konpentsatu dela.
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BERME KLAUSULA BERME SOLDATA
GABEKO SOLDATA KLAUSULAREN IGOERA

IGOERA ONDORE GUZTIRA
EKONOMIKOAK

ARABA 3,77 0,40 4,17

BIZKAIA 4,20 0,12 4,32

GIPUZKOA 4,83 0,02 4,85

LURRALDE 
ARTEKOA 4,55 0,01 4,56

EAE 4,35 0,12 4,47

ESTATUAREN 
EREMUA 2,86 0,43 3,29

TOTAL 3,06 0,18 4,24



Antzinatasuna soldataren osagarritzat murriztu bada ere, hitzarmenetan oraindik ere
enpresan emandako urteengatik (10 urte, 25 urte etab.) sariak jasotzen dituzte. Era bere-
an, gero eta hitzarmen gehiagok , antzinatasunari saria emateko, aparteko opor egunak
ematen dituzte (aseguruak, Getronics, Mahle-Busato, Mannesmann, Policlínica San José,
Trox, Alstom Contracting eta abarrek, alegia).

Azken bost urteetan antzinatasunean aldaketa handiak egin dira eta aldaketa horiek guz-
tiek batera duten garrantziari begiratu behar zaio. Hala ere, etorkizunari begira, badirudi
antzinatasunak gero eta garrantzi txikiagoa izango duela soldata osatzen duten osagaien
artean, dela gehienezko urte kopuruak eta oinarrizko soldataren gehienezko portzenta-
jeak behera egingo dutelako, dela apurka-apurka antzinatasuna desagertuz edo ordeztuz
joango delako.

Hitzarmenaren soldata erregimena ez aplikatzea

Sektore hitzarmenetan hitzarmenaren soldata erregimena ez aplikatzeari buruzko klausu-
lak ugariak izaten dira. Hamar sektore hitzarmenetatik zazpik beren artikuluen artean
halako klausularen bat edukitzen dute. Haien eraginpean eremu horretako hamar langile-
tatik zortzi eta 42.931 enpresa hartzen dituzte.

EAEko eremua duten sektore atzarmenik gehienek soldata erregimena ez aplikatzea
batzorde paritarioaren eskutan uzten dute, honen ordez Precoren prozedurak ere jar
dezaketelarik. Hau batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan gertatzen da. Araban, berriz, zailta-
sun ekonomikorik duten enpresetan hitzarmenaren soldata erregimena ez aplikatzea
bakarrik bost sektore hitzarmenetan ezarri da: siderometalurgiaren industrian, eraikun-
tzan, metalaren merkataritzan, etxez etxeko laguntzan eta zementutik eratorritako indus-
trietan, alegia. Oro har hartuta, hitzarmenean soldata erregimena ez aplikatzea ez
daukaten langileak %16 dira. Hitzarmen hauen artean banka pribatua, Bizkaiko eraikun-
tza eta Arabako ostalaritza aipatu behar dira.

47. koadroa. Soldata erregimena ez aplikatzeari buruzko klausula duten eta 
2001 urtean indarrean zeuden hitzarmenak
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 5 29,41 25.489 68,24

BIZKAIA 30 71,43 129.756 75,79

GIPUZKOA 24 82,76 107.256 98,64

LURRALDE ARTEKOA 2 66,66 19.433 95,89

EAE 61 67,03 281.934 84,62

ESTATUAREN EREMUA 58 72,50 57.496 82,10

GUZTIRA 119 69,59 339.430 84,18



Jarraian Gipuzkoako metalaren hitzarmen kolektiboak dakarren soldata erregimena ez
aplikatzeari buruzko klausula eskaintzen dugu.

“Artículo 51.Cláusula de inaplicación salarial.

Los incrementos salariales establecidos en este convenio podrían no ser de necesaria u
obligada aplicación para aquellas empresas cuya estabilidad económica pudiera verse
dañada como consecuencia de su aplicación.

Las empresas que aleguen dichas circunstancias deberán poner de manifiesto ante la
representación legal de los trabajadores y los delegados sindicales, la documentación
precisa (balances, cuentas de resultados o, en su caso, informe de auditores o censores
de cuentas, así como las medidas y previsiones para contribuir a la viabilidad de futuro
de la empresa) que justifique un tratamiento salarial diferenciado.

Los representantes legales de los trabajadores y los delegados sindicales, están obliga-
dos a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a los que
han tenido acceso como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, obser-
vándose respecto de todo ello sigilo profesional.

En todo caso, lo establecido en los párrafos anteriores sólo se circunscribirá al incremento
salarial del convenio, hallándose obligadas las empresas afectadas, por el contenido del
resto del convenio.

La comunicación a que se hace referencia deberá formularse en el plazo de quince días
contados a partir de la publicación del convenio en el boletín oficial de Gipuzkoa o en el
caso de revisiones salariales en el plazo de 15 días a contar desde la publicación de las
mismas. En el mismo plazo habrá de ponerse en conocimiento de la comisión mixta de
convenio acompañándose copia del escrito formulado a la representación de los trabaja-
dores.

Los plazos establecidos en el párrafo anterior tienen el carácter de obligatorio. Su incum-
plimiento impedirá a las empresas acogerse a lo establecido en esta disposición.

De producirse acuerdo en las negociaciones entre la empresa y la representación de los
trabajadores, éste deberá ser comunicado a la comisión mixta. En el supuesto de des-
acuerdo, o, en todo caso, transcurridos treinta días sin alcanzarse acuerdo, cualquiera de
las partes podrá acudir para solventar las discrepancias, al Acuerdo Interconfederal sobre
Procedimientos Voluntarios de Resolución de Conflictos Colectivos (Preco-II), publicado
en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 131 de 3 de julio de 1990.

La determinación, en su caso, de las nuevas condiciones salariales se producirá median-
te acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y los delegados
sindicales.”
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Era berean, enpresa hitzarmen batzuetan, ekonomiari dagozkion gauzetan aplikatu ahal
izateko baldintzak jartzen dira (adibidez Lantegi Batuetan). Hala gertatzen da jarraian
eskaintzen dugun La Bacaladera enpresaren hitzarmenaren kasuan:

Art. 27. Aplicabilidad salarial.

Se acuerda que cuando la empresa soporte dos años consecutivos de pérdidas o cinco
alternos de pérdidas en un periodo de diez años, podrá considerarse excluida de la apli-
cabilidad del Convenio. El procedimiento a seguir será el siguiente:

a)Informe del Auditor titulado en el cual conste de modo expreso la cuantía de las citadas
pérdidas.

b)Entrega por la empresa a la representación sindical de la misma del informe dando un
plazo de alegaciones que no será inferior a quince días.

c)Examinadas las alegaciones de los representantes, la empresa adoptará la decisión
pertinente dando cuenta a la Comisión Paritaria.

d)Caso de que los representantes de los trabajadores no estén conformes con la decisión
de la empresa, podrán elevar sus discrepancias a la Comisión Paritaria del Convenio.
Definida por ésta su posición, se tomará dicha decisión. En caso de no acuerdo, trans-
curridos 30 días desde su presentación a la Comisión Paritaria, las partes podrán ejercer
las acciones oportunas ante la jurisdicción competente, sin que en uno u otro caso obste
a la ejecutividad de la decisión de la empresa. 

La inaplicabilidad del convenio se referirá siempre a los efectos económicos del mismo
en todo su ámbito. 

D. Sektore hitzarmenetan ezarritako ordainsariak

Atal honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetan itundutako sektore
hitzarmen kolektiboetan lanbide kategoria desberdinetarako ezarri diren ordainsarien kon-
parazio azterketa egin dugu.

Konparazioa egiteko, sektore bakoitzeko lau edo bost kategoriarik adierazgarrienen urte-
ko soldata gordinak hartu dira kontuan.

Hala ere, aztertutako hitzarmenen jardueraren desberdintasuna dela eta, batean eta bes-
tean aukeratutako kategoria ez dira ezinbestean berbera izango. Aitzitik, ahalik eta argien
azaldu ahal izateko, antzeko ezaugarriak dituzten talde homogeneoak egiten saiatu gara.
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a) Siderometalurgiaren industria

48. koadroa. Siderometalurgiaren industriako 2001 urteko soldata taulak

Lehen azterketa batean, nabarmendu beharko genuke sektore honetako langileen solda-
ta mailarik onena Gipuzkoan gertatzen dela eta kopururik txikienak, lizentziatuen katego-
rian izan ezik, Bizkaian gertatzen direla.

Konparazioa egitean, beste aldagarri bat ere sartu dugu: lan denbora. Lurraldeetan ezarri
den urteko lan orduen kopuruari begiratzen badiogu, ikus daiteke Gipuzkoak, soldatarik
handienak izateaz gainera, lanaldirik laburrenak dituela.

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . 1.753 ordu urteko

• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . 1.734 ordu urteko, lanaldi etenean
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.714 ordu urteko, lanaldi etengabean

• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . 1.722 ordu urteko, lanaldi etenean
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.707 ordu urteko, lanaldi etengabean

Garrantzi txikiagoa duten baina kontuan hartu behar diren beste aldagarri batzuk, aipatu-
tako zenbatekoetan sartuta ez dauden ordainsarizko kontzeptuak dira. Duten eraginaga-
tik, dieten zenbatekoak aztertu ditugu:

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . 4.783  pta. (3 egunerainoko joan etorrietarako)

• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . 4.850  pta. (7 egun edo egun gutxiagoko joan etorrietarako)

• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . 6.591  pta. (3 egunerainoko joan etorrietarako)

Azkenik, aztertutako hiru kontzeptuak, hau da, urteko ordainsari gordina, lanaldia eta die-
tak, batera hartuz gero, Gipuzkoako hitzarmenean itundutako baldintza ekonomikoak
nabarmentzen dira.
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ARABA BIZKAIA * GIPUZKOA *

LIZENTZIATUA 3.057.214 3.471.249 4.163.425

LANTEGIKO MAISUA 2.519.232 2.422.282 2.998.848

OFIZIAL LEHENA 2.406.327 2.133.083 2.704.369

ESPEZIALISTA 2.040.000 2.000.000 2.434.595

PEOIA 2.000.000 2.000.000 2.434.595

*   Pizgarririk gabeko urteko ordainsaria



b) Eraikuntza eta herri lanak

49. koadroa. Eraikuntza eta herri lanak sektoreko 2001 urterako soldata taulak

Ordainsaririk altuenak ezarri dituen hitzarmena Gipuzkoakoa da eta ordainsaririk txikie-
nak, berriz, Bizkaiko hitzarmenak ezarri ditu.

Hitzarmen horietako bakoitzean agertzen den urteko lan orduen kopuruari dagokionez:

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.756 lan ordu urteko
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.744 lan ordu urteko
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.738 lan ordu urteko

Gipuzkoak, soldatarik handienak izateaz gainera, beste bi lurralde historiko biek baino
urteko lan ordu kopuru txikiagoa dauka.

50. koadroa. Eraikuntza eta herri lanak sektoreko beste ordainsari 
kontzeptu batzuk

Dietei dagokienez, txikienak Arabakoak dira. Kilometroaren prezioari dagokionez, araudia
desberdina da, ibilgailuan zenbat langile bidaiatzen diren kontuan harturik, prezio desber-
dinak aurreikusten baitira. Joan etorrien gastuaren kontzeptu honetan, gutxienezko kon-
pentsazioari dagokionez, Bizkaia dugu, berriz ere, ordainsaririk behekoena duena.
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

ARKITEKTOA 3.603.435 3.409.487 5.007.975

ARDURADUNA 3.047.872 2.921.342 3.302.023

LANBIDEKO OFIZIAL 1.A 2.820.420 2.669.759 2.907.609

PEOI ARRUNTA 2.490.776 2.221.475 2.551.366

DIETA OSOA KILOMETROAK

ARABA 3.533 pta. 42-46 pta./km.

BIZKAIA 5.215 pta. 37-44 pta./km.

GIPUZKOA 5.100 pta. 39-40 pta./km.



c) Ostalaritza

51. koadroa. Ostalaritza sektorearen 2001 urterako soldata taulak

Lehen azterketan Gipuzkoak beste biek baino ordainsari handiagoak dituela erakusten
du; ordainsaririk txikienak, berriz, Bizkaian gertatzen dira, barraren kategorian izan ezik
behintzat.

Urteko lan denbora aztertuz gero:

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.769 lan ordu urteko
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 lan ordu urteko
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.763 lan ordu urteko

Ikusiko da Bizkaiak beste lurralde historiko bietan itundutako lanaldia baino lanaldi luzea-
goa daukala.

d) Metalaren merkataritza

52. koadroa. Metalaren merkataritzaren 2001 urterako soldata taulak

Arabako hitzarmenak hiru hitzarmenetako ordainsaririk txikienak itundu ditu eta ordainsa-
ririk altuenak, berriz, Gipuzkoakoak ezarri ditu.

Haietako bakoitzean ezarritako lanaldiari dagokionez:

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.776 lan ordu urteko
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.770 lan ordu urteko
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.753 lan ordu urteko
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ARABA* BIZKAIA GIPUZKOA

SUKALDARIEN BURUA 2.600.962 2.449.500 2.639.322

BARRAKO BURUA 2.404.920 2.449.500 ** 2.639.322**

ZERBITZARIA 2.253.418 2.161.500 2.269.904

LAGUNTZAILEA 2.084.852 2.041.500 2.164.124***

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

LIZENTZIATUA 2.918.550 2.999.649 3.332.280

MERKATARITZA
SAILEKO BURUA 2.168.040 2.452.570 2.760.465

SALTZAILEA 1.834.605 2.318.106 2.320.515

SALTZAILE
LAGUNTZAILEA 1.667.700 2.114.092 2.151.525

* Beste sektoreak, ostatua salbu ** Mostradoreko lehen arduraduna      *** Kafetegiko laguntzailea



Nabarmengarria da Arabak, soldatarik txikienak dituen hitzarmena izanik, lan ordu kopu-
rurik handiena edukitzea.

Beste ordainsari kontzeptu batzuei dagokienez, dieten kasuan adibidez, Arabako hitzar-
menean ez da zenbateko finkorik ezarri: langileak egin dituen gastuak ordaintzen dira,
behar den ziurtagiria aurkeztu ondoren. Bizkaikoan eguneko 7.305 pezetako dieta osoa
ezarri da eta Gipuzkoako dietak ostaturako 6.080 pta, gosarirako 260 pta bazkarirako
2.278 pta eta afarirako 1.652 pta dira.

e) Bulegoak

53. koadroa. Bulegoak sektorearen 2001 urterako soldata taulak

Sektore honetan ordainsaririk handienak kategoria guztietan Gipuzkoakoak dira,
Bizkaiarekiko desberdintasunak handiak izan daitezkeela.

Beste aldagai batzuek aztertuta, adierazgarri gertatzen da itundutako lanaldia:

• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.767 lan ordu urteko
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.766 lan ordu urteko

Ikus daitekeenez, urteko lan orduen kopurua oso antzekoa da hitzarmen bietan.

Gipuzkoako hitzarmen kolektiboko dieten erabilera bitxi xamarra da; izan ere, etxetik kan-
pora bazkaltzen denean, eguneko soldata garbiaren %75eko dieta ordaintzen da eta etxe-
tik kanpora otorduak eta gaua egin behar direnean, dieta eguneko soldata garbiaren
%125ekoa da. Era berean, kilometroko 37,70 pta ordaintzen dira.

Bizkaiko hitzarmenean dietak honela antolatzen dira: 

Espainiako lurraldean egindako joan etorrietarako dietak 2001 urtean sektore gehienetan
honako hauek dira:

— Gosaria:  . . . . . . . . . . . . . . . . .348 pezeta.
— Bazkaria:  . . . . . . . . . . . . . . 2.455 pezeta.
— Afaria:  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.760 pezeta.
— Kilometroak (langilearen autoa): 50 pezeta /km.
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ARABA* BIZKAIA** GIPUZKOA

LIZENTZIATUA - 3.342.827 4.227.477

OFIZIAL ADMINISTRARI
LEHENA - 2.473.619 2.879.364

TELEFONISTA ATEZAINA - 2.039.169 2.536.457

ADMINISTRARI
LAGUNTZAILEA - 1.938.842 2.234.861

* Araban ez dago bulegoetako hitzarmenik.  ** Beste sektoreak, ingeniaritza eta informatika izan ezik



f) Merkantzien errepideko garraioa

54. koadroa. Merkantzien errepideko garraioaren 2001 urterako soldata taulak

Ikus daitekeenez, ordainsariak handiagoak dira Bizkaiko lurralde historikoan eta txikienak,
berriz, Arabari dagozkionak ditugu.

Lurralde bakoitzean itundu diren lan orduen kopurua kontuan hartuz gero, hiruetako lanal-
dirik txikiena Gipuzkoak dauka:

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.764 lan ordu urteko
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.766 lan ordu urteko
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.738 lan ordu urteko

Beste ordainsari kontzeptu batzuek, Estatuaren barruko zein atzerriko joan etorrietarako
dietak, adibidez, desberdin erabiltzen dira batean eta bestean:

• Araba: Espainia eta Portugal Beste herri batzuk

Bazkaria 1.706.- Pta. 2.133.- Pta.
Afaria 1.585.- Pta. 1.979.- Pta.
Ohea 1.706.- Pta. 3.046.- Pta. *
Hamaiketakoa 731.- Pta. -
Guztira 5.728.- Pta. 7.158- Pta.

* Ohea eta gosaria
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ARABA* BIZKAIA** GIPUZKOA

NAZIOKO GIDARIA 2.271.498 2.616.000 2.451.995*

ESKUALDEKO GIDARIA 2.207.158 2.495.445 -

TOKIKO GIDARIA 2.177.124 2.364.675 2.381.925 **

GIDARIAREN
LAGUNTZAILEA 1.999.239 2.344.350 2.264.990

ZAMA LANETARAKO
MUTILA 1.999.239 2.250.795 2.187.640

* Gidaria eta bideko mekanikaria ** Banaketarako gidaria



• Bizkaia:

Ohea 1.749.- Pta.
Gosaria 593.- Pta.
Bazkaria 1.611.- Pta.
Afaria 1.563.- Pta.
Guztira 5.516.- Pta.

Atzerrirako dietak:

228 libera
62.678 lira italiar

134 marko alemaniar
57 libra esterlina

1.576 franko belgikar

• Gipuzkoa:

Bazkari edo afaria 1.773 Pta.
Gosaria eta ohea 1.743 Pta.
Dieta osoa 5.291 Pta.

Atzerrirako dieta:

233,4 libera
81.397 lira italiar

116,5 marko alemaniar
45,6 libra esterlina

1.797 franko belgikar

Azkenik, aztertu ditugun kontzeptuak (urteko ordainsari gordina, lanaldia eta dietak) hiru-
rak batera hartzen baditugu, ikusiko da nabarmenki Araban beste lurralde bietan baino
beheragoko baldintzak itundu direla.
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8.1.2. Enpresaren antolakuntza

A. Lanaldia

a) Lanaldiaren iraupena

Atal honetan, 2001 urteko negoziazioan itundu den lanaldiaren iraupena zein izan den
adieraziko da.

Lanaldia zenbatzeko, lortutako datuak era homogeneoan jarri behar izan ditugu, urteko
lan ordutan eman ahal izateko. Hitzarmenik gehienetan lanaldia urteko ordutan ituntzen
da, baina, zenbait hitzarmen jakinetan asteko ordutan zehazten da oraindik ere. Halako
kasuetan, hitzarmenak ematen duen informazioa hartarako bidea ematen badu, lanaldia
urteko orduetara itzuli da eta, itzulketa hori ezin eginezkoa izan denean, II. Eranskinean
gehitu den itzulketa taula erabili dugu.

2001 urterako itundu den batez besteko lan orduen kopurua 1.717 ordu izan dira. Sektore
hitzarmenek ezarri duten lanaldia nahikoa luzeagoa izan da (1.722 ordu urteko) enprese-
tan itundu dena baino (1.695). Enpresa hitzarmenetan, berriz, enpresa pribatuan itundu
den lanaldia (1.707 ordu) enpresa publikoetan itundu dena (1.636 ordu urteko) baino
luzeagoa izan da.

55. koadroa. Urteko lan orduak lurralde eta aplikazio eremuen arabera

EAEko organo zentraleko hitzarmenetan lanaldia batez bestekoa baino txikiagoa da, ira-
kaskuntza pribatuaren eta ikastolen hitzarmenen eragina dela eta.

Estatua oro har hartuta, eremu horretako hitzarmenetako lanaldia (1.759 ordu urteko, Lan
Ministerioak adierazten duenez), 55. koadroak EAEn eragina duten Estatuaren eremuko
hitzarmenetarako dakarren kopurua (1.744 ordu) baino altuagoa da, Estatuaren eremuko
hitzarmenek eragin desberdina baitute EAEn eta zerbitzuen sektoreko hitzarmenek (ban-
kak, aurrezki kutxek, aseguruek etab.) eragin handiagoa dutenez, batez bestekoa txikia-
goa baita.
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LURRALDE EAE ESTATU GUZTIRAARTEKOA EREMUA

SEKTOREA 1.754 1.744 1.738 1.273 1.715 1.758 1.722

ENPRESA 1.717 1.680 1.701 1.635 1.690 1.707 1.695

PRIBATUA 1.722 1.694 1.716 1.713 1.707 1.706 1.707

PUBLIKOA 1.641 1.605 1.606 1.592 1.605 1.709 1.636

GUZTIRA 1.742 1.734 1.735 1.343 1.711 1.744 1.717



56. koadroa. Lanaldiaren iraupena EAEn eta Estatuan 2001 urtean 
(urteko orduen kopurua)

Lurralde historikoen arabera, lanaldirik txikiena Bizkaikoa da (1.734 ordu) eta Arabak,
berriz, lanaldirik luzeena dauka: 1.742 ordu. Hala ere, enpresa batzuek, zerbitzu enpre-
sek adibidez, Bizkaian duten eragina aipatu behar da, batez bestekoa jaisten baitute.

Jarduera sektoreka, aztertutako sektoreetan zerbitzuenak du lanaldirik laburrena, guztien
batez bestekoa baino laburragoa, alegia. Nekazaritza eta arrantza, industria eta eraikun-
tza sektoreek, berriz, batez bestekoa baino lanaldi handiagoa daukate.

57. koadroa. Sektore ekonomiko eta lurralde eremuaren arabera

Negoziazio kolektiboaren gorabeherek eurek kopuruak alda ditzakete, urte jakinerako
zenbait sektore eta enpresa hitzarmen sinatzen ez direlako edo hitzarmen kolektibo
berriak agertzen direlako; horregatik magnitude homogeneoak erabiltzea beharrezkoa da.
Halaxe egin dugu 2000 eta 2001eko hitzarmenen lagin baten kasuan, lanaldiaren bila-
kaera nolakoa izan den zehaztasunez ikusi ahal izateko.

Azterketa hau, 2000 eta 2001erako lan egonkor denborari buruzko informazioa ematen
zuten hitzarmenen lagina erabiliz egin dugu (hitzarmenen %94 eta eragindako langileen
%99) eta handik atera daiteke batez beste urteko lan orduen kopuruak 8 orduz eta 33
minutuz behera egin duela (EAEn erregistratutako hitzarmenetan 9 ordu eta 41 minutuz
jaitsi da), ordu murrizketarik handiena hiru lurralde historikoetan itundu delarik (9 ordu
Araban eta Gipuzkoan eta 11 ordu Bizkaian). Oro har, lanaldiaren bilakaeran aurreko
urtean baino murrizketa handiagoa izan dela ikus daiteke.
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EAE ESTATUA

SEKTOREA 1.722 1.764

ENPRESA 1.695 1.709

GUZTIRA 1.717 1.759

NEKAZARITZA INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRAARRANTZA

ARABA 1.758 1.749 1.756 1.722 1.742

BIZKAIA 1.649 1.734 1.744 1.733 1.734

GIPUZKOA 1.748 1.725 1.738 1.750 1.735

LURRALDE - 1.710 - 1.325 1.343
ARTEKOA

EAE 1.703 1.733 1.744 1.681 1.711

ESTATUAREN 1.778 1.739 1.749 1.746 1.744
EREMUA

GUZTIRA 1.751 1.734 1.744 1.698 1.717



58. koadroa. Lanaldia laburtzen duten hitzarmen kolektiboak 2001/2000

2001 erako lanaldia 2000koarekiko laburtzen duten hitzarmen kolektiboak erdia baino
gehiago dira (EAEn %67). Lanaldia laburtze honek bere eraginpean azterketako hamar
langileetako zazpi eta EAEko hamar langileetako zortzi hartzen ditu. Lanaldia laburtzeko
joera sindikatuek asteko 35 orduak lortzeko egin duten eskariak indartu du, 2001erako
halako lanaldia oso hitzarmen gutxitan jarri bada ere Autonomi administrazioaren lan kon-
tratudun langileak, Usoa Lantegiak, Bilboko udal etxebizitzak, Bilboko Orkestra
Sinfonikoa, Gardelegi, Aranbarri udal musika eskola, Ranzari, Badesa, Segema etab.).
Hitzarmen batzuek, 35 orduak aplikatzea datozen urteetarako uzten dute (2002rako
Aparcabisa, Ramel, FCC Medio Ambiente eta abarrek; 2003rako Metrobilbao, Ferroser,
Cespa, Papresa eta abarrek). Lanaldiak izan duen laburtzea ulertzeko, erabakigarria izan
da sektore hitzarmen kolektibo nagusiek (siderometalurgiaren industriak, eraikuntzak
etab.) hiru lurralde historikoetan izan duten beherakada, baita euskal administrazioen zer-
bitzuko lan kontratudun langileen hitzarmenetako lanaldiaren laburtzea ere.

