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2004. urterako Euskadiko negoziazio kolektiboari buruzko azterlan honek, espresuki 2004. 
urterako negoziatutako hitzarmen kolektiboen analisian jarri du arreta (Euskal Autonomia 
Elkartean (EAE) eragina daukaten 672 hitzarmen kolektibo, eta hauek 420.681 langile ukitu 
zituzten, hain zuzen ere), langileen %80 sektore eremuko hitzarmenek ukitzen zituzten eta 
%20 enpresa eremukoek, alegia. 2005eko apirilaren 30ean, langileen %26k 2004. urteko 
hitzarmena berritu gabe zeukaten artean.

2003. urtearekin alderatuta, ukituriko langileen kopurua iazkoa baino handixeagoa izan da, 
2004. urtean Gipuzkoako siderometalurgiako industriako hitzarmena erregistratu zelako 
funtsean (2003. urtean ez bezala), bestalde, aurten ere ez dira sinatu hitzarmen kolektibo 
garrantzitsu batzuk zenbait sektoretan (Arabako eta Bizkaiko siderometalurgiako indus-
tria, Gipuzkoako merkataritza, Estatuko ingeniaritza, eta abar) eta enpresatan (AMVISA, 
Reckitt, Keller, Aguas del Norte, Babcok, Seguros Bilbao, eta abar). 

Berritu beharreko hitzarmen kopuru handia dugu 2004. urterako negoziazio kolektiboaren 
ezaugarri behinenetariko bat. Aztergai darabilgun urtea baino lehenago hitzarmen asko 
sinatu baziren ere (330 hitzarmen, hau da, EAEn aplikatzen ziren hitzarmenen %35), ne-
goziatzeko zeudenek (%65) euren lan baldintzak negoziazio kolektiboaren bidez erregula-
tzen dituzten langileen %70 ukitzen zituzten.

2004. urteko negoziazio jarraibideak, azken urteotakoen antzekoak izan dira, izan ere, 
berriz agertu dira ikuskera kontrajarriak gizarte eragileen artean, hau da, negoziazio kole-
ktiboaren bitartez lortu beharreko helburuak, ingurumen ekonomikoa eta lanekoa (ekono-
miaren egoera, aberastasunaren banaketa, lan merkatuaren egoera, etab.), eta hau dela 
eta, alde batetik, lan gatazka garrantzitsuak sortu dira (siderurgiako grebak hiru lurralde 
historikoetan, Gipuzkoako eraikuntzan eta arte grafi koetan, Bizkaiko arrain kontserbetan, 
etab.) eta beste batetik, negoziazio prozesuak luzatu egin dira, eraginkortasun mugatuko 
zenbait hitzarmen sinatu dira eta hitzarmen jakin batzuk berritzeko utzi dira.
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Negoziazio kolektiboak ingurunea alde izan du 2004. urtean. Ekonomiak halako bizkor-
tze bat izan du 2004. urtean zehar eta kontratazio eta enplegu kopuruak ere zertxobait 
gora egin du gure erkidegoan, eta urte amaieran langabezia (%7,8) –bereziki gazteak eta 
emakumeak jotzen zituela- Europako batez bestekoaren parekoa izan zen. Beharbada, 
enpleguan aldi baterako kontratazio kopuru handiak bere horretan irautea izan daiteke lan 
merkatuaren ezaugarri negatiboenetariko bat.

2004. urteko negoziazio kolektiboaren egiturari dagokionez, sektoreko bi hitzarmen berri 
izenpetu ziren (Gipuzkoako anbulantziak eta Estatuko kiroldegiak) eta bai enpresa hi-
tzarmen batzuk ere (Victorio Luzuriaga, Matrinor, Marliara, Ductilor, Artxandako Tunelak, 
Sogecable, eta abar). 

Aurreko urteekin alderatuta, EAEn erregistratutako sektoreko hitzarmenen negoziazio pro-
zesuen iraupena luzatu egin da. Halatan, bada, 2004. urtean erregistratu diren sektoreko 
hitzarmenetan negoziatzeko prozesuek 255 egun iraun dute batez beste (2003. urtean 
erregistratutakoetan 225), eta 2004. urterako indarrean zeuden sektoreko hitzarmenetan 
berriz 267 egun iraun dute. 

EAEn erregistratuak izan diren eta 2004. urterako indarraldia daukaten hitzarmen kolek-
tiboetan, sindikatuetako negoziatzaileen ordezkagaitasun maila eta hitzarmen hauek 
izenpetzerakoan izan duten parte hartze portzentajeak ez datoz bat, halatan, bada, 
UGT sindikatua izan zen parte hartzerik handiena eduki zuen sindikatua eta ukitutako 
langileen %73 bildu zituen, atzetik dabilzkio CC.OO. %63rekin, LAB %52rekin eta ELA 
%50ekin. Ordezkagaitasun mailaren eta hitzarmen kolektiboetan parte hartzearen arteko 
desberdintasunaren zergatia, negoziazio mahaien osaeran bilatu behar da, alde batetik, 
eta sektoreko negoziazio kolektiboan sindikatuek elkarren artean dauzkaten desadosta-
sunetan, bestetik. Enpresaburuen ordezkaritzari dagokienez, berriz, nabarmendu behar 
da ConfeBasken  eremuan antolaturiko lurralde erakundeek sektore hitzarmenen %45 
izenpetzerakoan hartu zutela parte eta hauek eremu horretako langileen %67 ukitzen zi-
tuztela. Zenbait aldiz, aipaturiko erakundeak eta ConfeBaskekoak ez diren beste batzuk 
bat etorri ziren sektore hitzarmenak sinatzerakoan. Enpresaburuen beste erakunde hauek 
sektoreko hitzarmen kolektiboen %60 izenpetu zituzten oro har, baina hitzarmen hauek 
eremu horretako langile kopuru txikiagoa ukitzen zituzten (%50). 

Hitzarmen kolektiboen indarraldia, lehenagotik datorren joerari jarraikiz, hiru urterako edo 
gehiagorako da gehienetan.   

Ordainketei gagozkiola, itundutako batez besteko soldata igoera txikiagoa izan da aurre-
ko urtearen aldean (2004. urtean %3,89 eta 2003. urtean, berriz, %4,11) eta aipatutako 
soldata igoera hau urtean metaturiko infl azioa baino handiagoa izan da (%3,2). Enpresa hi-
tzarmenetan fi nkaturiko soldata igoerak (%3,61) sektore hitzarmenetan itundutakoak bai-
no txikiagoak izan ziren (%3,96) eta EAEn erregistraturiko hitzarmen kolektiboetan igoera 
(%4,01) handiagoa izan zen Estatukoetan baino (%3,62). Sektoreei begira, eraikuntzak eta 
zerbitzuek eduki zuten soldata igoerarik handiena eta apalena, berriz, industria eta neka-
zaritza-arrantza sektoreek. Bizkaian erregistratutako sektoreko hitzarmenetan fi nkaturiko 
soldata igoerak batez bestekoa baino handiagoak izan ziren, eta Estatuko hitzarmenetan 
fi nkaturikoak, aitzitik, txikienak. Soldatak berrikusteko klausulak negoziazio kolektiboaren 
osagai garrantzitsua dira betiere, eta aurreikusitako infl azioaren eta benetako KPIaren ar-
teko desfasea dela eta, haien eragin ekonomikoa %0,46 izan da. 

Lanaldiaren iraupenaren bilakaerari dagokionez, 2004. urterako berritu diren hitzarmenei 
erreparatuta, 2003. urterako negoziatutakoaren aldean, hitzarmenotan lanaldia 5 ordu eta 
57 minutu murriztu dela ageri da (6 ordu eta 53 minutu EAEn erregistratutako hitzarmene-
tan), beraz, murrizketa zertxobait moteldu da aurreko urteekin alderatuta, izan ere, murriz-
ketak handiagoak baitziren lehen. 



9

Beste alde batetik, aztergai izan ditugun hitzarmenetan 2004. urterako itundutako batez 
besteko lanaldiaren iraupena 1.696 ordukoa izan da. Araba da hiru lurraldeetan lanaldirik 
luzeena daukana. Sektore hitzarmenek lanaldi luzeagoa fi nkatu dute (1.698 ordu/urte) 
enpresa hitzarmenetan itundutakoa baino (1.687 ordu/urte). Sektorez sektore aztertuta, 
industria eta eraikuntza sektoreetan hitzartzen dira batez bestekoa baino lanaldi luzea-
goak, eta zerbitzuen sektoreak, berriz, jarduera ekonomikoko sektore guztietan lanaldirik 
murritzena dauka.

Negoziatutako gaiei gagozkiola, aurreko urteetan adostutakoekin dagoen alde txikia 
da gauzarik aipagarriena. Dena dela, nabarmendu liteke sendotu egin direla BGAE eta 
pentsio planei dagozkien konpromisoak, laneko eta familia bizitza bateratu ahal izateko 
akordioak eta teleinformazioaren teknologia berriak erabiltzeari buruzkoak. Orobat hitzar-
men kolektiboen erdiek gatazkak ebazteko prozedurei buruzko klausulak jasotzen dituzte 
eta hitzarmen hauei loturiko hamar langiletarik zortzi ukitzen dituzte. EAEn Preco (lan ga-
tazkak auzibidetik kanpo ebazteko akordioa) jasotzen dute testuok eta Estatuan, berriz, 
ASEC.

Azkenik, funtzionario publikoentzako eta administrazio publikoen zerbitzuko lan kontra-
tuko langileentzako negoziazio kolektiboa soldataren ingurukoa izan da funtsean. Hartara, 
bada, 2004. urteko gainerako negoziazio kolektiboan adostutakoa baino soldata igoera 
txikiagoa izan zuten (%3,4). 

LABURPENA ETA ONDORIOAK
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Negoziazio kolektiboari buruzko txosten honetan, 2004. urtean indarrean ziren hitzarmen 
kolektiboak aztertzen dira –halakotzat jotzen da 2004. urterako espresuki berritu direnak 
eta urte horretarako indarraldia duten hitzarmen berriak- EAEn 2005eko apirilaren 30 arte 
erregistratutakoak, alegia, bai eta egun horretara arte Lan eta Gizarte Gaietarako Minis-
terioan erregistraturikoak eta gure erkidegoko sektoreak eta enpresak ukitzen dituztenak 
ere.  

Lan hau burutzeko, lehenik eta behin, aurten egindako negoziazio kolektiboa eta EAEn 
aplikatzen diren hitzarmen kolektiboen esparru orokorra alderatu nahi izan ditugu, hala-
tan, bada, indarrean zeuden hitzarmenetako bolumena zenbatu eta guztira negoziatzeko 
dauden hitzarmenekin alderatutakoan negoziazioaren bizitasun maila neurtu ahal izateko. 
Xede horretarako, Lan Harremanen Kontseiluak 2004. urteko negoziazio kolektiboaren 
egiturari buruz egindako azterlana erabili dugu erreferentzia gisa, eta azterlan horren 
helburua negoziazio kolektiboaren eremuak bereizi eta horietariko bakoitzean ukitutako 
enpresa eta langile kopurua zehaztea zen.

Geroago, aztertutako hitzarmenak hainbat irizpideren arabera sailkatu ondoren: aplikazio 
eremua, erregistro data eta indarraldia, negoziazio prozesuak eta negoziatzaileen inguruko 
hainbat alderdi aztertzen dira. Halatan, bada, kontuan hartu dira, alde batetik, sindikatuek 
eta enpresaburuen elkarteek aurtengo negoziaziorako emandako orientabideak, negozia-
zio prozesuen iraupena, honekin lotutako lan gatazkak eta, beste alde batetik, sindikatuen 
ordezkaritza negoziazio eremu guztietan, hala nola aztergai izan ditugun hitzarmenetan 
egon diren eta haiek izenpetu ote dituzten. Eta enpresaburuen elkarteei dagokienez, sek-
toreko hitzarmenak zein elkartek izenpetu dituzten aztertu dugu. 

Jarraian, txosten honetako funtsezko osagai, hitzarmenen edukiaren azterketa egin da. 
Alde batetik, negoziazio kolektiboan etengabe berrikusi beharreko gaien analisian sakon-
du nahi izan dugu, esate baterako, ordainsariak, lanaldia, gatazkak ebazteko prozedurak, 



NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2004

14

eta abar. Beste alde batetik, txostenean berariazko analisi bat aurkezten dugu kontratazio-
aren eta enpleguaren inguruan, eta bertan arauek negoziazio kolektiboari emandako tokia 
eta honen inguruan adostutako klausulen nondik norakoak alderatu ditugu.

Azkenik, dituen ezaugarri bereziak direla medio, sektore publikoko negoziazio kolektiboari 
buruzko atal bat dago.

Xede horretarako, erabili ditugun informazio iturriak honakoak izan dira: alde batetik, 
argitaratutako hitzarmenaren testua bera eta, bestetik, hitzarmena erregistratzeko beha-
rrezkoa den estatistika orria, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lana eta Gizarte Segurantza 
Sailak eman diguna, EAEn erregistratutako hitzarmenen kasuan. Halaber, batzorde parita-
rioen agiriak baliatu ahal izan ditugunean, informazio osagarri hau ere erabili izan dugu.

Azkenik, datuen azterketa kuantitatibo hutsetik haratago heltzen den azterlan bat egin 
nahi izan dugu, erreferentzia gidatzat baliatuko zaiguna, bertan urteko negoziazio kolekti-
boaren bereizgarri izan diren ereduak edo berritasunak bilatu ahal izateko.



3. kapitulua
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Egoki iritzi diogu lehen aipatutako negoziazio kolektiboari buruzko azterlanean erdietsi 
ditugun emaitzetariko batzuk zehazteari, halatan, bada, 2004. urtean indarrean zeuden 
hitzarmenak, eta azterlan honetan analizatuak izan direnak, zein bere testuinguruan koka-
tzearren.

3.1. Azterketaren esparru orokorra

Antzemandako soldatako biztanleriaren banaketa egin dugu (2004. urtean gizarte segu-
rantzan izena emanda dauden 698.093 lagun) negoziazio eremuen arabera. Kontuan hartu 
behar da, hala ere, badaudela beste lagun batzuk gizarte segurantzan izenik eman gabe, 
beste jarduera batzuetan egon litezkeenak, hala nola, adibidez, ezkutuko ekonomia deri-
tzanean, lanaldi murriztuko etxeko langileak, eta abar, azterlanean ezin sartu izan direnak, 
eta kalkula daiteke 36.000 lagun izan daitezkeela gutxi gorabehera.

Negoziazio eremuen arabera egindako banaketak agerian jartzen du antzemandako sol-
datako langileen %97,5 dira hitzarmen kolektiboek eta lan baldintzak arautzeko akordioek 
ukitzen dituztenak. 

Horrenbestez, guztira antzemandako soldatako lagunen (698.093) %2,5rentzat lan baldin-
tzak ez ditu negoziazio kolektiboak zehazten, izan ere, haien lan baldintzak oinarrizko edo 
berariazko lan arautegiak baizik zehazten ez dizkien soldatako langile talde batzuk dira. 
17.556 lagun hauez gain, badaude zenbait langile (10.220 lagun, hau da %1,5) sektoreko 
hitzarmen kolektiboak aspalditik (bost urtetik gora) berritu gabe dituztenak eta, beraz, 
haien edukia, gehientsuetan, indarrean dagoen araudiak gainditutakoa da. 

Behin bi kolektibo hauek soldatako biztanleriaren kopurutik kenduz gero, eguneratutako 
hitzarmen kolektiboek edo eta lan baldintzei buruzko akordioek ukitutako soldatako biz-
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tanleria ateratzen da, hau da, 670.317 lagun. Alabaina, urte jakin baterako, gerta liteke 
hitzarmen eta akordio hauek guztiak ez berritzea, zeren eta (legeak ematen dien aurrerae-
raginaren arabera hitzarmenok duten indarraldia gorabehera) gertatu ahal baita, zenbait 
gorabehera dela medio, horietariko batzuk izenpetzera ez iristea. 

Hona iritsita, negoziazio kolektiboak gure erkidegoan duen eraginari buruzko lehenengo 
konklusioa atera dezakegu: negoziazio kolektiboaren estaldura handia. Halatan, bada, 
ageri da antzemandako –gizarte segurantzan izena emandako- soldatako langileen %96 
(%91 soldatako langileria guztia kontuan hartzen badugu) EAEn aplikatzen diren hitzarmen 
kolektiboen eta baldintzen akordioen eremuen peko jarduera adarretan kokatzen direla.

Halaber, negoziazio kolektiboak eta baldintzak arautzeko akordioak ukitutako soldatako 
langileak, sektore pribatuaren eta publikoaren artean eta lurralde eremuaren arabera ba-
natu ditugu. 

Halatan, bada, ageri da %82,4ren negoziazio eremua EAE dela, eta Estatuko eremukoak 
dira gainerako %17,6.

Informazio hau aztertzerakoan sektore publikoa eta sektore pribatua bereiziz gero, ageri 
da sektore publikoaren barnean EAEko lurralde eremuaren garrantzia sektore pribatukoa 
baino bederatzi puntu handiagoa dela, izan ere, enplegu publiko guztiaren % 89,7 (105.138 
lagun) lurralde eremu horri dagozkio, eta sektore pribatuan, berriz, EAEko eremuak %80,9 
baizik ez du erdiesten (447.399 lagun).

Sektore pribatuan, hitzarmen kolektiboak ukitutako biztanleria eremu funtzionalaren ara-
bera bereizi da (enpresa, sektorea). Halatan, bada, %82,9 sektoreko hitzarmenen eragin-
pean daude eta gainerako %17,1 enpresa eremuko hitzarmenen eraginpean. 

Sektore publikoan, bereizi dira lan baldintzak arautzeko akordioen mendekoak (batez ere, 
funtzionarioak) eta hitzarmen kolektiboen mendekoak (lan kontratuko langileak). Eta ageri 
denez, enplegatu publikoen %14,7ren lan baldintzak hitzarmen kolektiboen (enpresa ere-
mukoak, soilik)  bidez arautzen dira, eta gainerako %85,3 baldintza akordioen bidez.

Hartara, ondoko grafi koan ageri da laburbildurik nola banatzen den antzemandako solda-
tako biztanleria.
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3.1 grafi koari oharra: kontuan hartu behar da EAEn kokatuta egonda Estatu eremuko enpresa 
hitzarmena duten enpresen artean batzuek langilerik gehienak EAEn dauzkatela (Kutxa, Bellota 
Herramientas, Zardoya Otis, etab.). Halaber, ABLEetako langileen lan baldintzak parekatzerakoan,  
lurralde historiko eremuko sektore hitzarmenak aplikatzen zaizkie (a.b.: siderurgia) azterlan honetan 
estatu eremukoen artean sailkatzen ditugun langileei, bere hitzarmena duten ABLEetakoak direlako 
edo, hasiera batean behintzat, Estatu eremuko ABLEen sektoreko hitzarmenaren eremuan sartuta 
daudelako. 

Sektore publikokoak zein pribatukoak izan, hitzarmen kolektiboak araupetutako pertsonak 
bilduz gero, negoziazio kolektiboaren egituraren ondoko laburpen taula ateratzen dugu.

3.1 taula.  Negoziazio kolektiboaren egituraren laburpen taula

Antzemandako soldatako biztanleria (2004) 698.093

Hitzarmen kolektiboa duen soldatako biztanleria 
(sektore pub. eta prib. barne)

568.603

Akordio arautzaileak dituen soldatako biztanleria 
(funtzio publikoa)

101.714

Hitzarmen kolektiborik gabeko edo berritu gabeko 
soldatako biztanleria.

27.776

Halatan, bada, nabari denez, EAEn lan kontratudun langileei aplika dakizkien hitzarmen 
kolektiboak guztira 955 dira, eta 568.603 lagun ukitzen dituzte, hauetarik %19,4 estatuko 
eremuko hitzarmenek arautzen dute haien lan harremana, eta Euskal Autonomia Erkide-
goko eremuko hitzarmenek, berriz, %80,6 arautzen dituzte. Eta erreferentzia puntutzat 
eremu funtzionala hartuz gero, honako banaketa dugu: %80,6 sektoreko hitzarmenarekin 
eta %19,4 enpresa hitzarmenarekin.  

3.2 taula.  EAEn aplika daitezkeen hitzarmen kolektiboak

ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmen 
kopurua

Ukitutako 
langileak

Hitzarmen 
kopurua

Ukitutako 
langileak

Hitzarmen 
kopurua

Ukitutako 
langileak

ARABA 158 22.969 18 42.754 176 65.723

BIZKAIA 258 34.960 49 185.363 307 220.323

GIPUZKOA 90 12.577 44 128.595 134 141.172

LUR.ART.(*) 25 7.005 6 24.008 31 31.013

EAE 531 77.511 117 380.720 648 458.231

ESTATUA 214 32.605 93 77.767 307 110.372

GUZTIRA 745 110.116 210 458.487 955 568.603

(*) EAEko lurralde arteko eremua.
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Txosten honetan, 2004. urtean indarrean zeuden eta Euskal Autonomia Erkidegoan eragi-
na zuten 672 hitzarmen izan ditugu aztergai, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailean zein Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioan, 2005eko apirilaren 30 
arte erregistratutakoak, 41.322 enpresa eta 420.681 langile ukitzen dituztenak (akordio 
arautzaileetan sarturik dauden administrazio publikoetako funtzionarioak eta lan kontra-
tuko langileak izan ezik), hau da, negoziazio kolektiboak ukitzen dituen langile guztien 
%74. Beste alde batetik, txosten honetan erregistratutako hitzarmen kolektiboak baizik ez 
dira aztertzen, hau da, ofi zialdutako negoziazio kolektiboa, horrenbestez, analisi honetatik 
landa gelditzen da enpresa mailako itunen bitartez egina datekeen negoziazioa.

Aplika daitekeen negoziazio kolektiboak ukitzen dituen langile kopuruaren eta txosten ho-
nek benetan aztertutakoaren arteko aldearen arrazoi nagusia zera da, 2004. urteko nego-
ziazio kolektiboa ez dela burutu sektoreen eta enpresen %100etan, negoziazio prozesuek 
berez dituzten gorabeherengatik. 

Beraz, esan behar da, espresuki 2004. urterako negoziatu ziren hitzarmenak hartu ditugula 
indarrean zeuden hitzarmentzat, hau da, baliteke apika beste batzuk ere egotea, legeak 
ematen dien aurreraeragina dela medio, edo luzapen klausulak dituztelako, indarrean di-
renak. Alabaina azken hitzarmen hauek, ez dira txosten honetan jaso, haien luzapenak eta 
erantsiriko edukiak dagokien aldizkari ofi zialean argitaratuak izan ez badira bederen.

Honela, bada, aztergai izan dugun aldian burututako negoziazio kolektiboaren edukia 
analizatu nahi izan dugu, ahal den erarik osotuenean, eskura geneukan informazioaren 
arabera.
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4.1.  Hitzarmen kolektiboak erregistro dataren arabera

Los convenios analizados se han dividido en cuatro grandes bloques: en primer lugar los 
Aztertutako hitzarmenak lau atal handitan banatu ditugu: aurrenik 2004. urtea baino lehen 
erregistraturikoak, bigarrenik 2004. urtean zehar erregistraturikoak eta, hirugarrenik, 2005. 
urtean apirilaren 30 arte erregistraturikoak, eta azkenik, 2004. urterako berritzeko zeuden 
hitzarmenak. 

Negoziazio kolektiboaren %29,5 –enpleguari dagokionez- buruturik eta erregistraturik 
zegoen aurreko urteetan. 2004an erregistratu ziren hitzarmenek %28,8 ukitzen zituzten. 
Halaber, 2005. urtean –apirilaren 30 arte- eta 2004rako indarraldiarekin, 73 hitzarmen 
erregistratu dira, 89.508 langile ukitzen dituztenak (%15,7). Beraz, 2004. urterako, aplika 
zitezkeen hitzarmenen %30 gelditu dira berritzeko, alegia, negoziazio kolektiboak ukitu-
tako pertsonen %26.

Grafi koki, negoziazio kolektiboaren bilakaera honela irudika daiteke, ukitutako langileei 
dagokienez:

4.1 grafi koa.  2004an indarrean zen negoziazio kolektiboaren bilakaera 
(ukitutako langileak)

2004. urtearen amaieran negoziazio kolektiboaren eraginpeko langileen %58k bazuten 
2004. urterako indarraldia zuen hitzarmena, eta 2005. urteko lehenengo lau hilabeteen 
buruan beste %16 gehiago zegoen egoera berean; honek agerian jartzen du nolako ara-
zoak dauden akordioak lortzeko eta zein luze jotzen duten negoziazio prozesuek, geroago 
aztertuko dugun bezala. 
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Bloke hauetariko bakoitzaren inguruan metatutako informazioa, ondoren agertzen den 
bezala bana daiteke:

4.1 taula.  2004rako indarrean eta berritzeko zeuden hitzarmenak erregistro 
aldiaren arabera

A.- 2004 aurretik erregistratutakoak

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK 

UKITURIKO LANGILEEN 
GAINEKO %

GUZTIRA 330 34,55 167.593 29,47

B.- 2004an erregistratutakoak

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK 

UKITURIKO LANGILEEN 
GAINEKO %

GUZTIRA 269 28,17 163.580 28,77

C.- 2005an erregistratutakoak

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK 

UKITURIKO LANGILEEN 
GAINEKO %

GUZTIRA 73 7,64 89.508 15,74

D.- 05.04.30an berritzeko daudenak

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK 

UKITURIKO LANGILEEN 
GAINEKO %

GUZTIRA 283 29,63 147.922 26,02

EAEn gauzatzen den negoziazio kolektiboari buruz atzera begirako azterketa bat eginez 
gero, gure Erkidegoan erregistratzen diren hitzarmenak baizik kontuan hartuko ez ditugu-
la, ageri da asko gehitu dela berritzeko dauden hitzarmenen kopurua, ukitutako langileen 
kopuruari dagokionez, 2003. eta 200.4. urteetan, ondoko taulan islatzen den bezala:  

2004. URTEAN INDARREAN ZEUDEN HITZARMEN KOLEKTIBOAK
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4.2 taula.  Euskal Autonomia Erkidegoan erregistratutako negoziazio 
kolektiboaren bilakaera

URTEA

EAE-N ERREGISTRATURIKO HITZARMEN KOLEKTIBOEK UKITZEN DITUZTEN LANGILEAK(1)

Erreferentziazko 
urtea baino lehen 

erregistratu 
hitzarmenak

Erreferentziazko 
urtean 

erregistratu 
hitzarmenak

Ondoko urtean 
erregistratu 
hitzarmenak

Berritzeko dauden 
hitzarmenak

Ukitutako langile 
guztien

%

Ukitutako langile 
guztien

%

Ukitutako langile 
guztien

%

Ukitutako langile 
guztien

%

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
2002 60,9 11,3 11,2 16,6
2003 33,4 26,7 11,7 28,2
2004 28,3 23,7 18,0 30,0

(1) Taula honetan ez dira jaso EAEn eragina duten Estatu eremuko hitzarmenak.

4.2 Hitzarmen kolektiboak lurralde eta funtzio eremuaren arabera

Lurralde eremua

Ondoko taulan ageri den bezala,berritzeko hitzarmen gehien Araban eta Bizkaian gelditu 
dira (ukitutako langileen kopuruari dagokionean %63,7 eta %67,1 hurrenez hurren). Bes-
talde, negoziazio kolektiboari buruz aipatutako atzerapena, EAEn erregistratutako hitzar-
menetan gertatu da batez ere, ezen EAEn eragina duten Estatuko eremukoetan, berriz, 
langileen %90en hitzarmenak berritu dituzte eta. 

4.3 taula. 2004an indarrean diren hitzarmenak, lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK 

UKITURIKO LANGILEEN 
GAINEKO %

ARABA 125 71,02 41.841 63,66

BIZKAIA 227 73,94 147.917 67,14

GIPUZKOA 83 61,94 103.863 73,57

LUR.ART.* 19 61,29 26.996 87,05

EAE 454 70,06 320.617 69,97

ESTATUA 218 71,01 100.064 90,66

GUZTIRA 672 70,37 420.681 73,99

(*) EAEko lurralde arteko eremua.
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2004. urtean indarrean zeuden hitzarmenen %68 EAEko eremukoak dira eta berritutako 
hitzarmena duten langile guztien %76 ukitzen dituzte. EAEn eragina duten Estatu eremuko 
hitzarmenek (%32), berriz, berritutako hitzarmena duten langile guztien %24 ukitzen di-
tuzte.

4.2 grafi koa.  EAEn eragina duten hitzarmenak, 2004an indarrean direnak 
(lurralde eremuaren arabera)

 (hitzarmen kopuruaren %) (ukitutako langileen %)

Funtzio eremua

Funtzio eremuei buruzko informazioari erreparatuz gero, ageri da sektoreko hitzarmenetan 
zein enpresakoetan langile askok ez dutela berritu euren hitzarmena 2004. urterako (%27 
eta %22 hurrenez hurren). Orobat, enpresa publikoan hitzarmen berriturik ez duten langi-
leen ehunekoa (%36,5) enpresa pribatukoa (%19) baino handiagoa da. 

4.4 taula.  2004an indarrean diren hitzarmenak, funtzio eremuaren arabera 

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK 

UKITURIKO LANGILEEN 
GAINEKO %

SEKTOREA 153 72,85 334.586 72,97

ENPRESA 519 69,66 86.095 78,18

PRIBATUA 485 72,28 76.273 80,58

PUBLIKOA 34 45,95 9.822 63,55

GUZTIRA 672 70,37 420.681 73,99

2004. urterako berritutako hitzarmen kolektibo guztien artean, funtzio eremuaren arabera 
bereizirik, 153 izan ziren sektoreko hitzarmenak, 334.586 langile ukitu zituztenak, eta 519 
izan ziren enpresako hitzarmenak, 86.095 langile ukitu zituztenak, hauetarik 76.273 enpre-
sa pribatuetakoak ziren eta 9.822 enpresa publikoetakoak.

2004. URTEAN INDARREAN ZEUDEN HITZARMEN KOLEKTIBOAK
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Horrenbestez, ageri denez, negoziazio kolektiboak ukitzen dituen langileen %80 sektore 
hitzarmenen bitartez daude araututa eta gainerako %20 enpresa hitzarmenen bitartez 
daude araututa. Ondoko grafi koan irudikatzen dugu (hitzarmen kopurua eta ukitutako 
langileen kopurua) 2004. urterako burututako negoziazio kolektiboa, funtzio eremuaren 
ikuspegitik:

4.3 grafi koa.  EAEn eragina duten hitzarmenak eta 2004an indarrean direnak eremu 
funtzionalaren arabera (hitzarmen kopuruaren %. Guztira 672)

4.4 grafi koa.  EAEn eragina duten hitzarmenak, 2004an indarrean direnak, eremu 
funtzionalaren arabera (ukitutako langileen %. Guztira 420.681)

Ikuspegi funtzionaletik aztertuz gero ageri da 2004. urtean barrena aldaketa batzuk izan 
dituela negoziazio kolektiboren egiturak. Halatan, bada, sektore hitzarmen berriak sortu 
dira (Estatu eremuko kiroldegiak eta Gipuzkoako anbulantziak) eta bai enpresa hitzarmen 
batzuk ere (Victorio Luzuriaga, SAS Autosystemtecknik, Saljoar, Uribarren-Abaroa, Matri-
nor, Ductilor, Artxandako Tunelak, Clece, Txingudi Automoción, Sogecable,  eta abar). 



29

Bestalde, berriro esan beharra dago zenbait jardueratan oinarrizko lan arautegiak arautzen 
dituela lan baldintzak, (hala nola, esate baterako, Arabako bulegoak, etxeko langileak, eta 
abar), zeren eta ez baitago hitzarmen kolektiborik hauek bere eremuan jasotzen dituenik. 

Lurralde eta funtzio eremuen azterketa bateratua

Ondoko hau dugu lurralde eremuei dagokien azterketa funtzionala:

Araba

Araban, hitzarmenen %18 erregistratu dira, eta hauek langileen %15 ukitzen dituzte. Ne-
goziazio kolektiboaren estaldurak behera egin du aurreko urtearekin alderaturik, izan ere, 
sektore hitzarmen batzuk gelditzen baitira akordiorik lortu ez dutenak (siderurgia, zuraren 
industria eta gozogintza). Bestalde, eragin txikiagoa duten arren, aipagarria da enpresako 
hitzarmen kolektibo batzuk ere ez daudela, eta hauen artean nabarmentzen dira, besteak 
beste, ondoko enpresei dagozkienak: TUVISA, Grupo Faustino, AMVISA, Combisa, Shu-
ton,  eta abar. 

4.5 taula.  Araban erregistratutako hitzarmen kolektiboak, 2004an indarrean direnak

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK UKITURIKO 

LANGILEEN GAINEKO %

SEKTOREA 15 83,33 24.513 57,33

ENPRESA 110 69,62 17.328 75,44

GUZTIRA 125 71,02 41.841 63,66

Era berean, esan beharrekoa da Estatuko eremuko sektore hitzarmenen eragina gainerako 
Lurralde historikoetan baino munta handiagokoa dela Araban.

Bizkaia

Enpresa ehundura handiagoa edukirik, Bizkaia da negoziazio kolektiboan pisu gehien 
duen lurralde historikoa eta horrenbestez hitzarmen gehien (%34) eta ukituriko langile 
gehien (%35) biltzen dituena. Eremu honetan sektoreko negoziazio kolektiboa da nagu-
si ukituriko langile kopuruari dagokionez (%81), baina beste lurraldeekin alderatuz gero 
enpresa hitzarmen kopuru handia erregistratu zen (194). Bizkaian negoziazio kolektiboaren 
estaldurak behera egin du 2003. urtearen aldean zeren eta sektoreko hitzarmen batzuk 
falta baitira (siderurgia, zuraren industria, arrain kontserbak, eraikuntzarako materialak eta 
aurrefabrikatuak, eta abar). Eta neurri txikiagoan bada ere, ondoko enpresen hitzarmenak 
ere ez dira berrituak izan: Reckitt, GHI, Inama, Autobar, Transformados Metálicos Prado, 
Robotiker, Gruber, eta abar. Aipagarria da, bestetik, eraginkortasun mugatuko hitzarmen 
kolektiboa dagoela garajeen taldean. 

2004. URTEAN INDARREAN ZEUDEN HITZARMEN KOLEKTIBOAK
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4.6 taula.  Bizkaian erregistratutako hitzarmen kolektiboak, 2004an indarrean direnak

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK UKITURIKO 

LANGILEEN GAINEKO %

SEKTOREA 33 67,35 120.031 64,75

ENPRESA 194 75,19 27.886 79,77

GUZTIRA 227 73,94 147.917 67,14

Gipuzkoa

Gipuzkoan, indarrean diren hitzarmenen %12 erregistratu dira eta hauek negoziazioaren 
eraginpeko langileen %24 ukitzen dituzte. Bestalde, sektoreko negoziazioa gailentzen den 
lurralde historikoa ere izan ohi da, izan ere, lurralde honetan ukituriko langileen %90enga-
na iristen da –alabaina kontuan hartu behar da orobat erregistratzen ez diren enpresako 
itun gehien ere lurralde honek biltzen dituela–. 2003. urtearen aldean, siderurgia sektoreko 
akordioa dela medio, lurralde historiko honetan negoziazio kolektiboaren pisuak eta sek-
toreko negoziazioarenak ere gora egin duten arren, lurralde honetan ez da akordiorik er-
dietsi zenbait sektoretan (merkataritza, altzarien eta zuraren industria, zementuaren erato-
rrien industriak, ospitaleratze pribatua, eta abar), ez eta zenbait enpresatan ere, hala nola 
Yurrita, Pasaia, Enrique Keller, Uliazpi, eta abar. Nabarmendu beharrekoa da okindegietan 
eta ostalaritzan eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektiboak daudela.

4.7 taula.  Gipuzkoan erregistratutako hitzarmen kolektiboak, 2004an 
indarrean direnak

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK UKITURIKO 

LANGILEEN GAINEKO %

SEKTOREA 22 50,00 93.789 72,93

ENPRESA 61 67,78 10.074 80,10

GUZTIRA 83 61,94 103.863 73,57

EAEko lurralde arteko eremua

Lurralde arteko hitzarmenak 2004. urtean indarrean diren hitzarmenen %3 besterik ez dira 
eta langileen %6 baizik ez dute ukitzen. Sektoreko hitzarmen kolektiboek eremu honetako 
langile guztien %89 ukitzen dituzte. Bere horretan dirau negoziazio kolektiboaren estaldu-
rak eremu honetan sektoreko hitzarmenak berritu dira eta, baina aipagarria da enpresa hi-
tzarmen batzuk ez egotea (Aguas del norte, Emankor, Irusoin, Egailan, Neiker, eta abar). 

4.8 taula.  EAEko lurralde arteko hitzarmen kolektiboak, 2004an indarrean direnak

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK UKITURIKO 

LANGILEEN GAINEKO %

SEKTOREA 6 100,00 24.008 100,00

ENPRESA 13 52,00 2.988 42,66

GUZTIRA 19 61,29 26.996 87,05
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EAEn erregistratutako hitzarmenen laburpena

EAEn erregistraturiko hitzarmenek, 2004. urtean indarreko hitzarmena zuten euskal lan-
gileen %76 ukitzen zituzten. EAEn erregistratutako hitzarmenen banaketan, bai lurralde 
historikoetan bai EAEko organo zentralean, nabaria da  sektoreko negoziazio kolektiboak 
duela muntarik handiena (%81, ukitutako langileei dagokienez); bereziki, Bizkaian eta 
Gipuzkoan, gainerako lurralde historikoekin alderaturik eta batez ere Arabarekin, azken 
lurralde historiko honetan erregistraturiko sektoreko hitzarmenek beste lurraldeetan baino 
garrantzi txikiagoa baitute.

4.9 taula.  EAEn erregistratutako hitzarmen kolektiboak, 2004an indarrean direnak

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK UKITURIKO 

LANGILEEN GAINEKO %

SEKTOREA 76 64,96 262.341 68,91

ENPRESA 378 71,19 58.276 75,18

GUZTIRA 454 70,06 320.617 69,97

EAEn eragina duten Estatuko eremukoak

EAEn eragina duten estatu eremuko hitzarmen kolektiboak, hitzarmen guztien %32 eta 
ukitutako langileen %24 dira, eta negoziazio kolektiboaren estalduran duten partea han-
ditu egin dute konparazioan, lurralde historikoetako sektoreko akordioen falta dela medio. 
Aipatzekoa da ez dela hitzarmenik izan zenbait sektoretan: ingeniaritza, eguneroko pren-
tsa, lorezaintza, eta abar; eta zenbait enpresatan: Babcock, RTVE, Bilbomática, Iparlat, 
Zurich, CLH, Fremap, Seguros Bilbao, eta abar). 

4.10 taula.  EAEn eragina duten Estatu eremuko hitzarmen kolektiboak, 
2004an indarrean direnak

HITZARMEN 
KOPURUA

EAE-N APLIKA 
DAITEZKEEN 
HITZARMEN 
GAINEKO %

UKITUTAKO 
LANGILEAK

APLIKA DAITEZKEEN 
HITZARMENEK UKITURIKO 

LANGILEEN GAINEKO %

SEKTOREA 77 82,80 72.245 92,90

ENPRESA 141 65,89 27.819 85,32

GUZTIRA 218 71,01 100.064 90,66

Aurreko taulatik ondoriozta daitekeen gisan, Estatuko eremuan enpresako hitzarmenak 
nagusi dira kopuruari dagokionez sektorekoen aldean, alabaina, sektoreko negoziazio 
kolektiboaren estaldura %72 da, esan nahi baita, beste lurralde eremu batzuei dagokiena 
baino txikiagoa da ehuneko hau –Araban izan ezik– zeren eta negoziazioa gehienbat “pro-
bintziako” hitzarmenetan banatu ohi baita. Aipagarria da, bestalde, badaudela estatuko 
eremuko hiru sektoreko laudo lan ordenantzen hutsuneari aurre egiteko (nekazaritzako 
langileak, itsasontzi izoztaileak eta bakailao itsasontziak) eta bi akordio ontziratutako uren 
eta portuetako barne trafi koaren sektoreetako lan ordenantza ordezkatzeko. 

2004. URTEAN INDARREAN ZEUDEN HITZARMEN KOLEKTIBOAK
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4.3.  Hitzarmen kolektiboen indarraldia

2004ko negoziazio kolektiboan urte anitzeko indarraldia daukaten hitzarmenak negoziatu 
dira gehienbat. Eta hala segitzen du izaten, lehenagoko negoziazioen ildo bertsutik. 

2004. urterako indarraldia duten hitzarmen kolektiboen %92 (2004an indarrean diren hi-
tzarmenak dituzten langileen %93) urtebete baino aldi luzeago baterako adostu dira, eta 
egitate hau halaxe errepikatzen da lurralde eremu guztietan. Bai sektoreko negoziazio ko-
lektiboan eta bai enpresakoan, ukituriko langilerik gehienek bazituzten hiru urte edo gehia-
gorako indarraldia zuten hitzarmenak. EAEko lurralde arteko eremuan izan ezik, honetan 
gehienak –ukitutako langileei dagokienez– urtebeteko indarraldia izaten baitute, sektoreko 
hitzarmen nagusiak –irakaskuntza pribatua eta ikastolak– direla medio.