59. koadroa. Itundutako lanaldiaren aldaketa

Emaitza hauek eta 2000-1999 tartean lortutakoak konparatuz gero, ondorioa hauxe izan
daiteke: 2001ean lan orduak murrizteko joerari berriz ere jarraitu zaio, aurreko urteetan
baino neurri handiagoan, jarraitu ere.
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LAGINA ALDAKETAK

Lanaldia Lanaldi
Hitzarmenen Langileen laburtzen duten laburragoa 

% % hitzarmenen duten
% langileen %

ARABA 99,22 99,59 75,19 92,94

BIZKAIA 98,78 99,82 67,35 87,51

GIPUZKOA 98,85 99,98 56,32 82,71

LURRALDE ARTEKOA 90,91 99,06 59,09 19,71

EAE 98,55 99,79 67,08 82,49

ESTATU EREMUA 85,89 97,16 29,06 32,81

GUZTIRA 94,42 99,27 54,67 72,69

99-98KO LANALDIA 00-99KO LANALDIA 01-00KO LANALDIA
LABURTZEA LABURTZEA LABURTZEA

(URTEKO ORDUAK) (URTEKO ORDUAK) (URTEKO ORDUAK)

ARABA 4,24 5,17 8,83
BIZKAIA 3,45 4,68 10,84
GIPUZKOA 3,76 4,56 8,94
LURRALDE ARTEKOA 0,11 4,01 6,10

EAE 3,47 4,67 9,69
ESTATU EREMUA 2,04 6,27 3,84

GUZTIRA 3,21 4,97 8,56



b) Lanaldiaren banaketa irregularra eta aparteko orduak

Gai bi hauek elkarrekin batera aztertzea erabaki dugu, gaiak eurak gero eta sarriago elka-
rrekin batera joaten direlako. Negoziazio kolektiboak arreta handia eman dio lanaldiaren
banaketari. Hitzarmen kolektiborik gehienetan lanaldia era erregularrean banatzen da,
udako garaiko lanaldi etengabea alde batera utzirik, baina hitzarmen kolektiboek gero eta
sarriago lanaldiaren banaketa irregularra ezartzen dute. Langileen erdiari baino gehiago-
ri eragiten dieten hitzarmenen heren bat baino gehiagok, modu batera edo beste batera
lanaldia irregularki banatu dute. Banaketa irregular hau behar desberdinetatik etortzen da:
urtaroko beharretatik (ardoaren industrian, izozkigintzan etab), ekoizpen behar zehatze-
tatik (siderurgian, adibidez), zerbitzu beharretatik (adibidez garraioan) etab. Baina beste
batzuetan aparteko orduen kopurua murrizteko ezartzen da.

2001eko negoziazio kolektiboan, gai honi dagokionez, gauza desberdinak itundu dira:
eguneko eta asteko gehienezko lanaldiak (eguneko 5 ordutik 9 edo 10era eta asteko 39
ordu Bizkaiko bidaztien errepideko garraioan, eguneko 6 ordutik 9ra Estatuko anbulan-
tzietan, 6,5 ordutik 9ra Gipuzkoako siderurgian, 7 ordutik 9ra Arabako ardoaren industrian,
gehienez ere eguneko 10 ordu eta asteko 50 ordu Bizkaiko siderurgian etab.), ordu era-
bilgarrien poltsak (120 ordu Alstom T & D-n, 110 ordu desinfekzioaren sektorean, 100 ordu
Bizkaiko siderurgian, 80 ordu Consonni-n, 65 ordu Gipuzkoako siderurgian, 70 ordu
Arabako metalean, 50 ordu esne industrietan, 40 ordu Euskotrenen, 32 ordu ACBn, 30
ordu Herrajes Ocariz-en, 20 ordu Arabako zuraren industrian etab.) eta malgutasun por-
tzentajeak (%10 Gizakia Fundazioan, %7,5 Legaian etab.). Malghutasun hau, dena den,
mugatu egin da batzuetan (hiru hilabete gehienez ere Garay Recubrimientos-en, egute-
gia gehienez ere 7 egunez aldatzea Laminaciones Arregui-n etab.).

60. koadroa. Siderometalurgiaren industriako sektore hitzarmenetako 
ordu erabilgarri poltsak

Hitzarmenetan aparteko orduak nola agertzen diren aztertuta, ikus daiteke enpresetako
jardueran aparteko orduak egiteak duen ohikotasuna kendu eta salbuespeneko egoeran
jartzeko asmoa dagoela, horrela enplegua sortzekotan. Ildo honetan gizarte ekintzaileek
1999ko urtarrilean Lan Harremanen Kontseiluan Enpleguaren aldeko Akordioa sinatu
zuten; akordio honen bidez, aparteko orduak, egiturazkoak edota ezinbestekoak direnean
salbu, kentzeko konpromisoa hartu zuten, enplegua sortu eta enpresa antolakuntza arra-
zionalizatzeko.

2001eko negoziazio kolektiboaren edukiari begiratuta, ikus daiteke, aztertutako hitzarme-
nen eraginpeko langileen erdia baino gehiagori eragiten dieten hitzarmenen ia heren
batek, aparteko orduak kentzeari buruzko konpromisoak dakartzatela, hitzarmen horieta-
korik gehienek ohiko aparteko orduak eta egiturazkoak edota ezinbestean egindakoak
bereizten badituzte ere. Beste alde batetik, hitzarmen kolektiboen %25ek aparteko orduak
murrizteko edo mugatzeko konpromisoak ezarri dituzte. Haietako askok Langileen
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Urteko lanaldi Urteko ordu Erabilgarritasun
etena erabilgarri orduen %
(2001) kopurua lanaldiarekiko

ARABA 1.753 70 3,99
BIZKAIA 1.734 100 5,76
GIPUZKOA 1.722 65 3,77



Estatutuak ezarritako muga (adibidez 80 egiturazko ordu Garay Recubrimientos-en);
beste batzuek, berriz, muga hori jaisten dute (egiturazko 72 ordu Bizkaiko gasolindegie-
tan, 60 ordu Herramientas Lumi-n etab.) edo ondorioak jartzen dituzte (adibidez, lanpos-
tu berri bat lanaldia besteko aparteko ordu kopurura heltzen den bakoitzean Bizkaiko
arrain kontserbetan). Hitzarmen batzuek egiturazko eta ezinbesteko orduak zein diren
zehazten dute. Testu batzuek, errepideko garraiokoek, adibidez, aparteko ordu guztiak
egiturazkotzat jotzen dituzte. Beste hitzarmen batzuetan aparteko orduak, jardueraren
arabera, derrigorrezkotzat hartzen dira, esate baterako idatzizko prentsan lanak amaitze-
an edo itsasoko garraioan.

Aparteko orduak konpentsatzeko moduari buruz, berriz, hitzarmenek oro har ordu arrun-
tek dauzkaten ordainsariak baino ordainsari handiagoak ezarri izan dituzte. Hala ere,
azken bost urteetan ordainsariaren gehitzea aniztu egin da eta agertu diren hitzarmene-
tan, gehitze hori batzuetan betiko %75 baino gehiago eta beste batzuetan gutxiago izan
ohi da.

Datozen grafikoetan, aparteko orduak daukan ordainsaria edo konpentsatzeko dagokion
atsedenaldia islatzen da, hitzarmen kolektibo eta eragindako langileen kopuruaren ara-
bera, agertu ere. Horretarako hitzarmenen erdia baino gehiago (%58) hartzen dituen
laginketa bat egin da; hitzarmen hauek behar besteko informazioa eman dute eta ondo-
ren adierazten diren tarteetan kokatu ahal izan ditugu:

• Ordu arruntarekiko %75 baino gehiago gehitzea (>175%) bai ordainsarian, bai kon-
pentsatzeko atsedenean.

• Ordu arruntarekiko %75 gehitzea (175%) kasu bietan.
• Ordu arruntarekiko %75 baino gutxiago gehitzea (<175%) Kasu bietan.
• Ordainsaria edo konpentsatzeko atsedena ordu arrunta bezalakoa (100%).

Laginketatik kanpora bakarrik geratu dira aparteko orduen ordainsaria adierazten ez
zuten hitzarmenak, gehitzea era zehatzean kalkulatzeko bidea ematen ez zutenak eta
konpentsatzeko modu nahastua zeukatelako, tarte jakin batekin lotzeko zailak zirenak.

23. grafikoa Hitzarmen kolektiboak eta aparteko orduak ordainsariz zein 
atsedenez konpentsatzeko portzentajeak
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24. grafikoa Hitzarmen kolektiboek eragindako langileak eta aparteko orduak
ordainsariz zein atsedenez konpentsatzeko portzentajeak

Aparteko orduak konpentsatzeko gero eta ohikoagoa da atsedena ezartzea, gehitzea
desberdina izan badaiteke ere (%200 Gipuzkoako arrain handizkarietan, %175 Arabako
siderurgian etab.); hitzarmen batzuek %75 baino gehitze txikiagoa itundu dute (%150
Bizkaiko siderurgian, %140 Egui-n, %133 Gipuzkoako siderurgian, %125 Degremont-en
etab.). Hala ere, oraindik ere hitzarmen askok zenbateko finkoko diru konpentsazioa itun-
du dute (Atofina, Miesa, La Bacaladera, Trelleborg, Zuvillaga etab.) edo orduko gehitzea
ezarri dute (%200 Cinematografía Capitol-en, %185 Bizkaiko gozokigintzan, %175
Arabako altzarien merkataritzan, %150 Bizkaiko garbiketan, %130 Guardian-en etab.).
Halaber, aparteko orduak konpentsatzeko, ordainsari eta atsedenaren arteko aukera ere
eskaintzen da (%200ean Sasemar-en, %175ean Combisa-n, %150 Laminados Velasco-
n etab.); aukera hau batzuetan enpresariak egin dezake (adibidez Aratubo-n) eta beste
batzuetan langileak (Guinea, SK10 etab.), bien arteko akordioa ere ezartzen delarik (adi-
bidez Bizkaiko zuraren industrian). Negoziazio kolektiboak ematen dituen aukera hauek
desberdinak izan daitezke. Zenbait kasutan atsedenari lehentasuna ematen zaio (%175
ordainsaria bada eta %200 atsedena izanez gero Europcar-en, %110 ordainsaria bada
eta %115 konpentsatzeko atsedena bada Inyectametal-en etab.). Zenbait hitzarmenetan
konpentsazio nahastuak itundu dituzte, hau da, konpentsatzeko atsedena gehi diruzko
ordainsaria (adibidez,  ordubeteko atsedena gehi ordainsaria Herramientas Eurotools-en).
Kasu batzuetan konpentsatzeko modua enpresaren barruan egin beharreko akordioaren
arabera uzten da.

Beste gai batzuk ere agertu dira. Adibidez, kasu batzuetan aparteko ordu guztiak egitu-
razkotzat jo dira (adibidez bidaztien garraioan). Aparteko orduen ordainsariari dagokionez,
kasu batzuetan ordainsari hau izoztu egin da (Crown, Mebusa etab.). Beste mugarik ere
gertatu da, adibidez Gipuzkoako fruta handizkarien hitzarmenak, hitzarmenaren soldata
erregimena ez aplikatzeko baldintzatzat, langileko aparteko orduak urtean 20 baino gehia-
go ez izatea ezartzen du.

Eta lanaldiaz beste gauza batzuk ere negoziatu dira: lanaldi murriztua ezartzea (adibidez
Telefónica-n) edo presentzia orduak ezartzea (adibidez anbulantzien sektorean).
Hitzarmen batzuetan lanaldia batzorde paritarioan aztertuko da. Aipatzekoa da, azkenik,
lanaldi aldagarriko kontratu mugagabea (adibidez, Michelin).
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B. Antolakuntza

Negoziazio kolektiboak lanaren antolakuntzarekin zerikusia duten hainbat gai aztertu ditu.
Hala, adibidez, honako gai hauek aztertu ditu: produktibitate helburuak (Cables y
Alambres Especiales) kalitatea (Catelsa, Tarabusi, Paradoreak etab.), teknologia berriak
(Bekaert), lanbide sustapena (Banco de España, Milupa, Saemar, Atesa etab.), inbertsio
planak (Cables y Alambres Especiales), edo absentismoaren erregimena (Estatuko pape-
raren industria, Tubos Reunidos, Rinder, Vacuplas, Cemosa, Aratubo, Ofita etab.).
Jarraian alderdi nagusi bi aztertu ditugu: lanbide sailkapena eta mugikortasuna.

a) Lanbide sailkapena

Lanbide sailkapenean, kategoriak lanbide taldetan biltzeko joera du. Honek ez du esan
nahi kategoria gutxiago egongo direla, joera halakoa bada ere. Era berean, kategoria
horien funtzioak deskribatzen dituzten hitzarmenen kopurua handiagoa da (batzuetan
deskribatze hau, lan ordenantza zaharretan ezarritakoa islatzeko gertatzen da) eta gero
eta sarriago sortzen dira funtzio hauek aztertzeko berariazko batzordeak.

Esandakoa gora behera, hitzarmenik gehienetan oraindik ere lanbide kategoria asko
agertzen dira. Joera hau, gaurko erakundeen garapen horizontalerako bultzadaren kon-
trakoa da, gaurko joera horretan lanbide sailkapena gehiago lotzen baita balio aniztasu-
narekin sustapenarekin, etengabeko prestakuntzarekin eta lanbide karreraren
garapenarekin.

Hainbat hitzarmenetan aurreko lanbide sailkapena aldatu da (ONCE, Finanzauto,
Unyprix, etab.). Batzuetan lanbide sailkapena jartzeko irizpidea lanbide taldea bezalakoak
dira (adibidez Aceralia-n). Era berean, hitzarmen batzuetan lanbide kategorien kopuruak
behera egin du eta beste batzuetan kategoria berriak sortu dira.

Jarraian, lanbide taldeen sailkapena erabiltzen duen Ofita enpresaren hitzarmenaren tes-
tua eskaintzen dugu:

Anexo

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN PROFESIONAL
DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE OFITA, S.A.

PREMISAS

Para la determinación de la Organización Profesional y de la Estructura Salarial se han
partido de las siguientes premisas:

• La definición de los factores de encuadramiento tiene su origen en el Acuerdo de
Cobertura de Vacíos (BOE de 09/06/97) y en el Acuerdo Marzo sobre Sistema de
Clasificación Profesional para la Industria del Metal (BOE de 04/03/96). Estos facto-
res se han precisado y concretado para el Área de Producción de OFITA a través de
sucesivas reuniones de trabajo junto con la Dirección de RR.HH. y la Dirección de
Operaciones.
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• Para la realización del trasvase profesional de los trabajadores del actual sistema de
organización profesional al propuesto para su negociación se ha realizado sin nin-
gún tipo de discriminación, realizándose de manera unitaria el encuadramiento
según la Categoría Funcional de origen.

• Las bandas salariales realizadas a partir de la nueva organización profesional han
sido dispuestas en función de las percepciones salariales brutas, excepto la anti-
güedad, de los trabajadores en ellas encuadradas.

• La adaptación de la organización profesional a la estructura salarial actualizada con
los incrementos para 2001 ha conllevado que únicamente existan dos desfases
salariales por debajo del mínimo previsto, con lo que el coste salarial del nuevo
encuadramiento es casi imperceptible.

• Los diferentes niveles salariales creados en cada Banding Salarial responden a la
necesidades de establecer nivelaciones que posibiliten a los trabajadores su des-
arrollo dentro del mismo Grupo Profesional.

• El promocionamiento en los niveles salariales de un Grupo Profesional se realizará
mediante la valoración por parte del Responsable inmediato del trabajador, median-
te un Sistema de Valoración de los Factores de Encuadramiento.

ORGANIZACIÓN PROFESIONAL

El sistema de Clasificación Profesional diseñado por el Equipo de Trabajo se diseñó sobre
unos Grupos Profesionales que han de comprender unas aptitudes profesionales, unos
conocimientos y un contenido general de la prestación. La aptitud profesional sería la
capacidad y disposición para el desempeño de las funciones propias de un puesto. Por
conocimientos se ha de entender tanto la habilitación que suponen los títulos oficiales
para el desempeño de ciertas profesiones como la experiencia acreditada en la realiza-
ción de una función. Por último, el contenido general de la prestación hace referencia al
conjunto de tareas objetivas que integran la especialidad profesional.

En definitiva, un Grupo Profesional debe formarse tomando en consideración dos ele-
mentos fundamentales, las condiciones que deben reunir los trabajadores para poder
desempeñar las tareas y el contenido propio de esas tareas. Asimismo, y dado que se
pretende sustituir el sistema de clasificación basado en las Categorías Funcionales, éstas
se han tomado como una de las referencias de integración en los Grupos profesionales.
De igual manera, se ha elaborado una matriz de encuadramiento con tres entradas, como
son los Niveles Funcionales, los Grupos Profesionales y las Áreas Ocupacionales o
Familias Profesionales.

El Grupo Profesional incluye, a su vez, diversas Categorías Profesionales con contenido
propio, en donde se recogen las diferentes funciones o puestos de trabajo a desarrollar
en el Área de Producción de OFITA. La Clasificación Profesional, en consecuencia, ten-
dría la siguiente configuración:

Grupo 0. Director de Operaciones
Grupo 1. Jefe de Producción.
Grupo II. Encargados.
Grupo III. Oficiales.
Grupo IV. Especialistas de Producción.
Grupo V. Especialistas de Sección.
Grupo VI. Operarios.
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Para un correcto posicionamiento de los trabajadores de OFITA se han establecido unos
criterios de encuadramiento denominados factores que objetivizan las condiciones exigi-
das a cada empleado para su pertenencia a uno de los Grupos Profesionales que se han
desarrollado.

Un factor es un elemento significativo y claramente definido que OFITA desea establecer
con el propósito de facilitar el encuadramiento, el desarrollo, la formación y la selección
de futuros empleados de la Compañía. Asimismo, estos factores han de ser aceptables,
medibles, entendibles, discriminantes y exhaustivos, sin que pueda existir solapamiento
entre ellos.

Estos factores objetivos son los siguientes:

a) Conocimientos:

- Formación.
- Experiencia profesional

b) Iniciativa/Autonomía
c) Responsabilidad
d) Capacidad de Coordinación
e) Complejidad

Los criterios generales de pertenencia a cada Grupo Profesional, en función de los fac-
tores antes enunciados, vendrían delimitados por los siguientes contenidos:

CRL-LHK NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN - 2001

104

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI

Son aquellos trabajadores que tienen la responsabilidad directa en la
gestión de un área de la empresa a partir de directrices emanadas del
Comité de Dirección, tomando decisiones y participando en la defini-
ción de objetivos concretos.

Son aquellos trabajadores que con responsabilidad de mando realizan
funciones de coordinación y supervisión de tareas homogéneas de
otros trabajadores dentro de un marco de instrucciones precisas de
complejidad técnica media, con autonomía dentro del proceso
productivo.

Son aquellos trabajadores que ejecutan su trabajo bajo la dependencia
de los Encargados y que deben poseer ciertos conocimientos
profesionales, experiencia acreditada y responsabilidad en la ejecución
práctica de las tareas.

Son aquellos trabajadores que, dentro de su familia ocupacional,
realizan trabajos de ejecución autónoma con un alto nivel de
especialización y experiencia.

Son aquellos trabajadores que realizan trabajos concretos que exijan
habitualmente iniciativa y conocimientos o experiencia acreditada
dentro de su especialidad.

Son aquellos trabajadores que ejecutan sus tareas con un alto grado
de dependencia y siguiendo instrucciones precisas, debiendo tener
unos conocimientos elementales.



La relación de los factores de encuadramiento profesional con cada uno de los Grupos
Profesionales previstos para OFITA vendría establecida por la determinación siguiente:
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Operaciones

Azken batean, negoziazio kolektiboa lanbide sailkapena egokituz doa, lanaren antola-
kuntzaren beharretara erantzuteko egokiak diren egitura malguagoak sortuz.
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Correspondencia de los Grupos Profesionales con las Categorías Funcionales

Niveles
Funcionales

Grupos
Funcionales Comercial Staff Operaciones

Familias Ocupacionales

COMITÉ DE DIRECCIÓN

JEFE PRODUCC

ENCARG SECC

OFICIALES

ESPEC. PRODUCC

ESPEC. SECCIÓN

OPERARIOS

ND 0

NR 1

NR 2

NT 3

NT 4

NP 5

NP 6

NIVEL
DIRECTIVO

ND 0

NR 1

NR 2

NT 3

NT 4

NP 5

NP 6

NIVEL
RESPONSABLES

NIVEL
TÉCNICOS

NIVEL
POOL APOYO

DIRECTOR OPERACIONES

JEFE PRODUCCIÓN

ENCARGADOS

ALMACENERO N 4 CAPATAZ ESPECIALISTA ENCARGADO *

ALMACENERO N 2 ALMACENERO N 3 OFICIALES 3ª OFICIALES CONDUCTORES

ESPECIALISTA N 1 B ESPECIALISTA N 2 ESPECIALISTA N 3 ESPECIALISTA N 4

ESPECIALISTA NIVEL 1



b) Higikortasun geografiko eta funtzionala

Aipatu behar da, hamar hitzarmenetik seik higikortasun funtzionalari buruzko gairen bat
aipatzen dutela. Hitzarmenen artikuluetan, langileek duten kategoria baino goragoko edo
beheragoko bati dagozkion funtzioak betetzen dituen kasua agertzen da, baita langilearen
duintasun profesionalaren kalterik gabe gertatzen den lanbide talde berberaren barruko
higikortasun funtzionala ere. Izan ere, ekoizpen sisteman gertatzen diren aldaketa etenga-
beek, higikortasun funtzionalari buruzko akordioen behar gero eta nabarmenagoa dakarte
aldean. Ildo horretan, jarraian Alcoa enpresako konpromisoaren testua eskaini dugu:

Artículo 8.o—Movilidad funcional

1.  Se entiende como movilidad funcional, dentro de la Fábrica:

Cambio de nivel, o subnivel, dentro del mismo grupo funcional.
Cambio de grupo funcional dentro de su nivel.

2.  Cambio de nivel dentro del mismo grupo funcional.
La Dirección, a tenor de las necesidades organizativas, técnicas o productivas podrá des-
tinar a los trabajadores a funciones que conlleven cambio de nivel dentro del mismo grupo
funcional, tanto de forma temporal como con carácter indefinido.

2.1.  Por razones organizativas, técnicas o productivas de carácter temporal, entendién-
dose por tales las no superiores a 6 meses —salvo en los casos de sustitución por IT, ser-
vicio militar y excedencia—los trabajadores podrán ser destinados a la realización de
tareas de diferente nivel dentro de su grupo funcional.

Si el cambio conlleva retribuciones superiores percibirán las del puesto de destino. En
todo caso se garantizará la percepción de las retribuciones del nivel de origen.

Dicho traslado se notificará simultáneamente al interesado y a los representantes de los
trabajadores.

La notificación a los representantes de los trabajadores incluirá:

— Causas que motivan el cambio.
— Nombre de los trabajadores afectados y destino.
— Duración estimada de los traslados.

El trabajador consolidará su encuadramiento en el Nivel superior si realizare dichas
funciones durante más de 6 meses en 1 año o 9 meses en 2 años, excepto en los supues-
tos de sustitución por IT, servicio militar y excedencia.

Una vez concluida la duración del traslado se reintegrará al trabajador a su nivel de ori-
gen.

2.2.  Las discrepancias que pudieran surgir entre la empresa y los trabajadores en la apli-
cación de lo establecido en el apartado 2.1 se someterán al procedimiento de Resolución
de Conflictos establecido en el presente Convenio.

2.3.  Por razones organizativas, técnicas o productivas, la Dirección de la empresa,
previa comunicación a los representantes de los trabajadores, podrá destinar a los traba-
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jadores con carácter indefinido a la realización de tareas de Nivel superior dentro de su
grupo funcional, de acuerdo con las normas de ascenso y promoción contempladas en el
Convenio.

2.4.  Por razones organizativas, técnicas o productivas, la Dirección de la empresa, pre-
vio acuerdo en cada caso con los representantes de los trabajadores, podrá destinar a los
trabajadores con carácter indefinido a la realización de tareas de nivel inferior dentro de
su grupo funcional. En este caso, se garantizará la percepción de las retribuciones del
nivel de origen.

2.5.  Si se produjera el traslado de un productor a un puesto de inferior nivel retributivo
por causas imputables al trabajador, el trabajador mantendrá su nivel de calificación, pero
el porcentaje de prima a percibir se aplicará sobre el nivel que corresponde al nuevo
puesto que ocupe.

3.  Cambios de grupo funcional.

Ante la existencia de necesidades de cobertura de puestos en un determinado grupo fun-
cional y de excedentes en otro, la Dirección previa negociación con los representantes de
los trabajadores, podrá modificar el grupo funcional de los trabajadores, sin cambio de
Nivel, siempre y cuando se les faciliten los conocimientos y habilidades necesarios para
el desempeño del nuevo puesto asignado, si a ello hubiera lugar.

Se garantizarán, a nivel personal, las retribuciones que viniera percibiendo el trabajador,
aplicándose las normas de compensación y absorción que existan en el Convenio.

Transcurrido un plazo de 15 días sin acuerdo en el seno de la empresa, se seguirá el pro-
cedimiento de resolución de conflictos establecido en el Convenio.

4.  Se entenderá que el acuerdo previsto al efecto por el artículo 41.1 del Estatuto de los
Trabajadores queda debidamente cumplimentado con el presente apartado.

Artículo 9.o—Saturación individual del tiempo de trabajo

1.  A efectos de conseguir una adecuada saturación individual, la Dirección de la empre-
sa definirá la plantilla adecuada y facilitará la cualificación precisa para la correcta
adecuación a los puestos de trabajo.

2.  El tiempo de prestación de trabajo comienza y finaliza en el propio puesto, y debe
saturarse en su integridad, lo que comporta la saturación del tiempo total a un nivel de
rendimiento habitual, no inferior al normal.

3.  Con el fin de conseguir la reducción de tiempos improductivos y mejorar la productivi-
dad, los trabajadores realizarán, a requerimiento de sus mandos, aquellas tareas para las
que estén capacitados, aunque no sean propias de su especialidad.

Higikortasun funtzionalak dakartzan beharrak direla eta, gero eta ugariagoak dira balio
aniztasunari buruzko konpromisoak. Balio aniztasuna, langileek hasieran ezarri zaien lan-
postuari egokitzen ez zaizkion zenbait lan egin ahal izatean datza. Kimikaren, hiri
garraioaren eta metalaren sektoreetan balio aniztasuna bereziki ugaria da eta zenbaite-
tan hari buruzko gehigarriak ere ezartzen dira. Jarraian Rontealde enpresaren hitzarmen
kolektiboak balio aniztasunari buruz dakarren testua eman dugu:
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Artículo 10.—Especificaciones de los puestos
(...)

Operadores Polivalentes:

Para cubrir las ausencias a los puestos de trabajo se dispone de los Polivalentes. 

Los Polivalentes son operarios que deben conocer todos los puestos de trabajo.

Los Polivalentes cubrirán las vacaciones del Operador de Carga de Acido, siempre
que no haya horario de día.

Cuando están disponibles, ayudarán en la instalación de dilución de ácido, carga de
ácido, manejo de la grúa de azufre, carga de vagones-cisterna, carga/descarga de bar-
cos, limpiezas, etc.