Beste alde batetik, sektoreko hitzarmen kolektiboei dagokienez, badaude hamar muga-
gabeko indarraldia dutenak, eta honako hauek dira: Gipuzkoako papergintza, eraikuntza, 
arte grafi koak, eta ostalaritza; eta estatuko eremukoak: paper orea, ogi irinak, edari fres-
kagarrien industriak, haragi industriak, landare kontserbak eta argazkigintzaren industria. 
Hitzarmen hauetan, alor batzuk urtero negoziatzen dira, hala nola soldata igoerak eta 
lanaldia, eta beste alor batzuk, berriz, ez dira aldatzen, hala nola lanbide sailkapena, ze-
hatzeko araubidea, eta abar. Halaber, nekazaritzako, itsasontzi izoztaileetako eta bakailao 
itsasontzietako lan ordenantzak ordezkatzeko laudoak ere mugagabeko indarraldi dute. 

4.5 grafi koa.  2004an indarrean ziren hitzarmen kolektiboen indarraldia 
(hitzarmen kopurua, guztira: 672)
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4.6 grafi koa.  Ukitutako langile kopurua, 2003an indarrean ziren 
hitzarmen kolektiboen indarraldiaren arabera
(ukituriko langile kopurua, guztira: 420.681)

4.11 taula.  2004an indarrean ziren hitzarmen kolektiboen indarraldia

URTEBETE BI URTE HIRU URTE ETA GEHIAGO

Hitzarmenak
(%)

Ukitutako
langileak (%)

Hitzarmenak
(%)

Ukitutako
langileak (%)

Hitzarmenak
(%)

Ukitutako
langileak (%)

ARABA 5,60 1,61 29,60 23,25 64,80 75,14

BIZKAIA 7,05 1,46 25,99 7,62 66,96 90,92

GIPUZKOA 9,64 1,02 27,71 13,69 62,65 85,29

LUR.ART. (*) 15,79 80,92 36,84 3,20 47,37 15,88

EAE 7,49 8,03 27,75 11,25 64,76 80,72

ESTATUA 7,80 4,70 19,72 16,68 72,48 78,62

GUZTIRA 7,59 7,23 25,15 12,55 67,26 80,22

(*) EAEko lurralde arteko eremua.

4.7 grafi koa.  Hitzarmen kolektiboen indarraldia aplikazio eremuaren arabera 
(% hitzarmenen kopuruaren arabera)

2004. URTEAN INDARREAN ZEUDEN HITZARMEN KOLEKTIBOAK
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4.12 taula.  Hitzarmen kolektiboen indarraldia aplikazio eremuaren arabera

URTEBETE BI URTE 3 URTE ETA GEHIAGO

hitz.kop. % uki.lan. % hitz.kop. % uki.lan. % hitz.kop. % uki.lan. %

SEKTOREA 7 4,58 23.411 7,00 33 21,57 37.301 11,15 113 73,85 273.874 81,85

ENPRESA 44 8,48 7.027 8,16 136 26,20 15.478 17,98 339 65,32 63.590 73,86

PRIBATUA 38 7,83 4.745 6,22 124 25,57 12.463 16,34 323 65,60 59.065 77,44

PUBLIKOA 6 17,65 2.282 23,23 12 35,29 3.015 30,70 16 47,06 4.525 46,07

GUZTIRA 51 7,59 30.438 7,23 169 25,15 52.779 12,55 452 67,26 337.464 80,22

hitz. kop.: Hitzarmen kopurua.
uki. lan.: Ukitutako langileak.

Negoziazio kolektiboaren bilakaera hitzarmen kolektiboen indarraldiaren arabera 

Azken hamabi urteotan, urtebeteko indarraldiko hitzarmenek (1994. urtea salbuetsirik, 
orduan promulgatu baitzen lan erreforma bat), garrantzia galduz joan dira, urte anitzeko 
indarraldia duten hitzarmenen mesedetan. Hagitz garrantzitsua izan da hiru urte edo ge-
hiagorako indarraldia duten hitzarmenen gorakada.

4.8 grafi koa.  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboen bilakaera 
indarraldien arabera (urte bakoitzerako indarrean diren hitzarmen 

guztien gaineko %)

Kontuan hartu behar da urte bakoitzean kalkulaturiko negoziazioari, negoziazio partzial 
puska handi bat gehitu beharko litzaiokeela, zeren eta, mugagabeko iraupena duten hi-
tzarmenez gain, hitzarmen batzuek, zehaztu gabe eta geroko uzten baitituzte gai batzuk 
(soldata eta lanaldia funtsean) urte bakoitzean berrikusteko (a.b.: landare kontserbak), eta 
honek burutu beharreko negoziazio kolektiboaren ehunekoa handituko luke. Izan ere, ur-
tero, hitzarmenetako batzorde paritario batzuk biltzen dira urteko KPIari lotutako soldaten 
berrikuspena egiteko, urtean urteko lan egutegia fi nkatzeko edo produktibitateari, emai-
tzei eta beste aldagai batzuei lotutako ordainsari aldakorra zehazteko.

Azkenik, luzapen automatikoa xedatzen duten hitzarmenez gain, badira hitzarmen ko-
lektibo batzuk luzapenarekin batera KPIari lotutako soldata igoera bat dakartenak (a.b.: 
desinfekzioa).



5. kapitulua

Negoziazio prozesuak
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Kapitulu honetan, lehenbizi sindikatuen aipamena egiten da, haien ordezkagaitasuna az-
tertu egiten da (IV. eranskinean agertzen da sektoreko hitzarmen nagusietako negoziazio 
mahaien osaera sindikala); bigarrenik, sindikatuek eta enpresaburuen elkarteek 2004. ur-
teko negoziazioari begira taxutu dituzten orientabideak jaso ditugu, ondoren aztergai izan 
ditugu negoziazio prozesuak iraupena kontuan hartuta eta negoziazio kolektiboarekin lo-
tutako lan gatazkak eta, azkenik, alderatu ditugu sindikatuek hitzarmen kolektiboetan (sek-
torekoetan zein enpresakoetan) duten presentzia eta 2004an indarrean ziren hitzarmen 
horietarik zenbat izenpetu dituzten. Halaber, azken atal honetan, enpresaburuen elkarteek 
sektoreko hitzarmenak izenpetzerakoan izan duten parte hartzeaz arituko gara.

Kapitulu hau egiteko erabilitako iturri nagusia Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
izan da. Zehazki, 2003ko abenduaren 31ko hauteskunde sindikalen inguruko informazioa, 
horri esker sindikatuen ordezkagaitasuna neurtu ahal izan dugu, eta erregistro fi txa es-
tatistikoak, horrela antzeman ahal izan ditugu hitzarmenen izenpetzaileak eta negoziazio 
prozesuen iraupenak, hala nola urtean egindako grebak.   

5.1. Langileen ordezkariak

Sindikatuen ordezkagaitasuna zenbatetsi ahal izateko, negoziazio kolektiboari begira, 
hauteskunde sindikalen emaitzetatik abiatu beharra dago. Dena dela, ohartarazi beharre-
koa da, indarrean dagoen araudiaren poderioz prozesua dinamikoa dela, hauteskundeei 
dagokienez, eta hau dela eta, langileen ordezkariak aldatuz doaz hauteskunde berriak 
egin ahala. Nolanahi den ere, hemen aurkeztuko dugun informazioa irudi estatiko bat da, 
argazki fi nko bat alegia, data jakin batekoa (2003ko abenduaren 31). 
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5.1 taula.  Hauteskunde sindikalen behin-behineko emaitzak 
2003ko abenduaren 31an (Lan kontratudunen eta funtzionarioen 

ordezkarien kopurua guztira eta ehunekoetan)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK BESTE S.G.* GUZTIRA

ARABA
1.122 673 363 758 101 68 120 124 3.339

%33,60 %20,16 %10,87 %22,70 %3,02 %2,04 %3,90 %3,71 %100

BIZKAIA
3.826 1.948 1.134 1.378 196 138 392 240 9.252

%41,35 %21,05 %12,16 %14,89 %2,12 %1,49 %4,25 %2,59 %100

GIPUZKOA
2.808 1.030 1.624 500 28 85 118 133 6.326

%44,39 %16,28 %25,67 %7,90 %0,44 %1,34 %1,88 %2,10 %100

EAE 7.756 3.651 3.121 2.636 325 291 640 497 18.917
GUZTIRA %41,00 %19,30 %16,50 %13,93 %1,72 %1,54 %3,38 %2,63 %100

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

Taula hau, lan kontratudunen eta funtzionarioen artean bereizten badugu, ondoko emai-
tzak atertzen ditugu: 

5.2 taula.  Hauteskunde sindikalen behin-behineko emaitzak
2003ko abenduaren 31an

(Lan kontratudunen ordezkarien kopurua guztira eta ehunekoetan)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK BESTE S.G.* GUZTIRA

ARABA
1.053 621 331 739 99 63 108 114 3.128

%33,66 %19,85 %10,58 %23,63 %3,16 %2,01 %3,45 %3,64 %100

BIZKAIA
3.662 1.868 1.075 1.333 191 134 319 237 8.819

%41,52 %21,18 %12,19 %15,12 %2,17 %1,52 %3,62 %2,69 %100

GIPUZKOA
2.667 969 1.527 492 25 80 88 130 5.978

%44,61 %16,21 %25,54 %8,23 %0,42 %1,34 %1,47 %2,17 %100

EAE 7.382 3.458 2.933 2.564 315 277 515 481 17.925
GUZTIRA %41,18 %19,29 %16,36 %14,30 %1,76 %1,55 %2,87 %2,68 %100

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

5.3 taula. Hauteskunde sindikalen behin-behineko emaitzak
2003ko abenduaren 31an

(funtzionarioen ordezkarien kopurua guztira eta ehunekoetan)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK BESTE S.G.* GUZTIRA

ARABA
69 52 32 19 2 5 22 10 211

%32,70 %23,70 %15,17 %9,00 %0,95 %2,37 %10,43 %4,74 %100

BIZKAIA
164 80 59 45 5 4 73 3 433

%37,88 %18,48 %13,63 %10,39 %1,15 %0,92 %16,86 %0,69 %100

GIPUZKOA
141 61 97 8 3 5 30 3 348

%40,52 %17,53 %27,87 %2,30 %0,86 %1,44 %8,62 %0,86 %100

EAE 374 193 188 72 10 14 125 16 992
GUZTIRA %37,70 %19,46 %18,95 %7,26 %1,01 %1,41 %12,60 %1,61 %100

* Sindikatu gabeak.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.
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Aurreko tauletako informazioetatik ondorioztatzen den bezala, osoko zenbaketan eta lu-
rralde bakoitzean ordezkari gehien ELA sindikatuak atera zuen. Bestalde, informazio hau 
lan kontratudunen eta funtzionarioen artean bereizten badugu, eremu hauetan ere sindika-
tu honek erdietsi zuen ordezkaritza handiena. 

CC.OO. sindikatuak atera zuen bigarren kopururik handiena ordezkarietan EAEn oro har, 
baina Araban eta Gipuzkoan hirugarren sindikatua izan zen. Proportzioan zenbait ordezka-
ri gehiago lortu zuen funtzionarioen eremuan lan kontratudunen eremuan baino, bereziki 
Araban.

LAB sindikatuak atera zuen hirugarren kopururik handiena ordezkarietan, eta proportzioan 
pisu handiagoa du Gipuzkoan eta funtzionarioen eremuan. 

UGT sindikatuak atera zuen laugarren kopururik handiena ordezkarietan EAEn oro har, eta 
proportzioan pisu handiagoa du Araban eta lan kontratudunen eremuan. 

Gainerako sindikatuei dagokienez, haiei buruzko informazioa batera eskaini dugu, eta 
ageri den bezala, proportzioan pisu handiagoa dute funtzionarioen eremuan. 

5.2. Erakundeen orientabideak 2004. urteko negoziazio kolektiboari begira

Ondoren, sindikatuek eta enpresaburuen elkarteek 2004ko negioziazioari begira taxutu 
dituzten orientabideak jaso ditugu.

5.2.1. Sindikatuak

2004. urteko negoziazio kolektiborako EAEko sindikatu nagusiek jarraian laburbiltzen di-
tugun errebindikazio ildoak aurkeztu zituzten. 

ELA, LAB eta ESK sindikatuek, negoziazio kolektibo eta eremu soziolaboralari buruzko 
ekintza batasunerako akordioa luzatu zuten. Adostutako errebindikazio ildoen artean ho-
nakoak aipatu behar dira:

– Hitzarmen kolektiboen indarraldiak urtebete eta bi urte bitartekoa izatea.

–  Soldatak. Errenta bestela bana dadin eskatzea, eta xede horretarako iragandako infl a-
zioa baino soldata igoera dezente handiagoak eskatzen zituzten, produktibitatearen eta 
enpresen mozkinen bilakaeran oinarrituta. Soldata bereizkeriaren kontrako borroka.

–  Enplegua. Lanaldiaren murrizketa eta 35 orduko asterantz jotzea, gizarte hobekuntza eta 
enplegua sortzeko bide bezala. Lan kolokatasunaren kontrako borroka (aldi baterako 
kontratazioa eta lanaldi partzialeko kontratazioa), txanda/ordezkotza kontratuak orokor-
ki zabaltzea, aparteko orduak kentzea. Jarduera segregazio berririk ez onartzea, solda-
ten eta lan baldintzen homologazioa edo langileen subrogazioa kontrata aldatzerakoan.

–  Genero bereizkeria. Analisia eta aukera berdintasuna diskriminazio positibozko neurriak 
ezarrita.

–  Laneko osasuna. Politika aktiboa arrisku egoerak saihesteko. Lanerako ezintasun arrun-
tean mutualitateak kanpo uztea. 

– Euskararen normalizazioa lan munduan. Hizkuntza-normalizazioko planak enpresetan.

Euskadiko CC.OO.k irizpide batzuk taxutu zituen bere konfederaziotik negoziazio kolek-
tiboari begira, berauen bitartez, sindikatuaren jarduera gidatuko luketen xede eta jar-
dunbide orokor batzuk fi nkatzen ahalegintzeko. CC.OO. sindikatuaren lehentasunezko 
helburuak, 2004. urteko negoziazioak bere garapenean izango zuen testuingurua kontuan 
hartuta, honako hauek ziren: 

NEGOZIAZIO PROZESUAK
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–  Enplegu egonkor eta kalitatezkoa sortzea eta iraunaraztea. Kontratazio kolokatasunaren 
kontrako neurriak.

–  Soldaten erosteko ahalmena hobetzea, bereziki kolektiborik behartsuenentzat.

–  Lan denbora murriztea eta berrantolatzea, enplegua sortzeko, laneko eta familia bizitza 
bateratu ahal izateko, eta lan baldintzak hobetzeko.

–  Laneko segurtasuna eta osasuna. Droga mendekotasunak eta ingurumena.

–  Kalitatezko etengabeko prestakuntza bermatzea.

–  Tratu berdintasuna bermatuko duten neurriak garatzea, generoen artean, gazteentzat, 
etorkinentzat, ezgaitasunak dituzten pertsonentzat eta behin-behineko kontratudunen-
tzat.

–  Gizarte aurreikuspen osagarria.

–  Txanda kontratuak.

Euskadiko UGTk, beste alde batetik, 2004. urteko negoziazio kolektiboan jorratu beharre-
ko funtsezko helburuak fi nkatu zituen:

–  Enplegua eta kontratazioa: Enpleguaren kalitatea hobetzea. Enplegua sortzea eta irau-
naraztea. 

–  Lanaldia murriztea eta 35 orduko asterantz jotzea.

–  Lan egoeren eta lan aukeren berdintasuna gizon-emakumeen artean eta kolektibo be-
hartsuenentzat.

–  Laneko osasuna eta ingurumena. Lan istripuak gutxitu eta laneko osasuna hobetzea.

–  Lanbide prestakuntza eta sustapena bultzatzea.

–  Soldatei buruzko politika. Soldata maila hobetzea eta soldatarik apalenak 600 euro in-
guruan jartzea.

5.2.2 Enpresaburuen elkarteak

ConfeBaskek, 2004. urteko negoziazio kolektiboari buruzko bere orientabideak, globaliza-
zioa (eta enpresen deslokalizazio arriskua) eta EB zabaltzea bereizgarri dituen testuinguru 
sozial eta ekonomiko batean kokatzen ditu. Horiengatik guztiengatik, haren orientabideen 
xedea enpresak errealitate ekonomikoaren baldintza  aldakorretara hobeki egokitzea izan 
da, eta horrela, negoziazio kolektiboa aberastea, ohiko gaiez gain, enpresaren produktibi-
tatea hobetuko dituzten neurriak hartuta.

Xede horretarako, enpresaburuen konfederazioak soldaten moderazioa gomendatzen du, 
baina begien bistatik galdu gabe enpleguari lotutako lan kostu osoak eta, nolanahi den 
ere, sektore edo enpresa bakoitzeko errealitatea eta, batik bat, etorkizunerako beren ikus-
mugak kontuan harturik. Gomendatzen zuen KPI bezalako erreferentziak saihestea, lan 
kostuak ez handitzea eta sektorearen eta enpresen emaitzei egokitzea. Ohartarazten zuen 
orobat absentismoaren ondorioz eragindako soldataz kanpoko kostuez, eta gomendatzen 
zuen aldi baterako ezintasunaren ondoriozko kostuak ez handitzea eta bajen kontrola sai-
hestea mutualitateetatik kanpo.

Soldaten egiturari dagokionean, seinalatzen du gomendagarria dela ordainsariaren zati 
aldakorraren pisua handitzea zati fi nkoaren aldean.

ConfeBasken iritzian, lanaldia orokorrean murrizteak kostuak handitzea dakar eta kolo-
kan jartzen du enpresen lehiakortasuna eta, horrenbestez, enplegua ere. Komenigarritzat 
jotzen zuen halaber lan denboraren malgutasun handiagoa bilatzea, enpresaren molda-
garritasunerako tresna gisa, eta lan denbora eraginkorra zenbatzea, alegia, lan egindako 
benetako lanaldia. 
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Enpresaburuen elkarteak gomendatzen zuen saihestu behar zela enpresaren funtzioen 
esternalizazioa kontratatzeko legeak ematen dituen aukerak murriztea.   

ConfeBask, lanbide taldeetan oinarrituta, funtzio aniztasuna ahalbidetuko duen lanbide 
sailkapen berri bat ezartzearen alde agertzen zen. 

Laneko arriskuen prebentzioari dagokionez, enpresarien elkarteek segituko dute preben-
tzioa enpresa kudeaketaren erdigunean txertatu behar dela bultzatzen, baina adierazten 
zuen beharrezkoak direla langileen partaidetza eta inplikazio aktiboa (bereziki prebentzio-
ko delegatuena) eta gai honetan, langileen eginbideak ez betetzearen ondoriozko arau 
hausteak eta zigorrak tipifi katu behar zirela.

5.3.  Negoziazio prozesuen iraupena

2004an EAEn erregistraturik eta indarrean zeuden sektoreko hitzarmenak negoziatzeko 
prozesuen luzerari buruz eskura daukagun informazioa aztertu ondoren (ez daukagu 
informaziorik EAEn eragina duten Estatu eremuko hitzarmenei buruz), esan daiteke, ne-
goziatzeko prozesuen iraupena aurreko urtekoa baino luzeagoa izan dela. Halatan, batez 
besteko iraupena, negoziatzeko mahaia eratu zen egunetik hasi eta 2004an sektoreko 
hitzarmen kolektiboa sinatu zen egunera arte, batez beste, zortzi hilabete baino gehia-
gokoa (255 egun) izan zen EAEn, eta 2004rako indarrean zegoen sektoreko negoziazio 
kolektiboan batez besteko iraupen hori 267 egunekoa izan zen. (2003an 225 egunekoa 
izan zen urte horretan erregistratutakoentzat eta 231 indarrean zegoen sektoreko nego-
ziazio guztian). Prozesu hauen iraupena are luzeagoa litzateke 2004rako hitzarmenik gabe 
geratu diren sektoreak badaudela edo oraindik irekita dauden prozesuak badaudela kon-
tuan hartuz gero (Arabako eta Bizkaiko industria siderurgikoa, Gipuzkoako merkataritza, 
eta abar). 

Lurralde eremuak aztertuta, esan behar da sektoreko hitzarmen batzuen negoziazio pro-
zesu batzuei buruzko informaziorik ezin izan dugula eskuratu (Bizkaiko metalaren merka-
taritza, Gipuzkoako okindegiak, eta abar). Nolanahi den ere, EAEko sektoreko hitzarmenen 
%95i buruzko azterketa egin da, eta eremu horretan ukitutako langileen %95 biltzen ditu.

Araban 2004an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak negozia-
tzeko prozesuek batez beste 205 egun iraun dute. Metatutako negoziazio kolektiboaren 
batez bestekoa, hala ere, txikiagoa izan da (143 egunekoa). Negoziaziorik luzeena etxez 
etxeko laguntzaren sektoreko hitzarmenarena izan da eta urte bat baino gehiago (583 
egunez) luzatu zen. Beste muturrean, oinetakoen merkataritzaren sektoreko hitzarmena 
nabarmentzen da bere laburtasunagatik (6 egun). 

Bizkaian 2004an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak ne-
goziatzeko prozesuek batez beste 320 egun iraun dute (indarrean zegoen negoziazio 
kolektiboan 308 egunekoa). Negoziaziorik luzeena oro har altzarien merkataritza sekto-
reko hitzarmenarena izan da eta ia hiru urte (1.086 egun) iraun zuen. Beste muturrean, 
zinematografi a banaketa sektoreko hitzarmena nabarmentzen da laburtasunagatik (egun 
bakarra). 

Gipuzkoan 2004an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak ne-
goziatzeko prozesuek batez beste 245 egun iraun dute (254 egunekoa indarrean zegoen 
negoziazio kolektiboan). Negoziaziorik luzeena Pasaiako zama lanen sektoreko hitzarme-
narena izan da (704 egun), eta laburrena, berriz, ile-apaindegietakoa (egun bakarra). 

Lurralde arteko eremuko hitzarmenetan 2004an indarrean zegoen eta urte berean erre-
gistratu zen sektoreko negoziazio kolektiboak 165 egunetan luzatu zen, batez beste 
(indarrean zegoen negoziazio kolektiboan, berriz, 175 egunekoa). Negoziazio prozesurik 
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luzeena eskola jantokietakoa izan da (400 egun) eta laburrena, berriz, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saileko garbiketa kontzesionarioen hitzarmena (egun bakarra).

Era berean, esan behar da sektoreko hitzarmenak negoziatzeko mahaiak eratzeko epea 
nabarmenki atzeratu dela eta, beraz, aipatutako iraupenari atzerapena gehituz gero, hau 
da, aurreko hitzarmenaren indarraldia amaitu zenetik edo aurreko hitzarmenean mahaia 
eratzeko adostutako egunetik, mahaia benetan eratu zen arteko denbora gehituz gero, 
atzerapena are handiagoa izango litzateke. Halatan, oso adierazgarria da Gipuzkoako 
ile-apaindegien hitzarmenaren etsenplua, negoziatzeko prozesua egun bakarrekoa izan 
arren, hitzarmena 2002az geroztik berritu gabe baitzegoen.

5.4 taula. EAEn 2004an erregistratutako eta 2004an indarrean ziren sektoreko 
hitzarmen kolektiboetako negoziazio prozesuen

AZTERTUTAKO
HITZARMENAK

UKITUTAKO
LANGILEAK

NEGOZIAZIO PROZESUKO
EGUNAK BATEZ BESTE

ARABA 2 4.682 205

BIZKAIA 15 28.747 320

GIPUZKOA 13 24.303 245

LUR.ART.* 2 20.877 165

EAE 32 78.609 255

Lur.Art.: EAEko lurralde artekoak.

5.5 taula.  2004an indarrean ziren sektoreko hitzarmen kolektiboetako negoziazio 
prozesuen iraupena

AZTERTUTAKO
HITZARMENAK

UKITUTAKO
LANGILEAK

NEGOZIAZIO PROZESUKO
EGUNAK BATEZ BESTE

ARABA 15 24.513 147

BIZKAIA 30 107.867 308

GIPUZKOA 21 92.383 254

LUR.ART.* 6 24.008 195

EAE 72 248.771 267

Lur.Art.: EAEko lurralde artekoak.

5.1 grafi koa.  Urte bakoitzean indarrean diren sektoreko hitzarmen kolektiboen 
prozesuen iraupena (batez besteko egunak)
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5.4.  Lan gatazkak

2004. urtean lan gatazka asko izan da, egindako grebengatik lanik egin gabeko egunak 
asko izan baitira. Daukagun informazioaren arabera, greben kopurua %10 handiagoa izan 
da (2004an 243 eta 2003an 221), greba horietako parte hartzaileen kopurua ere %35 ge-
hitu da, eta grebak direla kausa lanik egin gabeko egunen kopuruak %78 egin du gora. 
Indize hauek azaltzeko, kontuan hartu behar ditugu aurten Gipuzkoako eraikuntzan eta 
Bizkaiko siderurgian egindako sektore greba garrantzitsuak. 

5.6 taula.  Lan grebak EAEn 2003an eta 2004an

GREBA KOPURUA PARTE HARTZAILEAK
LANIK EGIN GABEKO

EGUNAK

2003 2004 2003 2004 2003 2004

ARABA 38 41 6.883 11.681 43.795 47.338

BIZKAIA 118 116 24.043 47.639 128.756 197.233

GIPUZKOA 65 86 43.868 41.738 167.315 361.584

EAE 221 243 74.794 101.058 339.866 606.155

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

Ondoko grafi koari erreparatuz gero, ageri da lan gatazka gehienak, lanik egin gabeko egu-
netan neurturik, Gipuzkoan izan zirela, azkeneko hiru urteetan bezala. 

5.2 grafi koa.  Lan gatazken eraginez lan egin gabeko egunen bilakaera 
lurraldez lurralde 

2004. urtean izandako greben zergati nagusia hitzarmenen negoziazioa izan da. Halatan, 
bada, 2004. urtean egindako greben %51ek argudiatzen zuten hori zutela kausa nagusia.  
Halako grebek parte hartzaileen %85,7 ukitzen zituzten eta lanik egin gabeko egunen 
%91,3 eragin zituzten. Bestalde, 2003. urtearekin alderatuz gero, greben zergati moduan, 
negoziazio kolektiboaren ehunekoak %2,4 behera egiten duen arren (2003an baino hiru 
greba gutxiago) 2004. urtean egindakoen garrantzia askoz ere handiagoa izan da, zeren 
eta haietan lan egin gabeko egunen kopurua %71 gehitu baitira. 

Halaber, ageri da negoziazio kolektiboarekin lotutako zergatiak, greben sorburu nagusi 
bezala, hiru lurraldeetara hedatzen direla. 
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Gipuzkoako eraikuntzako eta Bizkaiko siderometalurgiako greba garrantzitsuez gain, 
munta handikoak izan ziren halaber enpresa batzuetan hitzarmenen negoziazioa zela eta 
egindako grebak, kasu: Pferd-Ruggerberg, Fundaciones Ocariz, Izar (ontziola publikoen 
sektorea birmoldatzeko plagatik orobat), Donostiako Udala, Eusko Trenbideak, CAF, 
etab.

Aurreko urteekin alderatuz gero, greben zergati moduan, negoziazio kolektiboaren ehune-
koak, 2003. urtean izandako kopuru berdintsuan segitzen du, lan egin gabeko egunetan 
neurtuz gero (1999. urtean, lanik egin gabeko egunen %4,28 izan ziren, alta, urte horretan 
greba orokor garrantzitsu bat ere izan zen; 2000. urtean %74, 2001. urtean %84,6, 2002. 
urtean %6,2, 2003. urtean %95,2 eta 2004. urtean %91,26). 

5.7 taula.  2003ko eta 2004ko laneko grebak, zioen arabera

GREBA
KOPURUA

PARTE 
HARTZAILEAK

LANIK EGIN 
GABEKO EGUNAK

2003 2004 2003 2004 2003 2004

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA 127 124 64.928 86.657 323.593 553.196

BESTE ZIO BATZUK 94 119 9.866 14.401 16.273 52.959

GUZTIRA 221 243 74.794 101.058 339.866 606.155

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

5.3 grafi koa.  Negoziazio kolektiboarekin lotutako lan gatazkak, 2004an egindako 
grebengatik lan egin gabeko egunen arabera 

Beste zio batzuekin lotutako grebak gehitu dira kopuruan (%26,6), parte hartzaileetan 
(%46) eta lan egin gabeko egunetan (%225) 2003. urtearen aldean. Negoziazio kolekti-
boarekin lotura zuzenik gabe sortutako greben artean, ondokoak aipatu behar dira: Par-
tzuergoko langileekin lan baldintzak parekatzea eskatuz, Bilbo-Bizkaia Ur Partzuergoak 
azpikontratatutako enpresek egindakoa, haur eskoletako lanaren antolaketagatik Gasteiz-
ko Udalean egindakoa, etab. 
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5.8 taula.  EAEn 2004an laneko grebengatik lan egin gabeko egunak

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE
EAE 

(2004) 
(%)

EAE 
(2003) 

(%)

EAE 
(2002) 

(%)

EAE 
(2001) 

(%)

NEGOZIAZIO
KOLEKTIBOA 39.368 154.552 359.276 553.196 91,3 95,2 6,2 84,6

SOLDATAK 0 2.588 780 3.368 0,6 1,4 0,1 5,6

LANAREN
ANTOLAKUNTZA 20 26.627 77 26.724 4,4 0,01 0,03 0,9

EZBEHARRAK 52 142 0 9.194 0,03 0,3 0,01 3,5

BESTE GATAZKA 
BATZUK 7.898 13.324 1.451 22.673 3,67 3,1 93,6 5,4

GUZTIRA 47.338 197.233 361.584 606.155 100 100 100 100

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

Beste alde batetik, ofi zialdutako gatazka kolektiboak (hau da, lan agintaritzaren eta Preco-
ren aurrean aurkeztutakoak) %8,4 gutxiago izan dira 2003. urtearen aldean, eta ukitutako 
langileak orduan baino %26,4 gutxiago izan dira. Aipagarria da Precon aurkeztutako 352 
gatazka kolektiboetarik 17 baino ez zirela hitzarmen kolektiboaren negoziazioa sorburu 
zutenak, lan gatazken arrazoi nagusia izan arren. 

5.5. Hitzarmen kolektiboak negoziatu eta sinatu dituzten erakundeak 

5.5.1. Sindikatuak

Jarraian, 2004. urtean indarrean diren eta EAEn erregistratuak izan diren hitzarmenak si-
natu dituzten sindikatuen gaineko informazioa aurkeztuko dugu.

Atal honetako analisia egiterakoan, kanpo gelditu dira, beraz, EAEn eragina duten Estatu 
eremuko hitzarmenak. Aurreko kapituluan aztertu ditugun datuen arabera, EAEn erregis-
tratu eta 2004. urterako indarrean zeuden hitzarmenak 454 dira eta 320.617 langile ukitzen 
dituzte.

5.9 taula. Langileen ordezkarien parte hartzea Euskal Autonomia Erkidegoan 
erregistratutako hitzarmenak izenpetzerakoan (2004)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK BESTERIK S.G.*

SEKTOREA
HITZAR. KOP. 37 49 32 52 6 4 3 0
(%) 48,68 64,47 42,11 68,42 7,89 5,26 3,95 0,00
UKI. LANGI. 120.266 163.726 140.773 199.701 4.419 17.420 2.846 0
(%) 45,84 62,41 53,66 76,12 1,68 6,64 1,08 0,00

ENPRESA 
HITZAR. KOP. 248 157 110 155 34 35 17 37
(%) 65,61 41,53 29,10 41,00 8,99 9,26 4,49 9,79
UKI. LANGI. 41.654 37.670 25.638 35.892 9.252 6.279 5.205 9.048
(% ) 71,48 64,64 43,99 61,59 15,87 10,77 8,93 15,52

GUZTIRA 
HITZAR. KOP. 285 206 142 207 40 39 20 37
(%) 62,77 45,37 31,28 45,59 8,81 8,59 4,40 8,15
UKI. LANGI. 161.920 201.396 166.411 235.593 13.671 23.699 8.051 9.048
(% ) 50,50 62,81 51,90 73,48 4,26 7,39 2,51 2,82

* Independenteak (sindikatu gabeak).
HITZAR. KOP.: Hitzarmen kopurua.
UKI. LANGI.: Ukitutako langileak.
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ELAk hamar hitzarmenetarik seiren sinaduretan parte hartu du. Antolakunde honek sek-
tore hitzarmen baino enpresa hitzarmen gehiago izenpetu ditu. Aipagarria da, bestetik, 
parte hartze txikia izan duela, zeren eta, bereziki, sindikatu honek ez baititu sinatu sekto-
re hitzarmen batzuk. Aurreko urtearekin alderatuz gero parte hartze handiagoa izan du 
hitzarmenak izenpetzerakoan,  bai eta sindikatu honek sinaturiko hitzarmenek ukituriko 
langileen ehunekoak ere.

CC.OO.k ia hitzarmenen erdiak izenpetu zituen eta hauek hamar langiletarik sei baino 
gehiago ukitzen zituzten. 2003arekin alderatuz gero, hitzarmenak izenpetzerakoan bere 
parte hartzea jaitsi da eta bai ukituriko langileen ehunekoa ere. Esan behar da enpresa 
hitzarmenetan baino presentzia handiagoa duela sindikatu honek sektore hitzarmenetan.

LABek, antzeman diren hitzarmenetan, hamarretik hiru eta gehiago izenpetu ditu eta 
hitzarmen hauek langileen erdiak baino gehiago ukitzen zituzten. Sindikatu honek bere 
pisurik handiena Gipuzkoako sektore negoziazioan dauka. Bere parte hartzeak, berriz, 
behera egiten du hitzarmenak izenpetzerakoan, baina hitzarmen hauek ukituriko langileen 
ehunekoa handitu egin da, sektoreko hitzarmen batzuk sinatu ez baditu ere. 

UGTek, aztergai izan ditugun hitzarmenen ia erdiak izenpetu zituen eta hauek hamar lan-
giletarik zazpi baino gehiago ukitu zituzten. Enpresa hitzarmenetan baino parte hartze 
handiagoa dauka sektore hitzarmenetan, eta nabarmentzekoak dira Araban eta Bizkaian 
erregistraturikoak. Datu hauek 2003. urtekoekin alderatzen baditugu, behera egiten du 
izenpetu dituen hitzarmenen ehunekoak, eta bai hitzarmen hauek ukitu dituzten langileen 
ehunekoak ere.

5.4 grafi koa.  Langileen ordezkarien parte hartzea EAEn erregistratuta eta 2004an 
indarrean ziren hitzarmenak izenpetzerakoan (hitzarmen kolektiboen %)
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5.5 grafi koa. Langileen ordezkarien parte hartzea EAEn erregistratuta eta 2003an 
indarrean diren hitzarmenak izenpetzerakoan (ukituriko langileen %)

USOk, aztergai izan ditugun hitzarmenen %9 izenpetzerakoan parte hartu zuen, eta hauek 
langileen %4 ukitu zituzten. Goratxo egiten du izenpetu dituen hitzarmenen ehunekoak, 
eta bai hitzarmen hauek ukitu dituzten langileen ehunekoak ere. Sektore hitzarmenetan 
baino parte hartze handiagoa du enpresa hitzarmenetan.

ESKren parte hartzeak bere horretan dirau hitzarmen kolektiboak izenpetzean (%7) baina 
pittin bat gora egin du hauek ukitu dituzten langileei dagokienez (%8). Enpresa hitzar-
menetan dauka bere parte hartzerik handiena, bereziki Araban eta Bizkaian, lurraldeei 
dagokienez. 

Beste alde batetik, erregistraturiko hitzarmenen %4tan eragina duten beste sindikatu ba-
tzuen  gaineko informazioa ere jaso dugu, izan ere, hitzarmen hauek langileen %2 ukitzen 
dituzte. Hitzarmen kolektibo batzuk sinatu dituzten sektoreko sindikatuak dira, hala nola 
STEE-EILAS edo SATSE, edo pisu txikiagokoak, CGT bezala.

Sindikatu gabeko ordezkariei dagokienez (eskuarki independente deritzenak), EAEn erre-
gistraturiko enpresa hitzarmenen %8 izenpetu dituzte hauek, eta hitzarmen hauek eremu 
horretako langileen %15 ukitzen zituzten. 

5.10 taula. Langileen ordezkarien parte hartzea Araban erregistratutako 
hitzarmenak izenpetzerakoan (2004)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK BESTERIK S.G.*

SEKTORE 
HITZAR. KOP. 4 13 3 14 1 0 0 0
(%) 26,66 86,66 20,00 93,33 6,66 0,00 0,00 0,00
UKI. LANGI. 8.446 23.108 10.466 23.869 1.533 0 0 0
(%) 34,45 94,27 42,69 96,64 6,25 0,00 0,00 0,00

ENPRESA 
HITZAR. KOP. 72 45 34 60 15 13 6 14
(%) 65,45 40,91 30,91 54,54 13,63 11,82 5,45 112,73
UKI. LANGI. 10.862 11.182 7.148 12.655 3.240 1.937 531 2.695
(%) 62,68 64,53 41,25 73,03 18,70 11,18 3,06 15,55

GUZTIRA 
HITZAR. KOP. 76 58 37 74 16 13 6 14
(%) 60,80 46,40 29,60 59,20 12,80 10,40 4,80 11,20
UKI. LANGI. 19.308 34.290 117.614 36.524 4.773 1.937 531 2.695
(%) 46,14 81,95 42,09 87,29 11,41 4,63 1,27 6,44

* Independenteak (sindikatu gabeak). 
HITZAR. KOP.: Hitzarmen kopurua. 
UKI. LANGI.: Ukitutako langileak
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5.11 taula.  Langileen ordezkarien parte hartzea Bizkaian erregistratutako 
hitzarmenak izenpetzerakoan (2004)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK BESTERIK S.G.*

SEKTORE 

HITZAR. KOP. 17 18 8 22 3 1 3 0

(% S/L) 51,51 54,54 24,24 66,66 9,09 3,03 9,09 0,00

UKI. LANGI. 64.574 59.521 42.717 85.357 1.722 10.124 2.846 0

(% S/L) 53,80 49,59 35,59 71,11 1,43 8,43 2,37 0,00

ENPRESA 

HITZAR. KOP. 125 82 43 78 17 15 9 18

(% S/L) 64,43 42,27 22,16 40,20 8,76 7,73 4,64 9,28

UKI. LANGI. 20.490 19.487 11.436 17.403 4.438 1.609 3.135 5.188

(% S/L) 74,48 69,88 41,01 62,41 15,91 5,77 11,24 18,60

GUZTIRA 

HITZAR. KOP. 142 100 51 100 20 16 12 18

(% S/L) 62,55 44,05 22,46 44,05 8,81 7,05 5,28 7,93

UKI. LANGI. 85.064 79.008 54.153 102.760 6.160 11.733 5.981 5.188

(% S/L) 57,51 53,41 36,61 69,47 4,16 7,92 4,04 3,51

* Independenteak (sindikatu gabeak).
HITZAR. KOP.: Hitzarmen kopurua.
% S/L: 
UKI. LANGI.: Ukitutako langileak.

5.12 taula.  Langileen ordezkarien parte hartzea Gipuzkoan erregistratutako 
hitzarmenak izenpetzerakoan (2004)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK BESTERIK S.G.*

SEKTORE 

HITZAR. KOP. 12 15 16 13 1 1 0 0

(% S/L) 54,54 68,18 72,73 59,09 4,54 4,54 0,00 0,00

UKI. LANGI. 26.799 78.024 8.095 87.402 329 4.961 0 0

(% S/L) 28,57 83,19 86,32 93,19 0,35 5,29 0,00 0,00

ENPRESA 

HITZAR. KOP. 40 24 29 13 2 6 1 1

(% S/L) 65,57 39,34 47,54 21,31 3,28 9,83 1,64 1,64

UKI. LANGI. 7.406 5.559 5.861 3.897 1.574 1.765 571 95

(% S/L) 73,51 55,18 58,18 38,68 15,62 17,52 5,67 0,94

GUZTIRA 

HITZAR. KOP. 52 39 45 26 3 7 1 1

(% S/L) 62,65 46,98 54,21 31,32 3,61 8,43 1,20 1,20

UKI. LANGI. 34.205 83.583 86.817 91.299 1.903 6.726 1.571 95

(% S/L) 32,93 80,47 83,59 87,90 1,83 6,47 0,55 0,09

* Independenteak (sindikatu gabeak).
HITZAR. KOP.: Hitzarmen kopurua.
% S/L: 
UKI. LANGI.: Ukitutako langileak.
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5.13 taula.  Langileen ordezkarien parte hartzea EAEko lurralde arteko eremuan 
erregistratutako hitzarmenak izenpetzerakoan (2004)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK BESTERIK S.G.*

SEKTORE 
HITZAR. KOP. 4 3 5 3 1 2 0 0
(% S/L) 66,66 50,00 83,33 50,00 16,66 33,33 0,00 0,00
UKI. LANGI. 20.447 3.073 6.634 3.073 835 2.335 0 0
(% S/L) 85,16 12,80 27,63 12,80 3,48 9,72 0,00 0,00

ENPRESA 
HITZAR. KOP. 11 6 4 4 0 1 1 4
(% S/L) 84,61 46,15 30,77 30,77 0,00 7,69 7,69 30,77
UKI. LANGI. 2.896 1.442 1.193 1.937 0 968 968 1.070
(% S/L) 96,92 48,26 39,92 64,82 0,00 32,39 32,39 35,81

GUZTIRA 
HITZAR. KOP. 15 9 9 7 1 3 1 4
(% S/L) 78,95 47,47 47,37 36,84 5,26 15,79 5,26 21,05
UKI. LANGI. 23.343 4.515 7.827 5.010 835 3.303 968 1.070
(% S/L) 86,47 16,72 28,99 18,56 3,09 12,23 3,58 3,96

* Independenteak (sindikatu gabeak).
% S/L:
HITZAR. KOP.: Hitzarmen kopurua. 
UKI. LANGI.: Ukitutako langileak.

Aurreko informazioetatik ondorioztatzen den bezala, izenpetzerakoan parte hartzea eta 
lehenago aipatu dugun ordezkagaitasuna ez dira gauza bera. Era berean, alde handiak 
ageri dira hitzarmenak izenpetzerakoan izandako parte hartzearen eta negoziazio mahaie-
tan sindikatu jakin batek duen presentzia portzentajearen artean, zeren eta, negoziatze-
rakoan sindikatuen artean desadostasun batzuk sortu zirela eta, haietariko batzuek ez 
baitzituzten hitzarmen batzuk izenpetu. Hori dela kausa, jarraian presentzia eta izenpetzea 
alderatzen dituzten grafi koak erakutsiko ditugu. 

5.6 grafi koa.  Sindikatu gehiengodunek parte hartu duten eta izenpetu dituzten 
hitzarmen kopurua

5.7 grafi koa.  Sindikatu gehiengodunek parte hartu duten eta izenpetu dituzten 
hitzarmen kolektiboek ukituriko langile kopurua (milatan)

NEGOZIAZIO PROZESUAK
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5.5.2. Enpresaburuen elkarteak

Enpresaburuen elkarteei buruz sektore hitzarmenetatik lortutako informazioa aztertu on-
doren, ondoko ondorio hauek atera daitezke:

ConfeBasken antolatutako elkarteek (CEBEK, Adegi eta SEA) izenpetutako hitzarmenak 
sektore hitzarmenen erdiak dira ia-ia, eta hauek eremu horretako hiru langiletarik bi uki-
tzen dituzte. “Enpresaburuen beste elkarte batzuk oro har” izenburupean sailkatutakoek, 
hamar sektore hitzarmenetarik sei izenpetzerakoan parte hartu dute, baina langile kopuru 
txikiagoa ukitu dute (%50). 2003. urteko hitzarmenekin alderatuz gero, behera egin du 
ConfeBasken antolaturiko elkarteen parte hartzeak, zeren eta ez baita akordiorik erdietsi 
zenbait sektoretan (Arabako eta Bizkaiko siderurgia, Gipuzkoako merkataritza, eta abar) 
eta enpresaburuen beste elkarteen parte hartzeak, berriz, bere horretan dirau.

5.14 taula.  Enpresaburuen elkarteen parte hartzea EAEn erregistratu diren 
sektoreko hitzarmenak izenpetzerakoan (2004)

HITZARMENAK UKITUTAKO LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

CONFEBASK 34 44,74 176.973 67,46

BESTE BATZUK 46 60,53 131.080 49,96

5.8 grafi koa.  Enpresaburuen elkarteen parte hartzea EAEn 2004an erregistratu di-
ren sektoreko hitzarmenak izenpetzerakoan (guztien %)

Araban, SEA elkarteak, erregistratu ziren hamar sektore hitzarmenetarik lau izenpetze-
rakoan parte hartu du, eta hauek aipaturiko eremu horretako langileen ia erdiak ukitu 
dituzte.

Beste alde batetik, enpresaburuen beste elkarte batzuek ere erregistratu ziren hamar sek-
tore hitzarmenetarik sei izenpetu zituzten, eta hauek  lagineko langileen erditik gora ukitu 
zituzten. 

2003. urteko negoziazio kolektiboari dagokionez, jaitsi egin da SEAren parte hartzea, side-
rurgia sektorean ez baita akordiorik izan, eta enpresaburuen beste elkarte batzuen parte 
hartzea, berriz, igo egin da.
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5.15 taula.  Enpresaburuen elkarteen parte hartzea Araban erregistratu diren 
sektore hitzarmenak izenpetzerakoan (2004)

HITZARMENAK UKITUTAKO LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

SEA 6 40 11.734 47,87

BESTE BATZUK 9 60 12.779 52,13

Bizkaiari dagokionez, CEBEK-ek sektoreko hamar hitzarmenetarik sei izenpetzerakoan 
parte hartu zuen, eta hitzarmen hauek hamar langiletarik zazpi ukitu zituzten. Beste elkarte 
batzuek, berriz, sektoreko hamar hitzarmenetarik lau izenpetu dituzte, eta hauek sektore-
ko negoziazioak ukitzen zituen langileen ia erdien lan harremanak arautu dituzte.

2003. urteko negoziazio kolektiboari gagozkiola, behera egin du CEBEK-en parte hartzea 
siderurgia sektorean ez baita akordiorik izan, eta beste elkarte batzuen parte hartzea, be-
rriz, zertxobait igo da.

5.16 taula.  Enpresaburuen elkarteen parte hartzea Bizkaian erregistratu diren 
sektore hitzarmenak izenpetzerakoan (2004)

HITZARMENAK UKITUTAKO LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

CEBEK 21 63,63 87.513 72,91

BESTE BATZUK 14 42,42 55.916 46,58

Gipuzkoan, Adegi elkarteak sektoreko hamar hitzarmenetarik hiru izenpetu ditu, eta hitzar-
men hauek sektore eremuko hamar langiletarik zortzi ukitu dituzte. Enpresaburuen beste 
elkarte batzuek oro har sektoreko hamar hitzarmenetarik ia zortzitan parte hartu dute, eta 
hitzarmen hauek hamar langiletarik lau ukitu dituzte. 

2003. urteko negoziazio kolektiboari dagokionez, gora egin du Adegiren parte hartzeak, 
siderurgiako akordioa dela medio, baina enpresaburuen beste elkarte batzuen parte har-
tzeak behera egin du, zeren eta 2004. urteko negoziazioak hitzarmen batzuk izenpetu 
gabe utzi baitzituen (a.b.: merkataritza).

5.17 taula.  Enpresaburuen elkarteen parte hartzea Gipuzkoan erregistratu diren 
sektore hitzarmenak izenpetzerakoan (2004)

HITZARMENAK UKITUTAKO LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %
ADEGI 7 31,82 77.726 82,87
BESTE BATZUK 17 77,27 38.377 40,92

Lurralde arteko eremuko hitzarmenetan, ConfeBasken antolaturiko enpresaburuen elkar-
teek ez dute parte hartu horietariko bakar bat ere izenpetzerakoan, aitzitik, enpresaburuen 
beste elkarte batzuek azterturiko sei akordioak sinatu dituzte. 

5.18 taula.  Enpresaburuen elkarteen parte hartzea EAEko lurralde arteko eremuan 
erregistratu diren sektore hitzarmenak izenpetzerakoan

HITZARMENAK UKITUTAKO LANGILEAK
Kopurua % Kopurua %

CONFEBASK – – – –
BESTE BATZUK 6 100 24.008 100

NEGOZIAZIO PROZESUAK





6. kapitulua

Edukiaren azterketa





55

Hitzarmen kolektiboetako artikuluak aztertzeko, 2004rako indarraldia zuten erregistratu-
tako hitzarmenen testuetatik bertatik abiatu gara eta haiekin, puntu adierazgarrienak jaso 
eta kuantifi katzen dituen fi txa estatistikoa egin da.   

Azterlan honek gure lan ingurunearen joerarik gaur-gaurkoenak aztertu nahi ditu orobat, 
eta nabarmendu indarrean dagoen araudi juridiko laboralaren osagarri izan daitezkeen 
klausulak ere. Era berean, hiru lurralde historikoen arteko konparazio bat ere sartu dugu 
eta bai haien bilakaera (zenbait arlotan) eta joera ere Estatuan oro har dagoen negoziazio 
kolektiboaren aldean. 

Atal honen edukiak bi multzo handitan bana genitzake: alde batetik, negoziazioa, etenga-
be berrikusi behar diren gaiei dagokienez aztertzen da, batez ere eduki ekonomikoak, la-
naldia, eta gatazkak ebazteari buruzko akordioak; bestetik, puntu zehatzak aztertzerakoan 
kontratazio eta enpleguari dagokiona hautatu da txosten hau egiteko. 

Beste alde batetik, atal berezi batean aztertzen dira administrazio publikoetako funtziona-
rio publikoen eta lan kontratuko langileen lan baldintzei buruzko akordioak, araudi honen 
berezitasunak direla medio. 

Informazio osagarri gisa, I. Eranskinak hitzez hitz jasotzen ditu aztergai izan ditugun hitzar-
menetan negoziaturiko klausula batzuk.

Azkenik, II. Eranskinak negoziazio kolektiboaren egitura jarduera sektoreen arabera jaso-
tzen du eta III. Eranskinak, berriz, aztertu ditugun sektore hitzarmen nagusien zerrenda. 
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6.1.  Etengabe berrikusi beharreko gaiak

6.1.1.  Ekonomikoak

Aldeek negoziazio kolektiboaren edukia fi nkatzeko askatasuna daukatenez, betiere beha-
rrezkoa den gutxienezko zuzenbideari zor zaion errespetatuaren muga dutela (langileen 
estatutuaren 3.3. artikulua), atal honen barnean LEren 85.1 artikuluak aitortzen dizkien 
gaietariko bat aztertuko da: ekonomikoa, alegia. Halatan, bada, informazioa eskainiko 
dugu soldata igoerez, soldaten berrikuspen edo berme klausulez eta berauen ondorio 
ekonomikoez, eta sektoreko hitzarmen kolektibo batzuetan fi nkatutako ordainsariez.

A. SOLDATA IGOERAK

2004. urterako, hitzarmenetan batez besteko soldata igoera %3,89koa izan da, Estatuan 
oro har lortutakoa baino handiagoa, alegia, han %3,62koa izan da eta, Lan eta Gizarte 
Gaietarako Ministerioak eskainitako informazioaren arabera.

Gure Autonomia Erkidegoan negoziaturiko sektore hitzarmenek edo EAEn eragina dauka-
tenek adostutako igoera doi bat handixeagoa izan da batez bestekoa baino, izan ere, 
soldatak %3,96 igo ziren, eta enpresako hitzarmenak, berriz, %3,61 igo ziren. Estatuko 
hitzarmenetan ere joera hauxe bera agertzen da, izan ere, sektore hitzarmenetan batez 
besteko igoera %3,67koa izan zen, eta enpresako hitzarmenetan, berriz, %3,17koa. 

Beste alde batetik eta EAEko enpresa hitzarmenen barnean, badaude desberdintasun 
esanguratsu batzuk, izan ere, enpresa pribatuetan soldata igoera %3,64koa izan zen, eta 
publikoetan, berriz, %3,36koa. 

Soldata igoerak erregistro urtearen arabera aztertuz gero, ageri da 2004. urtearen (%4,01) 
aurreko hitzarmenetan itundutakoak erreferentziazko urtean eta 2005ean itundutakoak 
–2004rako indarraldiarekin- baino handiagoak izan ziren.

2004. urtean eman daiteke egiazko soldaten igoera gertatu dela, batez besteko soldata 
igoera haztatua konparatzen badugu infl azio tasarekin (2004. urteko batez besteko KPI: 
%3,03 EAEn), indize hau baino handiagoa da, beste faktore batzuk kontuan hartu gabe. 

6.1 grafi koa.  EAEn eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoeren eta 
EAEko batez besteko infl azioaren bilakaera
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Eskuarki, soldata igoerak ehuneko jakin batean edo Estatuko KPIari loturik adostu dira. 
Gutxi dira EAEko KPIari lotutako igoerak adostu dituzten hitzarmen kolektiboak; bakarrik 
zenbait sektoretan (EAEko ingurumen hezkuntzako ikastegiak, Gipuzkoako kirol eta ikus-
kizunetako lokalak, Bizkaiko gasolindegiak, eta abar) eta enpresatan (Zamakona Ontzio-
lak, EISA, Fundación Matía, Onduline, eta abar) gertatu da hala. Are arraroagoak izan dira 
beste KPI batzuei lotutakoak (Europako Batasunekoa Guardian enpresan, euro zonakoan 
Tuboplasten, Arabako KPI Fundición Alcasting enpresan, Bizkaiko KPI Uribarren-Abaroa 
Egoitzan, Gipuzkoako KPI Hiriarteko Autobusetan, eta abar). Azkenik, gutxi izan dira sol-
datak izoztea itundu duten hitzarmenak (adibidez: Domar).

6.1 taula.  Soldata igoerak, 2004

EUSKAL
AUTONOMIA ERKIDEGOA

ESTATUA (*)

SEKTOREA 3,96 3,67

ENPRESA 3,61 3,17

PRIBATUA 3,64 3,39

PUBLIKOA 3,36 2,60

GUZTIRA 3,89 3,62

(*) Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Emaitza hauek 2003. urtekoekin alderatuz gero oso nabarmen agertzen dira ondoko sujet 
hauek:

–  Soldata igoeraren beherakadatxoa, funtsean sektoreko hitzarmenetan soldata igoerak 
jaitsi direlako.

–  Diferentzial handiagoa soldata igoeren artean enpresa pribatu eta publikoen artean.

–  Estatuan oro har baino soldata igoera handiagoak EAEn.

–  Soldaten erosteko ahalmenaren igoera txikiagoa 2004. urtean; 2003. urtean lortutakoa 
baino txikiagoa.

6.2 taula.  Soldata igoerak, 2003

EUSKAL
AUTONOMIA ERKIDEGOA

ESTATUA (*)

SEKTOREA 4,25 3,76

ENPRESA 3,63 2,92

PRIBATUA 3,66 2,95

PUBLIKOA 3,47 2,35

GUZTIRA 4,11 3,67

(*) Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

6.3 taula.  EAEn eragina duten enpresa hitzarmenetan izandako soldata igoerak 
aurreko urtekoekin konparatzeko taula, aplikazio eremuaren arabera

2003 2004

ENPRESA PRIBATUA 3,66 3,64

ENPRESA PUBLIKOA 3,47 3,36

ALDEA -0,19 -0,24

EDUKIAREN AZTERKETA
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6.4 taula.  Soldata igoeren bilakaera, EAE-Estatua

2002 2003 2004

EAE Estatua EAE Estatua EAE Estatua

SOLDATA IGOERA 4,13 3,84 4,11 3,67 3,89 3,62

ALDEA 0,29 0,44 0,27

Jarraian, soldata igoerak lurralde eremuen arabera aztertu ditugu eta ondoko ondorioak 
atera ditugu:

–  Araban, Bizkaian eta EAEko lurralde arteko eremuan soldata igoera EAEko batez beste-
koa baino handiagoa izan da, eta Gipuzkoan eta EAEn eragina duten Estatuko eremuan, 
berriz,  batez besteko hori baino soldata igoera txikiagoak adostu ziren. 

–  Lurralde bakoitzean izandako joerak antzekoak dira: enpresa hitzarmenetan baino sek-
tore hitzarmenetan soldata igoera handiagoak, eta enpresa hitzarmenen artetik, enpresa 
pribatuetakoek baino enpresa publikoei dagozkienek igoera txikiagoa izan zuten, Ara-
bakoetan izan ezik.

6.5 taula.  Soldata igoerak lurralde eremuaren arabera, 2004

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR.ART.* EAE ESTATUA GUZTIRA

SEKTOREA 4,04 4,23 3,76 4,57 4,08 3,53 3,96

ENPRESA 3,90 3,66 3,66 3,65 3,73 3,36 3,61

PRIBATUA 3,87 3,69 3,66 4,10 3,75 3,37 3,64

PUBLIKOA 4,35 3,31 3,50 3,00 3,44 3,30 3,36

GUZTIRA 3,98 4,12 3,75 4,47 4,01 3,48 3,89

* LUR.ART. : Lurralde arteko eremua.

6.6 taula.  Soldata igoeren urteko bilakaera EAEn eragina duten hitzarmenen 
aplikazio eremuaren arabera

2000 2001 2002 2003 2004

SEKTOREA 3,89 4,34 4,17 4,25 3,96

ENPRESA 3,82 3,79 3,94 3,63 3,61

GUZTIRA 3,88 4,24 4,13 4,11 3,89

Beste alde batetik, erregistro dataren arabera ere aztertuak izan dira soldata igoerak.
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6.7 taula.  2004rako soldata igoerak hitzarmenen erregistro urtearen arabera

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR. ART.* EAE ESTATUA GUZTIRA

2004
aur.
err.

04-05
urt.
Err.

2004
aur.
err.

04-05
urt.
Err.

2004
aur.
err.

04-05
urt.
Err.

2004
aur.
err.

04-05
urt.
Err.

2004
aur.
err.

04-05
urt.
Err.

2004
aur.
err.

04-05
urt.
Err.

2004
aur.
err.

04-05
urt.
Err.

SEKTORE 3,86 4,73 4,76 3,73 3,43 3,83 6,28 4,32 4,41 3,88 3,35 3,63 4,20 3,82

ENPRESA 3,81 4,04 3,50 3,88 3,48 3,82 3,91 3,50 3,61 3,88 3,26 3,44 3,52 3,72

PRIBATU 3,81 4,00 3,50 3,98 3,48 3,85 3,91 4,43 3,61 3,97 3,28 2,43 3,54 3,76

PUBLIKO – 4,35 3,85 3,26 – 3,50 – 3,00 3,85 3,42 3,20 3,51 3,22 3,45

GUZTIRA 3,84 4,34 4,49 3,75 3,44 3,83 5,65 4,25 4,21 3,88 3,32 3,59 4,01 3,81

2004 aur. err.: 2004 aurretik erregistratutako hitzarmenak.
04-05 urt. err.: 2004 eta 2005 urteetan erregistratutako hitzarmenak.
* Lurralde arteko eremua.

2004. urterako itundutako soldata igoerak handiagoak izan ziren 2004 aurretik erregistra-
tutako hitzarmenetan, 2004an eta 2005ean erregistratu ziren hitzarmenetan baino, sektore 
eremuan, eta enpresa eremuan, berriz, txikiagoak izan ziren. 

Ondoko grafi koan igoera hauen bilakaera agertzen da orokorrean. Halatan, bada, 
2004rako, 2004an erregistraturiko hitzarmenetako soldata igoerak aurreko urteetan 
erregistratutakoak baino txikiagoak izan ziren, baina 2005ean erregistratutakoak baino 
handiagoak.

6.2 grafi koa.  2004rako soldata igoerak hitzarmen kolektiboen erregistro aldiaren 
arabera

Soldatari buruzko negoziazioak zein agertokitan jokatzen diren hobeki ulertu ahal izateko,  
makroekonomiako datu batzuei erreparatzea komeni da. Halatan, bada, EAEn BPGa %3 
hazi zen 2004. urtean, eta hazkunde ekonomiko hau EBkoa (%1,8) baino handiagoa izan 
zen, eta Estatukoaren (%3,1) antzekoa, eta honek abiadura handitze bat adierazten du 
2003. urtearen aldean (%2,4). Beste alde batetik, salneurrien bilakaera Estatuan oro har, 
soldata igoerak fi nkatzeko erreferentzia nagusia alegia, aurreko urtean baino okerragoa 
izan zen, infl azioak %3,2ko igoera izan baitzuen –abendutik abendura–, 2003. urtean, 
berriz, %2,6 izan zen eta 2002an %4. 

EDUKIAREN AZTERKETA
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Lan merkatuak ondoko bilakaera izan zuen: lana duen biztanleria %1 gehitu zen, hots, 
904.900 lagun enplegaturik, eta hau lan kontratazioaren igoeran islatu zen (Enpleguko Ins-
titutu Nazionalean erregistratutako kontratazioaren %6,1eko igoera), baina aldi baterako 
kontratazioaren txandakatzeak ere gora egin zuen. Halatan, 2004an EAEko langabezia 
tasa %7,8koa izan zen, bereziki gazteak eta emakumeak jotzen zituen eta Europako batez 
bestekoa (%8,1) baino txikiagoa izan zen lehenbiziko aldiz. 

Ekonomiak etorkizunean izango duen bilakaerari buruzko ziurgabetasuna dela medio,  
eta 2003aren aldean 2004ko infl azioa (abendu/abendu) handiagoa izan arren (2003koa 
2002aren aldean ez bezala) aurreko urteetakoak baino soldata igoera txikixeagoak adostu 
zituzten. Jarduera sektoreei begira, eraikuntzakoa eta zerbitzuak gailentzen dira besteek 
baino igoera handiagoa baitute. Aitzitik, nekazaritza eta arrantzak eta industriak batez 
bestekoa baino soldata igoera txikiagoak izan zituzten. 

6.8 taula.  2004an indarrean ziren hitzarmenetako soldata igoerak ekonomiaren 
sektoreen arabera

NEKAZARITZA-ARRANTZA INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRA

SEKTOREA – 3,68 3,96 4,07 3,96

ENPRESA 3,55 3,70 3,87 3,48 3,61

PRIBATUA 3,55 3,71 3,86 3,51 3,64

PUBLIKOA – 3,21 3,90 3,38 3,36

GUZTIRA 3,55 3,69 3,96 3,99 3,89

B. SOLDATAK BERRIKUSTEKO KLAUSULAK

Puntu honetan, aztertuko ditugu hitzarmen batzuen edukia eta hitzarmenok jasotzen di-
tuzten klausulen eragina, itundutako soldata igoerari eusten edo eta bermatzen ahalegin-
tzen baitira, hain zuzen ere.

Azterketaren argitan, esan daiteke urtebetekoa baino iraupen luzeagoa duten hitzarmene-
tan mota honetako klausulak sartzeko joera dagoela, hala eta guztiz ere, erosteko ahal-
men jakin bat mantentze aldera, urteko hitzarmenetan ere halakoak itundu izan dira.

Nahiz eta, hasiera batean bederen, euren artikuluen artean honelako klausulak dauzkaten 
hitzarmenen kopurua gehiengoa ez izan (2004. urterako indarraldia duten hitzarmenen 
%45), guztiarekin ere, haien eraginak garrantzi handiagoa hartzen du, langileen %42 uki-
tzen dituztela kontuan hartuz gero. Soldata igoerak fi nkatzeko, hitzarmen kolektibo hauek 
2004. urteko KPIa erabiltzen zuten erreferentziatzat.

Lurralde eremuetan praktika desberdinak islatzen dira. Halatan, Araban eta Bizkaian sol-
data igoera urte bereko KPIari lotzeko joera orokorrari jarraikitzen zaizkio, Gipuzkoan, or-
dea, aztertu ditugun hitzarmenek euren soldata igoerak iragan KPIaren arabera fi nka tzen 
dituzte. Bestalde, Estatu eremuko hitzarmen kolektiboen artean, gehienek urte bereko 
benetako KPIa eta aurreikusitakoa dauzkate soldata igoeren oinarritzat. 

Honenbestez, ondoriozta liteke soldatak berrikusteko klausulek eraginik handiena Estatu 
eremuko hitzarmen kolektiboetan daukatela bereziki, eta berrikuspen klausula gutxien, 
berriz, lurralde arteko eremuko hitzarmenek eta Gipuzkoakoek dauzkatela.
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6.9 taula.  Soldatak bermatzeko klausula daukaten hitzarmen kolektiboak, 
2004an indarrean zirenak

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 45 36,00 22.677 54,20

BIZKAIA 89 39,21 70.599 47,73

GIPUZKOA 11 13,25 1.846 1,78

LURRALDE ARTEKOA 3 15,79 908 3,36

EAE 148 32,60 96.030 29,95

ESTATUKO EREMUA 155 71,10 80.115 80,06

GUZTIRA 303 45,09 176.145 41,87

6.3 grafi koa.  Soldatak berrikusteko klausula duten hitzarmen kolektiboek ukitutako 
langileak(lurraldeen araberako banaketa %)

6.10 taula.  Soldatak bermatzeko klausula daukaten hitzarmen kolektiboak, 
2003an indarrean zirenak

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 46 36,80 38.800 68,61

BIZKAIA 85 38,63 96.414 57,18

GIPUZKOA 25 18,29 6.027 10,46

LURRALDE ARTEKOA 3 14,28 7.908 3,44

EAE 149 33,26 142.149 45,98

ESTATUKO EREMUA 163 70,87 65.292 71,19

GUZTIRA 312 46,01 207.441 51,75

Beste alde batetik, datu hauek eta 2002koak alderatuz gero, ondorio batzuk ateratzen dira:

–  Hitzarmen kopuruari dagokionez, puntu bat behera egiten du 2004ko soldata igoeren-
tzako klausularen bat zeukaten urte horretako hitzarmenen ehunekoak. 

–  Ukitutako langile kopuruari dagokionez, honek hamar puntu gora egin du, Arabako eta 
Bizkaiko siderurgiaren akordio ezagatik, izan ere, hitzarmen hauek soldata igoerak fi nka-
tzerakoan berme klausulak ezartzen dituzte. 

EDUKIAREN AZTERKETA
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6.11 taula.  Soldatak bermatzeko klausula duten hitzarmenen bilakaera 
(ukitutako langile kopuruaren arabera)

2002 2003 2004

Uki. Langi. % Uki. Langi. % Uki. Langi. %

ARABA 37.907 67,70 38.800 68,61 22.677 54,20

BIZKAIA 74.071 47,10 96.414 57,18 70.599 47,73

GIPUZKOA 7.061 5,04 6.027 10,46 1.846 1,78

LUR.ART. 713 2,83 908 3,44 908 3,36

EAE 119.752 33,33 142.149 45,98 96.030 29,95

ESTATUA 69.361 74,92 65.292 71,19 80.115 80,06

GUZTIRA 189.113 41,85 207.441 51,75 176.145 41,87

Uki. Langi. = ukitutako langileen kopurua.

Aurkezteko moduari dagokionez, berme hau jasotzen duten hitzarmenek, eskuarki, KPIa-
ren bilakaerari loturik jasotzen dute, erosteko ahalmen jakin bati eusteko edo hura berma-
tzeko xedea dutela.

6.12 taula.  2004rako soldatak bermatzeko klausularen ondorio ekonomikoak

A.- Aplikazio eremuaren arabera

SOLDATA 
IGOERA BERME 
KLAUSULARIK 

GABE

BERME 
KLAUSULAREN 

ONDORIO 
EKONOMIKOAK

SOLDATA
 IGOERA 
GUZTIRA

SEKTOREA 3,56 0,40 3,96

ENPRESA 2,96 0,65 3,61

PRIBATUA 2,95 0,69 3,64

PUBLIKOA 3,00 0,36 3,36

GUZTIRA 3,43 0,46 3,89

B.- Lurralde eremuaren arabera

SOLDATA 
IGOERA BERME 
KLAUSULARIK 

GABE

BERME 
KLAUSULAREN 

ONDORIO 
EKONOMIKOAK

SOLDATA
 IGOERA 
GUZTIRA

ARABA 3,37 0,61 3,98

BIZKAIA 3,60 0,52 4,12

GIPUZKOA 3,74 0,01 3,75

LURRALDE ARTEKOA 4,41 0,06 4,47

EAE 3,69 0,32 4,01

ESTATU EREMUKOA 2,62 0,86 3,48

GUZTIRA 3,43 0,46 3,89

Klausula mota honen egiazko ondorio ekonomikoek aurreko urtean (%0,32) baino garran-
tzi handiagoa (%0,46) izan dute, eta hala izan da, batez ere, zeren eta halako klausula bat 
jasotzen zuten hitzarmen gehienetan, Estatuan oro har 2004rako aurreikusitako KPIaren 
(%2) eta urte bereko (04abe/03abe) benetako KPIaren, hots, %3,2 (baita EAEn ere), arteko 
aldearen araberakoa baitzen, hau dela eta aldea 2003an baino handiagoa izan zen. On-
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dorioak handiagoak izan dira  enpresako hitzarmenetan (%0,65) eta estatu eremukoetan 
(%0,86). 

Orobat zenbait hitzarmenek gehigarrizko puntu batzuk xedatzen zituzten igoerarako behin 
betiko KPIaren gainetik hainbat arrazoi direla medio, batzuetan soldata hobekuntza orokor 
gisa, eta beste batzuetan helburu jakin batzuei loturik (produktibitatea, emaitzak, eta abar). 

C. SEKTOREKO HITZARMENETAN FINKATURIKO ORDAINSARIAK

Atal honen barnean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurraldeetan itundutako sektoreko 
hitzarmen nagusietan hainbat lanbide kategoriarentzat fi nkatutako ordainsarien azterketa 
konparatibo bat egin dugu.

Konparazioak, sektore bakoitzeko lau edo bost kategoria adierazgarrienen urteko soldata 
gordinen arabera egin ditugu.

Nolanahi den ere, aztergai izan ditugun hitzarmenen jarduerak hain desberdinak izanik, 
sek tore bakoitzarentzat aukeratutako kategoriek ere ez dute zertan bat etorri sektore 
horien artean; guztiarekin ere, eta argitasun ahal denik handiena emate aldera, taldeak 
homogeneizatzen saiatu gara antzeko ezaugarriak bilatuta. 

Industria siderometalurgikoa 

2004. urterako, siderometalurgiako industriari dagokionez, kontuan hartu beharra dago  ez 
zirela sinatu Arabako eta Bizkaiko sektoreko hitzarmenak, beraz, hitzarmen hauei buruz 
aurkeztutako datuak 2003. urterako adostutakoak dira. 

6.13 taula.  Siderometalurgiako industriaren 2004ko soldata taulak

ARABA* BIZKAIA** GIPUZKOA***

LIZENTZIADUNA 19.992,38 22.584,53 28.003,88

TAILER MAISUA 16.461,78 15.758,85 20.174,79

1. MAILAKO OFIZIALA 15.710,29 13.883,62 18.188,30

ESPEZIALISTA 13.342,47 13.013,00 16.376,10

PEOIA 13.072,01 13.013,00 16.376,10

*  2003. urteko ordainsaria (2004. urtean ez zen hitzarmenik izan).
** 2003. urteko ordainsaria pizgarririk izan ezean (2004. urtean ez zen hitzarmenik izan).
*** Urteko ordainsaria pizgarririk izan ezean.

Hala ere, lehen analisi batek erakusten digu sektore honetan Gipuzkoako langileek dituz-
tela soldata mailarik hoberenak, hots, Arabako eta Bizkaiko batez bestekoa baino %20 
handiagoak kategoria bakoitzean.  Bizkaiko sektorekoek, berriz, ordainsari apalenak di-
tuzte, lizentziadun kategorian izan ezik.

Beste aldagai bat erantsi dugu konparazio hau egiterakoan, hala nola lan denbora, alegia. 
Lurraldeetan fi nkatu duten urte osoko lan ordu kopuruari erreparatzen badiogu, ageri da 
lanaldiaren iraupena Bizkaiko eta Gipuzkoako sektoreetan oso antzekoa dela, eta lanaldi-
rik luzeena Arabako sektorearena dela:

• Araba ........................... 1.735 orduko lanaldia urtean (2003).

• Bizkaia ......................... 1.708 ordu lanaldi zatituan urtean (2003).
 1.688 ordu lanaldi etengabean urtean (2003).
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• Gipuzkoa ..................... 1.705 ordu lanaldi zatituan urtean.
 1.690 ordu lanaldi etengabean urtean.

Beste aldagai batzuk ditugu, ez hain adierazgarriak, baina kontuan hartu beharrekoak, 
aipatutako kantitateetan sartzen ez diren ordainketa kontzeptuei dagozkienak. Haien era-
gina dela eta, kilometro, otordu eta ostatu ordainak aztertu ditugu: 

• Araba ........................... 31,33 € (3 egun edo gutxiagoko joan-etorriengatik) 2003.

• Bizkaia ......................... 31,55 € (7 egun edo gutxiagoko joan-etorriengatik) 2003.

• Gipuzkoa ..................... 43,83 € (3 egun edo gutxiagoko joan-etorriengatik).

Bestalde, Gipuzkoako siderometalurgia sektoreak gizarte aurreikuspen osagarri konpro-
miso bat dauka, Geroa BGAEaren bidez. Geroari egindako ekarpenak, kotizazio oinarria-
ren %3,5 dira, enpresarien ekarpenei %1,75 dagokiela eta gainerako %1,75 langileei.

Azkenik, baldin aztertu ditugun lau kontzeptuak batera jartzen baditugu (urteko ordain-
sari gordina, lanaldia, kilometro, otordu eta ostatu ordainak eta gizarte aurreikuspen plan 
osagarriak), nabarmendu beharrekoak dira Gipuzkoako hitzarmenean itundu dituzten bal-
dintza ekonomikoak beste bi lurralde historikoetakoen aldean.

Eraikuntza eta herri lanak

6.14 taula.  Eraikuntza eta herri lanen sektoreko 2004rako soldata taulak

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

ARKITEKTUA 24.511,83 23.504,64 35.139,74

ARDURADUNA 20.712,12 20.139,42 23.169,50

1. MAILAKO OFIZIALA 19.166,81 18.405,03 20.401,99

PEOI ARRUNTA 16.915,23 15.314,62 17.902,31

Gipuzkoako hitzarmenak xedatzen ditu ordainsaririk altuenak eta hiruretarik apalenak, 
berriz, Bizkaiko hitzarmen kolektibokoak dira. 

Haietariko bakoitzean itundutako urteko lan ordu kopuruari erreparatzen badiogu:

• Araba ........................... 1.732 ordu urtean.

• Bizkaia ......................... 1.728 ordu urtean.

• Gipuzkoa ..................... 1.710 ordu urtean.

Gipuzkoak, urteko lan ordu kopururik txikiena ere badu beste bi lurralde historikoen al-
dean.

6.15 taula.  Eraikuntza eta herri lanen sektoreko beste ordainketa kontzeptu batzuk

DIETA OSOA KILOMETROAK

ARABA 28,69 € De 0,28 € a 0,31 €

BIZKAIA 35,95 € De 0,25 € a 0,29 €

GIPUZKOA 31,13 € De 0,26 € a 0,27 €
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Kilometro, otordu eta ostatu ordainei dagokienez, Arabakoak dira apalenak. Kilometroko 
prezioari dagokionez, bestelakoa da araututakoa, izan ere, prezio desberdinak aurreikus-
ten baitira ibilgailuan doazen langileen kopuruaren arabera. Joan-etorriengatiko gastuen 
kontzeptu honetan, Bizkaikoa dugu, berriz ere, gutxienezko konpentsazioari dagokionez, 
apalena. 

Bestalde, Gipuzkoako eraikuntza sektoreak gizarte aurreikuspen osagarri konpromiso bat 
dauka, Geroa BGAEaren bidez. Geroari 2004.01.01etik egindako ekarpenak, kotizazio 
oinarriaren %2,5 dira, enpresarien ekarpenei %1,25 dagokiela eta gainerako %1,25 lan-
gileen ekarpenei.

Horrenbestez, aztergai izan ditugun lau kontzeptuak batera jarrita (urteko ordainsari gor-
dina, lanaldia, kilometro, otordu eta ostatu ordainak eta gizarte aurreikuspen plan osaga-
rriak), gailen dira Gipuzkoako hitzarmenean itunduriko baldintza ekonomikoak beste bi 
lurralde historikoetakoen aldean.

Ostalaritza

6.16 taula.  Ostalaritza sektoreko 2004rako soldata taulak

ARABA* BIZKAIA GIPUZKOA**

SUKALDEBURUA 17.693,48 16.794,75 17.724,05

BARRABURUA 16.359,70 16.794,75*** 17.724,05***

ZERBITZARIA 15.285,04 14.821,05 15.243,28

LAGUNTZAILEA 14.182,32 13.997,25 14.532,90****

* Ostatatze izan ezik beste sektoreak.
** Eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektiboa.
*** Mostradoreko lehen arduraduna.
**** Kafetegiko laguntzailea.

Aurreneko azterketa batean islatzen denez, ordainsariak oso antzekoak dira hiru lurral-
deetan, Gipuzkoan beste bietan baino handiagoak dira, eta apalenak, berriz, Bizkaiko 
sektorean ditugu.

Urteko lan denborari erreparatzen badiogu:

• nios d........................... 1.761 ordu urtean.

• Bizkaia ......................... 1.784 ordu urtean.

• Gipuzkoa ..................... 1.739 ordu urtean.

Nabaria da Bizkaikoak, beste lurralde historikoetan itundutakoa baino lanaldi luzeagoa 
duela.

Gizarte aurreikuspen osagarria aztergai daukate sektorean Gipuzkoan.

Metalaren merkataritza

Metalaren merkataritzako sektoreari dagokionez, kontuan eduki behar da ez dela berritu  
2004. urterako Gipuzkoako hitzarmena (2002 izan zen indarraldiko azkeneko urtea). 
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6.17 taula.  Metalaren merkataritzako 2004rako soldata taulak

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA*

LIZENTZIADUNA 20.103,30 20.076,84 20.903,10

MERK.ZERBITZUBURUA 14.933,70 16.415,19 17.316,15

SALTZAILEA 12.637,05 15.515,04 14.556,45

SALTZAILE LAGUNTZ. 11.487,45 14.149,65 13.496,40

* 2002rako eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektiboa, 2003rako ez zelako akordiorik izan.

Hiruretan ordainsaririk apalenak Arabako hitzarmenak ituntzen ditu eta Gipuzkoakoak, 
berriz, ordainsaririk handienak fi nkatzen ditu, batez ere, kontuan hartzen badugu bi urte 
daramatzala berritu gabe.

Haietariko bakoitzean fi nkatutako lanaldiei dagokienez:

• Araba ........................... 1.756 ordu urtean

• Bizkaia ......................... 1.750 ordu urtean

• Gipuzkoa ..................... 1.739 ordu urtean (2002)

Nabaria da Gipuzkoakoa soldata altuenak dituen hitzarmena izanik, orobat lan ordu gu-
txien dituena ere badela. 

Beste ordainketa kontzeptu batzuei gatxezkiola, kilometro, otordu eta ostatu ordaine-
tarako Arabako hitzarmenean ez da kopuru fi nkorik fi nkatzen, eta langilearen gastuak 
egiaztagiria aurkeztu ondoren ordaintzen dira, diru konpentsazio bat gehituta (3,37€) 
egiaztatzea ezinezkoa gertatzen den gastuetarako. Bizkaikoan, berriz, kilometro, otordu 
eta ostatu ordain oso bat fi nkatzen da, hau da, 48,89€ eguneko, eta Gipuzkoakoan ordain 
hau eguneko 37,714€ da ostatu gastuetarako, 1,612€ gosari gastuetarako, 14,130€ baz-
kari gastuetarako y 10,247€ afari gastuetarako (2002). 

Bestalde, Gipuzkoako metalaren merkataritza sektoreak gizarte aurreikuspen osagarri 
konpromiso bat dauka, Geroa BGAEaren bidez. Geroari 2000.01.01etik egindako ekar-
penak, kotizazio oinarriaren %2 dira, enpresarien ekarpenei %1 dagokiela eta gainerako 
%1 langileei.

Horrenbestez, aztertutako lau kontzeptuak batera jarrita (urteko ordainsari gordina, lanal-
dia, kilometro, otordu eta ostatu ordainak eta gizarte aurreikuspen plan osagarriak), gailen 
dira Gipuzkoako hitzarmenean oro har itunduriko baldintza ekonomikoak beste bi lurralde 
historikoetakoen aldean.

Bulegoak

Kontuan hartu behar da Arabako bulegoetako sektorean ez dela negoziatzen sektoreko 
hitzarmenik eta ez dagoela beste eremu bateko hitzarmen kolektibo aplika daitekeenik, 
horregatik, hasiera batean behintzat, oinarrizko lan arautegiak arautzen ditu sektoreko 
langileen baldintzak.   
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6.18 taula.  Bulegoetako 2004rako soldata taulak

ARABA* BIZKAIA** GIPUZKOA***

LIZENTZIADUNA – 22.565,42 26.729,05

1. MAILAKO OFI. ADMI. – 16.697,92 17.831,39

TELEF.-HARRERAGILEA – 13.765,21 15.707,92

ADMI. LAGUNTZAILEA – 13.087,96 13.840,12

* Araban ez dago bulegoetako hitzarmenik.
** Gainerako sektoreak ingeniaritza eta informatika izan ezik.
*** 2002ko ordainsariak, 2003rako eta 2004rako ez delako akordiorik izan.

Beste alde batetik, sektore honetako hitzarmena berritu gabe dago 2002tik Gipuzkoan. 
Hala ere, sektore honetan ordainsaririk altuenak kategoria guztietan Gipuzkoakoak dira, 
Bizkaiarekin alde nabarmena dagoela.

Beste aldagai batzuen analisiari dagokionez, esanguratsua da itundutako lanaldia:

• Bizkaia ......................... 1.756 ordu urtean

• Gipuzkoa ..................... 1.758 ordu urtean (2002)

Ageri den bezala, urte osorako lan ordu kopurua biziki antzekoa dugu bi hitzarmen haue-
tan, baina kontuan hartu behar da Gipuzkoan fi nkatutako ordu kopurua 2002koa dela. 

Gipuzkoako hitzarmenean kilometro, otordu eta ostatu ordainak era berezian tratatzen 
dira, izan ere, lokomozio gastuak ez ezik eguneko soldata garbiaren %75eko ordain bat 
ere abonatzen baita otordu bat etxetik kanpo egin behar denean eta %125ekoa gosaldu 
eta lo etxetik kanpo egin behar bada. Orobat kilometroko 0,2335€ ordaintzen da. 