(...)

Reglamento del Polivalente:

1.  Los Polivalentes cubrirán las ausencias de todos los puestos de trabajo.

2.  El Polivalente pertenecerá al grupo de Encargado o Profesionales de 1.a, cubrien-
do normalmente al grupo que pertenezca.

3.  Si por cualquier circunstancia el Polivalente tuviese que cubrir un puesto de tra-
bajo de superior categoría, éste percibirá además, la diferencia de salario entre las dos
categorías durante el tiempo que cubra dicha categoría superior.

4.  Las vacaciones de 30 días naturales las disfrutará en dos tandas de 15 días, una
de las cuales coincidirá si lo prefiere con los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Se procurará que las vacaciones sean disfrutadas completas, siempre que las necesida-
des del servicio lo permitan.

5.  Los Polivalentes serán voluntarios y nombrados por la Dirección de la Empresa,
una vez superado el período de formación y adiestramiento.

(...)

Beste alde batetik, hamar hitzarmenetatik ia lauk beren artikuluetan barrena higikortasun
geografikoari buruz dihardute. Ekoizpen unitateak lekuz aldatzea, ekonomia, teknika,
antolakuntza edo ekoizpen arrazoiengatik abiatu ohi dira. Hitzarmen kolektiboek, berriz.
honetarako baldintzak sarriago ezartzen dituzte joan etorriei dagokienez, lekualdatzeen
kasuetan baino. Aldi baterako joan etorriek bidaia gastuak eta dietak ordaintzea eta jato-
rrizko lekuan hartzeko atseden egunak ekarri ohi dituzte eurekin. Etxebizitza aldatzeko
beharra dakarten leku aldatzeak, berriz, konplexuagoak dira, batez ere taldekoak badira,
halako kasuetan zenbait tramite behar baitira, haietako nabarmenenetako bat kontsulta
aldia delarik.

Higikortasun geografikoa garatuago dago Estatuaren eremuko hitzarmenetan, haren zati
handi bat, Estatuan lantoki bat baino gehiago dauzkaten nazio arteko Estatuko enpresa
handietan gertatzen baita. Hitzarmen batzuetan gai hau oso garatuta dago, baina gehie-
netan hitzarmenak langilearekin edo langileen ordezkariekin egin beharreko akordioa
aipatu eta leku aldatzearen kostua enpresaren kontura joango dela esan baino ez du egi-
ten. Gipuzkoako sektore hitzarmen batzuek, lan baldintzak sakonki aldatzeari eta higikor-
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tasun geografikoari buruzko klausula jakinak dauzkate eta haien arabera, adostasunik ez
badago, Precoko prozeduretara joko da. Beste hitzarmen batzuek higikortasun geografi-
koari mugak jartzen dizkiote edo prozedura bat ezartzen dute. Jarraian La Estrella talde-
an itundutakoaren testua ematen dugu:

CAPÍTULO III

Movilidad geográfica

Artículo 10. Principios generales.

1. La movilidad geográfica se configura como una facultad empresarial adoptada en
caso de necesidad debidamente acreditada derivada de causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción, que comportan, en su aplicación,
implicaciones funcionales y personales para las Empresas y los trabajadores.

2. La movilidad geográfica se considera igualmente como un derecho que asiste al
trabajador a obtener de las Empresas el traslado o desplazamiento por razones
personales o de promoción, mediante mutuo acuerdo, que, en todo caso, respetará
como condiciones mínimas las establecidas en el presente capítulo.

3. Las empresas, para hacer efectivo este derecho en el ámbito de la Unión Europea,
desarrollarán políticas concretas encaminadas a facilitar el desplazamiento a
cualquiera de los centros de trabajo de los diferentes Estados miembros en los que
las Empresas desarrollen su actividad aseguradora.

4. Dentro de la misma población, las empresas podrán disponer el traslado del personal
de una a otra oficina, o a otra empresa, siempre que ésta pertenezca al Grupo de
Empresas incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio, y se respeten
los derechos que tuviere reconocidos el personal.

5. No tendrán la consideración de movilidad geográfica los cambios de lugar de trabajo
dentro de una misma ciudad, o de un radio de 25 kilómetros, a contar desde el centro
del municipio donde los trabajadores presten sus servicios a la firma del presente
Convenio, o desde donde se trasladen voluntariamente ; y para los ingresados con
posterioridad, desde donde sean destinados.

6. Los cambios de lugar de trabajo en un radio de entre 26 y 99 kilómetros, que superen
los límites temporales establecidos en el CGSS para los desplazamientos, en los que
el trabajador opte por no levantar su residencia habitual, serán compensados por la
Empresa mediante el abono del importe del billete del medio público de locomoción
que cubra dicho trayecto o del importe de los kilómetros realizados por el trabajador,
única y exclusivamente en los supuestos en que no haya medio de locomoción
público adecuado para llegar al centro de trabajo.

Artículo 11. Modalidades.

1. La movilidad geográfica podrá ejercerse a través de las modalidades de traslados y
de desplazamientos, en función de los límites fijados legal y convencionalmente.

2. Los traslados podrán ser calificados como individuales o como colectivos, atendiendo
a las previsiones del TRET, del CGSS y del presente Convenio.
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Artículo 12. Traslados.

12.1 Concepto:

1. Se considerará traslado toda modificación estructural que suponga cambio de un
centro de trabajo a otro distinto de la misma empresa que requiera variación de
residencia, fuera de los supuestos comprendidos en los números 4 y 5 del artículo 10
del presente Convenio, y cuya duración exceda de los límites temporales previstos
para los desplazamientos.

2. A estos efectos, se entenderá que hay variación de residencia cuando el centro de
trabajo de destino diste del centro de trabajo de origen 100 kilómetros o más y/o el
tiempo invertido en el trayecto sea de una hora o más de transporte público,
compensándose dicho cambio de centro como un traslado.

12.2 Traslado por mutuo acuerdo: Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre
el trabajador y la Empresa, se estará a las condiciones pactadas por escrito entre ambas
partes, que no podrán ser inferiores en su conjunto a las mínimas reguladas en el
presente Capítulo. Dicho traslado habrá de ser comunicado a la representación legal de
los trabajadores.

12.3 Traslados individuales por necesidades objetivas:

1. Los traslados individuales por necesidades objetivas de la empresa requerirán la
concurrencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo
justifiquen.

2. Con carácter previo a la decisión del traslado, la empresa pondrá en conocimiento de
todos los trabajadores el puesto o puestos a cubrir, a efectos de considerar las
solicitudes presentadas, valorando al efecto los criterios de idoneidad señalados en
el apartado 12.4.4 del presente artículo.

3. La empresa deberá comunicar el traslado al trabajador afectado con una antelación
mínima de 30 días hábiles a la fecha de su efectividad.

4. Con esta misma antelación, la empresa comunicará igualmente a la representación
legal de los trabajadores el propósito del traslado, a efectos de que ésta pueda
contrastar la concurrencia de las necesidades objetivas.

5. El traslado no podrá suponer menoscabo de los derechos profesionales, económicos
o de carácter personal que viniera disfrutando el trabajador afectado, debiendo ser
respetadas, en todo caso, las condiciones que tuviera reconocidas hasta el momento
de producirse dicho traslado.

12.4 Traslado colectivo:

1. El traslado colectivo se comunicará previamente a los representantes legales de los
trabajadores, al menos con treinta días hábiles de antelación, debiendo hacer entre-
ga la empresa, en ese mismo momento, de la documentación que lo acredite. Durante
un período de quince días se contrastará por la representación legal de los trabaja-
dores la documentación aportada, iniciándose a continuación un período de consul-
tas sobre la concurrencia de las causas motivadoras de la decisión empresarial y la
posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas posibles para
atenuar las consecuencias para los trabajadores afectados.
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2. Durante el proceso de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas
a la consecución de un acuerdo.

3. Finalizado el período de consultas con acuerdo, se abrirá un plazo de quince días
para la adscripción voluntaria de los trabajadores a las plazas o puestos de trabajo
que fuera necesario cubrir. Este sistema de adscripción voluntario afectará a la tota-
lidad de la plantilla. No obstante lo anterior, las empresas tendrán derecho a excep-
cionar la aplicación de esta medida, para supuestos individuales, siempre que existan
razones de perfil profesional, capacitación, idoneidad para el puesto u otros criterios
de racionalidad objetiva.

4. Concluido dicho período y no habiendo sido cubiertas las plazas, la empresa podrá
designar directamente las personas y los puestos que hayan de ser ocupados, dando
comunicación simultánea a los representantes legales de los trabajadores y aten-
diendo al respecto a los siguientes criterios:

a) Requerimientos profesionales del puesto.

b) Cargas y condicionamientos familiares.

c) Experiencia y menor antigüedad en la empresa.

d) En el caso de traslado de uno de los cónyuges dentro del territorio español, el otro, si
fuera de la misma empresa o Grupo de Empresas, tendrá derecho al traslado a la
misma localidad en el plazo máximo de seis meses.

e) Los representantes legales de los trabajadores, en los procedimientos a que se refie-
re este capítulo, tendrán prioridad de permanencia en los puestos de trabajo.

f) Después de un traslado, el trabajador afectado no podrá ser nuevamente trasladado
durante un período de un año si hubo cambio de residencia, salvo que medie mutuo
acuerdo en otro sentido a petición propia o a propuesta de la Empresa. En caso de
un segundo traslado, la empresa abonará por una sola vez, además de lo estableci-
do en el presente artículo, 600.000 pesetas brutas, que serán revalorizables anual-
mente con el porcentaje de incremento que se aplique a la tabla salarial en cada
convenio.

g) Salvo acuerdo entre las partes, el puesto que, como consecuencia de un traslado no
voluntario quede vacante, no podrá cubrirse mediante el traslado de otro trabajador
en un período de un año, salvo que el trabajador trasladado manifieste por escrito su
voluntad de no retornar a su centro de origen.

5. Si durante el período de negociación no se llegare a un acuerdo, ambas partes se
someten a la mediación de la Comisión Paritaria del presente Convenio.

12.5 Condiciones del traslado:

Las condiciones mínimas de compensación por traslado serán las siguientes:

1. Los gastos de locomoción del interesado y familiares que con él convivan, que debe-
rán ser justificados.

2. Los gastos de transporte, mobiliario y enseres.
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3. cuatro mensualidades ordinarias, compuesta de los siguientes conceptos retributivos:
sueldo base, CAI, complemento por experiencia, plus funcional de inspección, com-
plemento personal, complemento de integración, complemento de jornada así como
el complemento voluntario que estuviera percibiendo el trabajador.

4. La empresa abonará una ayuda por vivienda, revalorizable anualmente con el por-
centaje de incremento que se aplique a la tabla salarial en cada convenio, cuyo impor-
te se adecuará al precio medio de mercado de los alquileres de la ciudad a que el
trabajador sea trasladado y a las necesidades familiares del mismo (número de miem-
bros de la unidad familiar), durante, al menos, los dos primeros años de traslado. Las
cantidades abonadas por las Empresas en concepto de ayuda por vivienda tendrán,
en todo caso, carácter extrasalarial, dada su naturaleza compensatoria de un gasto.

5. Un permiso retribuido de diez días naturales, además de abonar los gastos justifica-
dos, según la Norma General de Gastos establecida por la Empresa, o dietas com-
pletas, a elección del trabajador, para facilitar la búsqueda de vivienda y centros
escolares.

6. En los traslados que, en razón de su fecha de notificación, deban hacerse efectivos
a partir del 1 de septiembre, los trabajadores afectados que tengan hijos que cursen
estudios escolares, de formación profesional o universitarios podrán acogerse, duran-
te un período de tiempo que no podrá exceder del 30 de junio siguiente, al régimen
de desplazamiento.

12.6 Extinción del contrato de trabajo por traslado: Notificada la decisión del traslado, el
trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, con las compensaciones antes regu-
ladas, o la extinción del contrato en las condiciones que, salvo pacto en contrario, a con-
tinuación se expresan:

a) Si el supuesto se localiza entre la fecha de entrada en vigor del Convenio y el 31 de
diciembre de 2001, la indemnización opcional por rechazo de traslado será de 30 días
por año trabajado con el tope máximo fijado para el despido improcedente.

b) Si el supuesto se localiza a partir del 1 de enero de 2002, la indemnización opcional
por rechazo al traslado, será idéntica a la que correspondería al trabajador si se
hubiera declarado la improcedencia del despido.

12.7 Impugnación de los traslados:

1. En cualquier momento, las partes afectadas podrán acudir a los procedimientos de
solución extrajudicial de conflictos establecidos o que pudieran establecerse, que-
dando a salvo las acciones que el trabajador y los representantes legales de los tra-
bajadores pudieran ejercitar, en su caso, ante la jurisdicción competente.

2. La impugnación del traslado no impedirá que este se lleva a cabo conforme a la regu-
lación prevista legalmente.

Artículo 13. Desplazamientos.

1. Tendrán la consideración de desplazamiento los supuestos de movilidad geográfica
de naturaleza individual que se efectúen dentro de los límites fijados legalmente. Su
regulación se sujetará a lo previsto en el artículo 40, números 4 y 5 del TRET, en el
CGSS y en el presente Convenio.
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2. Los desplazamientos requerirán la existencia de razones económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción.

3. Salvo que ello no fuera posible por la concurrencia de circunstancias o razones de
urgencia, el trabajador deberá ser informado del desplazamiento con una antelación
suficiente a la fecha de la efectividad, que no podrá ser inferior a cinco días labora-
les. De la comunicación se dará copia a la representación legal de los trabajadores.

4. Cuando el desplazamiento tenga una duración superior a tres meses, el plazo míni-
mo de preaviso será de quince días naturales, procediéndose igualmente a facilitar
copia de la comunicación a la representación legal de los trabajadores.

5. La empresa abonará todos los gastos justificados derivados del desplazamiento (via-
jes, estancia, manutención, etc.), según la Norma General de Gastos establecida por
las empresas.

6. El trabajador también tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborales en su
domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como tales
los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo del empresario.

7. Los desplazamientos cuya duración en un período de tres años excedan de doce
meses tendrán, a todos los efectos, el tratamiento previsto en las disposiciones lega-
les y en el presente Convenio para los traslados, salvo que el trabajador prefiera
seguir con el régimen de desplazamiento.

Artículo 14. Modificación de la Norma General de Gastos: Régimen especial para ciertos
gastos derivados de traslados y desplazamientos.

1. Las sucesivas modificaciones de la citada Norma General de Gastos, exclusivamen-
te por lo que respecta a su aplicación a los gastos de traslados a que se refiere el artí-
culo 12.5.5 y a los de desplazamientos citados en el art. 13.5, ambos del presente
Convenio, podrán ser impugnadas por cualquier interesado, así como por la repre-
sentación legal de los trabajadores, mediante comunicación escrita, que deberá ser
razonada.

2. La Comisión Paritaria del presente Convenio será competente para resolver las diver-
gencias que, en su caso, pudieran suscitarse. De no alcanzarse acuerdo unánime, se
mantendrá en vigor la Norma General de Gastos inmediatamente anterior a la impug-
nada.

Azkenik, zenbait hitzarmenek gauza bereziak ezarri dituzte joan etorriei buruz (adibidez,
airefobia egoerei buruzko kontuak Unysis-en) edota ezinbesteko leku aldatzerik ez ger-
tatzeko konpromisorik egin dute, baina beste testu batzuk langileen arteko leku aldatzea
borondatezko higikortasun geografikotzat ezarri baino ez dute egiten.
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8.1.3. Kontratazioa eta enplegua

A. Enpleguan eragina duten klausulak

Kontratazio kopuruak gora egin badu ere, gure erkidegoan enpleguak duen egoera kez-
kagarria da oraindik ere, 2001aren amaieran langabezi tasa populazio aktiboaren %9,9
zenez gero. Gizarte ekintzaileek, langabeziaren gaitz honek eragiten dien kezka islatu
dute.

Hala, 1999ko urtarrilaren 15ean Lan Harremanen Kontseiluaren barruan Enpleguaren
aldeko Akordioa sinatu zen; akordio honen bidez  EAEko ordezkaritzarik handieneko sin-
dikatu eta enpresari erakundeek zenbait konpromiso hartu zituzten, batez ere aparteko
orduak kentzeaz, aldi baterako laneko enpresak erabiltzeaz eta plantillak berriztatu eta
ordezteaz, lanaldia eta lan denboraren antolakuntza geroko negoziazioan gauzatzeko
geratu zirelarik. Konpromiso hauen artean administrazio publikoei haien berri ematea
zegoen, sinatutakoa gauzatzeko beharrezkoak ziren gauzak, batez ere finantzaketa,
administrazioekin zehaztu ahal izateko. Lan Harremanen Kontseiluan sinaturiko
Enpleguaren aldeko Akordioa urte honetako hitzarmenetan islatu da (adibidez, Arabako
siderurgian eta metalaren merkataritzan plantillak berriztatzeko).

Zenbait hitzarmen kolektibok, oraingo enplegu mailari eusteko konpromisoak dakartzate
(Estatuko arrain kontserbak, EAEko ikastolak, Telefónica, Michelín, Iberdrola, Guardian,
Euskotren, Papresa, Grupo La Estrella, Rontealde, Paradores, Ofita etab.), eta beste
hitzarmen batzuetan enplegua sortzea itundu da (Vital Kutxa, Firestone, BBK, Laminados
Velasco, Fundiciones Gelma etab.).

Beste alde batetik, hitzarmen batzuetan aldi baterako kontratazioari mugak ezarri zaizkio
(%30a Bizkaiko harri eta marmoletan, %29 Vacuplas-en, %10 Sidenor-en, %7tik %5era
Tubos Reunidos-en, etab.) edo plantilla finkoko portzentajea ezarri da (Arabako hiruga-
rren adinerako egoitza pribatuetan, ostalaritzan eta etxez etxeko laguntzan, Bizkaiko gar-
biketan eta anbulantzietan, Sabeco-n, Champion-en etab.).

2001eko negoziazio kolektiboak enpleguari buruzko zenbait gai erabili ditu. Hala, aparte-
ko orduak enplegua sortzeko bide orokortzat kentzea edo murriztea aipatzen duten akor-
dioak agertzen dira, akordio hauek normalean sortu beharreko lanpostuen kopurua
zehazten ez badute ere.

Zenbait hitzarmenek enpleguari edota kontratazioari buruzko beste konpromiso batzuk
dakartzate (Bilboko hiltegiko enplegu plan orokorra, Virgen Blanca klinikako kontratazio
batzordea, lan poltsa Arabako etxez etxeko laguntzan, langabezia fondoa eta lanpostu bat
baino gehiago duten langileak kontratatzeko debekua Bizkaiko gordailu zaintzan, kontra-
taziorako eskakizunak Kaefer-en, Enplegu Erakundearen bidez kontratatzea Dalian,
enplegu arautzearen kausazko kalte ordainak Gipuzkoako zenbait sektore hitzarmenetan,
lanaldia eta soldata murriztea Neiker-en etab.).
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B. Kontratu motak eta aldi baterako laneko enpresak

Behin-behineko kontratuak 

2001eko negoziazio kolektiboan behin-behineko kontratazioari buruzko hainbat konpro-
miso ezarri dira. Aipatu behar da 2001ean indarrean zeuden hamar sektore hitzarmen
kolektibotik seik, ekoizpenaren gorabeherengatik egiten diren behin-behineko kontratue-
tarako epeak ezarri zituzten, honen eraginpean eremu honetako lau langiletik hiru hartuz.

61. koadroa. Ekoizpenaren gorabeheren kausazko behin-behineko kontratuen
iraupena ezartzen duten sektore hitzarmen kolektiboak

Nabarmengarria da, ekoizpenaren gorabeheren kausazko behin-behineko kontratuen
iraupena ezartzen duten Bizkaiko sektore hitzarmenen portzentajea zein txikia den.
Alderantziz, Araban eta Gipuzkoan behin-behineko kontratuen iraupenari buruzko akor-
dioak ugariagoak dira. Gipuzkoan bada klausula egin bat, lurralde historiko honetako
negoziazio kolektiboan gehienetan agertzen dena, behin-behineko kontratuen luzapena
erabakitzeko eta aldi baterako laneko enpresen eskura jartzeko kontratuak baztertzeko.
Jarraian Gipuzkoako merkataritza orokorraren hitzarmenean agertzen den klausula hau
eskaintzen dugu:

Artículo 27.Contratos eventuales.

Al amparo de lo establecido en el artículo 15.1.b) del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, la duración
máxima de los contratos eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de
tareas o exceso de pedidos, celebrados o que se celebren con posterioridad al 3 de
marzo de 2001, podrán ser de hasta 12 meses trabajados dentro de un período de 16
meses, computándose el mismo a partir de la fecha en que se produzca la causa o cir-
cunstancia que justifique su utilización.

La ampliación de la duración de los contratos eventuales a que se hace referencia en este
artículo no podrá hacerse extensiva a los contratos de puesta a disposición que para
atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos, puedan concertarse entre las empresas afectadas por este Convenio con
Empresas de Trabajo Temporal.
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 15 88,24 35.547 95,17

BIZKAIA 11 26,19 67.897 40,70

GIPUZKOA 24 82,76 107.082 98,48

LURRALDE ARTEKOAK 2 66,66 19.433 95,89

EAE 52 57,14 229.959 69,02

ESTATUAREN EREMUA 55 68,75 52.654 75,19

GUZTIRA 107 62,57 282.613 70,09



Epe horiek iraupen desberdinak dituzte (6 hilabete 12 hileko tartean Estatuko lore zaintza
hitzarmenean, 9 hilabete 12 hileko tartean Estatuko arrain kontserbetan, 12 hilabete 18
hileko tartean Gipuzkoako siderurgiaren hitzarmenean, 12 hilabete 16 hileko tartean
Gipuzkoako zuraren industrian, 12 hilabete ikastoletan eta EAEko irakaskuntza pribatuan
etab). Hitzarmen batzuek honelako kontratuak amaitzen direnerako kalte ordainak aurrei-
kusi dituzte (adibidez Arabako metalaren merkataritzak) eta beste zenbait hitzarmenek
bestelako gaiak hartzen dituzte aintzat (adibidez behin-behinekotasun gehigarria Bizkaiko
sanitate pribatuan).

Lan edo zerbitzurako kontratuak

Lan edo zerbitzu jakinerako kontratuak zenbait sektoretan (adibidez eraikuntzan) nego-
ziazio kolektiboak aintzat hartzen izan ditu eta 2001eko negoziazio kolektiboak ere arreta
jarri die, Gipuzkoan batez ere, bertan sektore hitzarmen portzentaje adierazgarri batek
(%48k) honelako kontratuak arautzen baitituzte. Gipuzkoako sektore hitzarmen hauetan
bada klausula egin bat, aldi baterako laneko enpresen eskura jartzeko kontratuaren
kasuan, egin daitezkeen jarduera zehaztu behar izateko eta, desadostasunik bada,
zehaztapena Precoko prozeduren bidez gauzatzeko. Jarraian Gipuzkoako metalaren
merkataritzari dagokion testua eskaintzen dugu:

Artículo 28.ºContratos de obra o servicio.

Se entenderán por Contratos de obra o servicio determinado los que tengan por objeto la
realización de una obra o servicio, con autonomía y sustantividad propias dentro de la
actividad de la empresa, o concertados para cubrir aquellas tareas o trabajos suficiente-
mente diferenciados cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio, de
duración incierta. 

Las empresas darán cuenta a la representación de los trabajadores la causa de los mis-
mos, especificando el número de trabajadores afectados, grupos profesionales a asignar
y duración prevista.

En los supuestos de contratos de puesta a disposición que concierten las empresas afec-
tadas por este Convenio con las Empresas de Trabajo Temporal podrá utilizarse esta
modalidad contractual de obra o servicio en las tareas o trabajos que, previamente y por
acuerdo entre la Dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores,
sean identificados como susceptibles de cubrirse con contratos de esta naturaleza.

En caso de desacuerdo sobre la identificación de los trabajos susceptibles de esta moda-
lidad, cualquiera de las partes podrá acudir, para solventar las discrepancias, al PRECO
II (Boletín Oficial del País Vasco n.º 131 de 3.7.90).
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62. koadroa. Lan edo zerbitzu jakinerako kontratua arautzen duten 
sektore hitzarmen kolektiboak

Aipatu behar da Estatuaren eremuko zenbait sektore hitzarmenetan halako kontratuak
aldi baterako laneko enpresen bidezko kontratuak murrizteko modutzat hartzen dituztela
(adibidez industria kimikoan). Halaber, negoziazio kolektiboak lan edo zerbitzu jakinerako
kontratuarekin zerikusia duten beste gai batzuk ere erabili ditu (egin beharreko jarduerak
Arabako zuraren industrian, kontratazioari jarritako portzentajezko mugak hirugarren adi-
nerako egoitza pribatuetan, kontratu amaierako kalte ordainak Arabako ostalaritzan, hiru
urteko iraupena Kaefer-en etab.).

Prestakuntzako eta praktika kontratuak

Negoziazio kolektiboak prestakuntza motako kontratuak ere erabili ditu. Batzuetan adina
mugatu du (16 urteetatik 18etara Bizkaiko arte grafikoetan, 16 urteetatik 20etara
Combisa-n, 16 urteetatik 21etara lore zaintzan etab.), beste batzuetan iraupena zehaztu
du (2 urte Kaefer-en, 3 urte saltoki handietan etab.), beste zenbaitetan kopuruak edo por-
tzentajea ezarri ditu (Estatuko arrain kontserbak, lore zaintza, Europcar etab.), presta-
kuntza denbora luzatu du (adibidez %25 Bizkaiko arte grafikoetan) edo halako kontratuak
bazter utziz (adibidez Eusko Jaurlaritzako garbiketa kontratetan) edo zenbait kategoriata-
koak baztertuz (esnekien industriak, Bizkaiko ehunen merkataritza, Combisa, Champion
etab.). Hitzarmenik gehienek oinarrizko araudiak baino ordainsari handiagoak ezarri dituz-
te. Negoziazio kolektiboak kontratu mota honekin zerikusia duten beste gai batzuk ere
aintzat hartu ditu (adibidez tutoretza, Arabako altzarien merkataritzan).

Praktika kontratuek eragin txikiagoa izan dute hitzarmenen artikuluetan (saltoki handiak,
unibertsitate pribatuak, Arabako zuraren industria, Gipuzkoako ikuskizunetarako eta kiro-
letarako lokalak, Bizkaiko harri-marmolak etab.). Hitzarmen hauek ordainsaria igo dute,
hitzarmeneko soldataren portzentajea igoz, baina zenbaitek besterik erabaki dute: irau-
pena (adibidez urte bat Kutxan etab.), frogaldia (adibidez Bizkaiko metalaren merkatari-
tzan), edo kontratuen gehienezko portzentajea (adibidez %5a hirugarren adinerako
egoitza pribatuetan). Kontratu hauek guztiz bazter uztea ere negoziatu izan da (adibidez
Estatuko bingoetan).
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 6 35,29 28.518 76,35

BIZKAIA 5 11,90 78.946 47,33

GIPUZKOA 14 48,28 94.445 86,85

LURRALDE ARTEKOAK 2 66,66 19.433 95,89

EAE 27 29,67 221.342 66,43

ESTATUAREN EREMUA 38 47,50 47.669 68,05

GUZTIRA 65 38,01 269.011 66,72



Denbora partzialeko kontratuak

Denbora partzialeko kontratazioa batez ere Estatuaren eremuko hitzarmenen edukien
artean sartu da (adibidez industria kimikoan). Hitzarmen hauetan honako gaiak erabaki
dira: gutxienezko ordu kopuruak (asteko 12 ordu Iberia-n, asteko 15 ordu Estatuko pape-
raren industrian, asteko 16 ordu saltoki handietan etab.), gehienezko lanaldia (lanaldiaren
2/3 Kaefer-en, lanaldiaren %77 Bizkaiko berogailu instalatzaileetan etab.). Batzuetan,
kontratu mota honi dagokionez, bestelako gaiak erabili dira: kontratatu ahal izateko gehie-
nezko portzentajea (%33 gehienez ere Estatuko bingoetan, guztira %6 eta kategoria
bakoitzean %12 gehienez ere Kaefer-en etab.), ordu osagarriak (%30 Bizkaiko kafe txi-
gortzaileetan, %40 saltoki handietan, %50 industria kimikoan, %60 Tubos Reunidos-en,
etab.) edo izan behar duten kausa (indartzeko Cespa-n, larunbat eta jai egunetarako
Bizkaiko elikagaien merkataritzan, jai egunetarako Barakaldoko UTEn etab.). Era berean
hitzarmen batzuek kontratu mota hau zeharka aztertzen dute (errelebu kontratutik erato-
rritakoek edo Michelinen lanaldi aldagarriko kontratu finkoak, lanaldi osoko kontratutik
denbora partzialeko kontratura pasatzeko aukera Aceralia taldean etab.).

Jarraian Bizkaiko siderurgiaren hitzarmen kolektiboan itundutakoa eskaintzen dugu:

Artículo 30.—Contratación

(...)

e) Contrato a tiempo parcial

El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando al amparo de lo dispues-
to en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada al mismo por
el R.D. Ley 5/2001, de 2 de marzo, preste servicios durante un número de horas al día,
a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable, entendiendo como comparable a un trabajador a tiempo completo
de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato y que realice un
trabajo idéntico o similar.

Durante la vigencia del presente Convenio no podrán realizarse más de 1.400 horas
anuales entre horas ordinarias y complementarias y sin que en ningún caso estas últimas
superen el 60% de las inicialmente pactadas. En el contrato deberá figurar el número de
horas de trabajo ordinarias al día, a la semana, al mes o al año, su distribución y su hora-
rio de trabajo. El incumplimiento de lo previsto en este apartado presumirá que el contra-
to se ha celebrado a jornada completa.

(...)
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Kontratu mugagabeak eta bestelako kontratuak

Hitzarmen kolektiboek mugagabeko kontratua aintzat hartu dute, baita beste kontratu
mota batzuk mugagabeko kontratu bihurtzea ere (Bellota, Zardoya, Sidenor, Telyco,
Catelsa, Laminaciones Arregui, Tennecco, Policlínica de Gipuzkoa etab.), baina Michelin
enpresaren hitzarmena bitxiagoa izan da, aldi baterako kontratuak lanaldi aldagarriko
mugagabeko kontratu bihurtzeko aukera ematen du eta.

Errelebu kontratua eta ordeztekoa 2001ean negoziatu egin dira. Lan Harremanen
Kontseiluaren barruan EAEko gizarte ekintzaileek 1999ko urtarrilaren 15ean sinatu zuten
Enpleguaren aldeko Akordioan, bada plantillak ordeztu eta berriztatzeari buruzko konpro-
misoa. Hala, errelebu eta ordezteko kontratuak negoziazio kolektiboan aipatu dira, LHKko
Enpleguaren aldeko Akordioan ezarritakoari atxikiz (EAEko irakaskuntza pribatua,
Arabako siderurgia, Bizkaiko metalaren merkataritza, Theis, Bellota, Beretti, Loramendi
etab.) edota hitzarmenen testuan zuzenean aipatuz (industria kimikoa, EAEko irakas-
kuntza pribatua, Bizkaiko elikagaien merkataritza, Arabako eraikin eta lokalen garbiketa,
Metrobilbao, Fundación Zorroaga, Araluce, Arania, Arregui, Velasco, Alcoa, Cespa,
Papresa, Gelma etab.); hala ere, kasu batzuetan gomendatu baino ez dute egiten
(Arabako gozogintza, Bizkaiko bulegoak, Gipuzkoako gozogintza, Consonni, Técnicas
Hidraúlicas etab.). 

Hitzarmen kolektiboek bestelako kontratu motarik ere erabili dute, adibidez bitartekotasu-
na larru ontzearen industria, Arabako eraikin eta lokalen garbiketa, Atofina, Diocesanas
etab.), batzuetan kontratuaren amaierako kalte ordaina ezarri dutelarik (adibidez hamar
egun urteko Estatuko farmazietan).

Negoziazio kolektiboa, halaber, minusbaliatuen kontratazioaz ere aritu da. Enplegu zen-
tro berezietako errendimendu gutxiko kontratuez eta gertatutako ezintasunagatik suerta-
tzen diren barneko leku aldatzeez gain, hitzarmenek honako hauek ezarri dituzte:
gutxienezko kontratazio kopuruak (%2 Philips-en, %3 Allianz-en etab.), erakundeekin
egindako akordioak (adibidez ATAMekin Telyco-n) eta lanpostuak erreserbatzeko zerren-
dak (adibidez, Bizkaiko bidaztien garraioan, 50 baino langile gehiago dituzten enprese-
tan).

Hitzarmen batzuetan langile finko etenen lan baldintzak aztertu dira (Estatuko arrain kon-
tserbak, Bizkaiko kirol lokalak, La Bacaladera, Helados Miko etab.), batzuetan honelako
kontratuen portzentajeari muga jartzeko (adibidez, gehienez ere %30 ehungintzaren
industrian), beste batzuetan lanaldiari muga jarriz (adibidez gehienez ere lanaldiaren
%77a Bizkaiko arrain kontserbetan, 1.350 ordu ehungintzaren industrian etab.) edo beste
gauza batzuk erabakitzeko (adibidez, urtean 320 egun 4 urtetan osatuz gero, finko bihur-
tzea, Bizkaiko arrain kontserbetan). 

Froga aldia hainbat hitzarmenetan aztertu den gaia izan da. Normalean aurreko joerari
jarraitu zaio (6 hilabetetik 15 egunera), baina hitzarmen batzuek aldi luzeagoa ezarri dute
(18 hilabete, goi mailako tituludunentzat, barne prestakuntzarik jaso badute, Alcatel-en, 12
hilabete goi mailako tituludunentzat Zurich-en, 8 goi mailako tituludunentzat Inquitex-en,
12 hilabete saltzaileentzat Finanzauto-n, 6 guztientzat Vidrala-n etab.) edo bestela zen-
batu dute (160 ordu Europistas-en, 180 egun eta benetako laneko 45 egun Sabeco-n,
enpresa desberdinetan froga aldi desberdinak plantillen arabera Bizkaiko metalaren mer-
kataritzan etab.). 
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Aldi baterako laneko enpresak

Araudiaren aldaketek ez dute oztopatu negoziazio kolektiboaren jarduna, aldi baterako
laneko enpresen bidez kontratatzeari dagokionez. Negoziazio kolektiboan berriz ere hain-
bat konpromiso agertzen dira aldi baterako laneko enpresei dagokienez. Konpromiso
hauetako batzuk LHKko akordiotik datoz (Gipuzkoako papergintza, Bizkaiko bulegoak
etab.). Hala, hitzarmenek gauza desberdinak ezarri dituzte: soldataren berdintasuna
(industria kimikoa, EAEko irakaskuntza pribatua, Arabako emakumezkoen ile apainde-
giak, Gipuzkoako arte grafikoak, Bizkaiko eraikuntzarako materialak eta aurrefabrikatuak,
Reckitt, Papresa, Cemosa, Theis, Tennecco, Gameko, Forging etab.), lanerako kontra-
tuaren bidez egin daitezkeen jardueren zehaztapena (adibidez Atofina), aldi baterako
laneko enpresen bidez ez kontratatzeko lan jakinerako kontratua sustatzea (adibidez
industria kimikoan), gehienezko kontratazio aldia (hilabete Amurrio-n, hilabetea SK10-n
etab.) edo portzentajezko mugak (%5 Fundición Alcasting-en, %10 Grupo de Negocio de
Ediciones y Publicaciones delakoan etab.). Batzuetan badaezpadako neurriak ezartzen
dira (adibidez langileen ordezkaritzari jakinaraztea, argazkigintzaren industrian), beste
batzuetan honelako kontratuak ez dira onartzen (EAEko ikastolak, Eusko Jaurlaritzako
Barne Sailaren lan kontratudun langileak, Rontealde, Arregui, Basauriko Kultur Etxea,
Miko, Bilboko udal etxebizitzak etab.) edo halako kontratuak kasu jakinetarako (adibidez
Elf Atochem-en), larrietarako (adibidez EISAn) edo ezinbestekoa denerako uzten dira
(adibidez Silquímica-n). Beste hitzarmen batzuek, berriz, espresuki onartzen dituzte (adi-
bidez Indumetal Recycling-en).

63. koadroa. Aldi baterako laneko enpresekin zerikusia duten gaiak arautzen
dituzten hitzarmen kolektiboak

Aipatu behar dira lan baldintzen berdintasunerako akordioak edota Gipuzkoako sektore
negoziazioan zenbait gairen inguruan (aldi baterako laneko enpresen bidez egin daitez-
keen lan edo zerbitzu jakineko lan motak alde bien artean zehazteari buruz edo honelako
enpresekin egindako kontratuetan, merkatuaren egoeragatik, atazak metatzeagatik edo
gehiegizko eskariengatik itundu den behin-behineko kontratuen iraupenaren luzapena
debekatzeari buruz) lortu diren akordioak. Bizkaian egindako hitzarmenetan eta
Estatuaren eremukoetan, berriz, aldi baterako laneko enpresei buruzko klausulak urria-
goak dira
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 15 88,23 36.827 98,59

BIZKAIA 9 21,43 46.137 27,66

GIPUZKOA 23 79,31 106.174 97,64

LURRALDE ARTEKOAK 2 66,66 19.433 95,89

EAE 49 53,85 208.571 62,60

ESTATUAREN EREMUA 29 36,25 39.978 57,08

GUZTIRA 78 45,61 248.549 61,64



8.1.4. Prestakuntza

A. Etengabeko prestakuntzarako akordioak

Lanerako prestakuntzaren markoa bi akordio nagusik osatzen dute: Etengabeko presta-
kuntzarako euskal akordioa eta Etengabeko prestakuntzarako akordio nazionala.

Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritzarik handieneko gizarte ekintzaileek 1995eko
irailaren 28an, enpresek eskatzen duten prestakuntzari irtenbidea emateko akordio bat
sinatu zuten. Akordio hori garatuz, 1996ko uztailean, Hobetuz sortu zen, etengabeko
prestakuntzarako euskal fundazioa, alegia.

Etengabeko Prestakuntzarako Akordio Nazionala Estatuaren eremuko gehiengoa duten
gizarte ekintzaileek 1992an sinatu eta 1996 eta 2000 urteetan berriztatu zuten. Akordio
honen fondoak kudeatzeko FORCEM erakundea sortu zen, etengabeko prestakuntzara-
ko fundazioa da eta nazio mailako eremua du.

Erakunde hauen bidez gero eta prestakuntza gehiago antolatzen da. Hala, Hobetuzek
2001 urtean 28,1 milioi euroko aurrekontua izan zuen (Enplegu Erakundearen 9,5 milioi,
Europako Fondo Sozialaren 9,02 milioi eta Eusko Jaurlaritzaren 9,56 milioi), ohiko deial-
dian onartu ziren 848 prestakuntza plan finantzatzeko. Dena den Estatuaren ekarpena ez
zen egin eta honek eztabaida gogorra eragin zuen. Plan hauek enpresakoak, taldekoak,
banan-banakoak eta teknologia berriei buruzkoak izan ziren eta beren eraginpean
204.137 langile hartzen zituzten.

2001eko negoziazio kolektiboan, etengabeko lanbide prestakuntzari dagokionez,sarritan
aipatu dira bai EAEko akordioa (EAEko ikastolak, Arabako metalaren merkataritza,
Gipuzkoako zuraren industria, Bizkaiko ehunen merkataritza, Laminados Velasco,
Catelsa etab.), bai Estatukoa (industria kimikoa, unibertsitate pribatuak, paperaren indus-
tria, bingoak, Fremap, Iberia, Telefónica, Champion, Bimbo etab.), edota akordio hauek
kudeatzeko erakundeak: Hobetuz (Gipuzkoako paperaren industria, Sidenor, Eurotools,
Compasa, Olarra, Transportes Pesa etab.) eta FORCEM (aseguruak, hirugarren adinera-
ko egoitza pribatuak, Telyco, Wagons List Viajes, Philips, Euroservice etab.). Laburbilduz,
EAEn erregistratutako hitzarmenik gehienek EAEko akordioa eta Hobetuz aipatzen zituz-
ten eta Estatuan erregistratutakoek, berriz, gehienetan akordio nazionala eta FORCEMen
aipua egiten zuten.

B. Enpresako planak eta prestakuntza ekintzak

Sektore hitzarmenek, gizarte ekintzaileek sinatutako akordio nagusi bi hauek ontzat eman
dituzte eta inoiz sektoreko fondoak ere ezarri dira (aseguruetan, eraikuntzan etab.); baina
gainera, batzuetan hitzarmen kolektiboek prestakuntza ekintzak aplikatzeko irizpideak
ezarri izan dituzte (adibidez aldez aurretik auditoria eta plana, RM Permesa-n) edo pres-
takuntza plan zehatzak egin dira (Olarra, Tenneco etab.).

Azken urteotan, lanbide prestakuntzarekin zerikusia duten edukiak edo praktikak dakar-
tzaten hitzarmen kolektiboen kopurua gorantz doa etengabe. Haien artean Hobetuz eta
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FORCEMen bidez egindakoak aipa daitezke, baina enpresaren eremuan ere prestakun-
tza planak egin izan dira. Beren prestakuntza planak enpresa handiek izaten dituzte batez
ere, planak hitzarmen kolektiboaren testuan oso-osorik agertzen ez badira ere. Batzuetan
prestakuntzarako aurrekontua edo diru zenbateko jakina ezarri da (adibidez Estructura-n),
beste batzuetan, berriz, prestakuntza gastuak osorik edo zati batez estaltzen dira.
Enpresa txikietan, prestakuntza ekintzak hitzarmenaren bidez ezartzen direnean, txikiak
izaten dira edo enpresaren zuzendaritzak aplikatu behar dituen konpromiso orokorrak
baino ez dira.

Jarraian Olarra enpresan itundutakoaren testua eskaintzen dugu:

Artículo 19.—Formación

Se reconoce como derecho laboral básico, derivado de la relación laboral, el de la for-
mación profesional en el trabajo.

Es política de la empresa conseguir que sus trabajadores adquieran el mayor grado de
cualificación posible a través de programas de formación a todos los niveles, con el fin de
capacitarlos tanto para el buen desarrollo de su trabajo diario o de otros trabajos, como
para posibilitar su progreso en la empresa.

A tal efecto los trabajadores tendrán derecho a:

—Disfrutar de los permisos necesarios retribuidos para concurrir a exámenes, cuando
cursen con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional.

—Adaptación de la jornada diaria de trabajo, siempre que sea compatible con las nece-
sidades organizativas y productivas de la Empresa, para la asistencia a cursos de for-
mación o perfeccionamiento profesional, o alternativamente, a la concesión del permiso
oportuno no retribuido con reserva del puesto de trabajo.

En ambos supuestos, es requisito absolutamente necesario que el trabajador acredite
ante la Dirección de la Empresa el seguimiento de sus estudios, con adecuado aprove-
chamiento, en Centros Estatales o reconocidos oficialmente.

Los trabajadores podrán solicitar, igualmente, permisos individuales de formación para
realizar acciones formativas presenciales que les permitan la adquisición de un mayor
nivel de cualificación y competencia profesional que lleve asociada una titulación oficial.

En cuanto a la tramitación de estas solicitudes, requisitos a cumplir, duración y financia-
ción de los permisos individuales de formación y procedimientos a seguir, etc., se estará
a la normativa que al respecto establezcan en sus convocatorias anuales las
Fundaciones para la Formación Continua Forcem y Hobetuz, y que en cada caso estará
a disposición del Comité y de los trabajadores.

Por su parte, la Dirección de la Empresa elaborará anualmente un Programa de
Formación, del que informará al Comité de Empresa para recoger sus sugerencias al res-
pecto, con carácter previo a la aprobación definitiva de dichos Programas por la Dirección
General.

Este Programa estará orientado a:
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—Eliminar déficit profesionales, adecuando la capacitación y cualificación de las perso-
nas a las necesidades de los puestos y funciones a desarrollar.
—Adaptación a nuevos procesos de producción.
—Prevención de riesgos laborales.
—Conocimiento de las nuevas tecnológicas que se incorporen.
—Mejora de procesos administrativos y de control de producción.
—Control de calidad.
—Implantación de procesos de mejora continua.

Durante toda la vigencia del presente convenio, la asistencia a cursos o actividades for-
mativas que promueva la empresa fuera de la jornada de trabajo, se compensará de con-
formidad con la siguiente tarifa:

(...)

Hitzarmenek, beste zenbaitetan, prestakuntzarako batzorde mistoak aipatzen dituzte
(Gipuzkoako eraikuntza, Petronor etab.). Normalean batzorde hauek prestakuntza ekin-
tzak koordinatzeko helburua dute, sustapen aukerak areagotu eta langileen lanbide pres-
takuntza enpresaren beharren arabera egokitzeko.

C. Prestakuntzari buruzko beste konpromiso batzuk

Negoziazio kolektiboan nolabaiteko garrantzia dute hizkuntzen inguruko prestakuntza
aipatzen duten klausulek. Haien artean euskararen ikaskuntza eta erabilera sustatzeko
klausulak nabarmentzen dira, batez ere enpresa eta erakunde publikoetan, bertan langi-
leak euskalduntzeko prozesua itundu ohi baita (Metrobilbao, Uren Partzuergoa, Egailan
etab.). Hala ere, enpresa `pribatuetako hainbat hitzarmenetan matrikulak ordaintzea itun-
du da; lanaren inguruan euskara erabiltzea, ostera, ez da ia inoiz aipatzen, salbuespenak
salbuespen (CAFeko euskara lanean erabiltzeko plana, irakaskuntza pribatuan hutsik
dauden lanpostuak betetzeko elebidunak nahiago izatea, Kutxako elebitasun batzorde
paritarioa, euskara baloratzea Catelsa-n etab.). 

Atzerriko hizkuntzak ikasteari buruzko konpromisoak alde batera utzita daude ia, lan mer-
katuan honelakoak ikasteari ematen zaion garrantzia guztiz bestelakoa bada ere.
Irakaskuntzan, automobilen alokairuan, hoteletan informazioan eta halako sektoreetan,
enpresek eurek errazten dute honelako hizkuntzak (batez ere ingelesa) ikastea, matriku-
la gastuak osorik edo zatiren batean ordainduz eta batzuetan ingelesa, frantsesa edo ale-
mana bezalako atzerriko hizkuntzak ikasteagatik ordainsariaren osagarriak ezartzen dira.

2001erako negoziazio kolektiboan prestakuntzaren aldeko zenbait klausula errepikatu
dira, haien eragina desberdina izan bada ere. Hala hitzarmenetan gauza desberdinak
ezarri dira: batzuetan prestakuntzarako urtean ordu kopuru jakina (aseguruak, BBK,
Autobar, Sasemar, Erroak, Comibsa, Sabeco, Euskotren etab.), beste batzuetan lizentzia
ordainduak zein ordaindu gabeak (adibidez Kutxan), inoiz ordutan konpentsatzea
(Degremont, Besa etab.), zenbaitetan ikasketak errazteko ordutegiaren malgutasuna eta
egokitzapena edota ikasteko eszedentziak (adibidez loreen merkataritzan), azterketak
egiteko lizentziak (adibidez Oxinorte-n) etab. Hala ere, ikasteko beka eta laguntzetan, lan-
gile onuradunaren aprobetxamenduari buruzko baldintzak jartzen dira.
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Zenbait hitzarmenek gauza zehatzagoak jaso dituzte beren testuetan. Halakoen adibide-
ak lanbide karrerarako planak (ITP), emakumeentzako berariazko prestakuntza (Inquitex),
birziklapenerako eta balio aniztasunerako prestakuntza (Nervacero), edo prestakuntzara-
ko ematen den soldata kostuen portzentajea (Estructura) dira.

8.1.5. Gatazkak ebazteari buruzko akordioak

Puntu honetan lan gatazkak ebazteko auziaz kanpoko sistemen gainean dihardugu.
Sistema hauek azken urteetan garatu dira, ebazteko auziaz kanpoko bideak bilatzeko
beharra dela eta.

Euskal Autonomia Erkidegoa aitzindaria izan zen bere Precorekin, honelako prozedurei
dagokienez eta haren ondoren beste batzuk etorri dira: Katalunia (AIC), Galizia (AGA),
Gatazkak auziaz kanpora ebazteari buruzko Estatuaren eremuko konfederazio arteko
akordioa (ASEC) eta beste batzuk, hainbat autonomia erkidegotan. Atal honetan gatazka
kolektiboak ebazteko Precoko prozeduretara, ASECera eta beste prozedura batzuetara
jotzeko bidea ematen duten hitzarmenak aztertuko ditugu.

Aztertu ditugun 2001ean indarrean zeuden hitzarmenetan ikus daitekeenez, gatazkak
ebazteko auziaz kanpoko prozeduretara jotzea gero eta sarriagokoa da eta batez ere
Precora (EAEko eremuko hitzarmenetan) eta ASECera (Estatuaren eremuko hitzarmene-
tan) jotzen da.

64. koadroa. Gatazkak ebazteari buruzko akordioak

A.- Funtzio eremuaren arabera
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 132 77,19 374.462 92,87

ENPRESA 214 39,19 49.788 56,01

PRIBATUA 193 39,79 42.283 57,26

PUBLIKOA 21 34,43 7.505 49,84

GUZTIRA 346 48,26 424.250 86,21



B.- Lurralde eremuaren arabera

Aurreko koadroetan Precorekin bat egiteko klausulak agertzen dira, baita gatazkak ebaz-
teko beste prozedura (adibidez ASEC) batzuei buruzkoak, zerbitzu edo agintaritzetara
(SMAC, Lan agintaritza, Lan ordezkaritza eta abarretara) jotzekoak edota egingo den pro-
zedura mota (adibidez arbitrajea) aipatze hutsak direnak ere agertzen dira.

25. grafikoa Gatazkak ebazteari buruzko auziaz kanpoko prozedura dakarten
hitzarmen kolektiboen eraginpeko langileen portzentajeak

Lan honetan aztertutako ia hitzarmenen erdiak honelako akordioren bat dakarte, inda-
rrean dagoen araudiak batzorde paritarioei ematen dien eskumenaz gainera. Akordio
hauen eraginpean hamar langiletik zortzi baino gehiago geratzen dira.

A. Preco

Gatazkak ebazteko prozedurarik dakarten erregistratutako hitzarmenen artean, hamarre-
tik seik Precori buruzko klausula dakarte (EAEn erregistratutakoetan %86 dira). Beraz,
euskal gizarte ekintzaileek sinatu eta Lan Harremanen Kontseiluak kudeatzen duen
Preco, lan gatazkak ebazteko akordioa, 200 urteko maila berean agertzen da negoziazio
kolektiboan. Gure Autonomia Erkidegoan Precoren eragina ia hitzarmenen erdira heltzen
da, hau da, gutxi gora behera hamar langiletik zortzirengana eta 41.568 enpresatara.
Lurraldeka, Gipuzkoa dugu Preco indarrik handienaz berea egin duen lurraldea eta pro-
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 45 34,88 34.119 61,29

BIZKAIA 125 51,02 180.766 92,02

GIPUZKOA 48 55,17 112.795 96,09

LURRALDE ARTEKOAK 16 72,73 23.314 91,72

EAE 234 48,44 350.994 88,82

ESTATUAREN EREMUA 112 47,86 73.256 75,52

GUZTIRA 346 48,26 424.250 86,21

%70

%16 %14

Preco ASEC eta besterik Prozedurarik gabe



zedura hau, berriz, Araban agertzen da hitzarmenik gutxienetan. Lurralde arteko hitzar-
menetan konpromiso hauen eragina txikiagoa dela ikusten da eta Estatuaren eremuko
hitzarmenetan akordioaren eragina are txikiagoa da, gatazkak ebazteko beste akordio
batzuek, ASECek bereziki, eragin handiagoa baitute. Era berean, Precok eragin handia-
goa dauka sektoreko hitzarmenetan enpresakoetan baino, eta azken hauetan haren era-
gina enpresa pribatuetan publikoetan baino handiagoa da.