Honela fi nkatzen dira Bizkaiko hitzarmenean, kilometro, otordu eta ostatu ordainak: 

2004. urtean espainiar estatuan barrena egin beharreko joan-etorrien ordainak ondokoak 
izango dira sektore gehienetan: 

– Gosaria .............................................................02,16 €

– Bazkaria............................................................15,27 €

– Afaria ................................................................10,94 €

– Enplegatuaren autoan egindako kilometroak...00,31 €/km

Gizarte aurreikuspen osagarria aztergai daukate sektorean Gipuzkoan.

Merkantzien errepideko garraioa

6.19 taula.  Merkantzien errepideko garraioko 2004rako soldata taulak

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

ESTATUKO GIDARIA 15.683,68 18.252,30 17.228,32*

ESKUALDEKO GIDARIA 15.239,44 17.160,00 –

TOKIKO GIDARIA 15.032,07 16.498,80 16.738,98**

GIDARI LAGUNTZAILEA 13.803,85 16.356,90 15.914,52

ZAMA LAN. LANGILEA 13.803,85 15.704,25 15.731,99

* Bideko mekanikari gidaria.
** Banaketa gidaria.
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Ageri den bezala, ordainsaririk altuenak Bizkaikoak dira, eta Arabakoak, berriz, apalenak 
dira.

Lurralde bakoitzean urte osorako itundutako lan ordu kopuruari erreparatuz gero, Gi-
puzkoak dauka hiruretan lanaldirik txikiena:

• Araba ...............................  1.744 ordu urtean

• Bizkaia .............................  1.748 ordu urtean 

• Gipuzkoa .........................  1.700 ordu urtean 

Beste ordainketa kontzeptu batzuek, berriz, hala nola Estatuan edo atzerrian barrena egin-
dako joan-etorrien ordainek, tratamendu berezia dute:

• Araba: Estatuan Beste estatu batzuetan

Bazkaria 11,78 € 14,73 €

Afaria 10,96 € 13,66 €

Ohea 11,78 € 21,06 €*

Gosaria 5,06 € –

Guztira 39,58 € 49,45 €

* Ohea eta gosaria.

• Bizkaia: Ohea 14,86 €

Gosaria 3,82 €

Bazkaria 10,37 €

Afaria 10,07 €

Guztira 39,12 €

• Gipuzkoa: Bazkaria edo afaria 11,679 €

Gosaria eta ohea 11,478 €

Dieta osoa 34,848 €

Dieta osoak nazioarteko garraioan:

Alemania 61,808 € Belgika 46,811 €

Frantzia 37,759 € Herbehereak 65,414 €

Ingalaterra 47,458 libras Italia 45,403 €

Maroko 36,099 € Portugal 33,481 €

Suitza 61,062 €

Bestalde, Gipuzkoako merkantzien errepideko garraioko sektoreak gizarte aurreikus-
pen osagarri konpromiso bat dauka, Geroa BGAEaren bitartez. Hartara, bada, Geroari 
2004.01.01etik egindako ekarpenak, kotizazio oinarriaren %1,5 dira, enpresarien ekarpe-
nei %0,75 dagozkiela eta gainerako %0,75 langileen ekarpenei. 
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Sektorean aplikatzekoak diren baldintzak alderatuz gero, ageri da Bizkaiko hitzarmenean 
itunduriko ordainsariak handiagoak direla, Gipuzkoakoan lanaldia txikiagoa eta gizarte 
aurreikuspen osagarria zehazten direla, eta Arabakoan handixeagoak direla estatuan ba-
rrena egindako joan-etorrietako ordainak. 

6.1.2.  Lanaldia

A. LANALDIAREN IRAUPENA

Atal honetan, 2004. urteko negoziazioan itundu den lanaldiaren iraupena zein izan den 
azalduko dugu.

Lanaldia zenbatzeko, lortutako datuak homogeneizatu behar izan ditugu urte osoko 
zenbaketa batean aurkeztu ahal izateko. Hitzarmen gehienetan lanaldia ordu/urte moduan 
itundurik daude, alabaina hitzarmen batzuetan ordu/aste moduan adierazten dute oraindik 
ere. Honelakoetan, hitzarmenari buruzko informazioak hartarako aukera ematen badu, urte 
osorako zenbaketan ezarri dugu lanaldia eta, parekatze hau ezin egin izan denean, bihur-
keta taula bat erabili dugu, honako txosten hau egiten hasi ginenetik erabili izan duguna, 
alegia, halatan, erdietsitako datuak aurreko aldietakoekin homogeneoak izan daitezen. 

2004rako itundutako urte osorako batez besteko kopurua 1.696 ordukoa da. Enpresa 
hitzarmenetan itundutakoa (1.687 ordu/urte) baino sektoreko hitzarmenek fi nkatutako 
lanaldia nabarmen handiagoa da (1.698 ordu/urte). Enpresakoen barnean, berriz, enpresa 
publikoan adostutakoa (1.664 ordu/urte) baino enpresa pribatuan negoziatutako lanaldia 
(1.690 ordu/urte) handiagoa da.

6.20 taula.  2004an indarrean ziren hitzarmenetan urte osorako adostutako lan ordu 
kopurua lurralde eta aplikazio eremuen arabera

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR.ART.* EAE ESTATUA** GUZTIRA

SEKTOREA 1.738 1.731 1.706 1.306 1.684 1.752 1.698

ENPRESA 1.704 1.669 1.673 1.640 1.679 1.706 1.687

PRIBATUA 1.706 1.674 1.677 1.671 1.684 1.706 1.690

PUBLIKOA 1.656 1.605 1.592 1.592 1.610 1.706 1.664

GUZTIRA 1.724 1.719 1.703 1.343 1.683 1.739 1.696

* LUR.ART.: EAEko lurralde artekoak.
** EAEn eragina duten Estatu eremukoetan.

Horrenbestez, EAEko lurralde arteko eremuko hitzarmenetan lanaldia batez bestekoa 
baino txikiagoa da, irakaskuntza pribatuko eta ikastoletako sektore hitzarmenen eragina 
dela medio.

Estatu eremuan oro har hitzarmen kolektiboetako lanaldia handiagoa da (1.758 ordu Lan 
Ministerioaren arabera) EAEn eragina duten Estatu eremuko hitzarmenetakoa (1.739 ordu) 
baino, zeren eta Estatu eremuko hitzarmenek eragin heterogeneoa izan baitute EAEn, eta 
honegatik, zerbitzuen sektoreko hitzarmenen eragina handiagoa da (bankuak, aurrezki 
kutxak, aseguruak, eta abar) eta batez besteko kopurua ere jaitsi egin da. 
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6.21 taula.  2004an EAEn eragina duten hitzarmenetan eta Estatukoetan itundutako 
lanaldiaren iraupena (urteko ordu kopurua)

EAE ESTATUA*
SEKTOREA 1.698 1.763
ENPRESA 1.687 1.705
GUZTIRA 1.696 1.758

* Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Lurralde historikoei begira, Gipuzkoak dauka lanaldi txikiena, urteko 1.703 ordu dituela, 
eta Arabak, berriz, lanaldi handiena, urteko 1.731 ordu dituela. Nolanahi den ere, azpima-
rratu beharrekoa da Gipuzkoan hainbat sektoretan (adibidez: merkataritzan) ez dela akor-
diorik lortu eta, batez bestekoa aurreko urte batzuetakoa baino txikiagoa dela. Halaber, 
enpresa jakin batzuek (adibidez: zerbitzu enpresek) Bizkaian izan duten eragina  dela eta, 
lurralde honetako batez bestekoa jaitsi egin da.

Jarduera sektoreei begira, aztertutakoetan zerbitzu sektorea eta nekazaritza-arrantza dira 
lanaldi murritzenak adostu dituztenak (ez da akordiorik izan azpisektore batzuetan, adibi-
dez, lorezaintzan), guztizko batez bestekoaren azpitik. Aitzitik, industria eta eraikuntza 
sektoreek batez bestekoa baino lanaldi handiagoak negoziatu zituzten. 

6.22 taula.  2004. urtean indarrean ziren hitzarmenetan itundutako lanaldia, sektore 
ekonomikoen eta lurralde eremuen arabera 

NEK.-ARRANTZA INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRA

ARABA 1.724 1.727 1.732 1.719 1.724

BIZKAIA 1.648 1.707 1.728 1.720 1.719

GIPUZKOA 1.689 1.704 1.710 1.697 1.703

LUR.ART.* – 1.665 – 1.327 1.343

EAE 1.680 1.708 1.723 1.659 1.683

ESTATU EREM. – 1.737 1.742 1.740 1.739

GUZTIRA 1.680 1.715 1.723 1.681 1.696

* LUR.ART.: EAEko lurralde artekoak.

2004. urtean, ez da akordiorik lortu zenbait sektore garrantzitsutan (adibidez: Arabako eta 
Bizkaiko siderometalurgiako industrian), hori dela eta, itundutako batez besteko lanaldia, 
ez da hain esanguratsua. Halatan, bada, kalkuluan berritu ez diren hitzarmenak sartuko 
bagenitu -izan ere, hauetan aurreko hitzarmenean fi nkatutako lanaldia aplikatzen da aurre-
raeragin eregimenean- sektorean aplikatu beharreko lanaldia aterako genuke, ondoko taula 
honetan ageri den bezala:

6.23 taula.  2004an, sektoreko hitzarmenetan aplikatu beharko litzatekeen lanaldia, 
lurralde eremuen arabera

LURRALDE EREMUA APLIKATU BEHARKO  LITZATEKEEN URTEKO LANALDI A

ARABA 1.728

BIZKAIA 1.717

GIPUZKOA 1.714

LURRALDE ARTEKOA 1.319

EAE 1.695

ESTATUA 1.739

GUZTIRA 1.703
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Halaber, negoziazio kolektiboak berez dituen gorabeherek, itundutako batez besteko la-
naldiaren kalkuluetako zenbakiak aldatzeko eragina izan dezakeenez, esate baterako urte 
jakin batean sektoreko eta enpresako hitzarmen batzuk izenpetzen ez badira, edo beste 
hitzarmen kolektibo berri batzuk erantsi behar badira, magnitude homogeneoak erabili be-
har izaten ditugu, 2003an eta 2004an indarrean diren hitzarmen batzuen laginarekin egiten 
dugun bezala, lanaldiak izan duen aldakuntza zehazki ikertu ahal izateko. 

Berritu diren hitzarmenen guztien (2004. urtean indarrean ziren hitzarmenen %96 eta 
hauek ukitzen dituzten langileen %99) azterketa eginik, eta honen bitartez 2003. urterako 
eta 2004. urterako fi nkaturiko lan denborari buruzko informazioa jasorik, ageri da urte 
osorako lan orduen zenbatekoan batez beste 5 ordu eta 57 minutuko jaitsiera izan dela 
guztira (6 ordu eta 53 minutu EAEn erregistratu diren hitzarmenen artean), eta lanaldiaren 
murrizketarik handiena Gipuzkoako hitzarmenetan fi nkatutakoa dela (8 ordu). Orokorrean 
begiraturik, lanaldiaren bilakaera honek erakusten du aurreko urtean izan zuen jaitsiera 
baino zertxobait txikiagoa izan duela aurtengoan (2003an 8,15 eta 2004an 5,95). 

6.24 taula.  2004/2003 lanaldia laburtu duten hitzarmen kolektiboak

Lanaldia laburtu duten 
hitzarmenak (%)

Lanaldi laburragoa duten 
langileak (%)

ARABA 69,35 76,91

BIZKAIA 52,70 65,20

GIPUZKOA 58,53 93,61

LURRALDE ARTEKOA 31,58 7,66

EAE 57,49 71,08

ESTATUKO EREMUA 29,65 36,29

GUZTIRA 48,91 62,90

Hitzarmen kolektiboen ia erdiek laburtu zuten 2004. urterako lanaldia 2003. urtekoaren 
aldean (EAEn erregistratu ziren hitzarmenetan erditik gora). Oro har, azterlan honetan, la-
naldiaren murrizketak hamar langiletarik sei baino gehiago ukitu ditu. 

Lanaldi laburpen handienak itundu dituzten sektoreko hitzarmenen artean honakoak ai-
patu behar ditugu: Araban, merkantzien garraioa (8 ordu gutxiago urtean) eta metalaren 
merkataritza (10 ordu gutxiago urtean), Gipuzkoan eraikinen eta lokalen garbiketa (30 
ordu gutxiago urtean) merkantzien garraioa (20 ordu gutxiago urtean) eta oregintza eta 
papergintza (10 ordu gutxiago urtean) eta Bizkaian merkataritza oro har (18 ordu gutxiago 
urtean), bingoak (10 ordu gutxiago urtean) eta eraikuntza (8 ordu gutxiago urtean). 

Emaitza hauek, 2003. urtean eta 2002. urtean erdietsitakoekin alderatuz gero, ondorio 
gisa esan genezake 2004. urteak ere lan orduak laburtzeko joerari eutsi diola, baina aurre-
ko urteetan baino abiadura txikiagoan.

Lanaldia murrizteko joera hau, Sindikatuek eskatzen duten 35 orduko astearen aldarrika-
penaren ondorioa da, funtsean. Hartara, bada, hitzarmen batzuetan 2004. urterako fi nka-
tzen da 35 orduko lanaldia (Rontealde, Papresa, Segema, Metrobilbao, Marliara, etab.). 
Beste hitzarmen batzuek 35 orduko ezarpena datozen urteetarako geroratzen dute (2005: 
Arabako eta Gipuzkoako eraikinen eta lokalen garbiketa, Mungiako Cespa, Clece, eta 
abar; 2006: Pavigom, Guenesko FCC Ingurumena, etab.; 2007: EAEko eskola jantokie-
tako kolektibitateak, Prefabricados Lemona, Bellota Herramientas, etab.; 2008: Sidenor, 
etab.).
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6.25 taula.  Itundutako lanaldiaren aldakuntza

LANALDI
LABURTZEA 03-02

(ORDU/URTE)

LANALDI
LABURTZEA 03-02

(ORDU/URTE)

LANALDI
LABURTZEA 04-03

(ORDU/URTE)

ARABA 8,23 6,36 6,01

BIZKAIA 7,77 10,69 7,30

GIPUZKOA 11,29 10,02 7,98

LURRALDE ARTEKOA 2,30 1,80 1,69

EAE 8,64 8,99 6,88

ESTATUKO EREMUA 3,93 5,35 2,93

GUZTIRA 7,70 8,15 5,95

B.- LANALDIAREN BANAKETA IRREGULARRA ETA APARTEKO ORDUAK

Bi gai hauei buruz era bateratuan jardutea hobetsi dugu zeren eta gero eta lotuago bai-
tabiltza biak hitzarmen kolektiboetako artikuluetan. Negoziazio kolektiboak luze eta zabal 
ukitu du lanaldiaren banaketa. Hitzarmen kolektiborik gehienetan lanaldiaren banaketa era 
erregularrean gauzatzen bada ere, udako lanaldi etengabeez egokituta, gero eta ugaria-
goak dira, ordea, lanaldiaren banaketa irregularra jasotzen duten hitzarmen kolektiboak. 
Hitzarmenen heren bat baino gehiago izan dira lanaldiaren banaketa irregularraz nola edo 
nola aritu direnak eta hauek langileen ia erdiak ukitu dituzte. Lan denboraren banaketa 
irregularraren kausei erreparaturik, hauek izan daitezke urtaroari lotutakoak (ardoaren 
industria, izozkigintza, eta abar) edo unean unekoak, ekoizpenari lotutakoak (adibidez: si-
derurgia) edo zerbitzuei lotutakoak (adibidez: garraioa), eta bai aparteko orduak gutxitzeko 
ere, adibidez, ordu erabilgarrien burtsak fi nkatuta. 

2004. urteko negoziazio kolektiboan eguneko eta asteko lanaldi luzeenak fi nkatu dituzte 
(egunean 9 ordu gehienez Iberdrolan, gehienez 10 ordu eguneko Estatuko arte grafi koe-
tan, gehienez 12 ordu eguneko Aldeasan, eta abar), eguneko lanaldi sortak (a.b.: 7 eta 9 
ordu bitartekoak Miko Izozkietan, astean 32 eta 48 ordu bitartekoak Siemensen, etab.), 
ordu erabilgarrien burtsak (200 ordu gehi borondatezko 50 Alstom-Power-en, 155 ordu 
Bombardierren, 120 ordu Txingudi Automicionen, 90 ordu ITPn, 75 ordu Intraplasen, 60 
ordu MESAn, 50 ordu sagolan, 40 ordu Aceralian, 20 ordu Muebles Iman, etab.) eta mal-
gutasun portzentajeak itundutako lanaldiaren gainean (a.b.: %10 Gizakia Fundazioan). 
Alabaina, batzuetan honelako malgutasuna mugatu egin da (a.b.: egutegian gehienez 7 
egun aldatu ahal izatea Laminaciones Arreguin). 

6.26 taula.  Siderometalurgiako industriaren sektoreko hitzarmenetako ordu 
erabilgarrien burtsak

URTEKO LANALDI
ZATITUA

(2004)

URTEKO ORDU
ERABILGARRIEN

KOPURUA

LANALDIAREN
GAINEKO ORDU

ERABILGARRIAK (%)

ARABA 1.735 (2003) 70 4,03

BIZKAIA 1.708 (2003) 100 5,85

GIPUZKOA 1.705 65 3,81

2004. urteko negoziazio kolektiboaren edukiari erreparatzen badiogu, nabaritzen da hamar 
hitzarmenetarik hiruk, hitzarmenen eraginpeko hamar langileetarik lau ukitzen dituztenek, 
alegia, ohiko aparteko orduak kentzeari buruzko konpromisoak jasotzen dituztela, Guztia-
rekin ere, hauetariko askok bereizi egiten dituzte ohiko aparteko orduak eta ezinbesteko 
kasuei edo egitura arazoei lotutakoak. Beste alde batetik, hitzarmen kolektiboen %27k 



73

aparteko orduak murrizteko edo halakorik egiteko mugak ipintzeko konpromisoak fi nkatu 
dituzte. Haietariko askok, Langileen Estatutuak xedatzen dituen mugak besterik ez dute 
ezartzen (adibidez: 80 ordu urtean Interalen); beste batzuek, ordea, muga hauek are 
gehiago murrizten dituzte (60 ordu Herramientas Lumi, 75 ordu Estampaciones Rubin, 
70 ordu Fuchosan, 40 ordu Electroluxen, eta abar). Hitzarmen batzuek zehaztu egiten 
dute zeintzuk izango diren ezinbesteko kasuetako aparteko orduak eta egitura kontuei 
lotutakoak. Beste alde batetik, testu batzuetan, esate baterako errepideko garraioetako 
hitzarmenetan, egiturazkotzat hartzen dituzte aparteko ordu guztiak. Beste hitzarmen ba-
tzuetan, berriz, jardueraren arabera nahitaezkotzat jotzen dira aparteko orduak, hala nola 
idatzizko prentsako edo itsas garraioko lanei amaiera ematea.

Aparteko orduen konpentsazioari dagokionez, hitzarmenek, ohituraz, ordu arruntetarako 
baino ordainsari handiagoak fi nkatu izan dituzte orokorrean. Hala eta guztiz ere, azkeneko 
zazpi urte hauetan errekarguak dibertsifi katu egin dira eta agertu diren hitzarmen batzuek, 
langileen estatutuko 35. artikuluaren testu zaharrak fi nkatzen zuen ohiko %75 baino erre-
kargu txikiagoak xedatzen dituzte zenbait kasutan eta beste zenbaitetan errekargu handia-
goak.

Ondoren datozen grafi koetan aparteko orduaren ordainketa portzentajeak edo haren kon-
pentsazio atsedenaldi baliokideak islatuko ditugu  hitzarmen kolektiboen kopuruaren ara-
bera eta ukituriko langileen arabera. Xede horretarako, hitzarmenen erdiak baino gehiago 
(%59) biltzen dituen lagin bat hartu dugu, eta hauek informaziorik aski eskaintzen zuten 
bakoitza kokatu ahal izateko fi nkatu ditugun tarteetan, ondoren azalduko dugun bezala:

–  Ordu arruntaren gainean %75 baino errekargu handiagoa (>%175) ordainsaritan zein 
konpentsazio atsedenalditan.

–  Ordu arruntaren gainean %75eko errekargua (%175) bi kasuetan.

–  Ordu arruntaren gainean %75 baino errekargu txikiagoa (<%175) bi kasuetan.

–  Ordu arruntaren ordainsari edo konpentsazio atsedenaldi bera (%100).

Lagin honetatik kanpo, aparteko orduen ordainsaria adierazten ez zuten hitzarmenak, 
errekargua era zehatz batean ezin aurki zitekeeneko hitzarmenak, edo eta zehaztutako tar-
teetara nekez molda zitekeen konpentsazio misto bat zeukatenak baizik ez dira gelditu. 

6.4 grafi koa.  Aparteko orduaren ordainketaren portzentajea edo konpentsazio 
atsedenaldia -ordu arruntaren gainean- duten hitzarmen kolektiboak 
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Informazio honen argitan, ageri da hitzarmen gehienetan (%47) aparteko orduak kon-
pentsatzeko %75eko errekargua zehazten da, baina ukitutako langileen kopuruari errepa-
ratzen badiogu, orduan ehunekorik handiena (%38) konpentsazio hauetarako %75 baino 
errekargu txikiagoak fi nkatzen dituzten hitzarmenek araututa daude. Izan ere, gero eta 
maizago ezartzen dira honelako konpentsazio txikiagoak sektoreko hitzarmenetan.

6.5 grafi koa.  Aparteko orduaren ordainketaren portzentajea edo konpentsazio 
atsedenaldia -ordu arruntaren gainean- duten hitzarmen kolektiboek ukitutako 

langileak

Aparteko orduak konpentsatzeko, aurrera egiten du, errekargu desberdinak dituela, 
konpentsazio atsedenaldiak (%200 Gipuzkoako arrain handizkariak, %175 aholkularitza 
enpresak, eta abar), eta %75 baino errekargu txikiagoak ituntzen dituzten hitzarmenetan 
halako hazkunde txiki bat ere igar daiteke (%160 Miguel Carrera, %150 Laminados Ve-
lasco, %137,5 Osatek, %125 Kutxa, %100 Gizakia Fundazioa, eta abar). Nolanahi den 
ere, asko dira oraindik ere orduko bere diru konpentsazioak oro harreko zenbatekotan 
ituntzen dituzten hitzarmenak (Thyssenkrup, Galvanizados Alaveses Caba, Gameko, 
Cables y Alambres Especiales, La Bacaladera, eta abar) edo errekarguen bitartez (%200 
Bizkaiko altzarien merkataritza, %175 aurrezki kutxak, %150 Bizkaiko harria eta marmola, 
eta abar). Halaber, aparteko orduak konpentsatzeko ordainsariaren eta atsedenaldiaren 
arteko hautuak ere itundu egiten dira (%200 Barakaldo Aldi Baterako Enpresa Elkartea, 
%150 Bizkaiko metalaren merkataritza, %140 BSH Electrodomésticos, %125 Pavigom, 
eta abar), zenbait alditan enpresaburuakak aukeratzen duelarik (a.b.: Bizkaiko ardo bil-
tegizainak), langileak aukeratzen duelarik (a.b.: Olarra) edo bi aldeen akordioaren bitar-
tez (a.b.: fi nantza erakundeak). Negoziazio kolektiboan, atsedenaldia lehenesten duten 
aukera desberdinak antzeman daitezke (adibidez: 200 konpentsazio atsedenalditan eta 
%175 dirutan Firestone). Zenbait hitzarmenetan konpentsazio mistoak ituntzen dituzte, 
hau da konpentsazio atsedenaldia gehi diru konpentsazio bat (adibidez: atsedenaldi ordu 
bat gehi %75 dirutan General Química). Zenbait kasutan konpentsazioa enpresa barnean 
lortutako akordiora bideratzen da. 

Gertatu izan da aparteko orduei bestelako mugak ezartzea ere, esate baterako, Gi-
puzkoako fruitu handizkarien hitzarmenak zehazten duen baldintza, sektoreko hitzarme-
nean fi nkatutako ordainsariei dagokienez, enpresa batek soldata erregimena ez aplikatzea 
onartzeko (urtean aparteko 20 ordu ez gainditzea langile bakoitzeko). 

Lanaldiari gatxezkiola beste gai batzuk ere negoziatu dira, esate baterako lanaldi mu-
rriztua ezartzea (adibidez: Telefónica) enpleguari eusteko xedeaz, edo presentzia orduak 
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fi nkatzea (adibidez: anbulantzien sektorea). Hitzarmen batzuetan lanaldia batzorde parita-
rioen barnean izango da aztergai bere banaketa fi nkatzeko. 

6.1.3. Lan gatazkak ebazteari buruzko klausulak

EAEn aplikatzen diren hitzarmen asko (%53, hitzarmen kolektiboen arauen mendeko lan-
gileen %83 ukitzen dituztenak), gatazkak ebazteko prozedurei buruzko klausulak jasotzen 
dituzte, judizioz kanpoko bideak bilatzeko eta negoziazio kolektiboaren sistema bera 
hobetzeko gizartearen eta enpresaburuen ordezkaritzen protagonismoa eta elkarrizketa 
areagotzearen bidez. 

Gehienetan (honelako konpromisoak jasotzen dituzten hitzarmenen %93,8), klausula 
hauek zehazteko, adierazten dute enpresaburuen konfederazioek eta sindikatuek lanbide 
arteko akordio baten bidez sortutako zerbitzuaren prozedurak erabiliko dituztela: labur 
esanda, Preco, EAEn negoziatutako hitzarmenetan, eta ASEC, Estatu eremuan negozia-
tutakoetan. Gainerako ehunekoa (%6,1), gatazkak ebazteko barne prozedura berezi bat 
fi nkatu duten hitzarmen batzuk dira, enpresakoak normalean. Prozedura berezia diogu-
nean, gutxienez oinarrizko arautze maila bat daukana esan nahi dugu, hots, eginkizun 
hau batzorde paritario edo misto baten esku generikoki eta protokolo hutsez uzte soila ez 
dena.  

Lanbide arteko akordioek sortutako zerbitzu hauei buruz, gogorarazi behar dugu sare hau 
autonomia erkidego guztietara eta bai Estatu eremura bertara ere zabaltzen dela gaur 
egun. Euskal Autonomia Erkidegoa aitzindaria izan zen 1984. urtetik, Gatazkak Ebazteko 
Borondatezko Prozedurei (Preco) buruzko lanbide arteko akordioaren ondorioz sortutako 
Lan Harremanen Kontseiluaren zerbitzuaren bitartez, izan ere, akordioa EAEko ordezkari-
tzarik ik handieneko lau konfederazio sindikalek eta ConfeBask enpresaburuen konfedera-
zioak izenpetu zuten. 90eko hamarkadaren lehenengo erdian Kataluniak eta Galiziak bide 
bera urratu zuten, eta bigarren erdian gainerako autonomia erkidegoek, guztietan, tokian 
tokiko sindikatuek eta enpresaburuen konfederazioek sortutako zerbitzuak prozedurak 
eskaintzen ditu eta oso emaitza onak lortzen dituzte gatazka kolektiboak ebazterakoan, 
eta zenbaitetan banako gatazkak ebazterakoan ere. Estatu eremuan, SIMA Fundazioak, 
autonomia erkidegoaz haratagoko gatazkak ebazteko ASEC akordioaren ondorioz sortu-
takoak, alegia, 1996. urtetik eskaintzen ditu bere prozedurak.   

Atal honetan, gatazkak ebazteko prozedurei buruzko klausula batzuk eta besteak azter-
tuko ditugu, lanbide arteko akordioetara jotzen dituztenak eta prozedura bereziak sortzen 
dituztenak. Esan beharra dago, dena dela, 2004. urtean indarrean ziren hitzarmenak az-
tertu ondoren, honelako klausulak gero eta gehiago ageri direla, gizarte indarrek sortutako 
zerbitzuen sarea hedatu eta sendotu ahala.

6.27 taula.  Lan gatazkak ebazteko akordioak, 2004an indarrean diren 
hitzarmen kolektiboetan 

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 120 78,43 302.386 90,37

ENPRESA 238 45,86 48.126 55,99

PRIBATUA 220 45,36 41.067 53,84

PUBLIKOA 18 52,94 7.059 71,87

GUZTIRA 358 53,27 350.212 83,32
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B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 43 34,40 20.649 49,35

BIZKAIA 130 57,27 133.857 90,49

GIPUZKOA 56 67,47 100.706 96,96

LURRALDE ARTEKOA 14 73,68 24.440 90,53

EAE 243 53,52 279.652 87,22

ESTATUKO EREMUA 115 53,67 70.860 70,81

 GUZTIRA 358 53,27 350.212 83,32

A. PRECO

Gatazkak ebazteko prozeduretara jotzen duten hitzarmen kolektibo aplikagarrien artetik, 
hamar hitzarmenetarik seik jasotzen dituzte Precori dagozkion klausulak beren artikulue-
tan (EAEn erregistratutakoen artean hitzarmenen %90). 

EAEn erregistratutako hitzarmenak baizik kontuan hartzen ez badugu, ageri da Precok,  
euskal gizarte eragileek izenpetutakoa eta Euskadiko Lan Harremanen Kontseiluak kudea-
tzen duenak, hitzarmenen erdiak ukitzen dituela, eta hamar langiletarik zortzi baino gehia-
go. Lurraldez lurralde begiraturik, Gipuzkoan erregistraturikoak dira Precora gehien jotzen 
duten hitzarmenak, eta Araban erregistraturikoak, berriz, gutxien jasotzen dutenak. Hala-
ber, Precok eragin handiagoa du sektore hitzarmenetan enpresa hitzarmenetan baino.

Nola nahi den ere, zehaztu beharra dago Precoren aplikazioa ez dagoela hitzarmen kole-
ktiboetan egindako onarpen kopuruaren mende zeren eta, lanbide arteko beste akordio 
batzuk ez bezala, ASEC kasu, EAEn aplikazio orokorrekoa baita, hitzarmen kolektibo 
bakoitzak aldez aurretik bere atxikimendua adierazi gabe ere. Halatan, bada,  Preco onar-
tzeko klausulak ez dira beharrezkoak haren ondorioak hedatzeko eta, izatez, atxikimendua 
edo aldekotasuna adierazten dute gehienbat edo eta konpromiso zehatzak haren proze-
durak erabiltzeko, borondatezkoak direnean. 

6.28 taula.  Preco jasotzen duten hitzarmenak, EAEn erregistratu eta 
2004an indarrean zirenak

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 61 80,26 246.075 93,80

ENPRESA 160 42,33 28.805 49,43

PRIBATUA 152 42,69 27.068 50,13

PUBLIKOA 8 36,36 1.737 40,57

GUZTIRA 221 48,68 274.880 85,73
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B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 35 28,00 19.137 45,73

BIZKAIA 116 51,10 130.597 88,29

GIPUZKOA 56 67,47 100.706 96,96

LURRALDE ARTEKOA 14 73,68 24.440 90,53

EAE 221 48,68 274.880 85,73

6.6 grafi koa.  EAEn erregistratuta, PRECOra jotzeko akordioak dituzten 
hitzarmenen bilakaera 

(% indarrean dauden hitzarmen guztien gainean, eta % hitzarmen hauek ukituriko 
langile guztien gainean)

Precoren prozeduren (adiskidetzea, bitartekotza eta arbitrajea) azken helburua, sektore 
edo enpresa jakin batean, barne bideetatik ezin konpondu izan den gatazka bat 
konpontzea da. 

Baina Precora jotzen duten klausula hauen edukia eta indar loteslea desberdin samarra da 
kasu batetik bestera. Halatan, bada, negoziatu izan dira besterik gabe prozedura hauek 
erabiltzera bultzatzen duten klausulak, konpromiso zehatzik gabe orokorrean prozedura 
hauek erabiltzearen azpian jartzen direnak, auzi edo administrazio bidetara jo aurretik de-
sadostasunak Precora derrigorrez bidaltzea xedatzen duten klausulak, bai eta gatazkaren 
behin betiko ebazpena aldeentzat loteslea den arbitraje epai  batean kokatzen dutenak 
ere, Precok aukera hau jasotzen ez duen arren. Era beran, banakoen gatazkak konpontze-
ko ere Precoren profesionalak erabiltzea jasotzen da batzuetan hitzarmenetan, alta, hauek 
ere ez dira jasotzen lanbide arteko akordioan.

Aztertutako hitzarmenetan Precora jotzen duten gatazka moduei dagokienez, hiru mota 
bereiz ditzakegu:

–  Precora atxikitzeko edo Precora jotzeko klausula orokorrak, gatazka motarik zehaztu 
gabe.

–  Prozeduren erabilerari buruz konpromiso eraginkorrak jasotzen dituzten klausulak, 
edozein gatazka kolektibori dagozkionak, hitzarmenaren interpretazioari buruzkoak zein 
aplikazioari buruzkoak, edo interesen gatazkei buruzkoak (hitzarmen kolektiboaren edo 
enpresako itunaren etorkizuneko berrikuntzaren inguruko desadostasunak).

–  Gatazka kolektibo mota jakin batzuei buruzko klausula bereziak. Hots: funtsezko aldake-
tak lan baldintzetan, mugikortasuna, produktibitate sistemetako antolakuntzaren aldake-
ten eragina, lan egutegia, oporrak, orduen malgutasuna, aldi baterako laneko enpresen 
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bidez kontratatutako langileek egin ditzaketen lanak, hitzarmenaren batzorde paritarioan 
sortzen diren desadostasunak, bereziki soldata erregimena ez aplikatzeagatik.

Beste talde handi bat egingo dugu Precora jotzeko klausulak, akordioak berak beretzat 
hartzen ez dituen gaiei buruzkoak direnean, esate baterako, banakoen gatazken ingu-
rukoak, gatazka ezohikoak eta gatazka ez diren gaien ingurukoak, arbitraje konpromisoen 
ingurukoak, Precorenak ez diren epeak ezarrita edo gatazkan alderdi ez diren beste eragi-
le batzuek parte hartzeari buruzkoak. 

Hemen islatzen da enpresen barruko harremanak askotarikoak eta konplexuak direla eta 
horregatik negoziatzaileek, haien beharretara hobeto egokitzen diren erantzunak bilatzen 
dituztela. Ezohiko klausula hauei dagokienez, zinez ugariak izaki, Precok berak, 2000. ur-
teko bertsioan, baimendu zuen Batzorde Paritarioak onar zitzan egokitzat jotzen zituenak 
eta, batzordearen iritzian, praktikan jar zitezkeenak, eta halakoetan Precoren prozedurak 
aipatutako klausula hauetan jasotzen den moduan eta aurreikusten diren gatazketan era-
mango dira aurrera.

Halako klausulak noiz onar daitezkeen erabakitzeko jarraibideak ezartze aldera, Precoren 
Batzorde Paritarioak akordio garrantzitsu bat onartu zuen 2003.6.18an, eta bertan fi nka-
tu egiten dira banakoen gatazka hauen nondik norakoen edo arbitratze konpromisoen 
baldintzak. Lehenengoei dagokienez, hitzarmenaren aplikazioarengatiko banakoen gataz-
kak onartuko direla xedatzen du, baldintza batekin betiere, hau da, hitzarmenak berak 
sortutako organoan aztertuak izan daitezen, edo halakorik egon ezean, enpresan bertan 
langileen eta zuzendaritzaren ordezkarien artean. Bigarrenei dagokienez, berriz, enpre-
sako hitzarmen kolektiboetan gatazka kolektiboei buruz jasotzen diren konpromisoetako 
klausulei dagozkien baldintzak fi nkatzen dira.

Precoren prozeduren bitartez, negoziazioan zenbait oztopo zituzten hitzarmen kolektibo 
batzuk izenpetzeko akordioak erdietsi ahal izan dira (Gipuzkoako garraio kudeatzaileak, 
Bilboko Gordailu Zabala, eta abar).

Jarraian, Precori buruzko klausuletariko bat jasoko dugu, Tubacex Taylor Accesorios, S.A. 
enpresaren hitzarmen kolektiboari dagokiona:

10.3. artikulua. GATAZKETAKO ALDARRIKAPENEN EBAZPENA

Bi alderdiek, hitzarmenaren negoziazioen arteko aldian sortutako erreklamazio eta gatazka 
guztiak, banakoenak zein kolektiboak, hitzarmen honetan zehaztutako prozeduren bitartez 
bideratzera konprometitzen dira. 

1. Banakoen erreklamazioak.

Hitzarmen edo akordioaren aplikazioaren edo interpretazioaren ondoriozkoak denean, ba-
nakoen erreklamazio orok, eta antzeko izaera duen beste edozeinek,  ondoko prozedura 
hau segituko du:

•  Langileak, ordezkari sindikal bati edo batzuei idatziz aurkeztu ondoren, honek edo 
hauek zuzendaritzari helaraziko dio(te).

•  Enpresak, erreklamazioa jaso ondorengo bost egun naturaleko epean erantzun behar-
ko du gehienaz ere. Epea erantzunik gabe agortuz gero, erreklamazioa onartutzat joko 
da langilearen mesedetan.
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•  Baldin eta erantzuna eskatzailearen gogokoa ez bada, honek, bost egun naturaleko 
epean, gehienaz ere, eta idatziz, batzorde mistora eraman dezake auzia, bertako 
ordezkari sindikal baten bitartez. Epe hau, auzia bertara eraman gabe agortuz gero, 
enpresaren erantzuna onartutzat joko da.  

•  Batzorde mistoak hura jaso ondorengo bost laneguneko epean erantzun beharko du 
gehienaz ere. Adierazpena honelakoa izan daiteke: 

–  Alderdi bakoitzaren %60ren adostasunaz, auzia ebatzita, ebazpena loteslea izango 
da bi alderdientzat eta froga gisa erabili ahal izango da jurisdikzioen aurrean baldin 
eta auzia igorriko baliete.

–  Denek aho batez hala adostuz gero, auzia PRECOren arbitro bati helaraziko zaio, 
hala eginez gero mendekotasun akta bat eskatuko da, langileak sinatu beharko 
duena, eta bi alderdientzat loteslea izango den laudo bat emango da. 

–  Akordiorik edo zehaztutako epean adierazpenik egon ezean, PRECOra (bitarteko-
tza) joko da lehenik eta behin; edo geroago lan arloko epaitegietara edo lan admi-
nistrazioko agintaritzara.

2. Erreklamazio kolektiboak.

Erreklamazioak edo gatazkak izaera kolektiborik balu, idatziz igorriko da batzorde mistora 
eta honek, hura jaso ondorengo hogei egun naturalen epean erantzun beharko du. 

Adierazpena honelakoa izan daiteke:

•  Alderdi bakoitzaren %60ren adostasunaz, auzia ebatzita, ebazpena loteslea izango da 
bi alderdientzat.

•  Bitartekotza eta adiskidetzea.

•  Denek aho batez hala adostuz gero, auzia PRECOren arbitro bati helaraziko zaio, hau 
prozeduren arabera izendatua izango da, eta bi alderdientzat loteslea izango den iriz-
pena emango du, betiere bi alderdien mendekotasun akta jaso ondoren. 

•  Akordiorik egon ezean, PRECOra (bitartekotza) joko da lehenik eta behin; edo geroa-
go lan arloko epaitegietara edo lan administrazioko agintaritzara. 

Enpresak, hitzarmen honetan adostutako bideetatik baizik aurkeztutako erreklamaziorik 
motu proprio ez onartzeko konpromisoa hartzen du.

Espresuki onartzen da langileek duten legezko greba eskubidea, haien interesak defenda-
tzeko bide konstituzionala den heinean. 

Hitzarmenetik sortutako gatazka juridikoak ebazteko, hitzarmenean jasotako gatazkak 
ebazteko prozedurak erabiliko dira. 

B. ASEC ETA BESTE PROZEDURA BATZUK

EAEn aplikatzen diren eta 2004rako indarrean ziren hitzarmen kolektiboen %20tan ja-
sotzen da gatazkak ebazteko beste prozedura batzuetara jotzea, eta hitzarmen hauen 
eraginpeko langileen %18 ukitzen ditu. Besteak beste, lan gatazkak auzibidetik kanpo 
ebazteko konfederazio arteko akordioa (ASEC) aipa liteke, izan ere, Estatu eremuko sek-
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toreko hitzarmen kolektiboetan presentzia nabarmena baitu (industria kimikoa, ehunkien 
industria, erostetxe handiak, aseguruak, eta abar) eta Estatuko enpresa handien hitzarme-
netan (adibidez: Repsol). 

Lan gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko hiruko akordioa Madrilen izenpetu zuten 1996ko 
maiatzaren 29an, gobernuak alde batetik, CC.OO. eta UGT konfederazio sindikalek bes-
tetik, eta CEOEk eta CEPYMEk bestetik, gizarte elkarrizketaren esparruan. Akordio hau 
2000. eta 2004. urteetan berritu zuten. ASECek lan izaerako gatazkak ebazteko bitarteko-
tza eta arbitraje zerbitzu bat sortu zuen (SIMA). Akordio honek Estatuko eremuko enpre-
sak eta sektoreak ukitzen ditu funtsean. 