65. koadroa. Preco dakarten, EAEn erregistratu ziren eta 2001 urtean 
indarrean zeuden hitzarmenak

A.- Funtzio eremuaren arabera

B.- Lurralde eremuaren arabera
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 73 80,22 319.856 96,01

ENPRESA 129 32,91 24.989 40,35

PRIBATUA 121 35,38 22.806 44,19

PUBLIKOA 8 16,00 2.183 21,14

GUZTIRA 202 41,82 344.845 87,28

HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 32 24,81 32.209 57,86

BIZKAIA 109 44,49 177.315 90,26

GIPUZKOA 48 55,17 112.795 95,94

LURRALDE ARTEKOA 13 59,09 22.526 88,62

EAE GUZTIRA 202 41,82 344.845 87,28



26. grafikoa Precora jotzeko akordioa dakarten EAEn 
erregistratutako hitzarmenen bilakaera 

(indarrean dauden hitzarmen guztien % eta hitzarmen hauen 
eraginpeko langile guztien %)

Precoko adiskidetze, bitartekotza eta arbitraje prozeduren helburua, sektore edo enpresa
batean barne bidean ebatzi gabeko gatazka bat ebaztea da. Hala ere, Precora jotzeko
konpromiso hauen lotzeko indarra desberdina da batetik bestera. Hala, negoziatu diren
klausula batzuek prozedura hauen borondatezko izaerari eusten diote, beste batzuek auzi
edo administrazio bidera jo baino lehen desadostasunak Precoko prozeduretara erama-
teko beharra ezartzen dute eta beste batzuek gatazkaren ebazpena, alderdi biak lotzen
dituen arbitroaren laudoaren baitan jartzen dute. Era berean, zenbaitetan hitzarmenek
Precoko prozedurak banako gatazkak ebazteko aintzat hartzen dituzte.

Precora jotzeko konpromiso hauen edukiari dagokionez, lau mota bereiz ditzakegu:

- Precora jotzeari edo Preco aintzat hartzeari buruzko klausula orokorrak.

- Gatazka kolektiboak ebazteari, negoziazio kolektiboan zehar sortzen diren desadosta-
sunei eta, oro har, batzorde paritarioaren barruan dauden desadostasunei buruzko klau-
sulak.

- Hitzarmenaren soldata erregimena ez aplikatzearen inguruan sortutako desadostasunak
ebazteko klausulak.

- Lan Harremanen Kontseiluan sinatutako Enpleguaren aldeko Akordiotik datozen akor-
dioak (egiturazko aparteko orduak konpentsatzeko atsedena, plantillak berriztatzea etab.)
zehazterakoan sortzen diren desadostasunei buruzko klausulak.

- Beste gai batzuek (aldi baterako laneko enpresen bidez kontratatutako langileek zein lan
egin dezaketen erabakitzeak, lan egutegiak, higikortasunak, lan baldintzak sakonki alda-
tzeak, oporrek, teknologia aldaketek eta lanaren antolakuntzak eragindakoek, ordutegia-
ren malgutasunak etab.) eragindako desadostasunei buruzko klausulak.
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Precora jotzeko klausuletan bestelako gairik ere agertzen da: akordioan ez dauden gaiak
(banako gatazkak, adibidez), gatazka atipikoak eta gatazka ez diren beste zenbait jar-
duera, arbitrajeko konpromisoak, Precokoak ez diren jarduketetarako epeak edo proze-
duran gatazkako alderdiak ez diren ekintzaileek parte hartzea.

Ikus daitekeenez, enpresen barruko harremanen errealitatea anitza da eta horregatik
negoziatzaileek, euren beharretara hobeto egokitzen diren berariazko erantzunak bilatzen
dituzte.

Halaber, Precora gai zehatzagoetarako jotzen da. Adibidez, Lasarteko Michelinen hitzar-
menean, aldi baterako kontratuak lanaldi aldagarriko mugagabeko kontratu bihurtzeko
prozeduran sor litezkeen desadostasunak ebazteko jotzen da Precora.

Precok 2001 urtean 2000n baino %45 gatazka gehiago hartu zituen; hala, gizarte ekin-
tzaileek Precoko prozeduretan jartzen duten konfiantza erakusten da. 2001 urtean ofizial-
dutako (hau da, Precoren zein lan agintaritzaren aurrean aurkeztutako) gatazken kopurua
%31,1 handiagoa izan zen. Zenbait hitzarmen kolektibo (adibidez Emankor) Precoren
emaitza izan ziren. Esan behar da, era berean, Precoko prozedurek 2001ean izan zuten
gorakada, Confebaskek eta ELA, CCOO, LAB eta UGT sindikatuek Lan Harremanen
Kontseiluan negoziatu eta sinatu zuten 2000ko otsailaren 16ko lanbide arteko akordioari
ere zor zaiola, akordio honen bidez, lan gatazka kolektiboen kasuan, auzi bidera joan
baino lehen ezinbestekoa den adiskidetze saioa Precori soilik baitagokio. Hala, helburu
hori betetzeko, ordura arte prozedura hauetara zein lan agintaritzara jo zitekeen eta
bikoiztasun hori kendu egin zen, enpresari erakundeek eta sindikatuek gatazken ebazpe-
naren gaian beren burua antolatzen beste urrats bat eman zutelarik. Era berean proze-
duren arauak arindu egin ziren eta prozedurak ordutik malguagoak izan dira, gatazka
bakoitzaren gorabeheretara eta alderdien nahietara egokitu ahal izateko.

B. ASEC eta beste prozedura batzuk.

Hitzarmen kolektiboen %20k gatazkak ebazteko beste prozedura batzuetara jotzen dute
eta euren eraginpean negoziazio kolektiboko langileen %16 hartzen dituzte. Prozedura
haien artean ASEC (Lan Gatazkak Auziaz kanpora Ebazteari buruzko konfederazio arteko
akordioa) nabarmendu behar da, nabarmena baita Estatuaren eremuko sektore hitzarmen
kolektiboetan (industria kimikoan, ehungintzaren industrian, saltoki handiak, aseguruetan
etab.) baita enpresa nazional handietan ere (adibidez Repsol-en).

Lan gatazkak auziaz kanpora ebazteko akordio hau hiru alderdikoa da eta Madrilen sina-
tu zuten alde batetik Gobernuak, bestetik UGT eta CCOOren konfederazio sindikalek eta
hirugarrenez CEOEk eta CEPYMEk, gizarte elkarrizketaren markoan. Akordioa 2000
urtean berriztatu zen. ASECek lan gatazkak ebazteko bitartekotza eta arbitraje zerbitzu
bat sortu zuen, SIMA alegia, baina ez zuen aintzat hartu adiskidetze prozedura. Akordio
honen eraginpean batez ere Estatuaren eremuko enpresak eta sektoreak geratzen dira.
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66. koadroa. Gatazkak ebazteko beste prozedura batzuk dauzkaten eta 
2001ean indarrean dauden hitzarmenak

A.- Aplikazio eremuaren arabera

B.- Lurralde eremuaren arabera

Lan gatazkak ebazteko beste prozedurak sektoreko hitzarmenetan sarriago agertzen dira
enpresakoetan baino, baina enpresako hitzarmenetan prozedura hauen eraginpean
geratzen diren langileen portzentajea sektorekoetan geratzen dena baino handiagoa da.
Sektore hitzarmen nagusietan eta nazio eremuko enpresa handietakoetan ASEC nagu-
sitzen bada ere, enpresa handietan gatazkak ebazteko berariazko prozedurak ere ezar-
tzen dira. Prozedura hauek nahikoa zehaztuta etortzen dira batzuetan  eta lan gatazkak
(normalean gatazka kolektiboak) ebazteko prozesu egituratua jartzen dute, adiskidetzea,
bitartekotza eta arbitrajea bezalako bideak erabiliz (adibidez Repsol-en, ONCEn etab.).

Beste alde batetik, aipatu behar da beste prozedura horiek batez ere Estatuaren eremuan
gertatzen direla, Preco erkidegokoa denez gero. Esan behar da, era berean, “beste pro-
zedura batzuek” kontuan hartzeko irizpidea estuagoa balitz, kopurua txikiagoa izango
litzatekeela. Izan ere hitzarmen batzuek ez dute prozedura garatu batera jotzen, baina
prozedura mota aipatzen dute (adibidez arbitrajea).
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 59 34,50 54.606 13,54

ENPRESA 82 15,02 23.436 26,36

PRIBATUA 69 14,23 18.114 24,53

PUBLIKOA 13 21,31 5.322 35,34

GUZTIRA 141 19,66 78.042 15,86

HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 13 10,08 1.910 3,43

BIZKAIA 16 6,53 3.451 1,75

GIPUZKOA - - - -

LURRALDE ARTEKOA 3 13,63 788 3,11

EAE 32 6,62 6.149 1,56

ESTATUAREN EREMUA 109 46,58 71.893 74,12

GUZTIRA 141 19,66 78.042 15,86



8.1.6. Berezitasunak eta berrikuntzak

Atal honetan, aurreko urteekiko berrikuntzarik dakarten gaiak azpimarratu nahi ditugu.
Ikusi ahal diren joerak ere aipatzen dira, joerak beren atalean aztertzen badira ere.

Langileen Estatutuaren azken erreformek eta lan ordenantza zaharrak indargabetzeak
zenbait gai negoziazio kolektiboaren esparrura eramatea dakarte eta, ondorioz, negozia-
zio kolektiboak gero eta gai desberdin gehiago hartzen ditu bere baitan. Ikus daitekeenez,
gai batzuk (lanaldiaren banaketa irregularra, kontratazioak, borondatezko gizarte aurrei-
kuspeneko erakundeak, antzinatasun osagarriak aldatzea, ziurtasuna etab.) gero eta
zabalago sartzen dira hitzarmenen edukien artean eta gatazka kasuan Precoko prozedu-
retara jotzen da.

Negoziazio kolektiboak izatezko bikoteei eta emakume langileei buruzko zenbait klausu-
la gehitu ditu (aukera berdintasuna Metrobilbao-n, genero ordezkatzearen maila txikiaren
araberako sustapena Redesa-n, emakume langileentzako prestakuntza Inquitex-en
etab.).

2001ean negoziazio kolektiboak hainbat konpromiso ezarri ditu: bajen kontrol publikoari
buruzkoak (adibidez Araluce-n), mutua alderdi bien artean hautatzeari buruzkoak (adibi-
dez SD 2000n), langileentzako mediku ikuskatze doakoei buruzkoak (adibidez Theis-en),
pentsio planak enpresatik kanpora ateratzeari buruzkoak (adibidez Grupo Unión Española
de Explosivos-en) posta elektronikoaren eta Interneten lantokietako erabilerari buruzkoak
(adibidez Grupo Imperio-n).

Negoziazio kolektiboa, azkenik, hainbat gai desberdinetan aritu da: lanbide sailkapenaren
aldaketa (adibidez ONCEn), soldaten egitura (adibidez Copiti-n), ordainsari aldagarriak
(adibidez K2000n), higikortasun geografikoa (adibidez Grupo La Estrella-n) higikortasun
funtzionala (adibidez Alcoa-n), teknologia berriak (adibidez Bekaert-en), lanbide sustape-
na (adibidez Banco de España-n), produktibitatea (adibidez Aceralia-n) kalitatea (adibidez
Tarabusi-n), helburuen araberako lana (adibidez ITP-n), iradokizun planak (adibidez
Aceralia-n), absentismoa (adibidez Tubos Reunidos-en), balio aniztasuna (adibidez
Rontealde-n), subrogazioa (adibidez Bizkaiko anbulantzietan), inbertsioak (adibidez
Cables y Alambres Especiales-en), sexu jazarpena (adibidez Gipuzkoako gozokigintzan),
erreklamazioetarako prozedura (adibidez Alcoa-n), edo telelana (adibidez Ibermática-n).
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8.2. NOIZBEHINKAKO BERRIKUSKETAKO GAIAK

Atal honetan, gaurkotasunekoak direlako azterketa monografikoa merezi duten gaiak iku-
siko ditugu. Jarraian, negoziazio kolektiboaren edukian oinarrituz, lan harremanetarako
portaera arautegien gaia aztertuko dugu.

8.2.1. Lan harremanetako portaera arautegiak

A. Sarrera

Atal honetan, txostenean lan harremanetako portaera arautegiak deitu diegunak aztertu
ditugu. Portaera arautegi terminoa zentzu zabalean hartu dugu, langileen eta enpresaren
bete behar eta eskubideetara sari eta zigorretatik harago heltzeko, baina ez dugu nahi
izan orokorkiegi hartu, lan harremanak bere-bereak dituen bete behar eta eskubideak
(adibidez enpresariaren aginduei jaramon egin beharra) edo lan harremanen araudi oro-
kor oinarrizkoak aspaldidanik dakartzanak (adibidez eskubide sindikalak) aintzat hartu
gabe.

Negoziazio kolektiboak, lan ordenantza indargabetuek eta enpresen barne araudi zaha-
rrek zekartzaten zigor erregimenak, hitzarmen kolektiboetara eraman ditu. Era berean,
hain ugariak ez badira ere, hitzarmenetan gai desberdinei dagozkien sariak agertzen dira
(asistentziagatik, ordukotasunagatik, iradokizunengatik, istripurik ez edukitzeagatik, por-
taera bereziengatik, irauteagatik, erretiratzeagatik etab.). Antzeko gaiak ere agertzen dira,
adibidez langileen eta enpresarien bete behar eta eskubideak; bada, hauek eta lehenago
aipaturiko klausuletan agertzen direnek, lan harremanetako portaera arautegi deitu die-
gunak osatzen dituzte.

Hitzarmenen %44k beren testuan zigor erregimena zekarten, erregimen horren eragin-
pean lau langiletik hiru geratzen zirelarik.

67. koadroa. Zigor erregimena dakarten klausulak 2001ean indarrean 
zeuden hitzarmenetan

A.- Aplikazio eremuaren arabera
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HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 124 72,51 330.437 81,95

ENPRESA 192 35,16 35.714 40,17

PRIBATUA 165 34,02 26.437 35,80

PUBLIKOA 27 44,26 9.277 61,60

GUZTIRA 316 44,07 366.151 74,41



B.- Lurralde eremuaren arabera

Nabarmena da sarriago agertzen direla sektore hitzarmenetan eta sektore negoziazio
kolektiboak indar handiena duen lurraldeetan (adibidez Gipuzkoan).

Jarraian, Industrias Galycas enpresaren hitzarmenari dagokion testua eskaintzen dugu:

ANEXO III

CÓDIGO DE CONDUCTA

Artículo 1. Principios ordenadores

El presente Acuerdo sobre Código de Conducta Laboral tiene por objeto el mantenimien-
to de un ambiente laboral respetuoso con la normal convivencia, ordenación técnica y
organización de la empresa, así como la garantía y defensa de los derechos y legítimos
intereses de trabajadores y empresarios.

La Dirección de la empresa podrá sancionar las acciones u omisiones culpables de los
trabajadores/as que supongan un incumplimiento contractual de sus deberes laborales,
de acuerdo con la graduación de las faltas que se establece en los artículos siguientes:

Corresponde a la Empresa en uso de la facultad de Dirección, imponer sanciones en los
términos estipulados en el presente Acuerdo.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador, haciendo cons-
tar la fecha y los hechos que la motivaron.

La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores de toda sanción
por falta grave o muy grave que se imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se podrá dilatar hasta 60 días
después de la fecha de su imposición.

Artículo 2. Graduación de las faltas

Toda falta cometida por los trabajadores/as se clasificará en atención a su transcenden-
cia, o intención en: leve, grave o muy grave.

CRL-LHK NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN - 2001

134

HITZARMEN % ERAGINDAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 28 21,70 28.923 53,37

BIZKAIA 64 26,53 118.315 60,23

GIPUZKOA 54 62,07 111.670 94,48

LURRALDE ARTEKOA 13 59,09 22.689 89,26

EAE 159 32,92 281.597 71,27

ESTATUKO EREMUA 157 67,09 84.554 87,17

GUZTIRA 316 44,07 366.151 74,41



Artículo 3. Faltas leves

Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo de hasta tres
ocasiones en un período de un mes.

b) La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un mes.

c) No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas siguientes, la
inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo podido hacer.

d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por períodos
breves de tiempo, si como consecuencia de ello, se ocasionase perjuicio de alguna
consideración en las personas o en las cosas.

e) Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los equipos y mate-
rial de trabajo de los que se fuera responsable.

f) La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o proveedores de la
Empresa.

g) No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que éstos
puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros o a la
Empresa.

h) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia del
trabajador/a que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la Administración tri-
butaria.

i) Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes o
mandatos de un superior en el ejercicio regular de sus funciones, que no comporten
perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.

j) La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada ordi-
naria de trabajo, sin la debida justificación.

k) Discutir con los compañeros/as, con los clientes o proveedores dentro de la jornada
de trabajo.

Artículo 4. Faltas graves.

Se consideran faltas graves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de tres
ocasiones en el período de un mes.

b) La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días, durante el período de un
mes. Bastará una sola falta al trabajo cuando ésta afectara al relevo de un compañe-
ro/a o si como consecuencia de la inasistencia se ocasionase perjuicio de alguna con-
sideración a la Empresa.

c) El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tributaria o
en la Seguridad Social.
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d) Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole durante la jornada de traba-
jo de manera reiterada y causando, con ello, un perjuicio al desarrollo laboral.

e) La desobediencia a las órdenes o mandatos de las personas de quienes se depende
orgánicamente en el ejercicio regular de sus funciones, siempre que ello ocasione o
tenga una trascendencia grave para las personas o las cosas.

f) La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los compa-
ñeros de trabajo y siempre que previamente hubiera mediado la oportuna adverten-
cia por parte de la Empresa.

g) Suplantar a otro trabajador/a, alternado los registro y controles de entrada o salida al
trabajo.

h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, siem-
pre que de ello no se derive perjuicio grave para las personas o las cosas.

i) La realización sin previo consentimiento de las empresa de trabajos particulares,
durante la jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos de los
útiles, herramientas, maquinaria o vehículos de la Empresa, incluso fuera de la jor-
nada de trabajo.

j) La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad) aunque
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.

k) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores/as que se manifieste en
ofensas verbales o físicas, falta de respeto a la intimidad o la dignidad de las personas.

Artículo 5. Faltas muy graves

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de diez
ocasiones durante el período de un mes, o bien más de veinte en un año.

b) La inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un
período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto
o robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo como a la empresa o a cualquier otra
persona dentro de las dependencias de la empresa, o durante el trabajo en cualquier
otro lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe infracción labo-
ral, cuando encontrándose en baja el trabajador/a por cualquiera de las causas seña-
ladas, realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También tendrá
la consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada para prolongar la
baja por accidente o enfermedad.

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada aún por breve tiem-
po, si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio considerable a la empre-
sa o a los compañeros de trabajo, pusiese en peligro la seguridad o fuese causa de
accidente. 
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f) La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas, si supone alteración en
las facultades físicas o psicológicas en el desempeño de las funciones.

g) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada confidencialidad de la Empresa.

h) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la Empresa.

i) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

j) Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a sus supe-
riores o a los familiares de estos, así como a sus compañeros/as de trabajo, provee-
dores y clientes de la Empresa.

k) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que las fal-
tas se cometan en el período de dos meses y hayan sido objeto de sanción.

l) La desobedicencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en cualquier materia
de trabajo, si implicase perjuicio notorio para la empresa o sus compañeros/as de tra-
bajo, salvo que sean debidos al abuso de autoridad. Tendrán la consideración de
abuso de autoridad, los actos realizados por directivos, jefes o mandos intermedios,
con infracción manifiesta y deliberada a los preceptos legales, y con perjuicio para el
trabajador/a.

m) Los atentados contra la libertad sexual que se produzcan aprovechándose de una
posición de superioridad laboral, o se ejerzan sobre personas especialmente vincula-
das por su situación personal o laboral.

Artículo 6. Sanciones

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas señaladas
son las siguientes:

a) Por faltas leves

- Amonestación por escrito.

b) Por faltas graves

- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

c) Por faltas muy graves

- Amonestación por escrito
- Suspensión de empleo y sueldo de veintiún a sesenta días.
- Despido

Artículo 7. Prescripción

Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:

Faltas leves: diez días.
Faltas graves: veinte días.
Faltas muy graves: sesenta días.
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La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a partir de la fecha en que la
Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haber-
se cometido.

Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido
o preliminar que pueda instruirse en su caso, siempre que la duración de éste, en su con-
junto, no supere el plazo de seis meses, sin mediar culpa del trabajador expedientado.

Artículo 8. Procedimiento sancionador.

1. Para la corrección disciplinaria de faltas graves o muy graves, será necesario la ins-
trucción de un Expediente Informativo en el que será oído el trabajador afectado. En
dicho expediente se recabará informe de la representación legal de los trabajadores,
concediéndose para su emisión un plazo de cinco días naturales, siendo notificada,
en su momento, de la resolución que proceda.

2. Igualmente, los Delegados Sindicales serán oídos previamente a la imposición de
sanciones que afecten a trabajadores afiliados a su Sindicato, siempre que a la
Empresa le conste dicha filiación, pudiendo formular las alegaciones en el plazo indi-
cado en el párrafo anterior.

3. En las faltas tipificadas en los apartados c, g y h del apartado de faltas muy graves,
la Dirección de la Empresa podrá adoptar la medida cautelar de suspensión de
empleo, mientras dure la substanciación del expediente correspondiente.

Artículo 9. Cumplimiento de Sanciones

Las sanciones de suspensión de empleo y sueldo que pudieran imponerse por la comi-
sión de las faltas laborales tipificadas en el presente Capítulo, serán cumplidas una vez
resuelto el expediente informativo, sin que el inicio de su cómputo pueda exceder de los
seis meses siguientes a la fecha de la notificación de su resolución al interesado, salvo
que éste hubiera impugnado la misma, en cuyo caso tal inicio se llevará acabo dentro de
los seis meses siguientes a la firmeza de la resolución judicial que confirme la sanción
impuesta.

Oinarrizko araudiak (Langileen Estatutuak, Lan Arriskuak Aurreikusteko Legeak, Lan
Arloko Arau Hauste eta Zigorren Legeak etab.) gai honi buruz dakartenaz gainera, nego-
ziazio kolektiboa lan ordenantza zaharrek aintzat hartzen ez zituzten gaiak (adibidez sexu
jazarpena) eta gaurkotasuneko gaiak (adibidez posta elektronikoaren erabilera) gehituz
joan da. Gainera, denboraren joanean, alderdiek eskatzen dituzten beste batzuk ere sar-
tuko dira (langileek segurtasun neurriak ez betetzeagatik zigorrak ezartzea, bideoz beha-
tzearen mugak, jazarpen morala etab.).

Negoziazio kolektiboan nolako eragina duten gutxi gora behera jakiteko, hiru lurralde his-
torikoetako hiru sektore nagusietako hitzarmenak aztertu ditugu (siderometalurgiaren
industriakoa, eraikuntzakoa eta metalaren merkataritzakoa, alegia). Jarraian azterketa
hori laburbilduta eskaintzen dugu.

CRL-LHK NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN - 2001

138



B. Siderometalurgiaren industria

Siderometalurgiaren industriako sektore hitzarmen kolektiboetako portaera arautegia osa
lezaketen gaiak aztertu ditugu.

Bizkaiko eta Gipuzkoako siderometalurgiaren industriako sektore hitzarmenek ez dute
inolako arautegirik ezartzen. Arabako siderurgiako sektore hitzarmenak, berriz, aurretiaz
erretiratzeagatik ordainsari berezia dakar, horretarako enpresan 15 urte ematearen bal-
dintza ezarriz. Honelako ordainsari bereziek ez dute jadanik zentzurik, ordezteko kontra-
tua eta errelebu kontratua agertu zirenetik. Horregatik, hitzarmenak beste baldintza
batzuk jartzen ditu: halako kasuetan ezartzen diren ordainketen murriztapenak irautea eta
60 urteetatik 64etarako kalte ordainen eskala bakarrik aplikatuko dela baldin eta beste
langile gazte batzuk edo langabezi asegurua jasotzen duten langileak aldi berean kontra-
tatzeko 64 urteetako erretiro berezia hautatzen ez bada. Hala, langilea erretiratu eta
dagozkion ordainsarien %100 dagozkionean eta bere lanpostua, Enplegu Erakundean
langabetzat alta emanda dagoen  beste langile batek betetzen duenean, artikulu honetan
aurreikusten den erretiroko saria ez da emango. Hitzarmen hau sinatu duten erakundeek
aitortzen dutenez, artikulu honek dakarren sari edo kalte ordaina ez dela 1588/99 Erret
Dekretuak aipatzen dituen pentsio konpromisoetako bat eta, beraz, lege xedapen horre-
tan ezarritako bete beharretatik kanpora dagoela. Hau dela eta, Batzorde Paritarioari
espresuki ematen zaio eskumena, testua gai hau hartzen duten araudiko xedapenetara
egokitzeko , baita hobekuntza hau Batzordeak komenigarritzat jotzen duen beste batez
ordezteko, azken honetarako kide guztien aho batezko adostasuna beharko delarik.
Bizkaiko siderurgiako hitzarmenak ez dakar halako ordainketa berezirik, errelebu kontra-
tua eta ordezteko kontratua gomendatzen dituelako. Eta Gipuzkoako siderurgiako hitzar-
menak ere, plantillak berriztatzeko kontratu mota hauek bere baitan biltzen dituen
Enpleguaren aldeko Akordioa ematen du ontzat.

Zigor erregimenari dagokionez, esan behar da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako siderurgia-
ko hiru hitzarmenek oso zigor erregimen antzekoa daukatela: antolatzeko irizpideen ara-
bera hobenak arin, larri eta oso larri kategorietan sailkatzen dira eta zigorra ezartzen zaie.
Zigorrak zentzarazpenetik diziplinazko iraizpenera doaz eta tartean aldi jakinerako enple-
gua eta soldata etetea aurki daiteke. Agintezko abusua ere agertzen da, zuzendari, buru-
zagi edo tarteko agintariek lege arauak argiro eta nahita hautsiz, langileentzako kalterik
eragiten dutenean.

Sektore hitzarmenetan agertzen diren derrigorrezko portaera batzuk, langileek, lana
beren borondatez uzten dutenean, aurretiaz eman beharrezko abisuari dagozkionak dira;
abisu hau ez emateak, abisatzean gertatu den atzerapeneko egun bakoitzeko egun bate-
ko soldataren pareko zenbatekoa likidazioan kentzea dakar eta, halaber, likidazioan atze-
ratzeak atzerapen egun bakoitzeko egun bateko soldataren pareko kalte ordaina dakar.