6.29 taula.  Gatazkak ebazteko beste prozedura batzuk, 2004an indarrean ziren 
hitzarmenetan jasoak 

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 59 38,56 56.311 16,83

ENPRESA 75 14,45 18.561 21,56

PRIBATUA 65 13,40 13.239 17,36

PUBLIKOA 10 29,41 5.322 54,18

GUZTIRA 134 19,94 74.872 17,80

B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABAA 8 6,40 1.512 3,61

BIZKAIA 14 6,16 3.260 2,20

GIPUZKOA – – – –

LURRALDE ARTEKOA – – – –

EAE 22 4,84 4.772 1,13

ESTATUKO EREMUA 112 51,37 70.100 70,05

 GUZTIRA 134 19,94 74.872 17,80

Gatazkak ebazteko beste prozedurak sektoreko hitzarmenetan baino gehiago garatu izan 
dira enpresa hitzarmenetan, alabaina sektoreko hitzarmenetan baino langileen ehuneko 
handiagoa ukitzen dute enpresako hitzarmenetan. Sektoreko hitzarmenei eta Estatu 
eremuko enpresa handietako hitzarmenei dagokienez, berriz, ASEC nabarmentzen den 
arren, hala ere, enpresa handietan gatazkak ebazteko beste prozedura berezi batzuk ere 
fi nkatu izan dira, eta kasu batzuetan zehatz samarrak, lan gatazkak (kolektiboak eskuarki) 
konpontzeari dagokionez, egituratutako tratamendu bat eta adiskidetze, bitartekotza eta 
arbitrajea bezalako formulen bideak seinalatzen dituztenak (Grupo Repsol, ONCE, eta 
abar). Ondoko lerroetan, ONCEko hitzarmen kolektiboan itundutakoa jasoko dugu: 
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HAMABOSGARREN KAPITULUA

Gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko prozedurak

83. artikulua. Eremua.

1.  Kapitulu honek, ONCEren eta haren langileen edo hauek ordezkatzen dituzten anto-
lakundeen artean sortutako gatazkak ebazteko prozedurak arautzen ditu. 

2.  Kapitulu honetan araututako prozeduretatik at geratuko dira gatazkak baldin Estatua, 
autonomia erkidegoa, diputazioak, udalak edo hauen mendeko erakundeak parte badira 
eta transakzioa edo abenikoa debekatuak badituzte.

84. artikulua. Objektua.

1.  Nahitaez jarri beharko dira kapitulu honetan jasotako gatazkak ebazteko prozeduren 
mende langile asko biltzen duten lan gatazkak, edo desadostasuna sortzen duen inter-
pretazioa pertsonen gaineko interesak edo interes kolektiboak ukitzen baditu.  

2.  Kapitulu honen ondorioetarako, gatazka kolektiboak izango dira banako langile batek 
bultzatuak izan arren, konponbidea langile talde bati hedatu edo orokortu dakiokeenean 
ere.

85. artikulua. Prozedurak.

Gatazka kolektiboak konpontzeko prozedurak honakoak dira:

a) Hitzarmen kolektibo honetako 8. kapituluan 

Aurreikusitako batzorde paritarioan adostutako.

b) Bitartekotza.

c) Arbitrajea.

86. artikulua. Bitartekotza.

1.  Bitartekotza gauzatzeko ez dago aldez aurretik ezarritako tramitaziorik, ezpada bitartekoa 
izendatzea eta, lortzen bada, abenikoa formalizatzea.

2.  Bitartekotza prozedurari ekiteko, alderdiek adostasuna lortu beharko dute, dituzten 
desadostasunak idatziz jarri, bitartekoa izendatu eta honen eginkizuneko gestioa edo 
gestioak fi nkatzeko.  

Kopia bat helaraziko da batzorde paritarioko idazkaritzara. 

3.  Bitartekoa, alderdiek izendatuko dute elkarrekiko akordioaz, eta xede horretarako ba-
tzorde paritarioak onartutako zerrendako adituak lehenetsiko dituzte.  

Batzordeko idazkaritzak jakinaraziko dio izendapena bitartekoari, eta bere zeregina bete-
tzeko beharrezkoak diren nondik norako guztiak jakinaraziko dizkio halaber. 
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4.  Aurreko paragrafoetan zehaztutakoari kalterik egin gabe, edozein alderdik jo ahal izango 
du batzorde paritariora bitartekotza eske. Proposamen hau eginda, batzordea gatazkan 
dauden alderdiei zuzenduko zaie bitartekotza eskaintzeko.  

Eskaerarik izan ezean, eta arrazoi sendoak egonez gero, batzorde paritarioak, aho batez 
hala erabakitzen badu, alderdiengana jo ahal izango du, eta akuilatu ahal izango ditu 
gatazka bitartekotzaren bidez konpontzeko eska dezaten. 

5.  Bitartekoak alderdiei eskainitako soluzio proposamenak, libreki onartu edo errefusatu 
ahal izango dituzte. Onartuz gero, lortutako abenikoak hitzarmen kolektiboan itundu-
takoaren eraginkortasun bera izango du. 

Akordio hau idatziz formalizatuko da, eta kopia bat helaraziko da dagokion lan adminis-
trazioko agintaritzara, Langileen Estatutuko 90. artikuluan zehaztutako xedeetarako eta 
aurreikusitako epean.

87. artikulua. Arbitrajea.

1.  Arbitraje prozeduraren bidez, gatazkan diren alderdiek beren borondatez adosten dute 
desadostasunen soluzioa hirugarren baten kargu uztea eta hark desadostasunei buruz 
ebazten duen soluzioa aldez aurretik onartzea. 

2.  Arbitrajea bultzatzeko alderdiek izenpetutako akordioa idatziz formalizatuko da, arbitraje 
konpromisoa izena izango du eta ondokoez osatuta egongo da gutxienez: 

Izendatutako arbitroaren edo arbitroen izena.

Arbitroaren laudoaren mende jartzen diren gaiak eta laudoa emateko epea.

Ukitutako alderdien helbidea.

Alderdien data eta sinadura.

3.  Arbitraje konpromisoaren kopiak helaraziko dira batzorde paritarioaren idazkaritzara 
eta, agerikoa eta publikoa izan dadin, dagokion lan administrazioko agintaritzara. 

4.  Arbitroa edo arbitroak libreki izendatuko dira aldekotasunik gabeko adituen artetik. 
Izendapena, kapitulu honetako 86. artikuluko 3. atalean, bitartekoena egiteko aipatu 
dugun gisa berean jakinaraziko da.

5.  Arbitraje konpromisoa formalizatu ondoren, alderdiek ez dute joko beste inongo proze-
duratara arbitrajepeko gaiari edo gaiei buruz.

6.  Alderdien arteko kontraesan eta berdintasun printzipioak izango dira arbitraje prozedu-
raren ezaugarri. Arbitroak edo arbitroek beste aditu batzuen laguntza eskatu ahal izango 
dute behar izanez gero.

7.  Arbitroaren ebazpena loteslea eta berehala eraginkorra izango da, eta arbitraje konpro-
misoan fi nkatutako gai guztiak ebatziko ditu. 

8.  Arbitroak edo arbitroek beti batera jardungo dute, eta ebazpena arbitraje konpromisoan 
fi nkatutako epean jakinaraziko diete alderdiei, halaber batzorde paritarioko idazkaritzara 
eta dagokion lan administrazioko agintaritzara helaraziko da.

9.  Ebazpena, hala badagokio, gordailuan jarri, erregistratu eta argitaratu egingo da Langi-
leen Estatutuko 90. artikuluak aurreikusitako ondorio berberetarako.
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10.  Arbitroaren ebazpenak, hitzarmen kolektiboan itundutakoaren eraginkortasun bera 
izango du. 

11.  Kapitulu honetako 86. artikuluko 4. atalean zehaztutakoa aplikatuko da arbitraje proze-
duran.

88. artikulua. Gatazka.

1.  Greba eskubideari ekin edo gatazka kolektiboko neurriak hartu baino lehen, alderdiak 
kapitulu honetan jasotako gatazkak konpontzeko prozedurak agortzera konprometitzen 
dira.  

2.  Gatazka bat bitartekotza edo arbitrajepean jarri bada, alderdiek ez dute joko grebara edo 
gatazka neurrietara arbitraje prozedurak dirauen bitartean. 

Bestalde, esan beharra dago hitzarmen batzuek, gutxi badira ere, ez dutela garatutako 
prozedurarik jasotzen, eta prozedura mota aipatu besterik ez dute egiten (a.b.: arbitra-
jea). 

6.2. Unean-unean berrikusi beharreko gaiak: kontratazioa eta enplegua

Atal honetan gaurkotasunekotzat jo ditugun gaiak jorratu ditugu, atal espezifi ko bat merezi 
dutenak, alegia. Halatan, bada, txosten honetan, kontratazioari eta enpleguari buruzko 
azterketa egiteko aukera egin dugu, zeren eta gai hau garrantzitsuenetarikoa baita la ha-
rremanen ikuspegitik. 

Xede horretarako, aurreneko azpiatal batean kontratazio modalitateak aztertu ditugu eta, 
horren ondotik, enpleguari buruzko konpromisoak eta gai honekin lotutako beste klausula 
batzuk jorratuko ditugu. 

Gai bakoitzean, legeek negoziazio kolektiboari uzten dioten tartea eta honek nola jokatu 
duen aztertu dugu. Halatan, bada, taula orokor batzuk aurkeztuko ditugu 2004. urterako 
negoziatutako hitzarmen kolektiboetan gai hauek izan duten presentziaren inguruan. Bes-
te alde batetik, hitzarmen lagin baten bitartez, egin nahi izan ditugu xehetasun handiagoko 
azterketa bat klausulen izaerari eta norainokoari buruz legeari dagokionean, hala nola hi-
tzarmenetan itundutakoen arteko konparazio bat.  

Lagin hau hogeita hamaika hitzarmenek osatzen dute (sektoreko 17 eta enpresako 14) 
funtzio eta lurralde eremu guztien artean banatuta. 

6.2.1. Kontratazio motak

Negoziazio kolektiboa, sektorekoa batik bat, luze eta zabal aritu izan da kontratazioaz, 
baina kontratazio mugagabeaz gutxixeago. Kontratu motaren arabera, arauek negoziazio 
kolektibora jotzerakoan, kasu batzuetan sektoreko negoziazio kolektiboraino iristen dira 
eta beste batzuetan sektorez azpiko  eremuko negoziazio kolektiboraino.

Auzitegi Gorenak behin eta berriz adierazi duenez, aldi baterako lan kontratua egiteko in-
guruabar objektiboak egon behar dira. “Erregulazio negoziagarri” deritzanak asko zabaldu 
ditu Langileen Estatutuak (LE) aldi baterako kontratazioari buruz jasotzen dituen arauak 
erredaktatzeko erabilitako terminoak. LEko 15. artikuluak behin-behineko kontratuen irau-
pena konbentzionalki erregulatzeko aldeei ematen dizkien aukerak, sektoreko hitzarmen 
kolektiboetako testuetan gehientsu jorratu den puntuetariko bat da. Enpresako hitzarme-
netan edo lantokikoetan ere jasotzen da, neurri txikiagoan bada ere. Obrako kontratuak, 
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lanaldi partzialekoak, prestakuntza eta praktikaldikoak, eta ordekotzakoak eta txandakoak 
isla txikiagoa izan dute negoziazio kolektiboan. Hitzarmen gutxik jasotzen dituzte muga-
gabeko kontratazioa, bitarteko lan kontratuak, aldizkako kontratu fi nkoak eta aldi baterako 
beste kontratu mota batzuk.

A. KONTRATU ARRUNTA: MUGAGABEA, LANALDI OSOKOA

Kontratu mugagabea: zerbitzuak emateko denboran ez da mugarik zehazten, kontratua-
ren iraupenari dagokionez. Hitzez zein idatziz formaliza daiteke, non ez diren kontratazio 
mugagabea sustatzeko programa publikoari atxikiak, elbarriak eta formalizatzeko idatziz 
jaso beharra zehazten duten beste batzuk. Edonola ere, zeinahi alderdik eskatu ahal izan-
go du kontratua idatziz formaliza dadin, baita lan harremanean zehar ere. Halaber, fi nko 
bihurtuko dira, zeinahi dela ere daukaten kontratu mota, Gizarte segurantzan alta emanak 
izan ez diren langileak eta lege iruzurrez egindako aldi baterako lan kontratua duten lan-
gileak.

Langileen Estatutuak (LE) ez du ia honelako kontratuen alderdi zehatzik jasotzen, eta 
kontrataziorako baldintza orokorretan kokatu behar da haien erregulazioa. LEko 15.1 ar-
tikuluak haren aipamen bat egiten du kontratuaren iraupena arautzerakoan: “lan kontratua 
mugagabeko denbora baterako edo iraupen jakin baterako egin ahal izango da.” 

Beste kontratazio modalitate batzuetan ere (lanaldi partzialeko kontratuak eta aldizkako 
fi nkoak) mugagabea izan daiteke kontratuaren iraupena, eta atal honetan aztertuko ditugu.

Kontratazio mugagabea sustatzeak (1997. urtean ezarria, hasiera batean lau urterako) 
lanetik kanporatzeko kostua malgutzea ekarri zuen berekin zenbait kolektiborentzat. 63/
1997 Legeari jarraiki, 1998. urtera arte (8/1997 Errege Lege Dekretua indarrean sartu eta 
urtebete geroago) izenpetutako aldi baterako kontratuak kontratazio mugagabea susta-
tzeko kontratu bihur zitezkeen enpresa beraren barnean. Data haren ondotik izenpetutako 
aldi baterako lan kontratuei dagokienez, xede horretarako negoziazio kolektiboak zehaz-
tuko zuena aipatzen zuen. Negoziazio kolektiboaren aipamen hau desagertu zen 12/2001 
Legetik, gaur egun indarrean dugunetik, alegia. Bestalde, kolektibo gehiago sartu ziren 
barnean, beraz haren hedadura handiagoa egin da. Kontratu mugagabe arruntaren aldean, 
kontratu honen ezaugarria zera da, langileen kolektibo zehatz batzuk jasotzen dituela eta 
horrez gain, kontratua arrazoi objektiboengatik amaitu eta amaiera hau bidegabekotzat 
jotzen bada, kalte ordaina, zerbitzuan egindako urte bakoitzeko 33 egunekoa dela (45 izan 
beharrean), eta urtebetetik beherako denbora tarteak proportzionalki hainbanatuko dira, 
24 hilabeteraino gehien jota (42 izan beharrean). Praktikaldi eta ikastun kontratuetarako 
ere Langileen Estatutuko lehen xedapen gehigarrian jasotzen da kontratazio mugagabea 
sustatzea.

2004. urtean, enplegua sustatzeko programa publikoak hobariak zehazten zituen Gizarte 
Segurantzako kotizazio kuotetan zenbait kolektiborentzat. Halatan, bada, zerga, admi-
nistrazio, gizarte segurantza eta laneko neurrien gaineko 62/2003 Legearen 44 artikuluak 
ondoko hau xedatzen zuen:  

44. artikulua. Enplegua sustatzeko programa 2004. urterako

Bat. Aplikazio eremua.

1.  Enplegua sustatzeko programak zehazten dituen hobariak honako hauek jaso ahal izan-
go dituzte:

Lan bulegoan izena emana duten langile langabeei kontratu mugagabeak egiten dizkieten 
enpresek, baita aldizkako langile fi nkoak kontratatzen dituztenek ere, Lege honetan ze-
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hazten diren betekizun eta baldintzen arabera, jarraian aipatzen ditugun kolektiboetariko 
batekoak badira:

a) 16 eta 45 urte bitarteko emakume langabeak.

b) Emakume langabeak, baldin emakumezkoen enplegu indize txikia duten lanbideetarako 
edo egitekoetarako kontratatzen badituzte.

c) Lan bulegoan sei hilabetean edo gehiagotan etengabe erregistratuta egon diren langa-
beak.

d) 45 eta 55 urte bitarteko langabeak.

e) 55 eta 65 urte bitarteko langabeak.

f) Kontratatzeko unean urtebete edo gehiagoko langabezia prestazioak edo sorospenak 
jasotzeko dituzten langabeak. 

g) Gizarte Segurantzako nekazaritzako erregimen bereziko langileentzako langabezia so-
rospena jasotzen duten langabeak eta nekazaritzako errenta jasotzen dutenak.

h) Txertaketarako errenta aktiboa deritzan berariazko laguntza ematen duen programan 
onartutako langabeak.  

i) Lan bulegoan erregistratutako emakume langabeak, baldin erditu ondoko 24 hilabetee-
tan kontratatzen badituzte.

1.2. Gizarte Segurantzako bere kontuko langileen edo autonomoen erregimen bereziaren 
aplikazio eremuan sartzen diren langileak –bertan gutxienez 2003ko urtarrilaren 1etik erre-
gistratuta badaude- mugagabe kontratatzen badituzte, aldizkako langile fi nkoen kontrata-
zioa barne, lan bulegoan erregistratuta dauden eta aurreko atalean aipatutako kolektiboe-
tariko batekoak diren langile langabeak.  

1.3. Irabazi asmorik gabeko enpresak eta entitateek mugagabe kontratatzen badituzte, 
aldizkako langile fi nkoen kontratazioa barne, edo aldi baterako, baztertutako langile lan-
gabeak, Lege honetan aurreikusitako hobariak jaso ahal izango dituzte bertan zehazten 
diren baldintzen arabera. Gizarte zerbitzu eskudunen aurrean egiaztatuko da gizarte baz-
terketa egoera eta ondoren aipatuko ditugun kolektiboetariko batekoa izateak zehaztuko 
du egoera hori: 

a)  Txertaketako errenta minimoa edo, autonomia erkidego bakoitzean onartutako izenaren 
arabera,  izaera bereko edo bertsuko beste edozein prestazio jasotzen dutenak.

b)  Aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak ezin jaso ditzaketen pertsonak,  honako 
arrazoi hauengatik:

1ª  Bete beharreko egoitza edo erroldatze denbora, edo prestazioa jasoko duen unitatea 
osatzeko epea ez betetzea.

2ª Prestazioa jasotzeko legeak ezarritako gehienezko epea agortu izana.

c)  Adingabekoen babes erakundeetatik datozen 18 eta 30 urte bitarteko gazteak.

d)  Errehabilitazio eta gizarteratze bidean dauden droga mendekotasun edo alkoholismo 
arazoak izan dituzten pertsonak.

e)  Presondegietako espetxeratutakoak, baldin haien zigor egoera dela eta lan egiteko auke-
ra badute, hala nola baldintzapean askatutakoak eta preso ohiak. 
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(...)

Hala ere, Enplegu Institutu Nazionalean erregistratutako kontratu mugagabeen portzen-
tajea guztizkoaren %8 ingurukoa da betiere, eta honek frogatzen du, antza, kontratazio 
mugagabea ez dela ia erabiltzen lan merkaturako sartzeko bide gisa. 

Negoziazio kolektiboak oso gutxitan jorratu du kontratatu mugagabeen gaia eta jorratu 
duenean ere beste aukera bat balitz bezala hartu du kontratazio modalitate mordoaren 
artean, eta arau aipamenak besterik ez du egin, bete beharreko baldintzak garatu gabe 
eta proba aldiak baizik zehaztu gabe, gehientsuetan LEak zehaztutako jarraibideen ildotik, 
eta batzuetan iraupena are gehiago luzatu du. Aipamen hauek Estatu eremuko sektoreko 
negoziazioan izaten dira bereziki. Adibide gisa, jarraian jasoko dugu aparkaleku eta gara-
jeetako sektorearen hitzarmeneko 29. artikuluak xedatzen duena: 

(...)

d)  Kontratazio mugagabea sustatzeko kontratua, langile langabeen kontratazio egonkorra 
errazteko ematen diren xedapenen arabera, Langileen Estatutuko 17.3 artikuluak ema-
ten dituen eskumenen eredura.

B. BEHIN-BEHINEKO KONTRATUA

Lan arautegiak kontratu mugagabea jotzen duenez kontratu “normaltzat”, behin-behi-
neko kontratua “salbuespenezko” kontratua da, inguruabar jakin batzuetan baizik ezin 
egin daitekeena, alegia, esate baterako, merkatuko gorabeherak eta zereginak edo es-
kaerak metatu izana, enpresaren jarduera normala bada ere. Kontratu mota hau egitea 
justifi katzeko aparteko abagunea egon behar da, errepikatzen ez dena, alegia, ez perio-
dikotasunez –horretarako dago lanaldi partzialeko kontratua– ezta periodikotasunik gabe 
ere –horretarako daude aldizkako fi nkoak–, alabaina, errealitatea bestelakoa da, itxura 
guztien arabera. 

Kontratu honen helburua, merkatuak abagune jakin batzuetan dituen egoerei aurre egitea 
da, dela zereginak metatu izana, eskaera sobera, enpresaren jarduera normala bada ere. 
Hitzarmen kolektiboaren bitartez zehaztu ahal izango da zein jardueratan kontrata dai-
tezkeen behin-behineko langileak, hala nola irizpide orokorrak fi nkatu honelako kontratuen 
kopuruaren eta enpresako lanpostu guztien arteko erlazioa egokia izan dadin. Kontratuen 
benetako iraupena zazpi egunekoa baino gutxiagokoa bada, enpresak Gizarte Seguran-
tzari gertakizun arruntengatik ordaintzen dion kuota %36 gehituko da.  Bestalde, kontra-
tua mugagabe bihurtuko da baldin hau amaitu ondoren langileak lan bera egiten segitzen 
badu. Kontratua lanaldi osokoa zein lanaldi partzialekoa izan daiteke.  Kontratua idatziz 
formalizatu behar da lau aste baino gehiago irauten badu, edo lanaldi partzialerako egiten 
bada, eta azaldu beharko dira hau justifi katzen duten arrazoiak edo inguruabarrak eta 
kontratuaren iraupena. Enpresaburuak, kontratua egin ondorengo hamar egun baliodunen 
epean jakinarazi beharko dio kontratuaren edukia dagokion lan zerbitzu publikoari. Era 
berean, luzapenik adostuz gero, hura ere jakinarazi beharko du. Kontratua amaitutakoan, 
2001eko martxoaren 4az geroztik egin bada, langileak kalte ordaina jasotzeko eskubidea 
izango du, eta honen zenbatekoa, lanean egindako urte bakoitzeko zortzi eguneko soldata 
ordainduta aterako litzatekeen kantitatearen parte proportzionala izango da, edo, izanez 
gero, aplikatu beharreko berariazko arautegiak fi nkatzen duena.

Iraupenari dagokionez, LEaren 15.1 b artikuluak honako hau xedatzen du:

 “Merkatuaren gorabeheren eraginez, eta zereginak metatu edo eskabide larregi izatearen 
eraginez, halako kontratuak egitea beharrezkoa denean, nahiz eta aipatutako lan guztiok 
enpresaren ohiko jarduerakoak izan. Halako kasuetan, sei hilabeteko iraupena izan de-
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zakete kontratuek gehienez ere, hamabi hilabeteko aldian, egoera horiek sortzen direnetik 
kontatzen hasita. 

Estatuko hitzarmen kolektibo sektorialen eta, halakorik ezean, maila apalagoko hitzarmen 
sektorialen bidez, kontratu mota horien gehienezko iraupena mugatu eta zein sasoitan 
egin ahal izango diren zehazteko modua egongo da, dena delako egoera gertatzeko garai 
batzuetan izaten den joera kontuan izanda. Kasu horretan, kontratu horretaz baliatzeko 
gehienezko denbora tartea hamazortzi hilabetekoa izango da, eta kontratua ezin izango da 
epe horren hiru laurdeneko epea baino luzeagoa izan; gehienezko muga hamabi hilabete-
koa izango da.

Egindako kontratua legez ezarritako gehienezko muga edo konbentzioz ezarritako muga 
baino epe laburragokoa bada, bi aldeak ados jarrita luzatzeko modua egongo da, baina 
behin bakarrik. Dena den, kontratuak guztira ezin izango du gehienezko muga baino ge-
hiago iraun.

Hitzarmen kolektiboetan behin-behineko langileak zein jardueratarako kontrata daitezkeen 
zehaztu ahal izango da, eta horrekin batera, irizpide orokor batzuk ere jarri ahal izango dira 
enpresa barruan kontratu mota hori dutenen eta plantilla osoaren artean oreka egokiari 
eutsi ahal izateko.”

Halatan, bada, Langileen Estatutuak eskumena ematen die Estatuko sektoreko hitzarmen 
kolektiboei –edo, halakorik izan ezean, maila apalagoko sektoreko hitzarmenei– kontra-
tuen gehienezko iraupena aldatzeko (6 hilabete 12 hilabeteko aldian) gehienez 12 hilabe-
teraino (lehen 13,5 hilabete ziren) 18 hilabeteko aldian. 

Behin-behineko kontratuak luzatzeko aukera hau sektoreko hitzarmenetan gehiengoz era-
bili dute (sektoreko hitzarmenen %63, eremu horretako langileen %71 ukitu dituztenak), 
eta are enpresakoetan ere, ez dagokien arren.  

6.30 taula.  Behin-behineko kontratuei buruzko klausulak 2004. urtean indarrean 
ziren hitzarmen kolektiboetan 

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 97 63,40 237.245 70,91

ENPRESA 141 27,16 30.743 35,71

PRIBATUA 136 28,04 29.634 38,85

PUBLIKOA 5 14,71 1.109 11,29

GUZTIRA 238 35,41 267.988 63,70
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B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 33 26,40 27.213 65,04

BIZKAIA 52 22,91 61.947 41,88

GIPUZKOA 39 46,99 81.197 78,18

LURRALDE ARTEKOA 8 42,10 24.224 89,73

EAE 132 29,07 194.501 60,66

ESTATUKO EREMUA 106 48,62 73.487 73,44

 GUZTIRA 238 35,41 267.988 63,70

Tratamendua homogeneoa izan da gehienetan: kontratuen iraupena gehienezko mugarai-
no luzatzea (industria kimikoa, industria siderurgikoa), baina zenbait kasutan lehengo ge-
hienezko iraupena fi nkatu da (6 hilabete 12 hilabeteko aldian aseguruen bitartekotza), edo 
tartekoa (9 hilabete 12 hilabeteko aldian Bizkaiko larrukien industria, 12 hilabete 16 hilabe-
teko aldian Gipuzkoako papergintzan, etab.). Errepikatu egin dira halaber, arau aldaketei 
entzungor eginda, lehen baimentzen ziren iraupenak (a.b.: gutxienez sei hilabeteko iraupe-
na, 13 hilabete eta 15 egunera luza daitezkeenak, 18 hilabeteko aldian Encartacionesen). 
Bitxiagoa da iraupena enpresako hitzarmenetan zehaztea, Langileen Estatutuak sektoreko 
hitzarmenei bazik ez baitie eskumen hau ematen. Halatan, bada, hitzarmenak batzuetan 
sektoreko hitzarmenean jasotakoa islatzen du (a.b.: Crown Cork), iraupen txikiagoa zehaz-
ten du (a.b.: 3 hilabete 12 hilabeteko aldian Sistema a Domicilio) edo are iraupen handia-
goa ere (a.b.: 15 hilabete 18 hilabeteko aldian Muruetako Ontziolan).

Lurraldeei erreparatuta, aipatu behar da Gipuzkoan klausula eredu bat dagoela, ABLEen 
bitartez egindako kontratazioei kontratuaren luzapena galarazten diena, Gipuzkoako in-
dustria siderurgikoaren sektoreko hitzarmenaren testu honetan ageri den bezala: 

38. artikulua. Behin-behineko kontratuak.

Langileen Estatutuaren testu bat eginaren 15.1.b artikuluan zehaztutakoaren arabera, 
gehienezko iraupena aldatzea erabaki dugu honelako kontratuetan: 2001eko martxoaren 
3tik goiti formalizatu eta hitzarmen hau sinatutakoan indarrean izanik, merkatuaren go-
rabeheren eraginez, zereginak metatu edo eskabide larregi izatearen eraginez egindako 
kontratuak, aipatutako Legeak eta abenduaren 18ko 2720/1998 Errege Dekretuak arautzen 
dituenak (behin-behineko kontratuak produkzioaren egoeragatik).   

Honelako kontratuen gehienezko iraupena hamabi hilabetekoa izango da guztira hamasei 
hilabeteko aldian, hura erabiltzeko arrazoia edo egoera sortzen direnetik kontatzen hasita.

Artikulu honetan aipatutako behin-behineko kontratuen iraupena luzatzea, ezin izango dute 
erabili langileak lagatzeko kontratuetarako hitzarmen honek ukitzen dituen enpresek mer-
katuaren gorabeheren eraginez, zereginak metatu edo eskabide larregi izatearen eraginez 
aldi baterako lan enpresekin egingo dituzten kontratuetan.

Martxoaren 2ko 5/01 E.L.D.ak zehaztutakoaren arabera, kontratua amaitutakoan, langileak 
kalte ordaina jasotzeko eskubidea izango du, eta honen zenbatekoa, lanean egindako urte 
bakoitzeko zortzi eguneko soldata ordainduta aterako litzatekeen kantitatearen parte pro-
portzionala izango da. 
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Beste lurralde eremuetan, ia beti klausulek kontratuen iraupena luzatzeko aipamenak 
besterik ez dute egiten, eta kasu batzuetan, kalte ordainak zehazten dira kontratua amai-
tzerako, Langileen Estatutuak xedatutakoaren arabera –8 egun urteko– (a.b.: Arabako 
metalaren merkataritza) edo handiagoak (10 egun lan egindako urte bakoitzeko Arabako 
metalaren merkataritzan, 12 egun urteko Gipuzkoako arrain handizkariak, etab.).

6.31 taula.  Aztergai izan ditugun hitzarmen kolektiboen laginean behin- behineko 
kontratuei buruz negoziatutako edukien laburpena 

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

ARABAKO ARDOAREN INDUSTRIA 12 hilabete 16 hilabeteko aldian.
Egun bateko soldatako kalte ordaina hileko

BIZKAIKO ARRASTEKO ARRANTZA

GIPUZKOAKO BAKAILAOTARAKO 
BIKOTEAK

8 hilabete 12 hilabeteko aldian.
Gehienez %10 arrantza unitate bakoitzeko.

ESTATUKO LOREZAINTZA 6 hilabete 12 hilabeteko aldian.

MARQUES DE RISCAL ARDOAK  (ARABA)

CESPA (BILBO LOREZAINTZA) 6 hilabete 12 hilabeteko aldian.
Arrazoia zehaztu.

GOROLDI (GIPUZKOAKO LOREZAINTZA)

ERAIKUNTZA

ARABAKO ERAIKUNTZA 12 hilabete 16 hilabeteko aldian.
Kalte ordainak: %7 (<365 egun) eta %4,5

BIZKAIKO ERAIKUNTZA Kalte ordainak: %7 (<365 egun) eta %4,5

GIPUZKOAKO ERAIKUNTZA 12 hilabete 18 hilabeteko aldian.
Kalte ordainak: %4,5

ESTATUKO ERAIKUNTZA 12 hilabete 18 hilabeteko aldian.
Kalte ordainak: %7 (<365 egun) eta %4,5

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTATUA) 6 hilabete 12 hilabeteko aldian.

INDUSTRIA

ARABAKO SIDERURGIA 13,5 hilabete 18 hilabeteko aldian.

BIZKAIKO SIDERURGIA 12 hilabete 18 hilabeteko aldian.

GIPUZKOAKO SIDERURGIA 12 hilabete 16 hilabeteko aldian. ABLEak izan 
ezik. Kalte ordainak: 8 egun urteko

ESTATUKO INDUSTRIA KIMIKOA 12 hilabete 18 hilabeteko aldian.

SIDENOR (ARABA) Soldataren %75 prestakuntza etapan.
Finko bihurtzeko aurreikuspenak

BIZKAIKO ACERÍA COMPACTA Ordezpenak oporretan

AZKOITIKO ACERIAS Y FORJAS 

TUBOS REUNIDOS (EAE) Lanpostuen %7tik %5ra bitartean aldi baterako 
langileak

BRIDGESTONE (ESTATUA) Gehienez 24 hilabete. Finkoa 6 hilabeteren 
buruan lanpostu hutsik egonez gero.

EDUKIAREN AZTERKETA
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ARABAKO METALAREN MERKATARITZA 12 hilabete 16 hilabeteko aldian.
Kalte ordainak: 8 egun urteko

BIZKAIKO METALAREN MERKATARITZA

GIPUZKOAKO METALAREN MERKATARITZA 12 hilabete 16 hilabeteko aldian.
ABLEak izan ezik

ESTATUKO EROSTETXE HANDIAK 12 hilabete 18 hilabeteko aldian. 

VITAL KUTXA (ARABA) Behin-behinekoen %10eko erreserba 
mugagabe kontratatzeko.

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA)

GIPUZKOAKO POLIKLINIKA Behin-behinekoak fi nko bihurtzea aztertu.

EUSKO TRENBIDEAK (EAE) Lan poltsa beharrizanetarako.

SABECO (ESTATUA) %80 kontratu mugagabe

Azkenik, hitzarmen batzuk beste gai batzuk ere zehaztu egin dituzte, hala nola behin-be-
hinekotasun plusak (a.b.: Bizkaiko osasun establezimendu pribatuak) edo behin-behine-
kotasuna ez dela izango enpresaren kontratazio sistemaren oinarria aldarrikatzea (a.b.: 
Eclair Prym).

C. LAN EDO ZERBITZU JAKIN BATERAKO KONTRATUA

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratua, lan jakin bat egiteko edo zerbitzu jakin bat ema-
teko egiten da, autonomia eta berezko ezaugarriak ditu enpresaren jardueraren barnean, 
eta denboran mugatua bada ere, hasiera batean behintzat haren iraupena ezezaguna da. 
Estatuko sektoreko hitzarmenek eta maila apalagokoek, enpresako hitzarmenek barne, 
esan ahal izango dute zeintzuk diren honelako kontratuekin bete daitezkeen lanak edo 
zereginak.

Kontratuaren iraupena, lana edo zerbitzua bururatzeko behar bestekoa da. Kontratuak 
iraupena edo muga adieraziz gero, gutxi gorabeherakotzat jo beharko da. Urtebetetik 
gorakoa izanez gero, kontratua amaitzeko aldez aurretik jakinarazi beharko da lana edo 
zerbitzua amaitu baino 15 egun lehenago. Enpresaburuak baldintza hau bete ezean, kalte 
ordainetan bete ez den epeko lansariak eman beharko dizkio langileari. Kontratu hauen 
benetako iraupena zazpi egunekoa baino laburragoa izanez gero, enpresak Gizarte Segu-
rantzari gertakizun arruntengatik ordaintzen dion kuota %36 gehituko da.   

Halaber, mugagabe bihurtuko da baldin amaierara iritsita aldeetariko batek denuntziatzen 
ez badu, eta lanean segituko du. Lan jarduna lanaldi osokoa zein lanaldi partzialekoa izan 
daiteke. 

Kontratua idatziz formalizatuko da, eta argi aski zehaztu beharko ditu kontratazio mota 
eta kontratuko lana edo zerbitzua. Enpresaburuak, kontratua egin ondorengo 10 egun 
baliodunen epean jakinarazi beharko dio kontratuaren edukia dagokion Lan Zerbitzu Pu-
blikoari. 

Kontratua amaitutakoan, 2001eko martxoaren 4tik aurrera egina bada, langileak kalte 
ordain bat jasotzeko eskubidea izango du, eta honen zenbatekoa, lanean egindako urte 
bakoitzeko zortzi eguneko soldata ordainduta aterako litzatekeen kantitatearen parte 
proportzionala izango da, edo, izanez gero, aplikatu beharreko berariazko arautegiak 
fi nkatzen duena.
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Langileen Estatutuko 15.1.a artikuluak honela arautzen du lan edo zerbitzu jakin baterako 
kontratua: 

“Langilea lan edo zerbitzu jakin batzuk aurrera eramateko kontratatzen denean, enpresako 
jardueraren baitan autonomia eta berezko ezaugarriak izanik, eta lana bukatzeko epea, na-
hiz eta denboran mugatuta egon, iraupen jakin gabekoa baldin bada. 

Estatuko hitzarmen kolektibo sektorialetan eta maila apalagokoetan, horien barruan direla 
enpresa bakoitzeko hitzarmenak ere, enpresa barruan berezko ezaugarriak dituzten lanak 
edo eginkizunak zein diren zehaztu beharko da, aipatzen ari garen kontratu motarekin be-
tetzeko modukoak zein diren jakiteko.”

Halatan, bada, Langileen Estatutuak iraupen mugatuko kontratuak egiteko aukera ematen 
du Langilea lan edo zerbitzu jakin batzuk aurrera eramateko kontratatzen denean, enpre-
sako jardueraren baitan autonomia eta berezko ezaugarriak izanik, eta lana bukatzeko 
epea, nahiz eta denboran mugatuta egon, iraupen jakin gabekoa baldin bada, eta uzten 
du sektoreko edo eta enpresako negoziazio kolektiboak berezko ezaugarriak dituzten lan 
edo eginkizun horiek zein diren zehaztu ahal dezan, honelako kontratuekin betetzeko mo-
dukoak zein diren jakiteko.

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratua ohikoa da eraikuntzan (lan material jakinen bat), 
baina beste sektore batzuetara ere hedatu egin da (a.b.: garbiketa). 

Lan edo zerbitzuko kontratuei buruzko klausulak jasotzen dituzten hitzarmen kolektiboen 
kopurua garrantzitsua da (%22) –batez ere sektoreko negoziazioan (%39)-, baina gutxik 
zehazten dituzte honelako kontratuekin betetzeko modukoak diren lan edo zerbitzu horiek 
(Arabako zementutik eratorritako industriak, Estatuko etxez etxe saltzeko produktu kuzi-
natuen egileak, etab.).  

6.32 taula.  Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuei buruzko klausulak, 
2004. urtean indarrean ziren hitzarmen kolektiboetan 

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 60 39,22 186.236 55,66

ENPRESA 86 16,57 20.755 24,11

PRIBATUA 83 17,11 20.302 26,61

PUBLIKOA 3 8,82 453 4,61

GUZTIRA 146 21,72 206.991 49,18

B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 17 13,60 15.190 36,30

BIZKAIA 28 12,22 32.083 21,69

GIPUZKOA 22 26,51 75.754 72,93

LURRALDE ARTEKOA 5 26,31 21.884 81,06

EAE 72 15,86 144.911 45,19

ESTATUKO EREMUA 74 33,94 62.080 62,04

 GUZTIRA 146 21,72 206.991 49,18

EDUKIAREN AZTERKETA
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Sektoreko hitzarmen batzuek kalte ordain bat aurreikusten dute kontratua amaitzen dene-
rako (hilabete bat urteko baldin bi urtetik gorakoa bada argazkigintzaren industrian, 8 egun 
urteko industriako produktu kimikoen merkataritzan, etab.).

Gutxitan zehaztu dira lan edo zerbitzu jakin baterako kontrataziorako mugak (a.b.: urtebe-
te BSH Krainel). Are bakanagoak dira honelako kontratuak erabat baztertzen dituztenak 
(a.b.: loterien administrazioak). 

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratua era desberdinez jorratzen da lurralde eremuen 
arabera. Halatan, bada, Estatu eremuko sektoreko hitzarmenek kontratazio motei buruzko 
katalogo luzea zehaztu dute, tartean lan edo zerbitzu jakin baterako kontratua dela. Eta 
batzuetan, honelako kontratua erabiltzera bultzatzen dute kanpoko kontratazioaren kal-
tetan, batez ere aldi baterako lan enpresen (ABLE) bitartez egindakoaren kaltetan (a.b.: 
industria kimikoa).

Gipuzkoan, aipatzekoa da sektoreko negoziazio kolektiboan dagoen klausula eredu bat, 
aldi baterako lan enpresak erabiliz gero zeregin hauek zein diren enpresa mailan zehaztu 
behar dela dioena, siderometalurgiako industriaren hitzarmeneko ondoko testuan ageri 
den bezala:

39. artikulua. Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuak.

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratutzat joko dira enpresako jardueraren baitan auto-
nomia eta berezko ezaugarriak izanik, lan edo zerbitzu jakin bat egiteko helburua dutenak 
edo eta, gehitutako lan kopurua dela eta, aski bereiziak diren lanak edo zereginak betetze-
ko egiten direnak, baldin lana bukatzeko epea, nahiz eta denboran mugatuta egon, iraupen 
jakin gabekoa bada.

Enpresek kontratu hauen arrazoien berri emango diete langileen ordezkariei, eta zehaztuko 
dituzte langileen kopurua, lanbide taldeak eta aurreikusitako iraupena.  

Hitzarmen honen eraginpeko enpresek aldi baterako lan enpresekin langileak lagatzeko 
kontraturik eginez gero, lan edo zerbitzu jakin baterako kontratazio mota hau erabili ahal 
izango dute aldez aurretik enpresako zuzendaritzaren eta langileen legezko ordezkarien 
arteko akordioaz kontratu mota honekin betetzeko modukotzat zehaztutako zeregin edo 
lanetarako.  

Akordiorik ez balego kontratu mota honekin betetzeko modukoak diren zeregin edo lanak 
zehazterakoan, aldeek PRECOra jo ahal izango dute desadostasunak konpontzeko (Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 66 zenb. 00/04/04.

Martxoaren 2ko 5/01 E.L.D.ko 3. artikuluak zehaztutakoaren arabera, kontratua amaitu-
takoan, langileak kalte ordaina jasotzeko eskubidea izango du, eta honen zenbatekoa, 
lanean egindako urte bakoitzeko zortzi eguneko soldata ordainduta aterako litzatekeen 
kantitatearen parte proportzionala izango da. 

Bizkaian eta Araban lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuei buruzko klausulak are ze-
haztugabeagoak eta heterogeneoagoak dira.
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6.33 taula.  Aztergai izan ditugun hitzarmen kolektiboen laginean lan edo zerbitzu 
jakin baterako kontratuei buruz negoziatutako edukien laburpena 

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

ARABAKO ARDOAREN INDUSTRIA

BIZKAIKO ARRASTEKO ARRANTZA

GIPUZKOAKO BAKAILAOTARAKO 
BIKOTEAK

ESTATUKO LOREZAINTZA Iraupena bi urtetik gorakoa izanez gero, 
hilabeteko kalte ordaina urteko

MARQUES DE RISCAL ARDOAK  (ARABA)

CESPA (BILBO LOREZAINTZA) Zereginak. Iraupena 18 hilabetetik gorakoa 
izanez gero, hilabeteko kalte ordaina urteko

GOROLDI (GIPUZKOAKO LOREZAINTZA)

ERAIKUNTZA

ARABAKO ERAIKUNTZA Lan jakin baterako kontratua. 3 urte arte obrako 
fi nkoa. Kalte ordainak: %4,5

BIZKAIKO ERAIKUNTZA Lan jakin baterako kontratua. 3 urte arte obrako 
fi nkoa. Kalte ordainak: %4,5

GIPUZKOAKO ERAIKUNTZA Lan jakin baterako kontratua. 3 urte arte obrako 
fi nkoa. Kalte ordainak: %4,5

ESTATUKO ERAIKUNTZA Lan jakin baterako kontratua. 3 urte arte obrako 
fi nkoa. Kalte ordainak: %4,5

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTATUA) Lan jakin baterako kontratua. eta obrako fi nkoa. 

INDUSTRIA

ARABAKO SIDERURGIA Langileei jakinarazi

BIZKAIKO SIDERURGIA Langileei jakinarazi

GIPUZKOAKO SIDERURGIA 
Jakinarazi. Zereginei buruzko akordioa aldeen 
artean ABLEak erabiltzeko. Kalte ordaina: 8 
egun urteko

ESTATUKO INDUSTRIA KIMIKOA Langileei jakinarazi

SIDENOR (ARABA)

BIZKAIKO ACERÍA COMPACTA

AZKOITIKO ACERIAS Y FORJAS 

TUBOS REUNIDOS (EAE) Behar-beharrezkoak bakarrik eta Lanpostuen 
%7tik %5ra bitartean aldi baterako langileak

BRIDGESTONE (ESTATUA)

EDUKIAREN AZTERKETA
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ZERBITZUAK

ARABAKO METALAREN MERKATARITZA

BIZKAIKO METALAREN MERKATARITZA

GIPUZKOAKO METALAREN MERKATARITZA Jakinarazi. Zereginei buruzko akordioa aldeen 
artean ABLEak erabiltzeko

ESTATUKO EROSTETXE HANDIAK Zereginak eta batzorde mistoaren kontrola 
iraupena urtebetetik gorakoa bada.

VITAL KUTXA (ARABA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA)

GIPUZKOAKO POLIKLINIKA

EUSKO TRENBIDEAK (EAE)

SABECO (ESTATUA) Salmenta garai bereziak lan jakin baterako 
kontratuak egiteko

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuaren aldaera bat da obrako kontratu fi nkoa deri-
tzana, eraikuntza sektorean hasi zen 1992. urtean eta, geroztik, beste sektore batzuetara 
hedatu da (a.b.:garbiketa). Eraikuntzako hiru hitzarmen sektorialetan jasotzen da kontra-
tazio mota hau, gehienez 3 urteko iraupenarekin, eta halako mugigarritasun geografi ko 
batekin, eta lana amaitutakoan sorrarazitako soldataren %4,5eko kalte ordaina fi nkatzen 
da. 

Halaber, zenbait azpisektoretan, hala nola eraikinen eta lokalen garbiketa, bide garbiketa 
edo garraio publikoan subrogazio klausulak daude. Orokorrean, zerbitzuak ematerakoan 
enpresen ordezpenetatik lokabetu nahi dituzte halako lanak egiten dituzten langileak, 
enpleguan egonkortasuna sortze aldera. Hartara, egiteko modu bi ageri dira: bata, sekto-
reko hitzarmenetan itundutakoak, halako moldez non zerbitzuak ematen dituzten kontra-
tetan aldaketak gertatzen direnean, berriek lehengo enpresarako lan egiten zuten pertso-
na berak enplegatu behar baitituzte (adibidez: Bizkaiko eraikinen eta lokalen garbiketa), 
eta bestea, zerbitzu publikoen emakidak egiten dituzten enpresako hitzarmen batzuek 
jasotzen dituztenak, asmoen adierazpen soiltzat har litezkeenak, alegia, zeren eta bilatzen 
dituzten enplegu egonkortasun efektuak lortzeko hirugarren batzuk sartzen baitituzte tar-
tean, normalean zerbitzu publikoaren kontrata ematen dutenak. 

Beste alde batetik, Auzitegi Gorenak (Auzitegi Gorenaren Epaia –AGE-, 2000ko azaroaren 
20koa) onartu du enpresa batek zerbitzuen kontrata edo emakida bat burutzeko egin be-
har dituen lan kontratuak lan edo zerbitzu jakin baterako izan daitezkeela eta kontrataren 
edo zerbitzuaren amaiera kontratua azkentzeko arrazoia dela, kontratuzko errua dagoe-
nean edo kontratistak nahita desegin duenean izan ezik.   

D. PRESTAKUNTZA KONTRATUA

Prestakuntza kontratuaren helburua honakoa da: formalki egiazta daitekeen prestakuntza 
maila jakin bat behar duen lanbide edo lanpostu batean behar bezala aritzeko beharrezkoa 
den prestakuntza teoriko edo praktikoa eskuratzea edo, behintzat, okupazio bakoitzak 
enpresaren sailkapen sisteman duen oinarrizko prestakuntza maila eskuratzea.

Langileen Estatutuaren 11.2 artikuluak honako hau zehazten du:

“Prestakuntzarako kontratuak ondorengo helburua izango du: dena delako prestakuntza- 
-maila eskatzen duen lanbide edo lanpostu batean behar bezala aritzeko beharrezkoa den 
prestakuntza teoriko edo praktikoa eskuratzea. Ondorengo arauak bete beharko ditu:
(...)
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a) Hamasei urte baino gehiago eta hogeita bat baino gutxiagoko langileekin egin daiteke 
kontratu modu hori, baldin praktikaldiko kontratua egiteko behar den titulurik ez badute. 
Gehienezko adinari dagokion muga ez da bete beharko kontratua ondorengo taldee-
takoren bateko langabetuekin egiten bada: 

Elbarriak.

Langile atzerritarrak, duten lan baimena indarrean dagoen lehenbiziko bi urteetan, non 
eta ez duten lanpostua betetzeko beharrezkoak diren prestakuntza eta esperientzia ba-
dituztela erakusten.

Lanik egin gabe hiru urte baino gehiago daramatzatenak.

Gizarteko bazterkeria jasaten dutenak.

Ikasle/langile gisa ondorengo programetan parte hartzen dutenak: lantegi eskoletan, 
ikas ekinezko prestakuntzako ikastegietan eta lana lortzeko lantegietan.

b) Arlo sektorialeko nahiz estatu mailako edo, halakorik ezean, lurralde eremu apalagoko hi-
tzarmen kolektibo sektorialen bidez, eta plantillan zenbat langile dauden kontuan izanda, 
kontratu mota honen bidez gehienez zenbat kontratu egingo diren eta zein lanpostuta-
rako baliatu ahal izango den zehaztuko da.

Era berean, enpresako hitzarmen kolektiboetan enpresako langile kopuruaren arabera 
gehienez ere zenbat kontratu egin ahal izango diren zehazteko aukera izango dute, bal-
din eta enpresak prestakuntza plan bat zehaztuta badauka.

Baldin eta aurreko lerroaldeetan aipatutako hitzarmen kolektiboetan ez bada zehazten 
enpresak langile kopuruaren arabera zenbat kontratu egin ditzakeen, kopurua erregela-
mendu bidez zehaztutakoa izango da.

c) Kontratua gutxienez sei hilabetekoa izango da, eta gehienez ere bi urtekoa. Estatu mai-
lako arlo sektorialeko edo, halakorik ezean, lurralde-eremu apalagoko hitzarmen kolek-
tibo sektorialen bidez, kontratuok beste iraupen batzuk izatea zehaztu ahal izango da, 
bete beharreko lanbideak edo lanpostuak zer nolako ezaugarriak dituen eta zer nolako 
prestakuntza eskatzen duen kontuan izanda; dena den, gutxieneko iraupenak ezin izan-
go du sei hilabetetik beherakoa izan ez eta hiru urtetik gorakoa gehienekoak. Dena den, 
kontratua elbarri batekin egindakoa denean, lau urte artekoa ere izateko modua egongo 
da, beti ere elbarritasunaren zenbaterainokoa eta jaso beharreko prestakuntzaren ezau-
garrien arabera.

d) Prestakuntzarako kontratuaren gehieneko iraupena amaitu eta gero, ez enpresa horrek 
ez beste batek ere ezin izango du kontratatu langile hori kontratu modu horrekin.

Ezin izango da prestakuntzarako kontraturik egin, baldin eta langileak, lehenagotik, ha-
mabi hilabete baino denbora gehiagoan enpresa horretan bertan betetako lanposturako 
kualifi kazioa lortzeko bada.”

Horrenbestez, kasuan kasuko hitzarmen kolektiboetan, enpresa bakoitzak bere lan-
postu kopuruaren arabera egin ditzakeen prestakuntza kontratuen gehienezko kopurua 
zehaztu ezean, kopuru hori arautegiaren bitartez fi nkatuko da lantoki bakoitzeko langile 
kopuruaren arabera, ondoko eskalari jarraiki, eta zatikiak behera biribildurik: 

EDUKIAREN AZTERKETA
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Lantokiko langileen kopurua Prestakuntza kontratuen gehienezko ko-

5 langile edo gutxiago 1

6 eta 10 langile bitartean 2

11 eta 25 langile bitartean 3

26 eta 40 langile bitartean 4

41 eta 50 langile bitartean 5

51 eta 100 langile bitartean 8

101 eta 250 langile bitartean 10 edo lanpostuen %8

251 eta 500 langile bitartean 20 edo lanpostuen %6

500 langile eta gehiago 30 edo lanpostuen %4

Negoziazio kolektiboan prestakuntza kontratuak kontratu mugagabe bihurtzeko konpro-
misoak zehaztu ahal izango dira. 

Lanaldi osoko lan jarduna zehazten da (batu behar dira benetako lan denbora eta enpresa 
barnean prestakuntza teorikorako erabilitako denbora, hau %15 izango da gutxienez). 

Prestakuntza praktikoa, kontratuaren xederako egokia izango den benetako lana eginaz 
gauzatuko da, eta enpresaburuaren edo beharrezko kualifi kazioa edo esperientzia duen 
langile baten tutoretzapean egin beharko da. Tutore bakoitzak, hitzarmen kolektiboetan 
beste kopuru bat zehaztu ezean, ezin izango ditu eduki bere kargu prestakuntzarako kon-
tratatutako hiru langile baino gehiago.   

Prestakuntzarako kontratatutako langilearen soldata hitzarmen kolektiboan fi nkatuko da, 
eta ezin izango da lanbide arteko gutxienezko soldata baino txikiagoa izan benetako lan 
denboraren proportzioan.   

Prestakuntza kontratuen prestakuntza teorikoa ondoko edukiez osatuta egongo da: kon-
tratuak aurreikusitako lanbide edo lanpostuko egitekoaren profesionaltasun ziurtagirietako 
heziketa moduluen eduki teorikoak edo, bederen, kontratuan adierazitako lanbide edo 
lanpostuei dagozkien egitekoetarako edo heziketa espezialitateetarako Estatuko lan zer-
bitzu publikoak ezarritako edukiak. Prestakuntza kontratuan eman beharreko berariazko 
edukiak onartu arte, ikastun kontratuetarako gutxi gorabeherako oinarrizko egitura gisa 
taxututakoak erabiliko dira. Prestakuntza teorikorako erabilitako denbora, lanpostutik at eta 
lanaldiaren barnean emango da, eta kontratuan fi nkatuko da bete beharreko lanbide edo 
lanpostuaren ezaugarrien arabera eta lanbide edo lanpostu horri dagokion heziketa modu-
lurako ezarritako ordu kopuruaren arabera, eta ez da sekula izango hitzarmen kolektiboan 
aurreikusitako gehienezko lanaldiaren edo, behintzat, legezko gehienezko lanaldiaren %15 
baino gutxiago. Muga honi dagokionez, hitzarmen kolektiboek prestakuntza teorikorako 
erabilitako denbora eta haren banaketa zehaztu ahal izango dituzte eta, hala badagokio, 
denbora hau benetako lan denboraren aldean txandakatzeko edo bateratzeko araua ze-
haztuko dute. Prestakuntza teorikoa ezin izango da bateratu kontratuaren iraupeneko 
azkeneko aldian, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboak hala adosten duenean baizik.   

Prestakuntza jasotzeko kontratatutako langileak derrigorrezko hezkuntzako zikloak amai-
tu ez baditu, prestakuntza teorikoaren lehenengo helburua hezkuntza hori betetzea izango 
da. Prestakuntza kontratuen prestakuntza teorikoa, kontratuak aurreikusitako lanbide edo 
lanpostuko egitekoaren profesionaltasun ziurtagirietako heziketa moduluen eduki teo-
rikoez osatuta egongo da edo, bederen, kontratuan adierazitako lanbide edo lanpostuei 
dagozkien egitekoetarako edo heziketa espezialitateetarako Estatuko lan zerbitzu pu-
blikoak ezarritako edukiez. Prestakuntza teorikoaren baldintza betetzat joko da langileak 
frogatzen duenean, dagokion administrazio publikoaren ziurtagiriaren bitartez, kontratuan 
jasotako lanbiderako edo lanposturako egokia den lanerako lanbide prestakuntza ikas-
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taro bat egin duela. Orduan, langilearen soldata prestakuntza teorikorako ez bestetarako 
erabilitako denboraren proportzioan gehituko da. Prestakuntza teorikoa presentziala edo 
urrunekoa izan daiteke. 

Irakaskuntzak amaitu ondorengo hilabete baten buruan, enpresaburuak ziurtagiri 
bat eman beharko du, prestakuntza teorikoaren iraupena eta lortutako prestakuntza 
praktikoaren maila jasotzen dituena. Orobat, irakaskuntza amaitu ondorengo hamabost 
egunen buruan, prestakuntza teorikoa eman duen zentroak ziurtagiri bat eman beharko du 
heziketaren edukia eta lortutako aprobetxamendu maila jasotzen dituena. 

Langileen Estatutuko 11. artikuluak prestakuntza eta praktikaldiko kontratuez dihardu eta, 
gehienezko eta gutxienezko muga batzuen barnean, negoziazio kolektiboari uzten dio 
zehatz ditzan haien iraupena, lanpostu kopuruaren arabera kontrata daitekeen langile ko-
purua, hauek mugagabe bihurtzeko aukera eta soldata, Langileen Estatutuan fi nkatutakoa 
baino txikiagoak ezin izan daitezkeenak. 

Hitzarmen kolektiboen %24k (%59k sektorekoetan) prestakuntza kontratuei buruzko gai-
ren bat ituntzen du. Gehienek, Langileen Estatutuan fi nkatutakoa baino soldata handiagoa 
besterik ez dute zehazten, eta batzuetan soldata tauletan baizik ez.    

6.34 taula.  Prestakuntza kontratuei buruzko klausulak, 2004. urtean indarrean ziren 
hitzarmen kolektiboetan

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 91 59,48 215.753 64,48

ENPRESA 73 14,06 14.480 16,82

PRIBATUA 71 16,29 14.054 18,42

PUBLIKOA 2 5,88 426 4,34

GUZTIRA 164 24,40 230.233 54,73

B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 20 16,00 23.705 56,55

BIZKAIA 41 18,06 84.079 56,84

GIPUZKOA 18 21,68 66.544 64,07

LURRALDE ARTEKOA 3 15,79 1.074 3,98

EAE 82 18,06 175.402 54,71

ESTATUKO EREMUA 82 37,61 54.831 54,79

GUZTIRA 164 24,40 230.233 54,73

Hitzarmen gehienek, Langileen Estatutuak arautzen dituen adin tarteak (16 eta 21 urte 
bitartean) jaso besterik ez dute egiten (haur hezkuntza, Bizkaiko hormigoia eta harrobiak, 
Arabako altzarien merkataritza, etab.), baina beste batzuek handitu egiten dute gutxienezko 
adina (adibidez: ez 18 urtetik beherakoentzat Bilboko hotel batzuetan) edo gehienezko adi-
na gutxitu egiten dute (adibidez: 20 urte Bizkaiko zaharren egoitzetan), nahiz eta kontratu 
mota hau arautzen duten Estatutuaren aginduek aukera hau ez jaso, agerian behintzat. 

EDUKIAREN AZTERKETA
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Kontratuaren iraupena, LEan jaso bezala, 6 hilabete eta hiru urte bitarte horretan egoten da, 
baina zenbait aldiz jaitsi egin da (a.b: gehienez 2 urte Arabako ehunkien merkataritzan).

Kontratatutakoaren gutxienezko prestakuntza denbora (%15) hitzarmen gutxik handitu 
dute (%25 unibertsitate hezkuntza eta ikerketako zentroetan, %20 unibertsitate pribatue-
tan, 2 ordu egunean Gipuzkoako gozogintzan).

Honelako kontratuen gehienezko kopuruaren mugak, kopurutan eta ehunekotan, gutxitan 
itundu dira (%25 etxez etxeko banaketan, %10 Europcarren, %5 Clecen, etab.). 

Kontratu hauek gehienak aldi baterako dira, izan ere, salbuespenak salbu, mugagabe 
bihurtzeko konpromisorik ez da hitzartu (adibidez: kontratuen %50 Estatuko eremuko 
loreen merkataritzan).

Prestakuntza kontratuen beste alderdi batzuk ere, esate baterako, tutoretzen ezaugarriak 
(adibidez: Estatuko eremuko lurrindegiak) edo kontratu amaierako kalte ordainak (adibi-
dez: Arabako eraikuntza), itundu egin dira, baina bakan batzuetan besterik ez. 

Hitzarmenen batean kategoria batzuk kontratazio mota honetatik kanpo utzi dira (peoia 
Combisan, apal betetzailea Championen, Estatuko farmazietako laguntzaile garbitzailea, 
Bizkaiko larrukien txoferra, Estatuko bide garbiketako langile kualifi kazio gabeak, eta abar) 
eta beste batzuetan erabat baztertu da kontratazio modu hau (Arabako garbiketa, Esta-
tuko loteriak, etab.).   

Honelako kontratazioa Estatu eremuan garatu eta itundu da gehienbat, dena dela gogo-
rarazi beharra dago sektoreko negoziazio kolektiboak kontratazio mota guztiak jaso ohi 
dituela sistematikoki.  

6.35 taula.  Aztergai izan ditugun hitzarmen kolektiboen laginean prestakuntza 
kontratuei buruz negoziatutako edukien laburpena

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

ARABAKO ARDOAREN INDUSTRIA

BIZKAIKO ARRASTEKO ARRANTZA

GIPUZKOAKO BAKAILAOTARAKO 
BIKOTEAK

ESTATUKO LOREZAINTZA 3 urte 16 eta 21 urte bitartean. Kopuru 
mugatua, gehienez lanpostuen %4.

MARQUES DE RISCAL ARDOAK  (ARABA)

CESPA (BILBO LOREZAINTZA) Aipamena kategorietan eta soldata tauletan

GOROLDI (GIPUZKOAKO LOREZAINTZA)

ERAIKUNTZA

ARABAKO ERAIKUNTZA 2 urte 16 eta 21 urte bitartean, soldata eskala 
aldakorra. %4,5eko kalte ordaina.

BIZKAIKO ERAIKUNTZA 2 urte 16 eta 21 urte bitartean, soldata eskala 
aldakorra. Kalte ordaina aldi baterako bezala.

GIPUZKOAKO ERAIKUNTZA Soldata tauletako eskala, 3 urte. Kalte ordaina 
aldi baterako bezala

ESTATUKO ERAIKUNTZA 3 urte 16 eta 21 urte bitartean, soldata eskala 
aldakorra. %4,5eko kalte ordaina.

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTATUA) 2 urte 16 eta 21 urte bitartean.



99

INDUSTRIA

ARABAKO SIDERURGIA Lehen eta bigarren urteko soldata taulak

BIZKAIKO SIDERURGIA Soldata taulak, 3urte.

GIPUZKOAKO SIDERURGIA 
Ez peoi eta parekoentzat. 2 urte. 16 eta 21 urte 
bitartean. Denboraren %15. Soldataren %60 
eta %75. Gehienezkoen taula LE lez .

ESTATUKO INDUSTRIA KIMIKOA Soldataren %80 eta %90 lehen eta bigarren 
urtean.

SIDENOR (ARABA)

BIZKAIKO ACERÍA COMPACTA

AZKOITIKO ACERIAS Y FORJAS 

TUBOS REUNIDOS (EAE)
Lantalde eta bitartekoentzat, lan ikuskatzaile-
tzarekin kontsultatu ondoren. Teoria ordu 2 
egunean. Soldata orduko.

BRIDGESTONE (ESTATUA)

ZERBITZUAK

ARABAKO METALAREN MERKATARITZA Soldata taula ikastun kategoriarekin.

BIZKAIKO METALAREN MERKATARITZA 3 urte soldataren %80, %90 eta %100.

GIPUZKOAKO METALAREN MERKATARITZA 3 urte soldataren %80, %90 eta %100.
Morroi kategoria

ESTATUKO EROSTETXE HANDIAK 3 urte (salmentan 18 hilabete, kutxetan 12 
hilabete). %25 eta %80 bitartean fi nkoak.

VITAL KUTXA (ARABA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA)

GIPUZKOAKO POLIKLINIKA Probaldia kontratuaren arabera.

EUSKO TRENBIDEAK (EAE)

SABECO (ESTATUA) 2 urte. 16 eta 21 urte bitartean. Astean 6 ordu 
teoria. Soldataren %80 eta %90.

Jarraian, Bizkaiko ehunkien merkataritzaren sektoreko hitzarmenean itundutakoa jasoko 
dugu:

5.artikulua. Prestakuntza kontratua

a)  Prestakuntza kontratua, unean indarrean den araudiak xedatzen duenaren arabera erre-
gulatuko da.

b)  Prestakuntza kontratuen ordainsaria, hitzarmeneko soldata tauletan fi nkatutakoa izango 
da.  

c)  Prestakuntza jasotzeko enpresek kontrata dezaketen gehienezko pertsona kopurua lan-
toki bakoitzeko, elbarriak kenduta, ez da ondoko eskalan zehaztutakoa baino handiagoa 
izango, zatikiak behera biribildurik: 

– 5 langile edo gutxiago..................................Bat.

– 6 eta 10 langile bitartean .............................Bi.

– 11 eta 25 langile bitartean ...........................Hiru.

– 26 eta 40 langile bitartean ........................... Lau.

– 41 eta 50 langile bitartean ...........................Bost.

EDUKIAREN AZTERKETA
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– 51 eta 100 langile bitartean .........................Zortzi.

– 101 eta 250 langile bitartean .......................Hamar edo lanpostuen %8.

– 251 eta 500 langile bitartean .......................Hogei edo lanpostuen %6.

– 500 langile eta gehiago................................Hogeita hamar edo lanpostuen %4.

Lanpostuen zerrenda zehazteko ez dira kontuan hartuko enpresarekin prestakuntza kon-
tratu bidez lotuta dauden langileak.

d)  Ezin egin daiteke honelako kontraturik honako lanpostuetarako: morroia, garbiketa, 
kutxako laguntzaileak, non ez diren zehazten lanpostu hauetarako profesionaltasun 
ziurtagiriak eta haiei dagozkien gutxienezko edukiak lanerako lanbide prestakuntzari 
dagokionean.

e)  Prestakuntza kontratudunak eta laguntzaileak saltzaile lanean era iraunkorrean jardunez 
gero, saltzaile kategoriari dagokion soldata ordainduko zaie. 

E. PRAKTIKALDIKO KONTRATUA

Prestakuntza kontratuaren helburua honakoa da: Egindako ikasketen mailari egokitutako 
praktika profesionala lortzeko bidea eman, Unibertsitateko titulua daukatenei, erdi mailako 
edo goi mailako lanbide heziketako titulua daukatenei, edo ofi zialki baliokidetzat onartu-
tako tituluak dauzkatenei, lanerako gaitasuna ematen duten heinean.

Praktikaldiko kontratuari buruz Langileen Estatuako 11.1 artikuluak honako hau zehazten 
du: 

“Praktikaldiko lan kontratuak egin, Unibertsitateko titulua daukatenekin, erdi mailako edo 
goi mailako lanbide heziketako titulua daukatenekin, edo ofi zialki baliokidetzat onartutako 
tituluak dauzkatenekin egin daitezke, lanerako gaitasuna ematen duten heinean, ikasketok 
amaitu eta hurrengo lau urteetan, edo hurrengo sei urteetan, kontratua langile ezinduren 
batekin egiten bada. Hona bete behar diren arauak:

(...)

a) Egindako ikasketen mailari egokitutako praktika profesionala lortzeko bidea eman behar 
du lanpostuak. Arlo sektorialeko nahiz estatu mailako edo, halakorik ezean, lurralde-ere-
mu txikiagorako hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu hori zein lanpostu, talde, 
maila edo kategoria profesionaletan erabil daitekeen zehaztu ahal izango da.

b) Kontratuaren iraupena ezin da izan sei hilabetetik beherakoa, ez eta bi urtetik gorakoa 
ere. Muga horien barruan, sektore bakoitzean Estatu osorako hitzarmen kolektiboek, 
edo, bestela, sektore bakoitzean, eremu txikiagorako hitzarmen kolektiboek zehaztu 
dezakete kontratuaren iraupena, sektorearen ezaugarriak eta egin beharreko praktikak 
zeintzuk diren kontuan hartuta.

c) Langile bat ere ezin da egon bi urte baino gehiago praktikaldiko kontratuaz enpresa be-
rean edo beste batean, horretarako erabilitako titulua bat bera izanda.

f) Kontratua amaitu eta gero, langileak enpresan jarraitzen badu, ezin izango da probaldi 
gehiagorik egin kontratatu berarekin, eta enpresako antzinatasunerako kontatuko zaio 
praktikaldiek iraundakoa.
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Langileak ondoko tituluren baten jabe izan beharko du: 

– Unibertsitateko lizentziaduna , Ingeniaria, Arkitektoa. 

– Unibertsitateko Diplomaduna, Ingeniaria teknikoa, Arkitekto teknikoa. 

–  Lanbide Heziketa arautuko teknikaria edo goi mailako teknikaria, berariazko Lanbide 
Heziketakoa, eta titulu hauen baliokideak diren teknikari laguntzailea (LH1) eta teknikari 
espezialista (LH2). 

– Lehen aipatutakoen baliokidetzat ofi zialki onartutako beste titulu batzuk. 

Ikasketak amaitu, Espainian baliozkotu edo atzerrian titulua lortu ondorengo lau urteetan, 
egin behar da, edo ondorengo sei urtetan baldin kontratatutakoa langile elbarria bada. 

Probaldia langilearen tituluaren araberakoa izango da eta, hitzarmen kolektiboak besterik 
zehaztu ezean, gehien jota, honakoa izango da: 

–  Hilabetea erdi mailako tituludunentzat (Lanbide Heziketa arautuko diplomadunak eta 
teknikariak). 

–  Bi hilabete goi mailako tituludunentzat (Lanbide Heziketa arautuko lizentziadunak eta goi 
mailako teknikariak). 

Lan jarduna lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa izan daiteke. 

Praktikaldiko langileen soldata hitzarmen kolektiboan fi nkatuko da eta, edozein kasutan 
ere, ezin izango da lanpostu bera edo parekoa betetzen duen langilearentzat hitzarmenean 
fi nkatuta dagoen soldataren %60 eta %70 baino txikiagoa, kontratua indarrean den lehen 
edo bigarren urtean hurrenez hurren. Zenbateko hauek ez dira izango, edozein kasutan 
ere, lanbide arteko soldata baino apalagoak. Lanaldi partzialeko kontratuei dagokienez, 
adierazitako gutxienezko soldata, benetan lan egindako denboraren arabera murriztuko 
da. 

Kontratua idatziz formalizatuko da, eta zehaztu beharko ditu langilearen titulua, kontratua-
ren iraupena eta praktikaldian bete beharreko lanpostua edo lanpostuak. 

Kontratua amaitutakoan, enpresaburuak ziurtagiri bat eman beharko dio langileari, 
praktikaldiaren iraupena, betetako lanpostua edo lanpostuak eta haietariko bakoitzean 
izan dituen eginkizun nagusiak jasotzen dituena. 

Praktikaldiko kontratuak hitzarmenen %17tan izan dute isla (%35 sektorekoetan), baina 
aipamen orokor batez edo soldata tauletan sartuta. 

6.36 taula.  Praktikaldiko kontratuei buruzko klausulak, 2004. urtean indarrean ziren 
hitzarmen kolektiboetan

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 53 34,64 159.208 47,58

ENPRESA 63 12,14 19.967 23,19

PRIBATUA 59 12,16 19.195 25,16

PUBLIKOA 4 11,76 772 7,86

GUZTIRA 116 17,26 179.175 42,59

EDUKIAREN AZTERKETA
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B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 11 8,80 18.870 45,10

BIZKAIA 22 9,69 46.839 31,66

GIPUZKOA 12 14,46 65.159 62,73

LURRALDE ARTEKOA 2 10,52 258 0,95

EAE 47 10,35 131.126 40,89

ESTATUKO EREMUA 69 31,65 48.049 48,01

GUZTIRA 116 17,26 179.175 42,59

Hitzarmenetan, funtsean, bi gai jorratu dira, kontratuaren iraupena, orokorrean Langileen 
Estatutuak zehaztutakoaren araberakoa (2 urte gehien jota) eta jaso beharreko soldatak, 
orokorrean Langileen Estatutuak zehaztutakoaren gainetik.   

Lanpostuen artean honelako kontratuek gehienez izan behar duten portzentajeari ezarri-
tako mugak (%30 publizitatean, %5 Donostiako Lamiaken, eta abar) eta iraupenari ezarri-
takoak (adibidez: urtebete Kutxan) gutxi izan dira eta probaldia ia anekdotikoki baizik ez 
da zehaztu (adibidez: aseguruen bitartekotza).  

Hitzarmen batzuetan kategoria batzuk kontratazio mota honetatik kanpo utzi dira (adibi-
dez: Estatuko aparkalekuak eta garajeak mantentzeko ofi ziala ) eta beste batzuetan erabat 
baztertu da kontratazio modu hau (adibidez: Estatuko bingoak, eta abar). 

Beste alde batetik, hitzarmenen batean bekadunen erregulazioari buruzko berariazko tra-
tamendua aipatzen da (adibidez: gehienez 5 hilabete eta lanpostuen %10 egunerokoa ez 
den prentsan). 

6.37 taula.  Aztergai izan ditugun hitzarmen kolektiboen laginean praktikaldiko 
kontratuei buruz negoziatutako edukien laburpena

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

ARABAKO ARDOAREN INDUSTRIA
BIZKAIKO ARRASTEKO ARRANTZA
GIPUZKOAKO BAKAILAOTARAKO BIKOTEAK
ESTATUKO LOREZAINTZA
MARQUES DE RISCAL ARDOAK  (ARABA)
CESPA (BILBO LOREZAINTZA)
GOROLDI (GIPUZKOAKO LOREZAINTZA)

ERAIKUNTZA

ARABAKO ERAIKUNTZA 2 urte: soldataren %60 eta %75.

BIZKAIKO ERAIKUNTZA 2 urte: soldataren %80 eta %90
Kalte ordaina: %4,5.

GIPUZKOAKO ERAIKUNTZA

ESTATUKO ERAIKUNTZA

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTATUA) 2 urte.
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INDUSTRIA

ARABAKO SIDERURGIA

BIZKAIKO SIDERURGIA 2 urte: soldataren %65 eta %80.

GIPUZKOAKO SIDERURGIA 

2 urte. Tituludunak. 2 hilabeteko probaldia 
goi mailako tituludunek eta hilabetekoa erdi 
mailako tituludunek. Soldatak seihilekoko. 
Koordinatzailearen fi gura.

ESTATUKO INDUSTRIA KIMIKOA 2 urte: soldataren %60 eta %75.

SIDENOR (ARABA)

BIZKAIKO ACERÍA COMPACTA

AZKOITIKO ACERIAS Y FORJAS Kategoriako soldataren %85 eta %90.

TUBOS REUNIDOS (EAE)

BRIDGESTONE (ESTATUA)

ZERBITZUAK

ARABAKO METALAREN MERKATARITZA

BIZKAIKO METALAREN MERKATARITZA
Indarreko araudia aipatzen du. Soldataren %75 
eta %90. 2 hilabeteko probaldia goi mailako 
tituludunek eta hilabeteko gainerakoek.

GIPUZKOAKO METALAREN MERKATARITZA Kategoriako soldataren %70 eta %80.

ESTATUKO EROSTETXE HANDIAK 2 urte. Kategoriak.

VITAL KUTXA (ARABA) 16 enpleguren konpromisoa.

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA) 2 hilabeteko probaldia goi mailako tituludunek 
eta hilabeteko gainerakoek.

GIPUZKOAKO POLIKLINIKA Probaldia kontratuaren arabera

EUSKO TRENBIDEAK (EAE)

SABECO (ESTATUA)

Jarraian, egunerokoa ez den prentsaren sektoreko hitzarmenean itundutakoa jasoko 
dugu::

17. artikulua.  Praktikaldiko kontratuak.

Unibertsitateko tituluren bat edo lanbide heziketakoren bat daukatenek praktikaldiko lan 
kontratua egin ahal izango dute ezagutzak hobetzeko eta egindako ikasketen mailari ego-
kitzeko.

Praktikaldiko kontratua idatziz formalizatuko da beti eta jaso beharko ditu langilearen titu-
lua, lan baldintzak, iraupena eta praktiken xedea. Kontratuaren iraupena ez da izango ez bi 
urtetik gorakoa ez sei hilabetetik beherakoa. Praktikaldiko kontratua amaitutakoan, enpre-
saburuak ziurtagiri bat eman beharko du, praktikaldiaren iraupena, egindako praktiken 
ezaugarriak eta lortutako maila jasotzen dituena.   

Praktikaldiko langilearen soldata, betetzen duen lanpostuari dagokion talde eta mailarako 
hitzarmen kolektiboak zehaztutako soldataren %85 eta %95 izango da praktikaldiko lehen 
eta bigarren urtean hurrenez hurren.

18. artikulua. Ikasle bekadunak.

Jakintzak komunikabide batean handitu nahi dituzten ikasleek egindako praktikak ezin 
izango dira bost hilabetetik gorakoak. Irakats denboran egingo dira, egunean gehienez 
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bost ordu erabilirik, eta ez dira egingo gaueko ordutegian, asteburuetan, jaiegunetan eta 
oporraldietan.

Ez dira sekula komunikabideko lanpostu fi nkoen ehuneko hamarretik gora izango. Ikasle 
bekadunek, gutxienez garraioa eta otorduak kobratu beharko dituzte, hala nola enpresa-
rako betetzen dituzten zereginen ondorioz sortutako edozein gastu.

Heziketa kontratuetarako arau orokorra:

Langileen Estatutuko 11.3 artikulua: “Negoziazio kolektiboaren bidez, heziketa kontratuak 
lan kontratu mugagabe bihurtzeko konpromisoak hartu ahal izango dira.”

F. TXANDA KONTRATUA

Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza gehien duten enpresaburuen elkarteek eta sin-
dikatuek Lan Harremanen Kontseiluan sinatutako enpleguaren aldeko akordioak bultzada 
bat eman zuen lanpostuak berritzeko, ordezkotza eta txanda kontratuen bitartez. Arau-
diaren aldaketek ordezkotza kontratua ia-ia desagerrarazi dute. Txanda kontratua, ordea, 
negoziatua izan da hitzarmen kolektiboetan akordioak jorratzerakoan. Dena dela, laguntza 
publikoak gorabehera, gutxitan aplikatzen da praktikan.

Txanda kontratua, langabezian dagoen langile batekin edo enpresarekin iraupen jakineko 
kontratua daukan langile batekin izenpetutako kontratua da, hain zuzen ere erretiro pen-
tsioa partzialki hartuko duen langilea era partzialean ordezkatzeko, izan ere, honek aldi 
berean lanaldi partzialeko lan bat egiten baitu enpresa berean.  

Langileen Estatutuaren 12.6 artikuluak honako hau zehazten du:

“Oraindik ere erretiratzeko adinera iritsi ez diren langileekin kontratu modu hori izenpetu 
ahal izateko, enpresak, aldi berean, langabezian dagoen beste langile batekin edo enpresa-
rekin iraupen jakineko kontratua daukan beste langile batekin kontratua izenpetu beharko 
du, hain zuzen ere erretiro partziala hartuko duen langileak hutsik utziko duen lanaldia or-
dezkatzeko. Kontratu mota hori erretiratzeko adinera iritsi eta partzialki erretiratutako langi-
leak ordezkatzeko ere erabili ahal izango da, eta txanda kontratua deituko zaio; ondorengo 
ezaugarriak izango ditu:”

a) Kontratuak iraupen mugagabea izango du, edo ordezkatutako langileari paragrafo hone-
tako lehen lerroaldean aipatzen den erretiro adinera iristeko falta zaion denboraren bes-
tekoa. Baldin eta adin horretara iritsi eta gero, partzialki erretiratutako langileak enpresan 
jarraitzen badu, iraupen jakin baterako izenpetutako txanda kontratua luzatzeko modua 
egongo da, bi aldeak ados baldin badaude, urtebeteko tarterako; dena den, kontratua 
bertan behera geratuko da ordezkatutako langileari behin betiko erretiroa hartzeko ga-
raia iristen zaion urteko lanaldia amaitzean. 

Erretiratzeko adinera iritsi eta partzialki erretiratutako langilearen kasuan, langile horrek 
hutsik utzitako lanaldia betetzeko enpresak egin ahal izango duen txanda kontratuak 
iraupen mugagabea edo urtebetekoa izango du. Bigarren kasu horretan, kontratua auto-
matikoki luzatuko da beste urtebeterako, eta aurreko lerroaldean aipatzen den egoerara 
iristean amaituko da kontratu hori.

b) Txanda kontratua lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa izango da. Kasu guztietan, 
lanaldiaren iraupena gutxienez ordezkatutako langilearekin hitzartutako murrizpenaren 
bestekoa izan beharko da. Txanda kontratuarekin sartutako langilearen ordutegiak or-
dezkatutako langilearen ordutegia osatuko du, edo aldi berean bete ahal izango da.
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c) Txanda kontratua duen langilearen lanpostua ordezkatutako langileak betetzen duen 
bera izango da, edo antzeko ezaugarriak dituen beste bat; antzekoa esatean, ondoren-
goa ulertu beharko da: talde profesional bereko edo kategoria baliokideko eginkizunak 
betetzen dituena.

d) Negoziazio kolektiboan, txanda kontratuak egitea bultzatuko duten neurriak ezarri ahal 
izango dira.”

Txanda kontratua indarrean dela, kontratatutako langilea kaleratuz gero, enpresak hama-
bost eguneko epean ordezkatu beharko du langabezian dagoen beste langile bat kontra-
taturik. 

Erretiro partziala duen langilea erretiratzeko adina bete aurretik bidegabeki kaleratua 
izanez gero, berriz ere onartu ezean, enpresak langabezian dagoen beste langile batekin 
ordezkatu beharko du edo txanda kontratua duen langilearen lanaldiaren iraupena luzatu 
beharko du. 

Kontratua hautsiz gero, enpresak, kaleratze edo iraizpen bidegabearen unetik aurrera 
erretiro partzialaren prestazioak sorrarazitako diru kopurua ordaindu beharko dio erakun-
de kudeatzaileari. 

Kontratua amaitutakoan, 2001eko martxoaren 4tik aurrera egina bada, langileak kalte 
ordain bat jasotzeko eskubidea izango du, eta honen zenbatekoa, lanean egindako urte 
bakoitzeko zortzi eguneko soldata ordainduta aterako litzatekeen kantitatearen parte 
proportzionala izango da, edo, izanez gero, aplikatu beharreko berariazko arautegiak 
fi nkatzen duena.

Erretiro partziala, hirurogei urte bete ondoren hasi eta, gehienez, erabateko erretirora arte 
gauzatzen da aldi berean lanaldi partzialeko lan kontratu batekin batera eta, hala badago-
kio, honekin loturik dago txanda kontratu bat, hau da, langabezian dagoen langile batekin 
edo enpresarekin iraupen jakineko kontratua daukan langile batekin izenpetutako kontratu 
bat. Pentsioaren zenbatekoa kalkulatzeko, kontuan hartu beharreko erretiro hobariak edo 
aurrerapenak aintzat hartuko dira.  