Aukera berdintasunari dagokionez, Gipuzkoako sektore hitzarmenak, emakumeak lan
merkatuan sartzean baztertzea debekatzen du (Arabakoak ere bai) eta aukera berdinta-
sunaren helburua arlo desberdinetan jartzen du: enpleguan, prestakuntzan, laneko sus-
tapen eta garapenean, soldataren berdintasunean, eta gainerako lan baldintzetan,
sexuagatik edo adinagatik diskriminaziorik gertatu gabe. Era berean hitzarmen honek,
100 langile baino gehiago dituzten enpresei, tarteko agintarientzako oinarrizko funtzio eta
erantzukizunen zerrenda idatzia emateko bete beharra ezartzen die. Era berean, kito agi-
riak sinatzean, banako ordezkariak edo ordezkari sindikalak bertan egoteko bidea ema-
ten du eta zenbait gaitan (lan baldintzak aldatzean, higikortasun geografikoan, kausa
objektiboengatik egindako iraizpenetan, enplegua arautzeko espedienteetan eta lan egu-
tegiak finkatzean, alegia) parte hartze sindikalezko prozedura bereziak ezartzen ditu.
Beste alde batetik, parte hartze sindikala ezartzen da, prestakuntza beharrak aztertu eta

CRL-LHK

139

EDUKIAREN AZTERKETA



langileen prestakuntza osatzeko enpresaren intereseko ikastaroak ezartzerakoan, arlo
honetan euskararen erabilera espresuki aipatzen delarik. Hitzarmen honek ekintza sindi-
kalerako ordu ordainduen erabileraren berri emateko beharra ezartzen du, baita erabilera
horrek ez duela oztopatu behar ekoizpen prozesua, oro har, eta ez gainerakoen lana ere,
halakorik gertatuko balitz zigorra lanpostua aldatzea litzatekeelarik.

Sektore honetan beti izan diren pizgarriez gain, pizgarri hauek ekoizpena neurtzeko sis-
temak erabiliz antolatzen direnean, Gipuzkoako hitzarmenak zigor arin larri eta oso larriak
ere ezartzen ditu. itundutakoa baino errendimendu txikiagoko kasuetarako; era berean,
kalitate gutxiegiko lanetan konponketarako denbora langilearen kontura joango da. Beste
alde batetik, langilearen erantzukizuna ez diren itxarote eta gelditze denborak besteak
bezalaxe ordainduko dira.

Azkenik, Arabako sektore hitzarmenak, haurdun dauden emakumeek lanpostua aldatu
ahal izateko bidea ematen du.

C. Eraikuntza

Eraikuntzako sektore hitzarmen kolektiboetan, portaera arautegia osa lezaketen gaiak
aztertu ditugu.

Eraikuntzako sektore hitzarmenek erretiro aurreratuetarako ordainsari berezia ezarri dute,
enpresan gutxienezko denbora (3 urtetik 7 urtera) ematea baldintzatzat jarriaz. Gainera,
ordezteko kontratua eta errelebu kontratua gomendatzen ditu, kasu hauetan aipatutako
ordainsaria ematen ez delarik.

Zigor erregimenari dagokionez, esan behar da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eraikuntza-
ko hiru hitzarmenetakoak oso elkarren antzekoak direla. Erregimen hau antolatzeko irizpi-
deek hobenak arin, larri eta oso larritzat sailkatzen dituzte eta hoben hauen ondorioak eta
preskripzioak ezartzen dituzte. Zigorrak ahozko zentzarazpenetik diziplinazko iraizpenera
doaz eta tartean aldi jakinerako enplegu eta soldata gabe uztea aurki daitezke. Hobenen
artean, hoben arinak (adibidez, enpresaren bitarteko telefoniko. telematiko, informatiko,
mekaniko edo  elektronikoak baimenik gabe norberaren helburuetarako erabiltzea,
Bizkaiko hitzarmenean), hoben larriak (adibidez, segurtasun eta higiene arauak ez bete-
tzea, honek arrisku larria dakarrenean, eta enpresak emandako segurtasunerako bitarte-
koak ez erabiltzea, Arabako hitzarmenean), eta hoben oso larriak (zuhurtzia gabekeria
ausartegia, lan istripu larririk dakarrenean, Gipuzkoako hitzarmenean) aipa daitezke. Era
berean, agintezko abusua eta leialtasunik gabeko lehia oso hoben larritzat hartzen dituzte.

Sektore hitzarmenetan agertzen diren derrigorrezko portaera batzuk, langileek lana beren
borondatez uzten dutenean aurretiaz eman beharrezko abisuari dagozkionak dira; abisu
hau ez emateak, abisatzean gertatu den atzerapeneko egun bakoitzeko egun bateko sol-
dataren pareko zenbatekoa likidazioan kentzea dakar.

Eraikuntzako hitzarmenak soldata orokorrak (hau da, gaueko lana, lan bereziki nekaga-
rriak etab. dakartzan egoera jakinak aintzat hartzen ez dituzten soldatak) debekatzen
dituzte eta azpikontratazioaren kausazko elkartasunezko erantzukizuna itundu dute. Era
berean, eguraldi txarragatik edo ezinbestean galdutako denbora berreskuratzea itundu
dute eta leku aldatzeetarako berariazko prozedurak ezartzen ditu. Halaber, higikortasun
geografikorako parte hartze sindikala ezartzen du baita somako laneko baldintza oroko-
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rretarako informazio beharra ere. Beste alde batetik, heriotzagatik edo ezintasunagatik
sortzen diren kalte ordainak ezartzen dira eta kontratua eteteko kausak ere bai.

Arabako sektore hitzarmenak, ordainsarirako definitutako errendimendua baino txikiagoak
direnak borondatezko murrizketatzat ematen ditu, kausa zuzenik ez badago. Era berean,
kontratuak eta kito agiriak sinatzean, edo altak kontrolatzean langileen ordezkariak edo
ordezkari sindikalak bertan egoteko bidea ematen du. Beste alde batetik, heriotzagatik
edo ezintasunagatik sortzen diren kalte ordainak ezartzen dira eta kontratua eteteko kau-
sak ere bai.

Bizkaiko hitzarmenak ondorengoak itundu ditu: segurtasun plana eskuragarri obran ego-
tea, jaso beharreko eta ordaindu gabeko zenbatekoei legezko interesa gehitzea eta inor
arraza, sexu, erlijio edo alderdi politiko zein sindikatu batekoa izateagatik baztertzeko
debekua.. Hitzarmenak bidea ematen dio enpresariari langileek laneko eginkizunak
betetzen dituzten kontrolatzeko barne sistemak ipintzeko eta lan parteak ezartzeko. Ez du
ezarritakoa baino errendimendu txikiagorik onartzen eta langileen ordezkariei bidea
ematen die ataza jakinerako lanaren baldintzei buruz informatzeko. Lan baldintzak
funtsean aldatzeko elkarren akordioa behar da eta lan arriskugarriak debekaturik daude
adingabekoentzat. Higikortasun funtzionala mugatu egiten du, beheragoko kategoriako
lanei dagokienez, eta gaitasunaren murrizketagatik, gaixotasunagatik edo istripuagatik
egokitzeko aukera aintzat hartzen du. Azkenik, mantenuko lanetarako subrogazioa ontzat
ematen da.

Gipuzkoako hitzarmenak gutxienezko errendimenduak ezartzen ditu harrobietan eta mar-
molgintzan, baita errendimendu hauei dagokien ordainsaria ere. Gauza bera egiten du
gainerako sektoreetan, alderdien akordioaren bidez; hala, errendimenduaren borondatez-
ko murrizketatzat %20ko murrizketa hartzen da. Beste alde batetik, prestakuntza beha-
rrak aztertzeko konpromisoa agertzen da eta Precoko prozeduretarako jotzeko
konpromisoa ere badago.

D. Metalaren merkataritza

Metalaren merkataritzako sektore hitzarmen kolektiboetan, portaera arautegia osa leza-
keten gaiak aztertu ditugu.

Araba eta Gipuzkoako metalaren merkataritzako sektore hitzarmenek ez dute ezarri erre-
tiro aurreraturako ordainsari berezirik, agian Enpleguaren aldeko Akordioan plantillak
berriztatzeko xedatutakoarekin bat eginez, ordezteko kontratua eta errelebu kontratua
sustatzen dituztelako. Bizkaiko hitzarmenak, berriz, enpresan 20 urte eman eta aurretiaz
erretiratzeko zein 65 urteko erretiro arruntaren baldintzapean, sari bat ezartzen du eta
ordezteko kontratua aintzat hartzen du. Gipuzkoako hitzarmenak iraunkortasunaren
ordainsaria ematen du, enpresan 25 urte emanez gero.

Zigor erregimenari dagokionez, Arabako hitzarmenak ez dakar halakorik, behar bada,
haren ordez, 1993ko Estatuaren eremuko merkataritzarako akordioa ontzat ematen due-
lako. Bizkaiko eta Gipuzkoako hitzarmenek oso zigor erregimen antzekoak dakartzate,
langileen hobenak arin, larri eta oso larritzat sailkatuz eta hoben hauen preskripzioak eta
ondorioak ezarriz. Zigorrak ahozko zentzarazpenetik diziplinazko iraizpenera doaz,
tartean aldi baterako enplegua eta soldata etetea agertzen direlarik. Oso hoben larritzat
hartzen dituzte sexu jazarpena eta leialtasun gabekeria.

Arabako hitzarmenak ondorengoak dakartza: sexu diskriminaziorik gabeko ordainsarien
berdintasuna, lanaldiaren banaketa irregularrerako orduen poltsa erabiltzeko prozedura,
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ohiko aparteko orduak kentzea, prestakuntza beharrak alderdien artean ebaluatzea, eta
lan segurtasun eta osasunari buruzko Osalanen gomendioak gauzatzeko konpromisoa.
Aldi baterako laneko enpresen bidez kontratatutako langileen lan baldintza ekonomikoak
parekatzeko konpromisoak eragin txikiagoa dauka, araudiak ezarritako bete beharra
denez gero.

Gipuzkoako hitzarmenak, enpresen posibilitateen arabera aurreikuspeneko ekintzak
ezartzeko konpromisoa dakar. Gainera, honako hauek ere agertzen dira: ohiko aparteko
orduak ez onartzea, iraizpen objektiborako, enplegu arauketako espedienteetarako, lan
baldintzak funtsean aldatzeko eta higikortasun geografikorako prozedurak ezartzea,  Era
berean, aldi baterako laneko enpresen bidez kontratatutakoen behin-behineko kontratuak
luzatzea debekatzen du (langile hauei hitzarmeneko ordainsariak bermatzen zaizkie) eta
lan edo zerbitzu jakinerako kontratuetan egin beharreko lanak alderdiek zehazteko beha-
rra xedatzen du. Hitzarmen honetan laguntza agertzen da heriotzaren kasuan eta gaita-
sunaren murrizketarako egokipena ere badakar. Azkenik, hitzarmenak ekintza sindikala
aurrera eramateko orduen berri aldez aurretik abisatzeko eta gero erabilera frogatzeko
konpromisoa dakar, lana oztopatu gabe.

E. Beste eduki batzuk

Erretiro aurreraturako sariak eta zigor erregimena alde batera utzirik, negoziazio kolekti-
boak bestelako sariak ere ezarri ditu. Enpresan denbora jakina (20 urtetik 25 urtera bitar-
tean) emateagatik emandako sariak diru zenbateko jakina izan ohi dira, baina batzuetan
oparirik ere (erlojua, plakak, bidaiak etab.) edo aparteko opor egunak aldean dakartzate.
Bestelako sariak ere badaude (lanean orduan egoteagatik, lanera hutsik ez egiteagatik,
istripurik ez edukitzeagatik etab.). Giza baliabide politika moderno batekin areago bat eto-
rriz, Aceralia enpresak ematen duen iradokizunen saria dugu. Jarraian, sari honi dagokion
testua eskaintzen dugu:

Tercera.—Plan de Sugerencias

Se transcribe el Plan de sugerencias recogido en el Primer Acuerdo Marco del Grupo
Aceralia, que establece lo siguiente:

«Se establece la puesta en marcha de un Plan de Sugerencias en las empresas inclui-
das en el ámbito del Acuerdo.

Los ahorros de costes netos derivados de la implantación de las mejoras generadas por
la aplicación del Plan, se destinan del modo siguiente:

— Hasta el 20% de este ahorro, con los límites que se establezcan, será destinado al tra-
bajador o trabajadores que hubiesen hecho la sugerencia.

— Otro 20% se aportará a un fondo de gestión compartida entre la representación de la
empresa y la de los trabajadores.

CRL-LHK NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN - 2001

142



A dichos efectos se constituirá una Comisión Paritaria, que estará integrada, por lo que a
la representación de los trabajadores se refiere, por los firmantes del presente Acuerdo.

El fondo será destinado a los fines que la comisión decida, la cual determinará sus crite-
rios de distribución.

A petición de la representación de los trabajadores, se acuerda una aportación de la
empresa a este fondo, en concepto de anticipo a cuenta, de 100 millones de pesetas. 

Esta aportación se recuperará conforme se vayan incorporando al fondo los beneficios
generados por la aplicación del Plan de Sugerencias.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que ésta decida.»

Negoziazio kolektiboan sarriago gertatzen dira portaeragatik jasotzen diren sariak.
Jarraian segurtasuneko sektore hitzarmeneko testua eskaintzen dugu.

CAPÍTULO XIV

Premios

Artículo 61.

Con el fin de recompensar la conducta, el rendimiento, laboriosidad y demás cualidades
sobresalientes del personal, las empresas otorgarán a sus trabajadores, individual o
colectivamente, los premios que en esta sección se establecen.

Se considerarán motivos dignos de premio:

a) Actos heroicos.
b) Actos meritorios.
c) Espíritu de servicio.
d) Espíritu de fidelidad.
e) Afán de superación profesional.
f) Se retribuirán con un premio en metálico de 2.000 pesetas al tirador selecto.

Serán actos heroicos los que realice el trabajador con grave riesgo de su vida o integri-
dad personal, para evitar un hecho delictivo o un accidente o reducir sus proporciones.

Se considerará actos meritorios los que en su realización no supongan grave riesgo para
la vida o integridad personal del trabajador, pero representen una conducta superior a la
normal, dirigida a evitar o a vencer una anormalidad en bien del servicio o a defender
bienes o intereses de los clientes de las empresas o de estas mismas.

Se estimará espíritu de servicio cuando el trabajador realice su trabajo, no de un modo
rutinario y corriente, sino con entrega total de sus facultades, manifiesta en hechos con-
cretos consistentes en lograr su mayor perfección, subordinando a ellos su comodidad e
incluso su interés particular.

Existe espíritu de fidelidad cuando éste se acredita por los servicios continuados a la
empresa por un período de veinte años sin interrupción alguna, siempre que no conste
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en el expediente del trabajador nota desfavorable por comisión de falta grave o muy
grave.

Se entiende por afán de superación profesional la actuación de aquellos trabajadores
que, en lugar de cumplir su misión de modo formulario, dediquen su esfuerzo a mejorar
su formación técnica y práctica para ser más útiles a su trabajo.

Las recompensas que se establecen para premiar los actos descritos podrán consistir en:

a) Premios en metálico, por el importe mínimo de una mensualidad.
b) Aumento de las vacaciones retribuidas.
c) Felicitaciones por escrito, que se harán públicas.
d) Propuesta a los organismos competentes para la concesión de recompensas, tales

como nombramientos de productor ejemplar, Medalla de Trabajo y otros distintivos.
e) Cancelación de notas desfavorables en el expediente.

b) Excepción hecha de las felicitaciones, la concesión de los premios antes consignados
se hará por la Dirección de las empresas en expediente contradictorio instruido a pro-
puesta de los jefes o compañeros de trabajo y con intervención preceptiva de éstos y
de los representantes de los trabajadores.

Negoziazio kolektiboan gehituz joan den beste gai bat ere badago, sexu jazarpenari dago-
kiona, alegia. Sexu jazarpena oso hoben larritzat jo ohi da, batzuetan hoben larritzat ere
jotzen bada ere, eta jazarpena gauzatzen duen pertsona hierarkian duen goragoko lekuaz
baliatzen baldin bada, are larriagotzat jo ohi da. Europako Parlamentuak estatuek 2005
baino lehen aplikatu beharko duten araudi berria onartu du. Jarraian publizitateko hitzar-
menean xedatutakoa dakarren testua eskaintzen dugu:

Artículo 53. Acoso sexual.

Se considera acoso sexual a todo tipo de agresiones verbales y/o físicas sufridas por
cualquier trabajador o trabajadora, sin tener en cuenta su cargo o puesto de trabajo en la
empresa, dentro de los mismos o en el cumplimiento de algún servicio, cuando tales agre-
siones provengan del propio empresario, de cualquier persona en quien éste delegue o
del/de la trabajador/a que, siendo o no ajeno a la empresa, se encuentre realizando algún
tipo de servicio en la misma y que, con clara intencionalidad de carácter sexual, agreda
la dignidad e intimidad de la persona, considerándose constitutivas aquellas insinuacio-
nes o actitudes que asocien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad en el
empleo para cualquier trabajador o trabajadora, con la aprobación o denegación de favo-
res de tipo sexual, cualquier comportamiento que tenga como causa o como objetivo la
discriminación, el abuso, la vejación o la humillación, todos ellos por razón de sexo y las
agresiones sexuales de cualquier índole y que sean demostradas por el trabajador o tra-
bajadora.

La empresa garantizará la prontitud y confidencialidad en la corrección de tales actitudes,
considerando el acoso sexual como falta muy grave dentro de su seno, quedando reser-
vado el derecho, por parte de la persona afectada, de acudir a la vía de protección penal.

Agintezko abusua enpresaria eta buruzagitza bere eraginpean hartzen dituen zigor erre-
gimeneko salbuespen bitxietako bat da. Hoben larritzat jo ohi da eta orokorki definitzen
da. Jarraian CLH Aviación-en hitzarmenean xedatutakoa eskaintzen dugu:
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Artículo 58. Abuso de autoridad.

La compañía considerará también como falta muy grave y sancionará, en consecuencia,
los abusos de autoridad que se cometan por quienes desempeñen puestos de mando y
especial responsabilidad, así como por quienes en puestos de actividad normal puedan
tener personas de igual o inferior categoría a ellos supeditadas.

A estos efectos, se contemplarán los casos en los que exista una utilización anormal e
impuesta del personal de la compañía en beneficio propio y particular, así como la emi-
sión de órdenes que pongan en peligro la vida o integridad personal del trabajador, con
violación de las normas vigentes sobre seguridad e higiene del trabajo, o que ocasionen
innecesarios perjuicios graves al personal con alegación inveraz de necesidades del ser-
vicio.

El trabajador afectado lo pondrá, por escrito, en conocimiento del Jefe inmediato de aquél
que se da conocimiento, quien tendrá la ineludible obligación de tramitar la queja a la uni-
dad orgánica competente, entregando al interesado justificante acreditativo de la recep-
ción de la misma.

Jarraian eskaintzen dugun Mercabilbaoko arrain handizkarien hitzarmeneko testuak
aurreko puntuarekin zerikusia dauka.

Artículo 31.—1. Faltas y sanciones

(...)

10.  La falta de respeto a la intimidad y a la consideración debida, a la dignidad y a las
ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, ejercidas sobre cualquier trabajador/a de
la empresa. Estos supuestos, en el caso de ser ejercidos desde posiciones de superiori-
dad jerárquica y aquellos que se ejerzan sobre las personas con contrato no indefinido,
se considerarán, además de como falta muy grave, como abuso de autoridad sanciona-
ble con la inhabilitación para el ejercicio de funciones de mando o cargo de responsabili-
dad de las personas que los hayan efectuado.

(...)

Negoziazio kolektiboan agertzen ez den gaia, berriz, mobbing delakoa dugu, laneko jazar-
pen morala, alegia. Egia da negoziazio kolektiboan zigor erregimenean sexu jarpenari
edo agintezko abusuari buruzko klausulak gero eta gehiago direla, baina jazarpen mora-
lari buruz ez da negoziatu. Hirigoien, laneko jazarpen moralaren kontrako euskal elkarte-
ak honela definitzen du jazarpen morala: errepikatzen delako edo sistematikoa delako,
pertsona baten duintasunaren edo osotasun psikiko zein fisikoaren kontrakoa den por-
taera, pertsona horren lanpostua arriskuan jarri edo lan giroa gaiztotzen duelarik.
Jazarpen hau hierarkian gorago dagoenengandik zein lankideengandik etor daiteke.
Europako lan segurtasun eta osasuneko agentziaren zuzendariaren arabera, Europan
soldatako langileen %9a mobbing delako honen eraginpean dago eta emakumeek kalte
handiagoak jasaten dituzte. Lanaren nazio arteko erakundeak kalkulatu duenez, jazarpen
psikologikoak Espainian duen kostua, zuzena zein zeharkakoa, 24 milioi euro dira; kostu
honen jatorria, neurri handian, jazarpena jasaten duen langilearen bajak, ezintasun iraun-
korra edo erretiro aurreratua dira.
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Azken aspaldian eztabaidatzen den gaia, enpresaren komunikabideak norberaren helbu-
ruetarako edo are helburu sindikaletarako erabiltzea da. Posta elektronikoa, Interneten
erabilera eta poltsikoko telefonoak eguneroko lan tresna dira, baina erabilera horren abu-
sua ere gerta liteke inoiz, enpresaren kalterako gertaturik (zerbitzariek gehiegizko kone-
xioak edukitzea, informatikako birusak agertzea, komunikazioen gehiegizko kostua,
bitartekoak behar ez bezala erabiltzeagatik errendimendu txikiegia etab.). Beste alde
batetik, sindikatuak kexatu egin dira, enpresen posta elektronikoen kontrola dela eta lan-
gileen intimitatea hausten delako. Langileen Estatutuaren 18 artikuluak baimena ematen
du langileen armairu eta gauza pertsonaletan erregistroak egiteko, baina bakarrik egoera
jakinetan (adibidez, enpresaren jabegoa eta enpresako langileen jabegoa babesteko
beharrezkoa denean) eta baldintza jakinetan, lantokian eta lan orduetan, langilearen duin-
tasuna eta intimitatea guztiz errespetatzen direlarik  eta aurrean langileen ordezkariren
bat dagoelarik.

Azken aspaldi honetan 18. artikulu hau zentzu zabalean interpretatzen ari da, langileen
gauza pertsonalen artean posta elektronikoa ere armairu bat balitz sartuz; posta elektro-
nikoa lanaz bestelako helburuetarako erabili behar ez den enpresaren jabegoko lan tres-
na izaki, bertan ez litzateke norberaren dokumenturik egon beharko. Berme handiagoak
nahi dituzten beste batzuen iritzian, berriz, posta elektronikoa langileen intimitatearen
ingurukoa da, Konstituzioak babesten duen komunikazioen isilekotasunaren eskubidea-
ren eremuan sartzen den posta trukea baita. Horregatik hitzarmenak gai hori aztertzen
hasi dira. Hitzarmenean gai hau negoziatu duen enpresetako bat Telefónica izan da.
Jarraian hitzarmen horri dagokion testua eskaintzen dugu:

Cláusula 12. Varios.

12.2 Utilización del correo electrónico e internet: Ambas partes son conscientes de la cre-
ciente importancia que están adquiriendo las nuevas tecnologías en todos los procesos
de comunicación (correo electrónico, utilización de internet, etc.), tanto profesional como
personal, de forma que gradualmente se está produciendo una sustitución paulatina de
los medios de comunicación tradicionales por éstos.

Dado que esta nueva situación puede producir efectos no deseados, por la posible utili-
zación no adecuada de los mismos, ambas partes consideran conveniente fijar las reglas
que deben regir la utilización de las herramientas y medios técnicos puestos a disposición
de los trabajadores por la empresa.

Esta regulación debe partir de dos premisas fundamentales: En primer lugar, el legítimo
derecho de la Empresa de controlar el uso adecuado de las herramientas y medios téc-
nicos que pone a disposición del trabajador para realizar su actividad y, por otra parte,
debe salvaguardarse el derecho a la intimidad del mismo.

A tal efecto, se acuerdan las siguientes facilidades y normas de funcionamiento que pre-
tenden regular, por un lado, las actuaciones de la Empresa y, por otro, establecer las
reglas a las que el trabajador y sus representantes deben someterse cuando utilicen los
medios técnicos puestos a su disposición para la realización de su prestación laboral y
funciones de representación, respectivamente.

Dotación individual y colectiva para el acceso al correo electronico y a internet:
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Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la empresa dotará de acceso a
Internet a todos los trabajadores que dispongan de un puesto de trabajo con conexión a
la red corporativa. A su vez, dichos trabajadores dispondrán, siempre que lo soliciten, de
una dirección propia de correo corporativo.

En aquellos Centros de trabajo o puestos determinados que no dispongan de conexión al
correo electrónico y a internet, la empresa analizará la situación y estudiará las posibles
soluciones con el objetivo de que durante la vigencia del presente Convenio, sean dota-
dos de los puntos de conexión colectivos necesarios, que permitan el acceso a internet y
al correo electrónico a los trabajadores allí acoplados.

Utilización del correo electrónico e internet por los empleados:

Los empleados podrán utilizar el correo electrónico, la dirección e-mail, la red corporati-
va e internet con libertad y en el sentido más amplio posible, para el desempeño de las
actividades de su puesto de trabajo.

Siempre que precisen realizar un uso de estos medios que exceda el habitual, envíos
masivos o de especial complejidad, utilizarán los cauces adecuados, de acuerdo con su
jefe inmediato, para no causar daños en el desarrollo normal de las comunicaciones y en
el funcionamiento de la red corporativa.

Con carácter general, los empleados de Telefónica de España, S.A.U. no podrán utilizar
el correo electrónico, la red corporativa, ni internet para fines particulares.

En este sentido, bajo ningún concepto podrán los empleados utilizar estos medios para
realizar envíos masivos de mensajes, enviar mensajes con anexos de gran tamaño
(capacidad), ni realizar cualquier tipo de envío sin relación alguna con el desempeño pro-
fesional, que interfiera las comunicaciones del resto de empleados o perturbe el normal
funcionamiento de la red corporativa. Igualmente, no está permitido el envío de cadenas
de mensajes electrónicos, la falsificación de mensajes de correo electrónico, el envío de
mensajes o imágenes de material ofensivo, inapropiado o con contenidos discriminatorios
por razones de género, edad, sexo, discapacidad, etc., aquellos que promuevan el acoso
sexual, así como la utilización de la red para juegos de azar, sorteos, subastas, descar-
ga de vídeo, audio u otros materiales no relacionados con la actividad profesional.

El incumplimiento de estas normas determinará la utilización por la empresa de las res-
tricciones que considere oportuno en la utilización de estos medios y la aplicación del
régimen disciplinario, en su caso.

Cuando existan indicios de uso ilícito o abusivo por parte de un empleado, la empresa
realizará las comprobaciones oportunas y, si fuera preciso, realizará una auditoría en el
ordenador del empleado o en los sistemas que ofrecen el servicio, que se efectuará en
horario laboral y en presencia de algún representante de los trabajadores o de la organi-
zación sindical que proceda, en caso de afiliación, si el empleado lo desea, con respeto
a la dignidad e intimidad del empleado. 