Erretiratzeko ohiko adinera iritsi diren langileak, erretiroa kobratzeko eskubidea izateko 
baldintzak betetzen badituzte, erretiro partziala hartu ahal izango dute eta ez da aldi be-
rean txanda kontraturik egin beharrik izango. Ordezkatutako langilearen erretiro pentsio 
aurreratu partziala bateragarria izango da lanaldi partzialeko kontratu bat egitearekin eta 
jarraian azalduko ditugu hura onartzeko baldintzak, zenbatekoa eta erak:

•  Pentsio hau jasotzeko eskubidea izango du besteren konturako langileak, baldin 
gutxienez 60 urte baditu eta kasuan kasuko Gizarte Segurantzako erregimenaren 
arauen ereduz erretiroko kotizaziopeko pentsioa kobratzeko eskubidea izateko eska-
tzen diren baldintza orokorrak, adina izan ezik, betetzen baditu. 

•  Langileak, kasuan kasuko erakunde kudeatzaileari egingo dio erretiro partzialeko 
pentsioa hartzeko eskabidea, eta behin espedientea tramitatu ondoren, erakunde 
kudeatzaileak langileari dagokiokeen erretiro partzialeko pentsioaren zenbatekoa 
jakinaraziko dio, eta hau guztia onartua izango da kasuan kasuko lanaldi partzialeko 
kontratua eta txanda kontratua aurkeztu ostean. Pentsioa jasotzeko eskubidea, aipa-
tutako bi kontratu hauek indarrean sartzen diren egun berean sortuko da. 

•  Pentsioaren zenbatekoa kalkulatzeko, langileak gertaera eragilearen unean frogatzen 
dituen kotizazio urteen arabera jaso behar lukeena –kasuan kasuko Gizarte Seguran-
tzaren erregimenaren arau orokorren arabera kalkulaturik- eta hari aplikatu beharreko 
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lanaldi murrizketaren ehunekoa hartuko dira kontuan eta, edozein kasutan ere, ezin 
izango da une bakoitzean hirurogeita bost urtetik gorako erretiratuentzat indarrean 
den gutxienezko pentsioko zenbatekoari ehuneko hori berori aplikatuz gero aterako 
dena baino txikiagoa. Pentsioaren oinarria arautzaileari aplikatu beharreko ehunekoa 
zehazteko ez da ezarriko adinaren araberako koefi ziente murriztailerik. 

•  Baldin langilea, erretiro partzial egoerak dirauen bitartean, hilko balitz edo lanaldi 
partzialeko lana egiten duen enpresan duen lanbiderako ezintasun iraunkorren bat 
izango balu –absolutua, handia zein osoa izan- pentsioaren oinarri arautzailea kalku-
latzeko kontuan hartuko lirateke kotizazio oinarri hauek, alegia, lanaldi eta soldata 
murriztu zitzaizkion enpresan lanaldi partzialean egindako lan denborari dagozkio-
nak, denbora honetan lanaldi osoan lan egin balu zegozkiokeen diru kopuruaren 
%100era gehituta. 

Erretiro partzialeko pentsioa bateragarria izango da ondoko hauekin: 

•  Enpresan lanaldi partzialean egindako lanarekin eta, hala denean, erretiro partzialeko 
egoeraren aurreko lanaldi partzialeko beste lan batzuekin ere, langilearen lan jardu-
naren iraupena luzatzen ez bada behintzat. Halaber, erretiro partzialeko egoeraren 
ondoren kontzertatutako lanaldi partzialeko beste lan batzuekin ere, lehenago beste 
enpresa batzuetan egiten zituen lanak egiteari utzitakoan, baldin ordura arteko lan 
jardunaren iraupena luzatzen ez bada behintzat. 

•  Alarguntzako pentsioarekin, langabezia prestazioarekin eta beste prestazio batzuekin 
ere, baldin erretiro partzialeko egoeraren aurretik kontzertatutako lanaldi partzialeko 
beste lan batzuetako ordainsarien ordezkoak badira.

Erretiro partzialeko pentsioa ez da bateragarria izango ondoko hauekin: 

• Ezintasun handiko pentsioarekin. 

• Ezintasun iraunkor absolutuko pentsioarekin. 

•  Erretiro partzialerako bidea eman duen kontratua dela eta, langileak egiten duen la-
nerako ezintasun iraunkor osoko pentsioarekin. 

•  Lanaldi partzialeko kontratuan egindakoa ez den beste jarduera baten ondorioz izan 
litekeen erretiroko pentsioarekin. 

Erretiratu partziala pentsioduntzat joko da, farmaziako prestazioen xedeetarako eta gizar-
te zerbitzuen prestazioen xedeetarako. 

Erretiro partziala ondoko arrazoiengatik amaituko da: 

• Pentsiodunaren heriotza.

• Erretiro osoa hartzea. 

• Erretiro aurreratua onartzea, legeak aurreikusitako edozein modalitateri jarraiki. 

• Bateragarria ez den ezintasun pentsioren bat onartzea. 

•  Erretiratu partzialak  egindako lanaldi partzialeko kontratua amaitzea, non ez duen 
langabeziako prestazioa jasotzeko eskubidea, erretiro partzialarekin bateragarria 
dena, alegia, edo beste ordainsari batzuen ordezkoak diren prestazioak, eta hala 
izanez gero, haiek amaitzen diren egunean amaituko da erretiro partziala. Arrazoi hau 
ez da aplikatuko bidegabe jo diren lan kontratuen amaieretan. 

Erretiro partziala onartutako langileak ohiko erretiro pentsioa edo aurreratutakoa eskatu 
ahal izango ditu legeak aurreikusten dituen modalitateei jarraiki, kasuan kasuko Gizarte 
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Segurantzaren erregimenaren arauen arabera. Pentsioaren oinarri arautzailea kalkulatze-
ko, erretiro partzial denborari dagozkion kotizazio oinarriak zenbatuko dira denbora ho-
netan lan egin balu zegozkiokeen diru kopuruaren %100era gehituta. Oinarri arautzaileari 
aplikatu beharreko ehunekoa kalkulatze aldera, erretiro partzialaren eta erretiro arrunt edo 
aurreratuaren artean dagoen denbora hartuko da kotizatutako denboratzat.   

Ordezkotza eta txanda kontratuak dezenteko isla izan dute negoziazio kolektiboan (hi-
tzarmenen %43 eta sektorekoetan %62), batez ere, LHK-ko enpleguaren aldeko akordioa 
izenpetu ondoren, izan ere, hitzarmen kolektibo askok jaso dute testu honen gaineko aipa-
mena (EAEko irakaskuntza pribatua, Arabako merkantzien errepideko garraioa, Bizkaiko 
metalaren merkataritza, Gipuzkoako ikuskizun eta kirol lokalak, etab.). Beste batzuetan, 
berriz, hitzarmeneko artikuluetan jaso da txanda kontratua (Bizkaiko ehunkien merkatari-
tza, Gipuzkoako bide garbiketa, ITP, Zorroaga Fundazioa, Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoa, 
Papresa, Michelin, Victorio Luzuriaga, etab.). Beste batzuetan, ordea, gomendio soila bai-
zik ez da egiten (Gipuzkoako gozogintza, Bizkaiko ardo biltegizainak, Moasa, etab.) edo 
aldeen arteko akordiora jotzen du (adibidez: Domar).

6.38 taula.  Txanda kontratuei buruzko klausulak, 2004. urtean indarrean ziren 
hitzarmen kolektiboetan

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 95 62,09 236.136 70,57

ENPRESA 195 37,57 42.579 49,46

PRIBATUA 185 38,14 39.109 51,27

PUBLIKOA 10 29,41 3.470 35,33

GUZTIRA 290 43,15 278.715 66,25

B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 41 32,80 20.927 50,01

BIZKAIA 109 48,01 135.314 91,48

GIPUZKOA 46 55,42 40.123 38,63

LURRALDE ARTEKOA 9 47,37 25.265 93,58

EAE 205 45,15 221.629 69,12

ESTATUKO EREMUA 85 38,99 57.086 57,05

GUZTIRA 290 43,15 278.715 66,25

Hitzarmen gutxik jorratu dituzte txanda kontratazioaren baldintzak eta langile  txandatuen 
eta txanda hartzaileen egoera (lanaldi partzialekoak izan daitezke hauek ere), dena dela, 
batzuetan gehiago zehaztu dituzte kontu hauek (urtean 240 orduko lizentzia berezi or-
daindua langile txandatuarentzat AFFn, langile txandatuaren soldataren %87ko bermea 
Petronorren, etab.), eta batzuetan, enpresako hitzarmen kolektiboetan txanda kontratuen 
kopuru jakin bati buruzko konpromisoak erdietsi dira.  
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Jarraian, Arabako siderometalurgiako industriaren azkeneko hitzarmenean negoziatu-
takoa jasoko dugu:

51. artikulua. Txanda kontratua.

Hitzarmen hau sinatzen duten aldeek, ConfeBaskek eta ELA, CC.OO., UGT eta LAB sin-
dikatuek 1999ko urtarrilaren 15ean izenpetutako plantillak ordezteko eta berritzeko konfe-
derazio arteko akordioari atxikitzen zaizkio, eta hartan oinarriturik, ordezkotza eta txanda 
kontratuak bultzatzea erabaki dute eta xede horretarako, betiere, enpresaren eta ukitutako 
langileen ageriko adostasuna beharko dute, edozein kasutan ere.   

Hitzarmenaren 37. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen dituzten langileak, txanda 
kontratua aplikaturik erretiro partziala hartzen badute, 240 orduko  baimen berezi ordain-
dua edukitzeko eskubidea izango dute lan jardunaren barnean 65 urteko adinera iristeko 
falta zaizkion urte bakoitzean.

Baimen berezi hau, enpresaren antolakuntzari ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko mo-
duan erabiliko da.

2004. urterako negoziatutako hitzarmenetan txanda kontratuei buruzko klausulak maizago 
jaso dira EAEn erregistratutako hitzarmenetan (%45) Estatuko eremukoetan baino (%39). 

6.39 taula.  Aztergai izan ditugun hitzarmen kolektiboen laginean txanda kontratuei 
buruz negoziatutako edukien laburpena

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

ARABAKO ARDOAREN INDUSTRIA LHKaren enpleguaren aldeko akordiora jotzen 
du. 

BIZKAIKO ARRASTEKO ARRANTZA

GIPUZKOAKO BAKAILAOTARAKO BIKOTEAK Bete beharrekoa, indarrean den araudira jotzen 
du. 

ESTATUKO LOREZAINTZA

MARQUES DE RISCAL ARDOAK  (ARABA)

CESPA (BILBO LOREZAINTZA) Bete beharrekoa, indarrean den araudira jotzen 
du.

GOROLDI (GIPUZKOAKO LOREZAINTZA) Bete beharrekoa, indarrean den araudira jotzen 
du.

ERAIKUNTZA

ARABAKO ERAIKUNTZA LHKaren enpleguaren aldeko akordioari 
atxikitzen zaio.

BIZKAIKO ERAIKUNTZA LHKaren enpleguaren aldeko akordioari 
atxikitzen zaio.

GIPUZKOAKO ERAIKUNTZA Gomendioa. Batzorde paritarioak aztertzeko.

ESTATUKO ERAIKUNTZA Erretiro aurreratuari buruz indarrean den 
araudira jotzen du.

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTATUA) Bete beharrekoa, indarrean den araudira jotzen 
du.
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INDUSTRIA

ARABAKO SIDERURGIA
LHKaren enpleguaren aldeko akordioari 
atxikitzen zaio. Urtean 240 orduko baimen 
berezi ordaindua.

BIZKAIKO SIDERURGIA Txanda kontratua gomendatzen du.

GIPUZKOAKO SIDERURGIA LHKaren enpleguaren aldeko akordioari 
atxikitzen zaio.

ESTATUKO INDUSTRIA KIMIKOA Legeriara jotzen du. Denbora metatzeko 
aukera, aldeek ahal adostuz gero.

SIDENOR (ARABA)

BIZKAIKO ACERÍA COMPACTA

AZKOITIKO ACERIAS Y FORJAS Urtero informatzea eta aplikatzea, industriaren 
egoera kontrakoa denean izan ezik.

TUBOS REUNIDOS (EAE)

BRIDGESTONE (ESTATUA) Adin eta epe jakinei buruzko konpromisoa. %15 
osagarri enpresak jartzen du.

ZERBITZUAK

ARABAKO METALAREN MERKATARITZA LHKaren enpleguaren aldeko akordioari 
atxikitzen zaio eta gomendatzen du.

BIZKAIKO METALAREN MERKATARITZA LHKaren enpleguaren aldeko akordioari 
atxikitzen zaio, baldintzak betez gero.

GIPUZKOAKO METALAREN MERKATARITZA

ESTATUKO EROSTETXE HANDIAK Indarrean den araudira jotzen du, eta aukera 
hainbat taldetan. 

VITAL KUTXA (ARABA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA) %15 osagarri enpresak jartzen du.

GIPUZKOAKO POLIKLINIKA

EUSKO TRENBIDEAK (EAE) Langileekin negoziaturik aplikatzeko. 

SABECO (ESTATUA)

G. LANALDI PARTZIALEKO KONTRATUA 

Lan kontratua lanaldi partzialekotzat joko da, harekin konpara daitekeen lanaldi osoko 
langile baten lan jarduneko ordu kopurua baino ordu gutxiagotarako zerbitzua ematea 
adosten denean.  

Langileen Estatutuaren 12. artikuluak ondokoa zehazten du: 

“Lan kontratua lanaldi partzialekoa dela joko da langileak eskainiko dituen zerbitzuak egu-
nean, astean, hilean edo urtean ordu kopuru jakin batetik beherakoak badira, hau da, ordu 
kopuru hori lanaldi osoan diharduen lanaldi osoko langile baliokideak duen lanaldikoa bai-
no txikiagoa bada.

Aurreko lerroaldean xedatutakoari dagokionez, ondorengoa joko da lanaldi osoko langile 
baliokidetzat: enpresa eta lantoki berean lanaldi osoa duen beste langile bat, lan-kontratua 
mota berekoa duena eta lan berdin berdina edo antzekoa egiten duena. Enpresan ez bal-
din badago lanaldi osoko langile baliokiderik, ezarri beharrekoa den hitzarmen kolektiboan 
aipatzen den lanaldi osoa hartuko da erreferentzia moduan, eta halakorik ezean, legez eza-
rrita dagoen gehienezko lanaldia.”
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“Lanaldi partzialeko kontratua denbora mugarik gabekoa edo iraupen mugatukoa izan 
daiteke, kontratu modu hori erabiltzea legez onartuta dagoen kasuetan; prestakuntzarako 
kontratua salbuespena da.”

“Aurreko paragrafoan aipatutakoaren kontra jarri gabe, lanaldi partzialeko kontratua den-
bora mugarik gabekoa izango da honako kasuetan: enpresaren ohiko jardueren barruan lan 
fi nko eta aldikakoak egiteko hitzartzen denean.”

“Lanaldi partzialeko kontratuak ondorengo arauak bete behako ditu: ”

(..:)

c).“ Lanaldi partzialeko langileek lanaldi osoko langileek dituzten eskubide berak izango 
dituzte. Eskubide horien nolakotasunen arabera, lege xedapenetan, erregelamenduzko 
xedapenetan eta hitzarmen kolektiboetan jaso beharko dira, modu proportzionalean, la-
nean emandako denbora tartearen arabera.”

“Era berean, iraupen partzialeko kontratutzat hartuko da langile batek enpresarekin hitzar-
mena egin eta, artikulu honetan zehaztutako baldintzetan, lanaldia eta soldata gutxienez 
%25 eta gehienez %80 murriztea hitzartzen badu, beti ere Gizarte Segurantzako ordain-
dutakoaren araberako pentsioa eskuratzeko eskubidea izateko behar diren baldintzak be-
tetzen badira; dena den, adina salbuespena izango da, eskatzen dena baino bost urte gu-
txiagokoa izango baita gehienez. Era berean, aipatutako baldintza horiek bete eta gorago 
zehaztutako adina beteta duenean, iraupen partzialeko kontratua egiteko moduan egongo 
da. Lanaldi partzialeko kontratu hori aurrera eramatea eta horri dagozkion ordainsariak ba-
teragarriak izango dira Gizarte Segurantzak erretiro partziala dela eta langileari emandako 
pentsioarekin, eta lan-harremana amaitu egingo da erabateko erretiroa hartzen denean.” 

Edozein langilerekin egin daiteke lanaldi partzialeko kontratua, denbora mugarik gabea 
izan zein iraupen jakin baterako izan, dagokion arauan halako aukera aurreikusita dagoen 
kasuetan. Kontratu hauen benetako iraupena zazpi egunekoa baino gutxiagokoa bada, 
enpresak Gizarte Segurantzari gertakizun arruntengatik ordaintzen dion kuota %36 gehi-
tuko da.  Bestalde, mugagabetzat joko da kontratua baldin enpresaren jardueraren bolu-
men normalaren barnean lan fi nko eta aldizkakoak burutzeko egiten bada.

Lanaldi partzialera egin daitezke Iraupen jakineko ondoko kontratazio moduak: 

• Lan edo zerbitzu jakin bat egiteko kontratazioa. 

•  Merkatuko gorabeherak, zereginak metatu edo eskaera sobera direla medio egin-
dako kontratazioa. 

• Lanpostua erreserbatutako langileak ordezteko kontratazioa. 

• Praktikaldiko kontratuak. 

• Txanda kontratua. 

Ez da zilegi lanaldi partzialeko kontratazioa prestakuntza kontratuetan eta enplegua sus-
tatzeko neurri gisa erabiltzen den erretiro aurreratuko kontratazioan.

Lanaldi partzialean eguneroko lan jarduna etengabea edo zatitua izan daiteke. Lanaldi 
partzialeko kontratuaren ondorioz eguneroko lan jarduna lanaldi osoko langileena baino 
laburragoa bada eta gainera zatitua, behin baizik ezin izango da eten eguneroko lan jardun 
hori, sektoreko hitzarmen kolektiboak, edo eremu apalagokoak, besterik erabaki ezean. 
Lanaldi partzialeko langileek ezin izango dute aparteko ordurik egin, ezbeharrak eta beste 
ezohiko eta premiazko kalte batzuk saihestu edo konpontzeko izan ezik. Enpresaburuak 
eta langileak ordu osagarriak egitea itundu ahal izango dute. 
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Kontratua idatziz formalizatuko da zehaztutako ereduaren arabera eta bertan agertu be-
harko dira egunean, astean, hilean edo urtean lan egin beharreko ordu arrunten kopurua 
eta banaketa. Baldintza hauek bete ezean, lanaldi osokotzat joko da kontratua, kontrakoa 
frogatzen ez bada, alegia, zerbitzuen izaera partziala egiaztatzen ez bada. 

Baldin lanaldi partzialeko kontratua denbora jakin baterako egiten bada, bitarteko edo 
ordezko kontratua izan ezik, amaitutakoan, 2001eko martxoaren 4tik aurrera egina bada, 
langileak kalte ordain bat jasotzeko eskubidea izango du, eta honen zenbatekoa, lanean 
egindako urte bakoitzeko zortzi eguneko soldata ordainduta aterako litzatekeen kantita-
tearen parte proportzionala izango da, edo, izanez gero, aplikatu beharreko berariazko 
arautegiak fi nkatzen duena. 

Enpresaburuak eta langileak ordu osagarriak egitea itundu ahal izango dute, eta hauek 
lanaldi partzialeko kontratuan, kasuan kasuko sektoreko hitzarmenean, edo eremu apa-
lagokoetan, zehaztutako ordu arruntei gehituko zaizkie. hitzarmen hau dagoenean baizik 
ezin izango du enpresaburuak ordu osagarriak egiterik eskatu.  

Hitzarmena idatziz formalizatuko da baitezpada, zehaztutako eredu ofi zialean eta bertan 
jaso beharko da enpresaburuak eskatu ahal izango duen ordu osagarrien kopurua. Ordu 
osagarriei buruzko hitzarmen hori lanaldi partzialeko kontratua izenpetzeko orduan bertan 
eta aurrerago egin ahal izango da, baina kasu guztietan kontratuaren barruko hitzarmen 
espezifi ko bat izango da. Ordu osagarriei buruzko hitzarmenik ezin izango da formalizatu 
iraupen mugagabeko lanaldi partzialeko kontratuetan izan ezean.   

Ordu osagarrien kopuruak ezin izango du izan lan kontratuan zehaztutako ohiko ordu 
kopurua baino %15 gehiago. Sektoreko hitzarmen kolektiboetan edo, halakorik ezean, 
maila apalagokoetan, gehienezko beste ehuneko bat zehaztu ahal izango da, baina hori 
ezingo da inoiz ere izan kontratatutako ohiko orduen %60 baino gehiagokoa. Dena den, 
ohiko orduak eta ordu osagarriak batu eta kopuru horrek ezin izango du gainditu lanaldi 
osoko langile baliokide batentzat zehaztutako lanaldia. Hitzartutako ordu osagarri horiek 
nola banatu eta beteko diren jakiteko, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan eta ordu 
osagarriei buruzko hitzarmenean esaten dena bete beharko da. Hitzarmenean besterik 
esaten ez bada, langileak zazpi egun lehenagotik jakin beharko du ordu osagarri horiek 
zein egunetan eta ordutan bete beharko dituen. Ordu osagarriak egiterakoan, lanaldiari 
eta atsedenei buruz ezarritako mugak bete beharko dira beti:  Ordu osagarriei buruzko hi-
tzarmena eta haiek egiteko betekizunak, lehen aipatutako baldintzen araberakoak izango 
dira eta, edozein kasutan ere, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboetako erregimenek 
aurreikusitakoaren araberakoak.

Baldintza horiek eta araubide juridikoa betetzen ez badira, langileak ordu osagarriak bete-
tzeari uko egitea (nahiz eta hitzartuta egon), ez da lan arloko zehapena eragiteko moduko 
gertakaria izango. Benetan egindako ordu osagarriak ohikoak bezala ordainduko dira eta 
kontuan hartuko dira Gizarte Segurantzaren kotizazioaren oinarrietarako, gabezia aldieta-
rako eta prestazioen oinarri arautzaileetarako. Xede horretarako, ordu osagarrien kopurua 
eta ordainketa jaso beharko dira banako soldata ordainagirian eta Gizarte Segurantzaren 
kotizazioko agirietan. Ordu osagarriei buruzko hitzarmena bertan behera utzi ahal izango 
du langileak, hamabost egun lehenago jakinarazten badu, hitzarmen hori izenpetu zenetik 
urtebete igaro ostean, baldin ondorengo egoeretakoren bat gertatzen bada: 

• Legezko zaintzagatik familiako betebeharren bati aurre egin behar badio.

•  Prestakuntzako premiak baldin baditu, erregelamendu bidez ezarritako moduan, bai-
na ordutegiak bateraezinak direla frogatzen bada. 

• Bateraezina baldin bada beste kontratu partzial batekin.. 
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Lanaldi osoko lan bat lanaldi partzial bihurtzea edo alderantzizkoa beti langilearen boron-
datearen araberakoa izango da, eta ezin izango du aldeetako batek inposatu ez eta lan 
baldintzen aldaketa nabarmena dela esanda. Langilea ezin izango dute kaleratu eta ez du 
inolako zigorrik edo ondorio kaltegarririk izango aldaketa horri uko egiteagatik; dena den, 
arrazoi ekonomiko, tekniko, antolakuntzazko edo produkziozkoak direla eta, neurriak har-
tu ahal izango dira. Lanaldi partzialeko kontratua duen langileak bere borondatez lekuz al-
datzeko aukera izan dezan, enpresaburuak hutsik dauden lanpostuen berri eman beharko 
die langileei, langileok lanaldi osoko lanpostuetatik lanaldi partzialekoetara aldatzeko edo 
alderantzikoa egiteko aukera izan dezaten, egin beharreko eskabidea eginda. Era berean, 
lanaldi partzialeko langileen lanaldia handitzeko balio dezake horrek. Hori guztia egin ahal 
izateko, hitzarmen kolektibo sektorialetan edo, halakorik ezean, maila apalagoko beste 
hitzarmen batzuetan zehaztutakoa bete beharko da. 

Lanaldi osoko kontratua izan eta beren borondatez eskatuta lanaldi partzialekoan dihardu-
ten langileek edo kontrakoa egin dutenek, hau da, partzialekotik osokora igaro hala nahi 
dutelako, aurreko lerroaldean aipatzen den informazioari esker lehenago zuten egoerara 
itzuli nahi dutela adierazten badute, lehentasuna izango dute ezaugarri bereko lanpostu 
huts batera itzultzeko (talde profesional berekoa edo kategoria baliokidekoa bada), beti 
ere hitzarmen kolektibo sektorialetan edo, halakorik ezean, maila apalagoko beste hitzar-
men batzuetan zehaztutakoa beteta. Lehentasun bera izango dute hasiera batean lanaldi 
partzialerako kontratatu baina era horretako zerbitzuak eskaintzen enpresan hiru urte 
baino gehiago daramaten langileek, enpresako talde profesional bereko edo kategoria 
baliokideko lanpostu hutsak betetzerakoan. 

Sektoreko hitzarmen kolektiboek eta, halakorik ezean, maila apalagokoek, egoki irizten 
badiote, baldintza eta espezialitateak zehaztu ahal izango dituzte lanaldi osoko kontratuak 
lanaldi partzialeko kontratu bihurtu ahal izateko, horren arrazoia bereziki familiarekin edo 
prestakuntzarekin zerikusia duena denean. 

Lanaldi partzialeko kontratuak hitzarmenen %16tan izan dute isla (%32 sektorekoetan), 
baina asko jorratu gabe. Batez ere, Estatuko sektoreko negoziazio kolektiboan eta, berezi-
ki, 2001. urteko erreformaz geroztik. 
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6.40 taula.  Lanaldi partzialeko kontratuei buruzko klausulak, 2004. urtean indarrean 
ziren hitzarmen kolektiboetan

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 49 32,02 88.232 26,37

ENPRESA 60 11,56 24.187 28,09

PRIBATUA 55 11,34 20.597 27,00

PUBLIKOA 5 17,00 3.590 36,55

GUZTIRA 109 16,22 112.419 26,62

B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 8 6,40 3.182 7,60

BIZKAIA 23 10,13 37.597 25,41

GIPUZKOA 10 12,05 17.860 17,19

LURRALDE ARTEKOA 4 21,05 1.710 1,64

EAE 45 9,91 60.349 18,82

ESTATUKO EREMUA 64 29,36 52.070 52,03

GUZTIRA 109 16,22 112.419 26,62

Lanaldi partzialeko kontratuen inguruan hainbat konpromiso izan da, adibidez, gutxie-
nezko orduak (12 ordu astean lurrindegietan, 15 ordu astean etxez etxeko banaketan, 
16 ordu astean erostetxe handietan, hilean 60 ordu gutxienez Estatuko paperaren in-
dustrian, etab.). Bestalde, negoziazio kolektiboak beste gai batzuk ere jorratu ditu, hala 
nola, gehienezko lanaldia (1.400 ordu Bizkaiko berogailu instalakuntzan, denboraren %60 
Unión Española de Explosivosen, %75 Estatuko paperaren industrian, %77 unibertsitate 
hezkuntzako zentroetan, %85 Estatuko etxez etxe saltzeko produktu kuzinatuen egileak, 
%90 larru zurraketaren industrian, etab.), gehienezko kontratu kopurua (%15 Bizkaiko 
hormigoiak eta harrobiak, lanpostuen %6 eta %12 kategorien arabera Kaefer, etab.), ordu 
osagarrien ehunekoa (%15 UEEn, %20 haur hezkuntzako zentroetan, %15-%25 bitartean 
ehunkien industrian, %30 unibertsitate pribatuetan, %40 erostetxe handietan, %50 indus-
tria kimikoan, %60 eguneroko prentsan, etab.). Halaber, aipagarria da gehienezko lanaldi 
bat eta ordu osagarrien ehuneko jakin bat bateratzea, Bizkaiko siderurgiaren hitzarmenak 
fi nkatu duen gisan (1.400 ordu urtean, osagarriak barne, eta hauek hasiera batean ados-
tutakoen %60 izan daitezke gehienez).   
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6.41 taula.  Aztergai izan ditugun hitzarmen kolektiboen laginean lanaldi partzialeko 
kontratuei buruz negoziatutako edukien laburpena

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

ARABAKO ARDOAREN INDUSTRIA

BIZKAIKO ARRASTEKO ARRANTZA

GIPUZKOAKO BAKAILAOTARAKO BIKOTEAK Aldizkako langile fi nkoen lanaldi partzialeko 
kontratua.

ESTATUKO LOREZAINTZA

MARQUES DE RISCAL ARDOAK  (ARABA)

CESPA (BILBO LOREZAINTZA) Aukera lehentasuna fi nko egiteko.

GOROLDI (GIPUZKOAKO LOREZAINTZA)

ERAIKUNTZA

ARABAKO ERAIKUNTZA

BIZKAIKO ERAIKUNTZA

GIPUZKOAKO ERAIKUNTZA

ESTATUKO ERAIKUNTZA

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTATUA)

INDUSTRIA

ARABAKO SIDERURGIA

BIZKAIKO SIDERURGIA Gehienez 1.400 ordu (%60 ordu osagarri barne).

GIPUZKOAKO SIDERURGIA

ESTATUKO INDUSTRIA KIMIKOA %50 ordu osagarri.

SIDENOR (ARABA)

BIZKAIKO ACERÍA COMPACTA

AZKOITIKO ACERIAS Y FORJAS 

TUBOS REUNIDOS (EAE) Ordu osagarrien %60. Finkoa izateko aukera.

BRIDGESTONE (ESTATUA)

ZERBITZUAK

ARABAKO METALAREN MERKATARITZA

BIZKAIKO METALAREN MERKATARITZA

GIPUZKOAKO METALAREN MERKATARITZA

ESTATUKO EROSTETXE HANDIAK Gehienez lanaldiaren %80. %40 ordu osagarri.

VITAL KUTXA (ARABA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA)

GIPUZKOAKO POLIKLINIKA Lehentasuna lanaldi osoko bihurtzeko.

EUSKO TRENBIDEAK (EAE)

SABECO (ESTATUA) %30 ordu osagarri.
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Jarraian Bizkaiko siderometalurgiaren industriako azken hitzarmenean negoziatutakoa 
jasoko dugu:

30. artikulua. Kontratazioa

1. Enpresek langileen legezko ordezkariei jakinarazi beharko dizkiete egindako lan edo 
zerbitzuko kontratuak, behin-behinekoak, bitartekoak, enplegua sustatzeko elbarriekin 
egindako aldi baterako kontratuak, prestakuntzakoak eta praktikaldikoak. Langileen kon-
tratazioa legeak zehaztutakoaren arabera arautuko da. Kontratu mota hauei dagokienez,  
honako hau zehazten da:  

 (...)

e) Lanaldi partzialeko kontratua

Lan kontratua lanaldi partzialekoa dela joko da, martxoaren 2ko 5/2001 ELDko erre-
dakzioan jasota dagoen bezala, Langileen Estatuaren 12. artikuluak zehazten duenaren 
arabera, langileak emandako zerbitzuak egunean, astean, hilean edo urtean ordu kopuru 
jakin batetik beherakoak badira, hau da, ordu kopuru hori lanaldi osoan diharduen la-
naldi osoko langile baliokideak duen lanaldikoa baino txikiagoa bada, eta baliokidetzat 
joko da kontratu mota bera duen enpresa eta lantoki bereko lanaldi osoko langile bat, lan 
berdina edo berdintsua egiten badu. 

HItzarmen hau indarrean den bitartean, ezin izango dira egin 1.400 ortu baino gehiago 
urtean, ohiko orduak eta ordu osagarriak batera kontaturik, eta ordu osagarriak ez dira 
izango, edozein kasutan ere, hasiera batean hitzartutakoen %60tik gora. Kontratuan 
agertu beharko dira egunean, astean, hilean edo urtean lan egin beharreko ordu arrun-
ten kopurua, banaketa eta lan ordutegia. Atal honetan aurreikusitakoa bete ezean, lanal-
di osokotzat joko da kontratua.

2. Artikulu honen arabera egindako kontratu guztiak lanaldi partzialekoak izan daitezke, 
prestakuntzako kontratua izan ezik, Langileen Estatutuak xedatutakoaren ereduz.

3. Bi aldeek azpimarratzen dutenez, kontratu modu hauen xedea, lanpostu berriak sortu 
eta, beharrezkoa den bezala, eskaria lan eskaintzaren ezaugarrietara egokitzea da, hala 
nola, langile gazteak laneratzea eta langile langabeak berriz ere ekoizpen prozesuak sor-
tutako lanpostuetara itzultzea. Horrenbestez, kontratuen berritasunak hertsiki mugatu 
beharko dira bete beharreko lege baldintzetara.

H. ALDIZKAKO LANGILE FINKOEN KONTRATU MUGAGABEA

Aldizkako langile fi nkoen kontratu mugagabearen inguruan, Langileen Estatutuko 15.8. 
artikuluak honako hau zehazten du.

“Aldizkako langile fi nkoentzako iraupen mugagabeko lan kontratua aldizkako lan fi nkoak 
egin behar direnean erabiliko da, lan hori enpresaren lan bolumen arruntarekin alderatuta, 
epe jakinetan errepikatzen ez den kasuetan. Epe jakinetan errepikatzen diren aldizkako 
lanen kasuan, lanaldi partzialeko lan kontratu mugagabeei dagokien erregulazioa erabiliko 
da. Aldizkako langile fi nkoei lanera deitzerakoan, kasuan kasuko hitzarmen kolektiboetan 
zehaztutako hurrenkera eta moduak bete beharko dira, eta hitzarmenean esaten dena be-
tetzen ez bada, eskumena duen jurisdikzioan lanetik kaleratutakoen prozedura betez jardun 
ahal izango du. Hasiera epea deialdirik ezaren berri jakiten denekoa izango da.  

Kontratu modu hau nahitaez idatziz egin beharko da, horretarako ezarriko den ereduaren 
arabera, eta jarduerak ustez zenbat iraungo duen eta hitzarmenaren arabera jendeari nola 
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eta zein hurrenkeratan deituko zaion zehaztu beharko da. Horrekin batera, eta gutxi gora-
behera jakiteko, ustez lanaldia zenbatekoa izango den eta orduka nola banatuko den ere 
zehaztu beharko da.

Hitzarmen kolektibo sektorialetan, sektoreko dena delako jardueraren ezaugarri bereziek 
hala egitea zuritzen dutenean, iraupen partzialeko modalitateko aldizkako kontratu fi nkoak 
erabiltzea erabaki ahal izango da, eta aldi baterako kontratuak aldizkako kontratu fi nko bi-
hurtzeko espezialitateak ere zehaztu ahal izango dira.”

Negoziazio kolektiboan gutxitan agertzen dira aldizkako fi nkoak, izan ere, urtaroaren ara-
bera jarduten duten sektoreetan baizik ez da agertzen (arrain kontserbak. Izozkigintza, eta 
abar) kontratu modu hau usadioz erabili izan baitute. Normalean ez dira iristen langileen-
tzako deialdiak egitea eta gorabehera jakin batzuengatiko ordainketa eskubideak zehaz-
tea baino urrunago.

Jarraian, Gipuzkoako ikuskizun eta kirol lokalen sektoreko hitzarmenean negoziatutakoa 
jasoko dugu:  

16. artikulua. Emanaldien araberako aldizkako langileak.

Emanaldien araberako aldizkako langileentzat (futbola, beste kirol batzuk, zezenak, tiroa, eta 
abar) jaiegunen ordainsaria, arautegiko aparteko pagak, oporrak eta aldizkako lanagatiko 
plusa, kasuan kasuko soldata tauletan zehaztutako soldatan sartuta daudela jotzen da.

Egun berean bi emanaldi izanez gero, txarteldegi desberdinak badira, langileek euren kate-
goriarentzat zehaztutako soldata jasoko dute emanaldi bakoitzarengatik.  

Emanaldiak jarraikiak badira, bigarren soldata zerbitzuen arduradun geratzen diren enple-
gatuek baizik ez dute jasoko.

Real Sociedadi dagokionez, aldizkako langile fi nkoek, behin-behinekoak, bulegokoak eta 
zelaiko langileak badira ere, dagokien arautegiko haborokinaren %50 jasotzeko eskubidea 
izango dute Klubaren Egunak edo antzeko izendapena dutenak egiten direnean. Edozein 
kasutan ere, Real Sociedadek gutxienez egun bateko soldata ordainduko dio aldizkako 
langile fi nkoari denboraldiko, Klubaren Egunik egin zein ez. Nazio mailako gainerako futbol 
zelaietako langileentzat, haborokinaren zenbatekoa, arautegiaren arabera dagokionaren 
%25ekoa izango da. Real Sociedadeko aldizkako langile fi nko edo behin-behineko guztiek, 
Europako norgehiagoketan arautegiaren arabera  dagokien haborokinaren %50 jasoko 
dute. 

Arau hau berau aplikatuko zaie pilotari profesionalen buruz buruko Espainiako txapelketa 
jokatzen den pilotalekuko langileei, eta hau dela kausa gehitutako lanagatik zehaztutako 
haborokina jasoko dute.

Futbol enpresek, txartel bana emango diete enplegatuei, eta bertan, norberaren datuez eta 
lanekoez gain, haren argazki bat ere agertuko da.

Real Sociedadeko aldizkako langileek, futbol partidak bertan behera gelditzen badira, 
langileen borondatearekin loturarik ez duten arrazoiengatik eta lanpostura garaiz agertu 
badira, estadioko ateak zabaldu zein ez, kategoria bakoitzarentzat zehaztutako soldataren 
%50 jasoko dute.  

Baldin zelaian, Real Sociedad Club de Fútbol, S.A.k antolatzen ez dituen beste partida 
batzuk jokatzen badira edo bestelako ikuskizunak antolatzen badira eta Klubeko langileek 
zerbitzua ematen badute, emanaldi bakoitzeko, hitzarmenean zehaztutako soldata eta %50 
gehiago jasoko dute emandako zerbitzua lau ordukoa edo txikiagoa bada, %75 gehiago 
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zerbitzua lau eta sei ordu bitartekoa bada eta %100 gehiago zerbitzuak sei ordu baino ge-
hiagoko iraupena badu. 

2001. urteko erreformaren ondotik, lanaldi partzialeko kontratuak eta aldizkako langileen 
kontratu fi nkoak bereizteko, kasuan kasuko jarduera burutzen den dataren errepikapenari 
erreparatzen zaio. Halatan, bada, lan fi nkoak eta aldizkakoak badira data jakinetan erre-
pikatzen direnak, denbora mugarik gabeko lanaldi partzialeko lan kontratutzat joko dira; 
eta lanok data jakinetan errepikatu ezean, orduan denbora mugarik gabeko aldizkako 
langile fi nkoen lan kontratuak izango dira.

I. BITARTEKO KONTRATUA

Bitarteko kontratua, lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko da,  
betiere lan kontratuan ordezkatutakoaren izena eta ordezkotzaren arrazoia agertzen ba-
dira. Arrazoi ohikoenak honako hauek izaten dira: ezgai egoera luzeak gaixotasuna edo 
istripua direla medio, amatasun eszedentzia, laneko bizitza eta familia bizitza bateratu ahal 
izatekoak, eta beste batzuk nahitaezkoak (kargu publikoak, sindikalak, etab.). 

Langileen Estatutuko 15.1 artikuluak honako hau zehazten du: 

“Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko denean, beti ere lan kon-
tratuan zehaztuta uzten bada zein den ordezkatuaren izena, eta zein izan den ordezkatzeko 
arrazoia.”

Arauagatik, hitzarmen kolektiboagatik edo banako akordioagatik lanpostua gordetzeko 
eskubidea duen langilea ordezkatzea da kontratuaren xedea, edo lanpostu bat aldi ba-
terako betetzea, lanpostu hori behin betiko betetzeko hautapen edo sustapen prozesu 
batean, hala nola prestakuntzan ari diren langileak langabezia prestazioak jasotzen ari 
diren langileekin ordezkatzeko.

Kontratuak, ordezkatutako langileak lanpostua gordetzeko duen eskubidea indarrean 
deino iraungo du, edo lanpostu hori behin betiko betetzeko hautapen edo sustapen 
prozesuak diraueino, eta kasu honetan ezin da hiru hilabetekoa baino luzeagoa izan. 
Administrazio publikoen hautapen prozesuetan, iraupena bat etorriko da prozesu horiek 
burutzeko aurreikusitako denborarekin. Kontratua amaituko da ordezkatutako langilea 
lanpostura itzultzen denean; lanpostura itzultzeko legeak edo itunak zehaztutako mugae-
guna iritsitakoan; lanpostua gordetzea eragin zuen arrazoia amaitutakoan; hautapena edo 
sustapena egiteko ezarritako hiru hilabeteko epea amaitutakoan edo administrazio pu-
blikoek egindako kontratuen kasuetan aplikatu beharreko epeak amaitutakoan. Ez dago 
aldez aurretik jakinarazi beharrik, kontrakoa hitzartu ez bada bederen. 

Mugagabe bihurtuko da: 

•  Baldin behin kontratua amaitzeko aurreikusitako arrazoia gauzatu ondoren aldee-
tako batek behintzat espresuki denuntziatu ez eta langileak lan hori egiten jarraituko 
balu. 

•  Idatzizko formazko hutsegitea dela medio. 