Utilización del correo electrónico por la representación unitaria de los trabajadores y por
los Sindicatos:

Tablón sindical: Existe en la empresa un portal al que se accede por la intranet de la
empresa, denominado e.domus, o portal del empleado.
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Uno de sus canales, el tablón sindical, está a disposición de los sindicatos que tengan
representación en el Comité Intercentros; desde él se puede acceder directamente a las
páginas web de dichos sindicatos, donde publican y difunden las comunicaciones e infor-
maciones que consideren. Los empleados pueden acceder al mismo desde los ordena-
dores que tienen en su puesto de trabajo.

Comunicaciones masivas: Para los temas de especial consideración, la empresa facilita-
rá los medios oportunos para que los sindicatos más representativos a nivel estatal y el
Comité Intercentros, individual o conjuntamente, publiquen la información que consideren
precisa (Negociación Colectiva, elecciones sindicales y otros eventos singulares), por
medio del servicio Infobuzón y todos los empleados reciban esta comunicación.

La interlocución con los sindicatos se llevará a cabo a través de la Dirección General de
Recursos que, junto con el resto de unidades afectadas, fijará los criterios y prioridades
necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la Red Corporativa.

A su vez, durante la vigencia del presente Convenio, preferentemente antes de finalizar
el primer semestre de 2002, la empresa dotará de los mecanismos necesarios para que
los sindicatos estatales más representativos puedan dirigir correos a sus afiliados de
forma global.

Teniendo en cuenta las facilidades contempladas en los párrafos anteriores, y al objeto
de no causar daños en el desarrollo normal de las comunicaciones y en el funcionamien-
to de la red corporativa y servicios, no se podrá realizar el envío de comunicaciones masi-
vas desde internet a las direcciones de correo internet asignadas por la empresa a sus
trabajadores, quedando de esta forma recogidos los cauces necesarios que favorecen la
comunicación y acción sindical y, a su vez, deben disminuir los comunicados por medios
tradicionales (fotocopias, fax, etc.), en la misma proporción que tenga difusión dicho ser-
vicio.

Dotación y uso del correo electrónico por parte de las secciones sindicales:

La empresa facilitará acceso a la red corporativa, al correo electrónico y a internet a los
sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal.

También dotará de una dirección de correo electrónico a las secciones sindicales provin-
ciales de dichos sindicatos, si éstos están representados en el Comité de Empresa
Provincial correspondiente, procurando, si fuera necesario y en la medida de lo posible,
la adecuación de los medios informáticos de que disponen.

La utilización indebida de estas direcciones, el envío masivo de correo de forma injustifi-
cada así como la cesión del uso de esta dirección a otra organización no autorizada,
determinará la pérdida de esta facilidad tan pronto la empresa tenga constancia de ello,
y en su caso, la aplicación del régimen disciplinario.
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UNEDISAko hitzarmenaren testua zehatzagoa da:

ANEXO 3

Protocolo de Utilización del Correo Electrónico

Índice:
1. Criterios generales.
2. Normas reguladoras.
3. Uso personal.
4. Condiciones generales de utilización.
5. Control empresarial.
6. Utilización de direcciones de correo ajenas a la del usuario.
7. Virus.
8. Extinción del contrato de trabajo.
9. Faltas y sanciones.
10. Comité de empresa.

1. Criterios generales:

1.1 El correo electrónico o e-mail constituye una herramienta de trabajo facilitada por la
Dirección de la empresa a los empleados de UNEDISA con el fin de desempeñar más efi-
cientemente sus funciones laborales.

1.2 Como consecuencia de lo anterior se dotará de una dirección individual de correo
electrónico a cuantos puestos de trabajo requieran razonablemente de su utilización,
siendo facultad de la empresa la organización del mismo y el sistema que deba seguirse,
con libertad absoluta para decidir sus condiciones.

1.3 En todo caso, a efectos de dotación de medios se seguirán criterios objetivos vincu-
lados a los desempeños profesionales.

1.4 Los usuarios evitarán en lo posible facilitar su dirección de e-mail a efectos particula-
res a personas o instituciones que, ajenas a su ámbito familiar o de amistad, puedan pro-
vocar el riesgo de remisiones masivas o improcedentes. En todo caso, si las mismas se
produjesen, adoptarán las medidas oportunas o las solicitarán de los responsables de sis-
temas.

2. Normas reguladoras:

2.1 La dotación, utilización y control del correo electrónico, las consecuencias y respon-
sabilidades que del mismo se deriven, y demás temas conexos, se regirán por lo dis-
puesto en el presente Protocolo y subsidiariamente por las previsiones del ordenamiento
laboral, civil y específicamente informático.

2.2 En caso de duda, laguna o insuficiencia reguladora de cualquier tipo se estará a los
principios de buena fe, libertad de empresa y respeto a los derechos fundamentales,
todos ellos en el marco de lo dispuesto en el punto 1.1, que constituirá en todo caso refe-
rencia interpretativa preponderante.

2.3 La Dirección y el comité de empresa regularán en el futuro cualquier situación o inci-
dencia no contemplada ahora y que haga aconsejable su previsión. De no llegar a un
acuerdo, podrá la empresa regularlas provisionalmente, atendiendo en lo posible las indi-
caciones que el comitépodrá hacerle llegar mediante el pertinente informe.
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3. Uso personal:

3.1 Los empleados de UNEDISA, no obstante lo dispuesto en 1.1., podrán utilizar el e-
mail facilitado por la empresa para su uso personal y familiar en términos razonables y
moderados, y siempre por causas justificativas vinculadas a la necesidad de contactar
con el hogar familiar, concertar citas inmediatas o transmitir recados urgentes. Aun por
estos motivos, la utilización personal se procurará fuera de las horas de trabajo a fin de
impedir cualquier perjuicio a las funciones laborales.

3.2 El carácter razonable y moderado de los envíos personales se presumirá, salvo prue-
ba en contrario, hasta el número de ochenta correos mensuales. Superado ese número,
corresponderá al empleado justificar su procedencia.

3.3 En los envíos de carácter personal se indicará, en el apartado referente a la materia
o contenido del correo, tal carácter con la palabra, en mayúsculas, "PERSONAL", que se
podrá acompañar de cualquier otra indicación. El no indicarlo así libera a la empresa de
cualquier responsabilidad en orden al control de dichos correos, según los criterios que
se expondrán en el número 5.

3.4 Con carácter general, no podrán realizarse envíos masivos, salvo que estos estén
autorizados por la Dirección de Recursos Humanos, a cuyo través se cursarán salvo lo
dispuesto en el número 10. Con la finalidad de agilizar los procesos de trabajo, este
mismo departamento autorizará a hacer envíos masivos de carácter estrictamente profe-
sional a aquellas personas que por su actividad precisen hacerlos de manera sistemáti-
ca y habitual.

3.5 Cualquier tipo de envíos, y en particular los masivos, evitarán que por la extensión de
su texto o la capacidad de los archivos que se adjunten, puedan bloquear el servidor de
la empresa o limitar de cualquier manera su rapidez o eficiencia.

4. Condiciones generales de utilización:

4.1 Como criterio general, y en la medida en que el correo electrónico manifiesta tener su
origen en UNEDISA, se deberá evitar en el mismo cualquier contenido contrario a los
principios éticos comúnmente aceptados por la sociedad, opuesto al orden público o que
vulnere los derechos fundamentales de la persona. En cualquier caso, la empresa, utili-
zando al efecto los mecanismos del sistema que resulten necesarios, podrá incorporar
automáticamente a cualquier correo la indicación de que no se hace responsable de sus
contenidos, que resultan exclusivamente imputables al remitente.

4.2 Cuando el correo se utilice con una finalidad laboral, tal como la solicitud de permi-
sos, denuncia de plazos, interposición de reclamaciones, así como las contestaciones
que la Dirección de la empresa envíe por estos motivos, dichas comunicaciones valdrán
y serán eficaces desde la fecha de su envío, siempre que se confirmen en las 48 horas
siguientes por cualquier medio válido, incluido un nuevo correo electrónico.

4.3 Se evitarán escrupulosamente los contenidos de carácter violento, racista, sexista,
pornográfico y, en los masivos, de índole meramente humorística, habida cuenta de la
posibilidad que cualquier ciudadano tiene a su alcance de contar con su propia dirección
de correo electrónico en medios ajenos a la empresa.

4.4 Queda en todo caso rigurosamente prohibida la utilización del e-mail correspondien-
te al puesto de trabajo para el desempeño de cualquier actividad profesional, por cuenta
propia o ajena, distinta a la función que se desempeña en Unidad Editorial. A estos efec-
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tos se considerarán incluidos en la prohibición los avisos, cruces de correspondencia y
similares que, aun sin contenido directamente profesional, colaboren al mantenimiento de
esa actividad profesional ajena.

4.5 Se considerará asimismo particularmente reprochable la utilización del e-mail para el
envío a compañeros, subordinados, clientes, proveedores o personas vinculadas a la
empresa por cualquier otro motivo, de comunicados que puedan implicar o constituir, por
sí mismos o acumulados a otros similares, acoso sexual o moral.

4.6 Almacenamiento.-Se procurará por los usuarios evitar el almacenamiento excesivo de
correos, en particular el que aquellos que lleven adjuntos documentos extensos.

4.7 Con la finalidad de evitar sobre cargas al sistema informático encargado del servicio
de correo electrónico, la empresa se reserva el derecho de establecer cuotas de espacio
disponible para cada cuenta de correo, pudiendo restringirse de forma automática el
envío y/o recepción de mensajes si el límite establecido se supera. Asimismo, la empre-
sa se reserva el derecho de establecer un límite de tamaño para los mensajes individua-
les procesados, pudiendo anularse la entrega o recepción de aquellos que superen éste
correos de carácter personal que se reciban deberán ser eliminados una vez que se reci-
ban, y en todo caso en el plazo de cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual se presu-
mirán profesionales a todos los efectos, salvo indicación en contrario.

5. Control empresarial:

5.1 Se reconoce la libertad de la empresa para establecer los mecanismos necesarios
para que el sistema informático pueda detectar el número de correos y las direcciones a
que se han remitido desde cada usuario con la salvedad establecida en el número 10. En
cuanto al contenido, se diferenciará entre correos personales y no personales. Para estos
últimos la empresa gozará de total libertad para su revisión. El contenido de los persona-
les no podrá ser revisado más que en los casos y con los requisitos que se especifican
en el apartado siguiente.

5.2 Revisión de correos.-La empresa podrá llevar a cabo revisiones de correo que inclu-
yan los de carácter personal únicamente por las siguientes causas:

a) Cuando existan indicios razonables de que puedan estar cometiéndose delitos o faltas
mediante la utilización o a través del correo electrónico.

b) Cuando existan indicios razonables de abusos manifiestos o utilización indebida de los
correos, la dirección o cualquier otra referencia, tanto en la condición de remitente como
de destinatario por parte del usuario.

c) Cuando pueda razonablemente presumirse la existencia de acoso u otro tipo de per-
juicios causados mediante el correo electrónico a compañeros, subordinados, clientes,
proveedores, asesores o personas estrechamente vinculadas a la empresa por cualquier
otro título.

5.3 Las revisiones de correo electrónico que puedan incluir correos personales tendrán
que llevarse a cabo en presencia de un representante de los trabajadores y con respeto
a la dignidad del usuario. Se levantará un acta de la revisión.

5.4 Cuando el no hacerlo pudiera perjudicar la eficacia o utilidad de la revisión de correo,
podrá la empresa proceder antes de la misma, a precintar el ordenador del usuario de que
se trate, para llevar posteriormente a cabo el registro en las condiciones señaladas en el
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apartado anterior. Del precinto se levantará también acta, que firmarán dos testigos, y se
notificará previamente al comité de empresa.

6. Utilización de direcciones de correo ajenas a la del usuario:

6.1 Criterio general.-Salvo las excepciones contempladas en el número siguiente, queda
prohibida la utilización del correo electrónico de otro usuario, a fin de evitar, por la consi-
guiente confusión, cualquier tipo de perjuicio a ambos o a la empresa.

6.2 Para la utilización de un correo electrónico ajeno tendrá que mediar el consentimien-
to del usuario de forma expresa, y con notificación previa a la Dirección de Recursos
Humanos, indicando la causa de tal utilización.

7. Virus:

7.1 Estando generalmente aceptado que la introducción de virus en los sistemas infor-
máticos se produce mayoritariamente a través del correo electrónico, es obligación de
todos los empleados de UNEDISA desarrollar la máxima diligencia en orden a evitar este
tipo de problemas.

7.2 Ante cualquier situación dudosa o de riesgo sobre la posible introducción de virus, los
usuarios deberán dirigirse a los responsables de sistemas y seguir las instrucciones que
por estos se les faciliten.

8. Extinción del contrato de trabajo:

8.1 Al cesar en la empresa por extinción del contrato de trabajo, se presumirá, salvo
expresa indicación justificada en contrario, el carácter profesional del correo electrónico
que se pueda recibir en la terminal del empleado que cesa, o que esté almacenado en la
misma, quedando en libertad la empresa para su revisión o eliminación.

8.2 Los recibos de finiquito incorporarán una previsión a este respecto, autorizando a la
empresa. En caso de existir circunstancias excepcionales que justifiquen lo contrario, se
harán las especificaciones oportunas, no bastando al efecto la simple voluntad en contra
del interesado.

8.3 En ningún caso se producirá responsabilidad de la empresa ni obligación alguna de
comunicar los contenidos de los correos que puedan recibirse con posterioridad al cese,
salvo que expresa y justificadamente medie advertencia al efecto del empleado, que
deberá especificar los correos sobre los que pueda ser necesario actuar de forma excep-
cional.

9. Faltas y sanciones:

9.1 El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Protocolo se conside-
rará falta leve, grave o muy grave, en función de los criterios que al efecto se consignan
en el capítulo sobre régimen disciplinario del convenio colectivo de la empresa. En parti-
cular, se tendrá en cuenta el perjuicio que se haya podido causar a la empresa, compa-
ñeros o personas vinculadas a la empresa por otro título, la vulneración de derechos
fundamentales que haya podido concurrir, la perturbación del sistema informático que se
haya causado, y las consecuencias sobre el desempeño de las funciones laborales que
la conducta de que se trate implique ; junto con la intencionalidad, reiteración y cualquier
otra circunstancia apreciable.

CRL-LHK NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN - 2001

152



9.2 En ningún caso eximirá de responsabilidad o será invocable a efectos de atenuar la
sanción, el que la falta cometida a propósito del correo electrónico esté o no específica-
mente enumerada en las relaciones de faltas que el convenio colectivo contenga, consi-
derándose suficiente a estos efectos las previsiones del presente Protocolo.

9.3 Las sanciones a imponer seguirán los criterios establecidos en el convenio colectivo
de aplicación, a cuya graduación se estará. De no existir tal previsión convencional, se
atenderán las disposiciones legales de aplicación, con observancia del principio de pro-
porcionalidad.

10. Comité de empresa:

10.1 Dotación.-La empresa proveerá al comité de empresa de su propia dirección de
correo electrónico y de la correspondiente terminal, para su utilización exclusiva, que
podrá ser llevada a cabo por cualquiera de sus miembros, aunque sólo por ellos.

10.2 Confidencialidad.-Como criterio general los correos electrónicos emitidos desde la
terminal del comité de empresa se consideraran confidenciales, no pudiendo la empresa
proceder a su revisión, salvo causas excepcionales que lo justifiquen y que deberán ser
en todo caso notificadas previamente al comité, que obviamente asistiría a tal revisión.

10.3 El comité de empresa evitará el envío masivo de correos con documentos adjuntos
cuya extensión sea superior a 500 K.

10.4 En ningún caso los correos electrónicos cruzados entre el comité de empresa y la
dirección podrán considerarse constitutivos de acuerdos laborales.

10.5 En el caso de que el comité de empresa, a través del correo electrónico, solicite cual-
quier tipo de autorización a la Dirección, como celebraciones de asambleas, ausencias
por funciones representativas o cualquier otra dentro del ámbito de sus competencias,
nunca podrá entenderse concedida la autorización por silencio, requiriéndose, por el con-
trario, contestación afirmativa expresa.

10.6 El abuso manifiesto por parte del comité de las facilidades concedidas permitirá a la
empresa su limitación, sin perjuicio de las negociaciones o conflictos que posteriormente
puedan llevarse a cabo, y los acuerdos o resoluciones que en los mismos se produzcan.

Beste kasu batzuetan honelako bitartekoen erabilera aztertu egingo da (adibidez aurrez-
ki kutxetan). Arestian CCOOk eta Barclays-ek posta elektronikoaren erabilera sindikalari
buruzko akordio bat sinatu dute. Erabakitako neurrien artean aipa daiteke mezuak ezin
izan daitezkeela 100 kilobyte baino luzeagoak eta ezin bidal dakizkiokeela 50 hartzaile
baino gehiagori, sistema gehiegi ez kargatzeko, igorketak 20 minututik 20 minutura egin
behar direlarik. Enpresak komunikazioen isilekotasuna zaintzeko konpromisoa hartu du.
Erabilera sindikalaren kasuan, Uniprex enpresakoak bezalako edukiak daude:

Artículo 53. Garantías sindicales.

(..)

Se garantiza el derecho a utilizar el correo electrónico sin restricciones para la comuni-
cación entre los trabajadores, las Secciones Sindicales constituidas y los Comités de
empresa o Delegados de personal. En ese sentido se dotará al Comité Intercentros y a
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los diferentes Comités de empresa y Delegados de personal de dirección de correo elec-
trónico con la que se pueda garantizar el citado derecho.

Igualmente se garantiza el derecho a utilizar la Intranet e Internet por los trabajadores
para acceder a sitios web de carácter sindical y/o relacionados con sus derechos labora-
les y civiles, debiendo hacer un uso adecuado de estos medios.

Los Representantes de los Trabajadores harán un uso adecuado del correo electrónico
tratando de evitar comunicaciones que por su extensión pudieran entorpecer el normal
desarrollo del trabajo.

Gutxitan erabili den beste gai bat absentismoko erregimenari dagokiona da. Batzuetan
gaixotasun arruntagatik hartutako bajan dauden eta enpresaren konturako osagarria
jasotzen zuten pertsonentzako etxean egoteko ordutegia ezarri da. edo atsedenaldiko
lekuak bezalako zenbait tokitara joateko debekua jarri. Jarraian Manufacturas Arrie-ko
hitzarmeneko testua eskaintzen da:

Artº 11.-Bajas por enfermedad.

Se abonará el 100% del salario, pero en la reunión mensual del Comité se le dará
a conocer el número de bajas habidas durante el mes.

El Comité y la Dirección tendrán facultades para pedir aclaraciones, si se creye-
ra conveniente, sobre las bajas en general, como figura en las normas que hasta
ahora se aprobaron.

En el caso de que en el plazo comprendido entre el 1 de Enero de 2.001 y el 31
de Diciembre de 2.001 ambos inclusive, el índice de bajas por enfermedad no
sobrepase el 5% se continuará abonando el cien por cien hasta el 31 de
Diciembre de 2.002.

Los abonos de Bajas por Accidente laboral, descanso por maternidad y por enfer-
medad se regularán de acuerdo con las Normas ya establecidas que son como
sigue:

1º A todo el personal se le abonará un complemento equivalente a la diferencia
entre su sueldo o jornal y la cantidad abonada por la Seguridad Social. Para
su cálculo cuando así proceda se tomará como base la actividad media
obtenida en los 30 días anteriores a la fecha de producirse la baja, 140 de
Actividad durante el presente Convenio. Esta mejora se percibirá durante los
días que permanezca de baja en su domicilio.

100% los quince primeros días.
40% del día 16 al 20.
25% el resto de los días.

2º Cuando el enfermo en situación de baja pueda abandonar su domicilio
durante el tiempo autorizado por la Seguridad Social, deberá comunicar a la
Empresa la fecha en que realiza su primera salida, para dar por terminado el
complemento.
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3º Cuando la baja sea debida exclusivamente a un accidente laboral o a una
operación quirúrgica, el enfermo de baja deberá de informar el primer día de
salida al Departamento de Personal de la Empresa, con el fin de seguir dis-
frutando del complemento a abonar.
Posteriormente deberá seguir presentándose periódicamente de acuerdo
con las instrucciones que reciba del Departamento de Personal.

4º Cuando un trabajador se encuentre enfermo, tendrá la obligación de comu-
nicarlo a la Empresa por medio del parte de Baja de enfermedad.

5º Dicho parte será entregado en el plazo no superior a las 72 horas siguientes
al momento de causarse la baja.

6º Si como consecuencia de no haberse comunicado el cambio de domicilio, el
trabajador en situación de baja no fuera encontrado por el visitador, se le
considerará como ausente del domicilio y como tal, sujeto a las sanciones.

7º Un visitador ajeno a la Empresa, velará para que el personal cumpla las pre-
sentes normas. Su nombramiento será efectuado por el Departamento de
Personal y se le facilitará la correspondiente credencial que le acredite como
tal.
Su misión consistirá en visitar a los enfermos en sus domicilios, siguiendo las
ordenes o instrucciones que a tal efecto le sean dadas, y atender las suge-
rencias que le formulen los enfermos para dar cuenta de las mismas al
Departamento de Personal y al Comité de Empresa.

8º La negativa a recibir en su domicilio al visitador se considera como que el
productor en situación de baja no cumple con las presentes normas.

9º En los casos de incumplimiento de las normas anteriores se sancionará:

a) Con la privación de los beneficios durante seis meses.
b) Si es reincidente con la privación de los beneficios durante doce meses.

Contra las sanciones que anteriormente se señalan, cabrá recurso de repo-
sición a través del Comité de Empresa.

F. Ondorioak

Txosten honetan lan harremanerako portaera arautegi deitu diegunak aztertu ditugu,
halakotzat sariak, zigorrak eta bestelako berariazko konpromisoak dakartzaten edukiak
hartuz.

Negoziazio kolektiboak dakartzan portaera arautegiek gehienetan hoben eta zigorren
erregimena daukate. Erregimen hau langileei dagokie ia huts-hutsean, gai batzuen sal-
buespena eginik (agintezko abusua, sexu jazarpena etab.). Agian, giza baliabideen ikus-
pegi modernoago batetik, beste atal positiboago batzuk gehitu beharko lirateke,
ekimenarentzako eta iradokizunentzako sariak, adibidez. Ildo horretatik dator DHLko
hitzarmenean dakarrena, jarraian ikus daitekeenez:
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Artículo 61. Premio de iniciativas.

Uno. Todos los trabajadores que presenten iniciativas o sugerencias para la mejora del
trabajo recibirán un premio en caso de que la iniciativa o sugerencia sea adoptada por la
empresa, de acuerdo con las reglas que se desarrollan en los párrafos y artículos siguien-
tes.

Dos. Las iniciativas adoptadas por la empresa que supongan un ahorro económico neto
cuantificable darán lugar, una vez determinado éste que el titular de la sugerencia reciba
un premio equivalente al importe de una mensualidad de la economía que se produce con
su adopción.

Tres. Cuando las iniciativas adoptadas por la empresa supongan un ahorro no cuantifi-
cable, el valor del premio se establecerá teniendo en cuenta la mayor o menor importan-
cia de la sugerencia, ponderándose entre otros, los siguientes factores:

Influencia que tiene la iniciativa en la calidad del servicio.
Originalidad de la idea.
Facilidad que introduce en el trabajo.
Campo de aplicación.
Trabajo realizado por el empleado para la presentación de la iniciativa.

Cuatro. Tanto en el caso de iniciativas de ahorro cuantificable, como en las que no sea
posible esta cuantificación, el importe mínimo de los premios será de 300,51 euros
(50.000 pesetas).

Artículo 62. Iniciativas que no devengan premio.

Quedan excluidos del régimen de premios establecidos en el artículo anterior los siguien-
tes casos:

Sugerencia cuya puesta en práctica reduzca la calidad del servicio.

La que están en estudio o en curso de aplicación en cualquiera de los sectores de activi-
dad de la empresa, o ya adaptadas en DHL de otros países.

Aquellas cuyo planteamiento forme parte de las atribuciones normales del trabajador.

Las cuestiones relativas a la Administración de Personal.

Los temas que por decisión de la empresa queden fuera de estos premios.

Artículo 63. Procedimiento.

La iniciativa o sugerencia se planteará por escrito a la Dirección de Recursos Humanos,
que la registrará, acusando recibo de la misma. Tras analizar si se trata de sugerencias
excluidas en el artículo anterior y comprobar si no existe otra anterior sobre el mismo
tema, se procederá a su trámite o rechazo, notificándolo al interesado.

De tramitarse, la sugerencia se enviará a la Dirección funcional que corresponda, por
razón de la materia, para que proceda a hacer el estudio de su aplicabilidad y rentabili-
dad económica si la hubiese.
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Una vez efectuados los estudios pertinentes se dará contestación al titular, concediendo,
si procede, el premio establecido en el artículo.

Bestela, gutxitan aztertu dira beste gai batzuk: langileak enpresaren jarduera berean
beste lanik ez egitea, edo are gutxiagotan enpresan irauteko itunak edo prestakuntzaren
kostua itzultzea, osorik edo zati bat, kostu handia, kalifikazio handia eta enpresan iraupen
laburra egon direnean. Gutxitan aipatzen dira kode deontologikoak, kasuren batean zigor
erregimenean aipatzen badira ere (adibidez, Hogares Nuevo futuro-n) edo aztertuko badi-
ra ere (adibidez Gizakia Fundazioan). 
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9. kapitulua

Sektore publikoa





Azterketa honetan egokitzat jo da sektore publikoaren zerbitzuko langileei eragiten dieten
lan baldintzak arautzeko akordioak eta hitzarmen kolektiboak biltzea. Helburua adminis-
trazio publikoetan, euren organismo autonomoetan eta erakunde zein sozietate publikoe-
tan izan den negoziazio kolektiboa aztertzea da, sektore publikoko negoziazio kolektiboa
zertan den hurbilagotik aztertu ahal izateko.

Funtzio publikoko negoziatzeko markoa

Ordezkaritzarik handieneko sindikatuekin itundutako funtzio publikoko lan baldintzak
arautzeko akordioa, ordezkatze organoei buruzko administrazio publikoen zerbitzuko
langileen lan baldintzak eta parte hartzea zehazteko ekainaren 12ko 9/1987 Legeak
arautzen ditu. Akordio hauek ez daukate zuzeneko eragin arautzailea, eragin arautzaile
hori eskumena duen organoak onartzen dituenean hartzen baitute.

Irailaren 4ko 228/1990 Dekretuak lehenagoko 304/87 Dekretua, urriaren 6koa, Euskal
Herriko Autonomia Elkarteko Administrazio Publikoetako zerbitzuan dagoen langileen
ordezkatze-organoei buruzkoa, hauteskunde prozesua arautzezkoa, lan baldintzak eta
partaidetza erabakitzezkoa aldatu zuen, funtzionarioen negoziazio kolektiboa eta lan bal-
dintzak zehazterakoan parte hartzea posible egiteko (funtzionarioek administrazioekin
duten harremana estatutuzkoa edo administraziozkoa baita). Bada, Dekretu honen ara-
bera negoziazio mahaiak eratu ziren; mahai hauetan, alde batetik, dagokion administra-
zio publikoaren ordezkariak zeuden eta beste aldetik Estatuko eta Autonomia Erkidegoko
ordezkaritzarik handieneko sindikatuak eta ordezkariak eta pertsonal batzordeak hauta-
tzeko hauteskundeetan ordezkarien %10etik gora lortu dituzten sindikatuak daude.
Estatuaren administrazioko negoziatzeko mahaiak ere honelaxe araututa daude.
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Hala, EAEko Administrazioaren eremuan negoziazioko Mahai Orokorra eratu zen, baita
foru eta toki erakundeei dagokiena ere (azken honen fruitua EFAPEBA da, foru eta toki
administrazioaren zerbitzuko langileen lan baldintzak arautzeko akordioa). Mahai hauek
eremu desberdinetako funtzionario publikoen lan baldintzak zehazteko eskumena dauka-
te.

Era berean, sektoreko mahaiak ere eratu ziren. Mahai hauetan, lehen aipatutako sindika-
tuak eta dagokion eremuan %10etik gora lortu duten sindikatuak daude funtzionarioen
ordezkaritzat. Sektoreko mahai hauek (unibertsitateaz kanpoko irakasleriarenak,
Osakidetzakoak, EAEko Administrazio Orokorrarenak, -Euskal Herriko Unibertsita-
tearenak, Ertzaintzarenak etab.), Mahai Orokorrak erabaki ez dituen gaiak aztertzeko
eskumena daukate. EAEko Administrazioko Mahai Orokorrak hala erabakita, negoziazio-
rako beste sektore mahai batzuk ere sortu ahal izango dira, funtzionario publikoak dauden
sektoreen kopurua eta berezitasuna kontuan harturik.

Gai honi buruzko araudiak ez du zehazten mahai hauek nola osatu behar diren; bakarrik
zehazten du zeinek duten bertan egoteko eskubidea. Era berean, ez du arautzen akor-
diora heltzeko gutxienekoak zeintzuk diren. Hala, Administrazioak akordioa egin dezake
mahaian dagoen edozein sindikaturekin, sindikatu horrek dagokion eremuan gehiengoa
ez badauka ere.

Bada, gogoeta hauek gora behera, araudiaren arabera EAEko negoziazio mahaietan ego-
teko eskubidea duten sindikatuek, mahaiak osatzeko, sektoreko hitzarmen kolektiboeta-
rako erabiltzen diren arau berberak erabiltzen dituzte, hau da, mahaiak, duten ordezkatze
mailaren arabera osatzen dituzte.

Administrazio publikoen zerbitzuko langileen negoziazio kolektiboak dituen 
berariazko ezaugarriak

Enplegatu publikoen lan baldintzak arautzeak badu berezitasun garrantzitsu bat. Hain
zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak eta EAEko foru zein toki administrazioek akordioak egin
ahal dituzte, euskal administrazio publikoen zerbitzuko langileen lan baldintzen multzoa
zehazteko. Akordio hauek Gobernu Kontseiluak edo dagokion toki erakundearen osoko
bilkurak bereak dituen gaiei buruzkoak izango dira eta, eragina edukitzeko, eremu bakoi-
tzari dagokion organoak espresuki eta eraz ontzat eman beharko ditu. Onartutako akor-
dioak eta egindako itunak bulego publikora bidaliko dira eta Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian argitaratuko dira; momentu horretatik aurrera eragingarriak izango dira.
Ondorio ekonomikoak dituzten gaiak, berriz, erakunde bakoitzaren aurrekontu orokorre-
tan agertu beharko dira.

Funtzio publikoa lotzen duten aurrekontuekiko mendekotasunaren fruitua, zenbait ekital-
ditan gertatu den soldata izoztea izan da. Beste alde batetik, estatutuzko langileei ez zaie
baldintza onena aplikatzen, langile hauek, funtzionario publikoek bezala, ez baitute bal-
dintzarik finkatzen (finkatzen dituzten baldintza bakarrak ekonomikoak eta bete beharre-
ko funtzioei dagozkienak dira). Baldintza hauek administrazioaren potestas variandi dira;
baldintza ekonomikoak xedapen orokorren arabera antolatzen dira eta ordezkaritza orga-
noei buruzko legearen arabera negoziatzen dira, baina administrazio agintariek erabilga-
rri dituzte kudeaketa eta aplikazio egiteetarako.
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Negoziazio kolektibo hau oso erlatiboa da, enpresa pribatuan egiten denarekin alderatuz
gero. Izan ere, bien arteko desberdintasuna azaltzeko, interes publikoa betetzea eta poli-
tika ekonomikoaren helburuak aipatzen dira. Funtzionario publikoen eta estatutuzko lan-
gileen soldata igoerak negoziatu egiten dira, egia da, baina era berean, egia da
Gobernuak aurrekontu legeetan sektore publikoaren zerbitzuko langileen soldata politika
ezartzen duela. Halaber, erakunde publikoetako hitzarmen kolektiboek Estatuaren
eremuan Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren aldeko txostena behar dute, eta EAEren
eremuan, berriz, Ogasun Sailarena.

Era berean, Administrazioak enplegatu publikoen lan baldintzak bakarrik bere aldetik zein
mahaian dauden sindikatuekin (sindikatu hauek zenbanahi direla ere) arautzeko ahalme-
na dauka. Azkenik, Administrazioak aurrekontuen legearen bidez, egoera jakinean hartu
nahi duen politika betetzen ez duten baldintza ekonomikoak zuzendu ahal ditu, sindika-
tuen protesta gora behera, 1994an eta 1997an gertatu zen bezala.

2001eko negoziazio kolektiboa

Sektore publikoaren 2001eko negoziazio kolektiboa berezia izan da, lan baldintzak arau-
tzeko akordio eta hitzarmen kolektiboez gainera, Administrazioko zenbait eremutako sol-
data igoeretarako aurrekontu itunak ere egin baitira.. Hala, talde batzuek (EAEko
unibertsitateaz kanpoko irakasleek, adibidez), lan baldintzak arautzeko akordioa berrizta-
tu gabe, ordainsarietan igoera izan dute.

Lan baldintzak arautzeko akordio nagusiak ondorengo koadroan agertzen direnak ditugu:

68. koadroa. Funtzionario publikoentzako eta administrazio publikoen zerbitzuko
lan kontratudun langileentzako negoziazio eremu nagusiak
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MAHAIA ERAGINDAKO AZKEN
LANGILEAK ALDIA

EAEKO ADMINISTRAZIO 4.516 01/01/01-31/12/01 
OROKORREKO
FUNTZIONARIO 

PUBLIKOAK

OSAKIDETZA 23.397 01/01/00-31/12/00 (*)

UNIBERTSITATEAZ 18.802 01/01/98-31/12/98 (*)
KANPOKO IRAKASLEAK

ERTZAINTZA 7.110 01/01/99-31/12/01

EFAPEBA 24.233 01/01/00-31/12/01

ESTATUAREN
ADMINISTRAZIO 6.622 01/01/95-31/12/97 (**)

OROKORRA

(*)   Mahai Orokorrean egindako 2001eko soldata igoerarako akordioa.
(**) Soldata igoera Estatuaren Aurrekontu Orokorrean



Soldata igoera eta lanaldia

Sektore publikoko negoziazio kolektiboan, lan baldintzak arautzeko akordioak, hitzarmen
kolektiboak eta ordainsariei buruzko akordio partzialak kontuan hartuta, honako datu
hauek ikus daitezke: soldata igoera %4,22 izan da eta lanaldia 1.574 ordukoa da.

2001ean funtzionarioen negoziazio kolektiboa, urtero bezala, aurrekontu legeetako lehen
kapituluarekin lotuta egon zen. Indarrean dauden lan baldintzak arautzeko akordioak eta
aurrekontuei buruzko alderdien arteko akordioak kontuan hartuta, batez besteko soldata
igoera %4,31 izan da eta batez besteko lanaldiak 1.566 ordu dauzka.

Indarrean dauden hitzarmen kolektiboetan soldata igoera %3,58 izan da eta batez beste-
ko lanaldiak 1.629 ordu ditu.

69. koadroa. Negoziazio eremu nagusietako soldata igoera 
eta urteko lanaldia

Estatuaren administrazioak bere langileen ordainsariak aurreikusitako KPI bezalako por-
tzentajean (%2an) igo zituen, Estatuaren aurrekontu orokorretan xedatuta zegoenez.
Orain arte ez da lortu 1995, 1996 eta 1997 urteei dagokien lan baldintzak arautzeko akor-
dioa ordeztuko duen akordiorik egitea.

EAEko Administrazio Orokorrak 2001erako ordainsarietarako aurreikusitako KPI bezala-
ko portzentajean (%2an) igotzea erabaki zuen eta beste gehigarri batzuk ere onartu
zituen, guztira igoera Estatuko iragan KPIren antzeko igoera (%4) gertatu zelarik.
Lanaldia urteko 1.592 orduetaraino jaitsi zen (asteko 35 orduetaraino, alegia). 2001erako
baldintzak arautzeko akordioa berriztatu egin zen. Beste akordio batzuk, berriz, zehaztu
gabe geratu ziren: unibertsitateaz kanpoko irakasleena, Euskal Herriko
Unibertsitatearena, Herri Kontuen Euskal Epaitegiko langileena etab.

Indarrean dauden lan baldintzak arautzeko akordio eta hitzarmen kolektiboen artean,
EFAPEBA aipatu behar da, foru eta toki administrazioen zerbitzuko funtzionario eta lan
kontratudun langileen lan baldintzak arautzeko akordioa, alegia. 2000/2001ean itunduta-
ko soldata igoera %4,3 izan da eta 2001erako gehienezko lanaldia asteko 35 ordu (urte-
ko 1.592 ordu).
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MAHAIA SOLDATA URTEKO
IGOERA LANALDIA

EAEKO ADMINISTRAZIO 4,0 1.592
OROKORRA

OSAKIDETZA 4,0 (1) 1.592

UNIBERTSITATEAZ 4,0 (1) 1.462
KANPOKO IRAKASLEAK

ERTZAINTZA 4,0 (1) 1.626

EFAPEBA 4,3 1.592

EATATUAREN
ADMINISTRAZIO 2,0 (2) 1.642

OROKORRA

(1) Mahai Orokorraren akordioan ezarritako igoera.
(2) Estatuaren aurrekontu orokorretan ezarritako soldata igoera.



Ertzaintzaren lan baldintzak arautzeko akordioan lanaldia urteko 1.626 orduetaraino jaitsi
2001 urterako, 35 orduen aplikazioa 2002 urtera arte utziz.

2000 urterako Osakidetzaren arautzeko akordioak, 2001erako asteko 35 orduko (hau da,
urteko 1.592 orduko) lanaldia ezarri zuen.

Edukia

Bai funtzio publikoa eraberritzeko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea eta bai administrazio
publikoen zerbitzuko langileen ordezkaritza organoei buruzko eta lan baldintzak eta parte
hartzea zehazteko den ekainaren 12ko 9/1987 Legeak, negoziazioak huts eginez gero,
lan baldintzak Gobernuak ezarriko dituela xedatzen dute. Hala ere, administrazio publi-
koek eta sindikatuek, elkarrekin ados jarriz, akordio batera heltzeko bitartekariak izenda-
tu ahal izango dituzte.

Administrazio publikoetako langileen ordezkatze organoak eta lan baldintzak eta parte
hartzea zehazten dituen ekainaren 12ko 9/1987 Legearen 32. artikuluan xedatutakoaren
arabera, negoziatzeko gaiak, zein bere eremuan eta dagokion administrazio publikoaren
eskumenaren arabera, honako hauek dira:

a) Funtzionarioen eta estatutuzko langileen ordainsarien igoera..

b) Funtzionario publikoen ordainsariak finkatzea eta aplikatzea.

c) Enplegu publikoko eskaintzetarako planak prestatzea eta diseinatzea.

d) Lanpostuen sailkapena.

e) Barne sustapen, prestakuntza eta hobekuntza ekintzetarako egitarauak eta fondoak
zehaztea.

f) Klase pasiboen ordainsariak eta pentsioak zehaztea eta, oro har, funtzionario erretira-
tuen bizimoduaren hobekuntzari zelan edo hala eragiten dioten gai guztiak.

g) Funtzionario publikoen laneratzeko, hornitzeko eta lanbide sustapenerako sistemak.

h) Eskubide sindikal eta parte hartzeko eskubideei buruzko proposamenak.

i) Lan osasunari buruzko neurriak.

j) Zelan edo hala funtzio publikoan sartzeari, administrazio karrerari, ordainsariei eta
Gizarte Segurantzari edo funtzionario publikoen lan baldintzei eragiten dieten eta arau-
tzeko lege mailako araua behar duten gai guztiak.

k) Gai ekonomikoak, zerbitzua emateari buruzkoak, sindikalak, laguntzakoak eta oro har
funtzionario publikoen lan baldintzei eta funtzionario publikoen eta euren sindikatuen eta
Administrazioaren arteko harremanen eremuari eragiten dioten gai guztiak.

Gai hauek, zabalago edo laburrago, funtzionario publikoen lan baldintzak arautzeko akor-
dioetan erabiltzen dira.
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Hala, administrazio desberdinen zerbitzuko funtzionario publikoen lan baldintzak arautze-
ko akordioetan, ordainsari eta lanaldiaz gain, lizentziak eta baimenak, lanpostuak horni-
tzea eta funtzio publikoan sartzea, euskalduntze eta alfabetatze irizpideak (Justizian,
Ertzaintzan etab.), istripu, bizi eta erantzukizun zibileko aseguruak, nominaren aurrerape-
nak, borondatezko erretiroko kalte ordainak, fondo soziala etab. ere xedatzen dira.

Sektore publikoko negoziazio kolektiboko edukien artean, asteko 35 lan orduen aplika-
zioagatik sortzen diren enplegu publikoko eskaintzak aipatu behar dira (Autonomia admi-
nistrazioa, Osakidetza, tokiko enplegurako mahaiak udaletan etab.). 

Negoziazio kolektiboak, halaber, bestelako gaiak ere erabili ditu, hots:

• Ordezteko kontratuak eta errelebu kontratuak (Batzorde paritarioa Eusko
Jaurlaritzako Barne Sailaren zerbitzuko pertsonalaren hitzarmenean).

• Aukera berdintasuna (Renfe).
• Barne sustapena (Banco de España).
• Balio aniztasuna (Egailan).
• Higikortasun geografikoa (Eusko Trenbideak).
• Lanaldia eta soldata murriztea (Heziketa bereziko lan kontratudunak).
• Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak (Elkarkidetza Garbikerren).
• Lanbide taldeak (Metrobilbao).
• Lanpostuen balorazioa (Lantik).
• Absentismoa (EAEko Justiziako funtzionarioak).
• Ordainsari aldagarriak (EJIE).
• Kalitatea (Paradoreak)
• Lan poltsak (Neiker).
• Aldi baterako laneko enpresen bidezko kontratazioen gaitzespena (Bilboko udal etxe-

bizitzak).
• Aparteko orduak konpentsatzeko atsedena (%175 Cimibusda.n).
• Egitezko batzeetarako lizentziak, sexu orientazioa zein den alde batera utzirik

(Oarsoaldea)
• Bisitak presoei (Neiker).
• Pentsio planei buruzko azterketak (Ertzaintza).
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I. eranskina

Negoziatutako klausulak
(Jatorrizko zenbait testu)





JATORRIZKO KLAUSULAK

Atal honetan jatorrizko klausulak emango dira3, hau da, osorik edo zatiren batez bidez
hitzarmen kolektiboetako gai desberdinei buruzko artikuluak emango dira hemen. Gaiek
honako atalak osatzen dituzte: orokorrak, kontratazioa eta enplegua, lanaren antolakun-
tza, ordainsariak, lanaldia, gatazkak ebazteko prozedurak, lan segurtasun eta osasuna,
lanbide prestakuntza, klausula sindikalak, onura sozialak, eta beste gai batzuk. Atal hauen
barruan, berriz, klausulak gaien arabera antolatu dira. Artikuluak irizpide biren arabera
hautatu dira: oso bereziak zirelako edo eredugarriak direlako, hau da, negoziazio kolekti-
boaren ikuspegi osoa ematen dutelako. Hala, bakoitzean edo haietako talde bakoitzean,
hautatzeko arrazoia izan gaia adieraziko da.

Jarraian, aukeratutako klausulak sailkatzeko balio izan duten gaiak zerrendatzen ditugu:

Orokorrak:
- ALDERDIAK
- HELBURUAK
- GAIEN ANTOLAKUNTZA
- APLIKAZIO EREMUAK
- IRENSTEA ETA ZURGATZEA
- BATZORDE PARITARIOA
- ORDEZTEKO ARAUAK
- AURRETIAZKO BESTE KLAUSULA BATZUK
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3 Hitzarmenen testu gehienak erdara hutsez agertzen dira aldizkari ofizialetan. Hori dela eta, txosten honetan bakarrik
erdarazko bertsioan agertzen dira, haiei buruzko oharrak euskarazko honetan agertzen badira ere



Kontratazioa eta enplegua:

- KONTRATAZIORAKO PRINTZIPIOAK
- ONARPENA, INFORMAZIOA ETA KONTROLA
- FROGA ALDIA
- KONTRATAZIOAREN MUGAK
- ENPLEGUA SORTU ETA BANATZEA ETA HAREN

EGONKORTASUNA
- KONTRATAZIO BATZORDEAK
- BEHIN-BEHINEKO KONTRATUAK
- OBRA EDO ZERBITZUKO KONTRATUA
- PRESTAKUNTZA KONTRATUAK
- DENBORA PARTZIALEKO KONTRATUAK
- ORDEZTEKO KONTRATUAK ETA ERRELEBU KONTRATUAK
- BESTE KONTRATU MOTA BATZUK
- ALDI BATERAKO LANEKO ENPRESAK
- ENPLEGUA ARAUTZEKO ESPEDIENTEAK
- BESTE KLAUSULA BATZUK

Lanaren antolakuntza:

- PRINTZIPIOAK
- LAN BALDINTZAK ALDATZEA
- LANPOSTUEN BALORAZIOA
- LANBIDE SAILKAPENA
- HIGIKORTASUN FUNTZIONAL ETA GEOGRAFIKOA
- LANBIDE SUSTAPENA
- SARIAK ETA ZIGOR ERREGIMENA
- ABSENTISMOA
- BESTE KLAUSULA BATZUK

Ordainsariak:

- ORDAINSARIEN PRINTZIPIOAK
- ORDAINSARIEN EGITURA
- SOLDATA IGOERAK
- SOLDATA KONTZEPTUAK
- SOLDATA ERREGIMENA EZ APLIKATZEA
- BESTE KLAUSULA BATZUK

Lanaldia:

- LANALDIA ETA LAN EGUTEGIA
- APARTEKO ORDUAK
- BANAKETA IRREGULARRA, MALGUTASUNA
- OPORRAK
- LIZENTZIAK, BAIMENAK ETA EZEDENTZIAK
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Gatazkak ebazteko prozedurak:

- PROZEDURAK

Lan segurtasun eta osasuna:

- PRINTZIPIOAK, PLANAK ETA INGURUGIROA
- PREBENTZIO BATZORDE ETA DELEGATUAK
- MEDIKUEN IKUSKATZE
- ASEGURU OSAGARRIAK
- PRESTAKUNTZA
- EMAKUME LANGILEAK
- BESTE KLAUSULA BATZUK

Lanbide prestakuntza:

- KONFEDERAZIO ARTEKO AKORDIOAK
- PRESTAKUNTZA PLAN ETA EKINTZAK
- BATZORDE PARITARIOAK
- LIZENTZIAK ETA BAIMENAK
- HIZKUNTZAK
- EUSKARA
- BESTE KLAUSULA BATZUK

Klausula sindikalak:

- ESKUBIDEAK ETA BERMEAK
- ORDU SINDIKALAK, ASANBLADAK,
- EZEDENTZIAK
- INFORMAZIOA
- BESTE KLAUSULA BATZUK

Onura sozialak:

- ASEGURU OSAGARRIAK
- SARIAK
- GIZARTE AURREIKUSPEN OSAGARRIA
- BESTE KLAUSULA BATZUK

Beste klausula batzuk:

- DISKRIMINAZIOA
- EMAKUME LANGILEAK
- BESTE BATZUK
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II. eranskina

Beste zenbait
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HITZARMEN KOLEKTIBOEN FITXA ESTATISTIKOA

IDENTIFIKAZIO DATUAK:

Hitzarmenaren kodea............Izena..........................Indrraldiaren hasiera-eguna............Indarraldiaren bukaera eguna............
Izaera......................................................Argitaratze-data.........................Erreg./Gord..........................CNAE............................
F.kodea.................................Lurralde-eremua....................Prib./Publ.................Langile kop..................Enpresa kop................
Perts.
erem....................Bestelakoak......................................................................................................................................................

NEGOZIAZIO-MAHAIAREN OSAERA

ELA......S......UGT......S......CCOO......S......LAB......S......USO......S.......ESK.......S......Beste sind.batzuk.....S.....Indep.....S.....
CONFEBASK........S........SEA........S........CIMV........S........Adegi.......S.......Enpresaburuen beste erakunde batzuk.......S.......

GAI EKON0OMIKOAK:

Mozkinetako partaidetza....Produktibitatea....Lanpostua.....G.S.ko osagarriak.....Plus perts.....Antzinatasuna.....Beste plus batzuk.....
Soldata-erregimena ez aplikatzea....Soldata ezartzeko irizpideak....Finkagarriak ez diren soldata-osagarriak....Beste osagarri batzuk....
Soldata-igoera: 1 urtea B/E............. 2. urtea B/E........... 3. urtea B/E............. 4. urtea B/E........... 5. urtea  B/E..............
Igoera mota: 1. Urtea.................. 2. urtea.................. 3. urtea................... 4. urtea.................. 5. urtea......................
Testuak: 1. Urtea.................. 2. urtea.................. 3. urtea................... 4. urtea.................. 5. urtea......................
Ehunekoa: 1. Urtea.................. 2. urtea.................. 3. urtea................... 4. urtea.................. 5. urtea......................
Soldata berrikusteko 
klausula: 1. Urtea.................. 2. urtea.................. 3. urtea................... 4. urtea.................. 5. urtea......................
Testuak: 1. Urtea.................. 2. urtea.................. 3. urtea................... 4. urtea.................. 5. urtea......................
Ehunekoa: 1. Urtea.................. 2. urtea.................. 3. urtea................... 4. urtea.................. 5. urtea......................
Likidazioa/ordainketa.......Bestelakoak.........................................................................................................................................

LANAREN ANTOLAKETA:

Lanbide-sailkapena..........Lanbide-kategorien kop.........Mugigarritasun geografikoa..........Mugigarritasun funtzionala..........
Absentismo-erregimena.......
Lan-baldintzen aldaketa.............Produktibitate-maila................ Sustapena...............Zigor-erregimena......................................
Baimen ordainduak..........Baimen ez ordainduak..........Lan-utzialdiak..........Bestelakoak...........................................................

LANALDIA:

Lanaldi mota:          1. urtea...................2. urtea.....................3. urtea.....................4. urtea.......................5. urtea.....................
Urteko lanorduak:   1. urtea...................2. urtea.....................3. urtea.....................4. urtea.......................5. urtea.....................
Oporrak....... Egutegia......... Lanaldi-erregulazioa............ Ordutegia........... Lanaldiaren banaketa....................
Atsedenaldiak....... Aparteko orduak....... Aparteko orduen ordainsariak........ Aparteko orduen poltsa.........
Bestelakoak................................

ENPLEGUA:

Kontratazioa...........Enplegu-erregulazioa............Erretiroa.............Ikastun-kontratuak............Praktikaldiko kontratuak.............
Lan edo zerbitzu jakineko kontratuak...... Lanaldi partzialeko kontratuak...... Behin-behineko kontratuak.......
Bestelakoak...........................

ESKUBIDE SINDIKALAK:

Batzar-orduak....Afiliatuen batzar-orduak....Batzordearen/ordezkarien orduak....Ordezkari sindikalen orduak....Orduak metatzea...
Aginpideak............Hauteskunde sindikalak............Informazioa..........Bestelakoak.....................................................................

LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNA:

Plana......Jagoletza-kontseilua.......Emakume haurdunak babestea......Bestelakoak...................................................................

PRESTAKUNTZA:

Plana........Batzordea........Baimen ordainduak........Hizkuntzak........Bestelakoak........................................................................

ONURAK ETA BESTE GIZARTE-GASTU BATZUK:

Aseguruak...... Erretiroagatiko osagarria...... Erretiroagatiko eta antzinatasunagatiko sariak...... Soldaduskagatiko edo
SOZgatiko ordainsariak...... Bestelakoak........

BESTE GAI BATZUK:

Gatazkak ebazteko prozedurei buruzko akordioak........ Batzorde paritarioa........ Sektoreko hitzarmen kolektibora jotzea........
lan-ordenantzetara jotzea........
Ultrajarduera.........Emakume langileak.......Minusbaliatuen enplegua erraztea.......ABLEak.......Bestelakoak.......................
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LANALDIAREN IRAUPENA ITZULTZEKO TAULA

— 40     ordu asteko = 1.820  ordu urteko
— 39,5     “        “ = 1.800     “        “
— 39        “        “ = 1.778     “        “
— 38,5     “        “ = 1.754     “        “
— 38        “        “ = 1.730     “        “
— 37,5     “        “ = 1.706     “        “
— 37        “        “ = 1.682     “        “
— 36,5     “        “ = 1.658     “        “
— 36        “        “ = 1.634     “        “
— 35,5     “        “ = 1.610     “        “
— 35        “        “ = 1.586     “        “