•  Gizarte Segurantzan erregistratu ez izanagatik baldin probaldiko epea edo luzeagoa 
iragan bada. Eta kasu hauetan, kontrakoa frogatu ezean, alegia lan prestazioa aldi 
baterako dela.  

•  Lege iruzurrean egindako kontratua bada. 
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Bitarteko kontratuak lanaldi osokoa izan beharko du, ondoko bi kasuetan izan ezik: 

•  Ordezkatutako langilea lanaldi partzialean kontratatua bada edo behin betiko lanaldi 
partzialean bete beharko den lanpostu bat denbora jakin baterako betetzeko bada. 

•  Kontratua, haur goiztiar sortu berriengatik onartutako eskubideak darabiltzaten lan-
gileen lanaldi murriztua osatzeko egiten denean edo beste edozein arrazoirengatik 
erditu ondoren ospitalean jarraitu behar duenean, hala nola sei urtetik beherako 
adingabeko haur bat edo urritu fi siko edo psikiko bat jagon behar duenean legezko 
zaintzaren arrazoiengatik, edo adina, istripua edo gaixotasuna dela medio bere kasa 
ezin molda daitekeen ahaide bat zuzen zaindu behar denean, odol edo ezkontza 
ahaidetasunezko bigarren mailaraino, edo legeak edo hitzartutakoak zehazten due-
naren arabera ordezkatutako langilearen lanaldiaren denbora murriztea erabaki de-
nean, baita langileek denbora partzialean amatasun baimena, adopziokoa edo familia 
harrerakoa –adopzio aurrekoa zein iraunkorra– darabiltzatenetan ere.

Kontratua idatziz formalizatu behar da, eta zehaztu egin behar dira kontratuaren ezauga-
rriak, egin beharreko lana, ordezkatutako langilea eta ordezkotzaren arrazoia, eta adierazi 
behar da halaber bete beharreko lanpostua ordezkatutako langilearena den ala haren 
tokian jardungo duen enpresa bereko beste langile batena. Kanpo hautapen eta barne 
sustapen prozesuetan zehaztu beharko da orobat prozesuaren ondotik behin betiko bete-
tzeko den lanpostua. Enpresaburuak, kontratua egin ondorengo hamar egun baliodunen 
epean jakinarazi beharko dio kontratuaren edukia kasuan kasuko lan zerbitzu publikoari. 

Baldin bitarteko kontratuek, haur bat edo odol edo ezkontza ahaidetasunezko bigarren 
mailarainoko senide bat zaintzeko lan utzialdi egoeran dagoen langilea ordezkatzeko ba-
dira, enpresak Gizarte segurantzari gertakizun arruntengatik ordaintzen dizkion kotizazio-
etan murrizketa bat egiteko eskubidea eragingo dute, eta jarraian azalduko ditugu murriz-
keton zenbatekoa, kontratuok urtebetetik gora langabezia prestazioak –ordaindutakoaren 
araberakoak izan zein laguntzakoak izan– jaso dituzten langileekin egiten direnean:

• %95 ordezkatutako langilearen lan utzialdiko lehenengo urtean.   

• %60 ordezkatutako langilearen lan utzialdiko bigarren urtean. 

• %50 ordezkatutako langilearen lan utzialdiko hirugarren urtean. 

Hobari hauek ez dira aplikatuko baldin kontratua, enpresaburuaren, edo zuzendaritza 
karguren bat dutenen, edo elkarte forma juridikoa duen enpresetako administrazio or-
ganoetako kide direnen ezkontidearekin, aurreko ahaideekin, ondorengoekin eta gaine-
rako senideekin, odol edo ezkontza ahaidetasunezko bigarren mailaraino, haiek barne, 
egiten badira, hala nola hauen eta administrazio publikoen eta haien erakunde autono-
moen artean egiten badira. Hobaria, enpresak Gizarte Segurantzari ordaindutako kuoten 
%100ekoa izango da, eta barne izango dira lan istripukoak, lanbide gaixotasunekoak, 
eta baterako diru bilketa bitarteko kontratuak pertsona langabeekin egiten badira ondoko 
hauek ordezkatzeko:

• Haurdunaldian arriskua dutelako lan kontratua etenda daukaten emakume langileak. 

•  Amatasun atsedenaldietan, adopziokoetan edo familia harrerakoetan –adopzio 
aurrekoa izan zein iraunkorra– lan kontratua etenda daukaten gizon zein emakume 
langileak. 

•  Langile autonomoak, kooperatiba sozietateetako bazkide langileak edo lan bazki-
deak, haurdunaldian arriskua dutenean, amatasun atsedenaldietan, adopziokoetan 
edo familia harrerakoetan –adopzio aurrekoa izan zein iraunkorra–. 
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Enpresek, amatasun, adopzio edo familia harrera direla medio kontratuak etenda dauzka-
ten langileak, bitarteko kontratu bidez ordezkatzen badituzte, irailaren 4ko 11/1998 errege 
lege dekretuak xedatzen duenaren arabera, enpresak Gizarte Segurantzari ordaindutako 
kuoten %100eko hobariari heldu ahal izango diote, eta barne izango dira lan istripukoak, 
lanbide gaixotasunekoak, eta ordezkatutako langileen baterako diru bilketan enpresek 
egiten dituzten ekarpenetakoak ere, arrazoi horiek direla medio jardueraren etenaldiak eta 
ordezkoaren bitarteko kontratuak denboran batera dirauteino. Bai kontratuak bai hoba-
riak, haiek sorrarazi zituen arrazoia amaitzen denean amaituko dira. Hobari hauek ez dira 
aplikatuko baldin kontratua, enpresaburuaren, edo zuzendaritza karguren bat dutenen, 
edo elkarte forma juridikoa duen enpresetako administrazio organoetako kide direnen 
ezkontidearekin, aurreko ahaideekin, ondorengoekin eta gainerako senideekin, odol edo 
ezkontza ahaidetasunezko bigarren mailaraino, haiek barne, egiten badira, hala nola 
hauen eta administrazio publikoen eta haien erakunde autonomoen artean egiten badira. 

Enpresak  pizgarrien programari atxiki ahal izango zaizkio, gehienez 100 langile badituzte 
eta haiek, administrazio publikoek fi nantzatutako prestakuntza ekintzetan parte hartzen 
duten bitartean, langabezia prestazioak jasotzen dituzten langile langabeekin ordezkatzen 
badituzte. Pizgarriak honako hauek dira:

•  Kontratatutako langile langabeak, kontratua indarrean den bitartean, langabezia 
prestazioaren %50 jasoko du, eta gehienezko denbora muga, prestazioa edo subsi-
dioa kobratzeko gelditzen zaion denboraren bi halako izango da. 

•  Enpresaburuak diferentzia ordainduko dio langileari, dagokion soldata osatu arte, eta 
berea izango du Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kotizazio guztien ardura. 

Bitarteko kontratuetarako pizgarri bereziak daude, genero indarkeriaren biktima izan diren 
langileak ordezkatzeko, lan kontratua eten dutenean edo lekuz edo lantokiz aldatzeko 
eskubidea erabili badute. Enpresak gertakizun arruntengatik Gizarte Segurantzari ordain-
dutako kuotaren %100eko hobaria izateko eskubidea izango du, etenaldi osoan  edo sei 
hilabetean lekua edo lantokia aldatuz gero.

Enpresaburuak, lanpostu hutsik izanez gero langileei jakinarazi beharko die, lanpostu 
iraunkor bat erdiesteko gainerako langileek duten aukera berberak izan ditzaten. Informazio 
hau, enpresako edo lantokiko leku egoki batean jarritako iragarki publiko baten bidez eman 
ahal izango da. Hitzarmen kolektiboek neurriak zehaztuko dituzte langile hauek etengabeko 
lanbide prestakuntza benetan jaso ahal dezaten, haien kualifi kazioa hobetzeko eta haien 
aurrerapena eta mugikortasuna errazteko. 

Bitarteko kontratuei buruzko aipamenak gutxitan agertzen dira sektoreko negoziazio ko-
lektiboan, zehazkiago, Estatuko eremukoan, izan ere, lurralde eremu horretako sektoreko 
negoziazio kolektiboak ia kontratazio aukera guztiak jaso ohi ditu bere testuetan. Halatan, 
bada, sektoreko hitzarmen handietan, esate baterako, industria kimikoan, ehunkien indus-
trian edo banku pribatuetan bitarteko kontratuei buruzko klausulak dituzte, baina oinarrizko 
araudiak zehazten duena baino gehiago garatu gabe.  Zenbait kasutan baizik ez da kontra-
tuaren iraupen luzea galarazi nahi, eta horretarako denbora muga bat jartzen da (hiru urte 
banku pribatuetan) edo kalte ordainak kontratua amaitutakoan. Halatan, bada, industria 
kimikoko eta lurringintza industriak aurreikusten dutenez iraupena bi urtekoa baino luzea-
goa bada –lan utzialdi berezietan izan ezik- langileak, lan egindako urte bakoitzeko hogei 
eguneko kalte ordaina jasotzeko eskubidea izango du. Estatuko farmazia bulegoetako sek-
toreko hitzarmenak bitarteko langileentzat  lan egindako urte bakoitzeko hamar eguneko 
kalte ordaina aurreikusten du, denbora mugarik gabe.

Beste lurralde eremu batzuetan ere bitarteko kontratuen inguruan negoziatu da, baina  mai-
la apalagoan (EAEko ikastolak eta irakaskuntza pribatua, Arabako eraikin eta lokaletako 
garbiketa, etab.). 
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Jarraian, industria kimikoaren sektoreko hitzarmenean negoziatutakoa jasoko dugu:

13.3 artikulua. Bitarteko kontratuak.— Bitarteko kontratuetan, bi urtetik gorako iraupena 
izanez gero, ordezkotza lan utzialdi bereziagatik denean izan ezik, langileak kontratua amai-
tutakoan hogei eguneko kalte ordaina jasoko du urteko edo urte zatiko. Honelako kontra-
tuetan argi agertuko dira langilea edo langileak, lanpostua eta bitarteko kontratua egiteko 
arrazoiak.  

Enpresetako negoziazio kolektiboan, bitarteko kontratuen gaineko klausulak are baka-
nagoak dira eta enpresa handietan agertu da batik bat (Bridgestone, Aceralia, etab.), 
izan ere, haietan hitzarmenetako testuak luzeagoak dira eta, horrenbestez, kontratazioari 
buruzko kapitulua ere garatuagoa izaten da. 

J. BESTELAKO KONTRATU BATZUK

Beste kontratu mota batzuk, esate baterako, etxean lan egiteko kontratua, arrunt ezo-
hikoak izan dira negoziazio kolektiboan eta oso sektore jakin batzuetan baizik ez dira 
negoziatuak izan (adibidez: oinetakoen industria) eta ez dute ia eraginik izan. Jarraian, 
Estatuko oinetakoen industriaren sektoreko hitzarmenean negoziatutakoa jasoko dugu:  

18. artikulua. Etxean lan egiteko kontratua. 

Etxean lan egiteko lan kontratutzat hartuko da langilearen etxean edo langileak askatasunez 
aukeratutako tokian egiten den lan jarduera, enpresaburuak zaindu gabe denean.

Kontratua idatziz egin behar da, eta enplegu bulegoaren oniritzia behar du. Kontratuaren 
ale bat bulego horretan gelditu behar da. Lana zein tokitan egingo den agertu behar da 
kontratuan, higiene eta segurtasunerako beharrezkotzat zehaztuko diren neurriak betetzea 
eskatu ahal izateko. 

Etxean lan egiten duen langileak, enpresan diharduen kategoria profesional baliokideko 
langileak lan egiten duen egun kopuru berdina lan egiteko eskubidea du, eta harentzat 
zehaztuta dagoen errendimendu normal berdina izan behar du. 

19. artikulua. Etxean lan egiten duten langileen soldata. 

Etxean lan egiten duten langileek, hitzarmen honetan itundutako lanaldiaren arabera, ber-
tan errendimendu normalerako zehaztutako soldata jasoko dute soldata eta soldata honen 
%10 gehiago gastu orokorretarako (argia, tresnak, etab.). 

Langileari ezin egotz dakiokeen lan eza ez da izango langilearen soldataren kalterako; ho-
nelakoetan, ez du jasoko gastuetarako fi nkatuta dagoen %10 hori soilik, lan ezak dirauen 
egunetan.

Hainbat arrazoirengatiko gastuak, langileek aldez aurretik justifi katu beharko dituzte enpre-
sak ordaindu aitzin. 

Gai honekin lotuta dago telelana, eta sektore jakin batzuen hitzarmenen batean ere jorra-
tua izan da (adibidez: informatika azpisektorean). Jarraian, Ibermatica enpresako hitzar-
menean negoziatutakoa jasoko dugu: 
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19. artikulua. Lanaldia.
(...)

C) Telelana.

Gure enpresaren sare informatikoa jantzi duten sistema eta produktu berrien hedapena, 
hala nola enplegatuen etxetik bertatik harekin konektatzeko aukera direla medio, jarduera 
klaseak hala eskatzen duenean eta arduradunaren iritziari jarraiki, enplegatu jakin batzuei 
lana etxetik egiteko proposamena egin dakieke.

Hitzartu beharko da eta idatziz enpresak eta enplegatuak elkarrekin adostuta, nolakoa 
izango den egin beharreko zeregina, haren iraupena, beharrezko diratekeen kontrola eta 
jarraipena, hala nola enkargatutako proiektua edo zeregina gauzatzen ari den bitartean 
bulegoan behar den adina aldiz agertzeko prest egotea. Sistema hau ezarrita, ordutegiaren 
malgutasuna erabatekoa da, joan-etorriak gutxiago dira eta kontzentrazioa handiagoa.

Baterako kontratua eta taldeko kontratua ez dira agertu negoziazio kolektiboan. Langileen 
Estatutuaren 19. artikuluak ondoko hau xedatzen du:

“1. Enpresaburuak bere langile talde bati lan komuna ematen badio, bakoitzarekiko ba nan-
-banan hartuta dituen eskubide eta betebeharrak gordeko ditu.

2. Enpresaburuak langile talde batekin, bere osotasunean hartuta, kontratu bat egiten 
badu, ez ditu gordeko berari dagozkion eskubide eta betebeharrak taldeko kide bakoitza-
rekiko. Talde buruak beteko du taldea osatzen duten kideen ordezkaritza, eta berak izango 
du ordezkaritza horri darizkion eginkizunen erantzukizuna.

3. Langileak, idatziz hitzartutakoarekin bat etorriz, laguntzaileren bat lotzen badu bere lane-
ra, langilearen enpresaburu bera izango da laguntzailearen enpresaburu ere.”

2001eko lan erreformak aldi baterako beste kontratu modu bat sartu zuen, laneratzeko 
kontratua, alegia, administrazio publiko batek edo irabazi asmorik gabeko erakunde batek 
egina, eta horren helburua interes orokorreko edo gizarte intereseko obra edo zerbitzu bat 
burutzea da. 

Langileen Estatutuaren 15.1 artikuluak ondoko hau xedatzen du: 

“Langabezian egon eta enplegu bulegoan izena emanda dagoen langilea kontratatzen due-
nean administrazio publiko batek edo irabazteko asmorik gabeko erakunde batek, baldin 
eta gizarteratzeko aldi baterako kontratu horren helburua interes orokorreko edo gizarte 
intereseko obra edo zerbitzu bat burutzea bada, lan esperientzia lortzeko lanean eman-
dako denbora areagotzeko, beti ere horretarako erregelamendu bidez ezarritako programa 
publikoen barruan.

Kontratu mota horietan parte hartzen duten langileek ezin izango dute berriz ere parte 
hartu era horretako kontratua amaitu eta hiru urte igaro arte, beti ere langilea era horretako 
kontratuaz bederatzi hilabetean baino gehiagoan egon baldin bada kontratatuta azkeneko 
hiru urteetan.”

Kontratu modu hau apenas behingo kontua izan da negoziazio kolektiboan. Jarraian, Do-
nostiako Lamiaken hitzarmenean itundutakoa jasoko dugu: 
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40. artikulua. Enplegua.
(...)

Laneratzeko kontratua:

Laneratzeko kontratuak langabezian egon eta enplegu bulegoan izena emanda dauden 
emakume langileekin egin ahal izango dira, baldin eta aldi baterako kontratu horren hel-
burua interes orokorreko edo gizarte intereseko obra edo zerbitzu bat burutzea bada, 
lan esperientzia lortzeko lanean emandako denbora areagotzeko eta parte hartzen duen 
langabearen lan aukerak handitzeko, beti ere horretarako erregelamendu bidez ezarritako 
programa publikoen barruan.

Modu honetan kontratatutako langileei hitzarmen honetan zehaztutako baldintzak aplika-
tuko zaizkie.
(...)

Kontratu modu hau lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuaren antzekoa da, haren sub-
espezie bat balitz bezala. Ez da jasotzen gutxienezko iraupenik kontratu honetarako, bai-
na bai gehienezkoa (3 urte). Soldata ere ez da zehazten, beraz hitzarmenekoa aplikatuko 
zaio. Azkenik, 2001. urteko erreformak kaleratze objektiboko arrazoi berri bat jaso du, 
hau da, aurrekontuko diru esleipena behar adinakoa ez izatea kasuan kasuko kontratuari 
eusteko.

6.2.1. Enplegurako konpromisoak

A. ENPLEGUA SORTZEA

Hitzarmen kolektibo gutxitan itundu dute kontratazio mugagabearen bitartez enplegua 
sortzea (adibidez: aurrezki kutxa batzuek). Eta gehientsuetan, enpresaren barnean kontra-
tu mugagabe bihurtutako aldi baterako kontratuak izan dira. Konpromiso hauek enpresa 
eremuan gertatu dira funtsean.

Jarraian, Vital Kutxako hitzarmenaren testuan adostutakoa jasoko dugu:

20. artikulua. Enplegua sortzea

Hitzarmen hau indarrean dela, beste 70 enplegatu fi nko kontratatzea adostu da, jarraian 
azaltzen dugun moduan: 15 enplegatu urteko entitatean, haietarik 9 Araban, eta 10 gehia-
go Araban 2004. urterako, guztira, beraz, 70 enplegu Kutxan, eta haietarik 46 Araban. 

Langile berriak hartzeko egutegia ondoko hau dugu: 25 enplegu 2005. urtean, 20 enplegu 
2006. urtean eta 25 enplegu 2007. urtean, eta urte bata bestearekin konpentsatu ahal izan-
go dira enplegu kopuruari dagokionez, Kutxaren unean uneko beharren arabera.

Lanpostuok, hitzarmen honetako 8. artikuluan fi nkatutako lanbide sailkapen eredu berria-
ren arabera beteko dira. Deialdiko lanpostuen %10, deialdiko probetan gai kalifi kazioa lortu 
eta Kutxan aldi baterako lan kontratua, 12 hilabetekoa gutxienez, daukaten edo deialdiko 
dataren aurreko lau urteetan eduki duten hautagaientzat gordeko dira, baita Kutxaren par-
taidetza %100ekoa duten enpresetako langileentzat ere.

Halaber, Hitzarmen honen indarraldirako, aldi baterako praktikaldiko 16 enplegu kontrata-
tzea adostu dugu, urteko lau enplegu, alegia.
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B. ENPLEGU MAILARI EUSTEKO ITUNAK

Hitzarmen kolektiboetan enplegu mailari eusteko konpromiso gutxi jasotzen dira (ase-
guruen bitartekotza, ikastolak, Sachs, COPE, Olarra, eta abar), ugariagoak dira enpresa 
eremuan eta zehazkiago eraldaketa prozesuak jasan dituztenetan (Enagas, Eusko Trenbi-
deak, eta abar).

Jarraian, Sachseko hitzarmenean adostutakoa jasoko dugu: 

8. artikulua. Langileen zerrendak

1.  Enpresa batzordeak Gizarte Segurantzako C2ak erabili ahal izango ditu enpresak dituen 
langileen kopurua jakiteko.

2.  Lana emateko ahalmenak iraunez gero, langileek, zuzenak, zeharkakoak zein enplega-
tuak izan, 2005eko abenduaren 31 arte gordeko dute lanpostua. 

Lana gutxitze aldera erregulatzen badira egoerak, enplegu erregulazioari ekin aurretik, le-
henbiziko urratsa enpresaren barne aukera guztiak agortzea izango da, hau da, oporrak, 
lan poltsa, enplegatu soberakinak beste sekzio batzuen artean banatzea, kasuan kasuko 
sekzioaren ahalmen produktiboa horretarako bidea ematen badu, eta abar.

Egoeraren larriak enplegu erregulazio bat egitera eramaten bagaitu, enpresak soldata tau-
letako 1. eta 3. eranskinen %100 osatuko du edo jaso ohi diren soldata kontzeptu guztien 
%90.

Edozein kasutan ere, egoera kezkagarria izanez gero, ustekabekoa alegia, traumarik gabe-
ko soluzioetara joko du, konponbide behin betikoagoak bilatuz gero, enpresa batzordea-
rekin negoziatuko da.

C. ALDI BATERAKO LANGILEAK MUGAGABEKO KONTRATUDUN BIHURTZEA

Negoziazio kolektiboan bakan batzuetan baizik ez da jorratu era zehatzean behin-behine-
ko langileak mugagabeko lan kontratudun bihurtzea. Batik bat Estatu eremuko sektoreko 
negoziazio kolektiboan ukitu da gai hau, behin-behineko kontratuak mugagabeko lan kon-
tratu bihurtzeko aukera, lan kontratu moten katalogoko beste puntu bat bezala jasotzen 
da.  

Beraz, behin-behineko langileak mugagabeko lan kontratudun bihurtzeko konpromiso 
zehatzak enpresa eremuan suertatzen dira, eta gutxiengoa baizik ez da (Ductilor, La Baca-
ladera, Fuchosa, Laminados Velasco, Sogecable, eta abar).  

Jarraian, Ductilorreko hitzarmenean adostutakoa jasoko dugu: 

4.1. artikulua. Behin-behineko langileak
(...)

Gaur egungo kontratuak lan kontratu mugagabe bihurtzeko politikaren ildo beretik, enpre-
sak, 2004ko urtarrilaren 1etik 2006ko abenduaren 31ra doan denbora tartean, behin-behi-
neko 10 kontratu gutxienez kontratu mugagabe bihurtzeko konpromisoa adierazten du.  
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Beste alde batetik, enplegua sustatzeko neurrien urteroko erreformak berriz aztertu ditu 
iraupen jakineko kontratuak mugagabeko lan kontratu bihurtzeko pizgarriak, ondoko tes-
tuan islatzen den moduan:

44. artikulua. 2004. urterako enplegua sustatzeko programa. 
(...)

1.  Orobat, iraupen jakineko edo aldi baterako kontratuak, baita aldizkako kontratu fi nkoak 
ere, lan kontratu mugagabe bihurtzeko pizgarriak emango dira, arau honek aurreikusi-
takoaren arabera, baldin 2004ko urtarrilaren 1a baino lehen egindakoak badira. Bestal-
de, prestakuntza kontratuak eta erretiro adina aurreratu arren egindako txandako eta 
ordezkotzako kontratuak ere lan kontratu mugagabe bihurtzeko pizgarriak emango dira, 
edozein datatan eginak direla ere.

(...)

Negoziazio kolektiboan aztarnak baizik ez dira agertu izan, enplegua sustatzeko aldi 
baterako egindako kontratuak lan kontratu mugagabe bihurtzeari dagokionez, eta batik 
bat Estatu eremuko sektoreko negoziazio kolektiboan. Batzuetan, aldi baterako kontra-
tuak lan kontratu mugagabe bihurtzeari buruzko klausulak, soldataren edo lanaldiaren 
malgutasunaren aldaketekin batera sartu dira (adibidez: Michelin). Aldi baterako kontratu 
kopuruaren mugak ere itundu izan dira. 

Jarraian, Lasarteko Michelingo hitzarmenean adostutakoa jasoko dugu: 

Enpleguari buruzko akordioa
(…)

Atarikoa

Enpresetan aldi baterako kontratu mota zenbait eurrez erabiltzen dira gaur egun egoeraren 
arabera ekoizpen premiei aurre egiteko. Maiz legeak aurreikusitako berritze kopurua agortu 
ondoren aldi baterako kontratua desegiten da, ohikoa da halako kasuak ikustea, eta gero, 
hauen ordez behin-behineko kontratu gehiago egiten dira, eta ostera ere hasten da ziklo 
hau, kontratu modu bakoitzaren gehienezko iraupenak berriro agortzen diren arte. Pro-
zedura hau ez da irtenbidea langile kopurua unean uneko ekoizpen mailara behar bezala 
egokitzeko, ekoizpen mailak behera egiten duenean, eta ez dute laguntzen gizarteak behar 
duen enplegu egonkortasuna eta bermea ematen.   

Enpresa eta enpresa batzordea adierazitako hauen guztien jakitun daudela, eta ekoizpena 
eskaeretara egokitu behar dela ikusita, oreka puntu bat erdietsi nahi dute akordio honen 
bitartez, alde batetik, ahalik eta aldi baterako enplegu gehien enplegu egonkor bihurtu 
ahal izateko eta, beraz, Michelinen enplegu egonkortasuna indartzeko, kausalitate, ber-
dintasun eta kontratazio bereizkeriarik ezeko printzipioak hertsiki beteta eta, beste aldetik, 
ekoizpenaren aldakortasunari aurre egiteko beharrezkoak diren malgutasun mekanismo 
alternatiboak ezarri ahal izateko, betiere kausalitate eta bereizkeriarik ezeko printzipioak 
beteta.

Akordio honek, estatutuz kanpoko 97/98 hitzarmen kolektiboko bosgarren azken xeda-
penean du jatorria, eta aipatutako xedapen honetan arautzen dena garatu eta zehazteko 
helburua du.  .

Akordioak:

1.  Indarraldia: Akordio hau sinadura unetik beretik sartzen da indarrean eta hurrengo hi-
tzarmen kolektiboaren barnean sartuko da, beraz, honetan jasoko dira akordioan adiera-
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zitako prozedura eta baldintzak, baita geroago alderdiek gehitu litzaketen beste batzuk 
ere.

2.  Izaera juridikoa: akordio hau Langileen Estatutuak xedatutakoaren arabera gauzatu da, 
eta lan harremanen alderdi zehatz batzuk arautzen dituen akordio kolektiboa da, era-
ginkortasun orokorrekoa eta zuzen aplikatu beharrekoa berari dagokion eremuan, aldeak 
legitimatuta baitaude hura izenpetzeko.  

3. Kontratazio eta enpleguaren inguruan: Alderdiek ondokoa adosten dute:

3.1.  Aldi baterako kontratuak mugagabeko lan kontratu bihurtzea, indarrean direla edo 
aldi baterako kontratua edo honen edozein luzapen amaitutakoan, beharrezkoa dela 
egiaztatzen bada. Proiektuetan (Moto, Scio. D, Turismo-5 x 8) izan diren negoziazio-
etan oinarrituta, alderdiek erabaki dute, 1998. urtean eta akordio hau izenpetzen de-
netik, aldi baterako 43 kontratu gutxienez lan kontratu mugagabe bihurtuko direla.

3.2.  Honelako kontratu kopuruaren eta lantokiko langile kopuru osoaren artean egon be-
har duen erlazio egokia fi nkatzea, lanpostuak, taldeak edo kategoriak zehaztea eta 
akordio honetan aldi baterako kontratuak mugagabeko kontratu bihurtzeko jasota 
dauden konpromisoak betetzea.  

3.3.  Aldi baterako kontratuak lanaldi aldakorreko kontratu mugagabe bihurtzean (erans-
ten den kontratu moduaren arabera), lanaldia, langilearen lan sistemako %100ekoa 
izango da, 4 atalean jasotzen dena salbuetsirik. 

3.4.  Langilearen soldata, haren lanpostu eta lanbide kategoriarako fi nkatuko da, baita 
plusak eta soldataren bestelako osagarriak ere, hala nola hitzarmen kolektiboko «gi-
zarte arloa» izeneko kapituluan islatzen diren prestazio guztiak eta bertan jasotako 
gainerako eskubideak. 

3.5.  Xede guztietarako, langilea NMSAko plantillakoa da, eta ezin da inola ere diskrimi-
natua izan enpresan duen antzinatasunagatik. 

4. Malgutasunaren inguruan.

4.1.  Ekoizpenaren edo antolakuntzaren egoerak hartaratuz gero, eranskineko kontratu 
modua duten langileek aipatutako premia hauetara egokituko dute haien lanaldia, 
4.2. ataleko baldintzen arabera.

4.2. Baldintzak:

a)  Lanaldiaren murrizketa ez da inoiz lanaldi osoaren %30etik gorakoa izango, hile-
ko kontuan, eta soldata lan egindako denboraren proportziokoa izango da, baita 
plusak eta soldataren gainerako osagarriak ere.

b)  Langilearen oporrak, hitzarmen kolektiboan eta indarrean den lan egutegian jaso-
takoak izango dira. Haren lanaldia osoa baino txikiagoa izanez gero, oporrak ere 
zati proportzionalekoak izango dira.

c)  Ez da murrizketarik aplikatuko aparteko orduak edo igandeko ekoizpen lanak (lan 
sistemagatik izan ezik) edo ohiko lanaldiaren gaineko orduak egiten dituzten lan-
postuetan.

d) Lan jardun osoetan (8 ordu) oinarriturik aplikatuko da. 

e) Lanaldiaren murrizketa, ahal den heinean, atseden aldien ondoan egingo da.

f)  Langileen errotazioa hertsiki errespetatuko da, lanpostuz lanpostu, aplikatu beha-
rreko murrizketek langile guztiak era eta kopuru berean uki ditzaten.
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4.3. Prozedura:

a)  Ekoizpen txikiko aldietan malgutasuna aplikatzeko, adierazitako antolakuntza edo 
ekoizpen arrazoiei dagokien kausalitate irizpideak hartuko dira kontuan.  

b)  Neurri hauetarako arrazoiak, gutxienez hamabost eguneko aurretiaz jakinaraziko 
zaizkie ukitutako langileei eta lantokiko enpresa batzordeari eta sindikatu atalei. 

c)  Epe horretan, a) atalean adierazitakoaren arabera, enpresak lanaldia aldatzeko 
arrazoiak azalduko dizkio enpresa batzordeari (aldaketa banakoa nahiz kolektiboa 
izan daiteke), eta aztertuko egingo da halaber haren ondorioak aldatzeko eta gu-
txitzeko aukera eta nolako neurriak hartu behar liratekeen ukitutako langileentzat 
eraginak leuntzeko, baita kontratu modu hori duten langileak soilik ez ukitzeko har 
litezkeen beste neurri batzuk ere.

d)  Aipatutako epea amaituta, alderdiek konklusioak aktan jasoko dituzte, eta langi-
leen ordezkariek neurriari behar bezala justifi katua ez dela baderitzote. PRECO 
IIren bitartekotzara eraman ditzakete desadostasun puntuak. Honek ez du era-
gingo, edonola ere, behar ez den atzerapenik.

5. Enpleguari buruzko batzorde paritarioa.

Enpresa batzordearen eta enpresaren ordezkaritzaren batzorde paritario bat sortzea era-
baki da, akordio honetako edukiak betetzeko era interpretatzen eta zaintzen duen organo 
gisa. Batzordea, enpresako sei ordezkarik eta enpresa batzordeko beste sei ordezkarik 
osatuko dute. Batzorde paritarioaren erabakiak betearazleak eta berehala aplikatu beha-
rrekoak izango dira behin bertan adostuz gero. Ohiko bilerak hiru hilean behin izango dira 
eta ezohikoak alderdietariko edozeinek eskatzen duenean, behar bezala justifi katurik eta 
gehienez 72 orduko epean. 

D. ALDI BATERAKO KONTRATAZIOAREN GEHIENEZKO MAILA

Langileen Estatutuaren 15. artikuluak jasotzen duenez, Hitzarmen kolektiboetan baldintza 
batzuk zehaztu ahal izango dira, aldi baterako kontratazioa neurriz kanpo behin eta berriz 
erabiltzea saihesten saiatzeko, baita iraupen jakineko kontratuak edo aldi baterakoak kon-
tratu mugagabe bihurtzeko irizpide objektiboak eta konpromisoak ere, zehaztuko dira ha-
laber zein jardueratarako kontrata daitezkeen behin-behineko langileak, eta bai honelako 
kontratu kopuruaren eta enpresako langile kopuru osoaren arteko erlazio egokiari buruzko 
irizpide orokorrak fi nkatu ere.    

Izan ere, negoziazio kolektiboan badaude aldi baterako kontratazioa mugatzeko konpro-
misoak (gehienez %25 behin-behineko langile etxez etxeko banaketan, %30 Bizkaiko 
harri eta marmolean, %20 Cartonajes Jabar SAn, %15 Sachsen, %10 SAS Autosystem-
teckniken, eta abar) eta gehiago izan dira enpresa eremuan sektorekoan baino. 

Jarraian, Cartonajes Jabar SAko hitzarmenean adostutakoa jasoko dugu: 

8.9.1 Aldi baterako edo behin-behineko langileen kontratazioa

Zehazten da behin-behinekoak %20 izango dira gehienez, enpresan ABLEen bitartez kon-
tratatutako langileak barne. 

Jarraian edo lan egindako aldi guztiak batuta, Cartonajes Jabar SAn urtebete lan egin du-
ten ABLEetako langileak enpresako behin-behineko langile izatera igaroko dira.
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Jarraian edo lan egindako aldi guztiak batuta, enpresan urtebete baino gehiago behin-
-behineko jardun duten langileak Cartonajes Jabar SAko kontratu mugagabedun langile 
izatera igaroko dira.

Artikulu hau ez da beteko urte bakoitzeko uztailean eta abuztuan, baldin ekoizpen premiak 
direla medio edo oporraldiko ordezkotza dela medio aipatutako portzentajea gainditu be-
har bada.

Beste kasu batzuetan langile fi nkoen ehuneko jakin bat zehaztu da (%75etik %85era bi-
lakatu da Bizkaiko eraikin eta lokaletako garbiketan, %80 aurrezki kutxetan, %60 segurta-
sunean, eta abar), baina etsenpluak bakanak dira. 

Jarraian, Cleceko (Irungo egoitza) hitzarmenean adostutakoa jasoko dugu: 

8. artikulua. Kontratu mugagabea.

Enpresak, kontratu mugagabe bihurtuko ditu zuzenki gaur egun lan edo zerbitzu jakin bate-
rako kontratua dutenak, eta haien aurreko enpresan lortutako antzinatasuna onartuko zaie 
etxez etxeko laguntzako langileei, etxebizitza egoitzetakoei eta Udal Egoitzakoei.

Geroagoko kontratazioetarako, enpresako langileen %75ek gutxienez kontratu modu hori 
izango dute eta, arau orokor gisa, ehuneko hau handitzeko konpromisoa dago. 

6.2.3 Kontratazioari eta enpleguari buruzko beste klausula batzuk

A. ALDI BATERAKO LANEKO ENPRESEN ERABILERA

Aldi baterako lan enpresak (ABLE), haiek kontratatuko langileak beste enpresa erabiltzaile 
bati aldi baterako lagatzen dizkiotenak dira.

Langilea lagatzeko kontratua aldi baterako lan enpresak eta enpresa erabiltzaileak sina-
tzen dutena da, eta kontratu honen helburua da langilea enpresa erabiltzaileari lagatzea 
zerbitzua eman diezaion, hartara bada, langilea enpresa erabiltzailearen zuzendaritzapean 
geratzen da. 

Administrazio baimena duten aldi baterako lan enpresek Europar Batasuneko beste Esta-
tu batzuetan edo Europako Esparru Ekonomikoko Estatuetan kokaturik dauden enpresa 
erabiltzaileei laga diezazkiekete beren langileak. 

Honako hauetarako sina daiteke langilea lagatzeko kontratua:

• Denboran mugatua izanik, iraupen ezezaguna duen lan edo zerbitzu jakin bat gauza-
tzeko. 

• Merkatuaren unean uneko eskakizunei, metatutako zereginei edota gehiegiko eskae-
rei erantzuteko, nahiz eta enpresaren ohiko jarduerari dagozkion zeregin eta eskae-
rak izan. 

• Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko. 

• Lanpostu iraunkor bat aldi baterako betetzeko, langileen hautapen eta sustapene-
rako prozesuak dirauen bitartean. 
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Kontratuaren iraupena:

• Gehienez sei hilabete hamabi hilabeteko aldian, merkatuaren unean uneko eskakizu-
nei, metatutako zereginei edo gehiegiko eskaerei erantzuteko, nahiz eta enpresaren 
ohiko jarduerari dagozkion zeregin eta eskaerak izan. Hitzarmen kolektiboak hala 
zehazten badu, kontratuaren gehieneko iraupena eta kontratua egiteko epea aldatu 
ahal izango dira, edozein kasutan ere kontratua egiteko epea ezingo da izan heme-
zortzi hilabete baino gehiagokoa eta kontratuaren iraupenak ezingo ditu gainditu eza-
rritako erreferentziazko aldiaren hiru laurdenak, ezta ere hamabi hilabeteko epea. 

• Gehienez hiru hilabete, lanpostu iraunkor bat aldi batez betetzeko sinatzen denean, 
alegia, langileen hautapen eta sustapenerako prozesuak dirauen bitartean. 

• Gainerako kasuetan, kontratua sorrarazi zuen arrazoiak dirauen bitartean iraungo 
du. 

• Aldi baterako lan enpresako langileak lan arriskuen prebentziorako prestakuntza 
beharko izanez gero enpresa erabiltzaileari zerbitzua ematen hasi baino lehen, pres-
takuntza hori kontratuak dirauen bitartean eskainiko zaio. 

• Langilea lagatzeko kontratua bukatutakoan langileak enpresa erabiltzailearentzat 
zerbitzua ematen jarraitzen badu, enpresa erabiltzaileak kontratu mugagabea egin 
diola ulertuko da. 

• Langilea lagatzeko kontratua baliogabea izango da baldin debekatzen badu enpresa 
erabiltzaileak langilea kontratatzea lagatzeko kontratua amaitutakoan. 

Ezin izango da langilea lagatzeko kontraturik sinatu honako hauetarako:

• Enpresa erabiltzailean greban dauden langileak ordezkatzeko. 

• Arrisku larrikotzat aitortutako jardueretan lanak egiteko, eta ukitutako langile bakoi-
tzeko arau hauste bat egin dela joko da.  

• Aurreko hamabi hilabeteetan bidegabeko kaleratzeagatik, kaleratze kolektiboagatik 
edo arrazoi objektiboengatik amortizazioa izan duten lanpostuak edo eginkizunak 
betetzeko, edo kontratua egin aurreko hamazortzi hilabeteetan aipatutako lanpos-
tuak, etengabe edo etenaldiekin, hamabi hilabetetik gora aldi baterako lan enpresek 
lagatako langileekin bete izan badira, eta ukitutako langile bakoitzeko arau hauste 
bat egin dela joko da. 

• Beste ABLE batzuei langileak lagatzeko. 

Enpresa erabiltzaileen betebeharrak:

• Langilea lagatzeko kontratua egin baino lehen, enpresa erabiltzaileak aldi baterako 
lan enpresari jakinarazi beharko dizkio egin beharreko lanaren ezaugarriak, honek 
ekar ditzakeen lan arriskuak eta zein diren beharrezko lanbide gaitasunak, ahalme-
nak eta kualifi kazioak, hau guztia, kontratatuko den langilearen eta enpresa erabil-
tzaileko gainerako langileen osasunaren eta segurtasunaren hobe beharrez. Xede 
horretarako, langilea lagatzeko kontratua, aurretik lan arriskuei buruzko aginduzko 
ebaluazioa gainditu duen lanpostu bat betetzeko baizik ezin izango da egin. 

• Zerbitzua ematen hasi baino lehen, lanpostu horretako lan arriskuen berri eta haien 
kontrako babes eta prebentzio neurrien berri eman beharko dio langileari. 

• Lagatako langilea babesteko erantzukizuna du laneko osasun eta segurtasunari da-
gokionez. 

• Langilea lagatzeko kontratuaren indarraldian Gizarte Segurantzari eta soldatari dago-
kienez langilearekin hartutako obligazioen erantzule subsidiarioa izango da. Erantzu-
kizun hau solidarioa izango da baldin kontratua baimenduta dauden jardueretarako 
ez bestetarako egin bada. 
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• Langilea lagatzeko kontratu bakoitzaren eta hura erabiltzeko arrazoiaren berri eman 
beharko dio langileen ordezkariei kontratua egin ondorengo hamar egunetan. Epe 
berean, lan kontratuaren edo zerbitzu aginduaren oinarrizko kopia helarazi beharko 
die. 

• Langilea lagatzeko kontratuak idatziz formalizatu beharko dira, kontratuaren bi ale 
eginda eta eredu ofi zialaren arabera. 

Langilearen eta enpresa erabiltzailearen arteko harremana: 

• Lan jardueraren zuzendaritza eta kontrola.

– Langileak enpresa erabiltzailean lanean diharduenean, jardueraren zuzendaritza 
eta kontrol eskumenak enpresak izango ditu, eta langileak kontratua urratuz gero 
enpresa erabiltzaileak aldi baterako lan enpresari jakinaraziko dio, honek legozkio-
keen zehapen neurriak har ditzan.

– Enpresa erabiltzaileak izango du aldi baterako lan enpresak lagatako langileen lan 
baldintzen erantzukizuna haien segurtasun eta osasunaren babesarekin lotutako 
gauza orotan, eta enpresako gainerako langileen babes maila berdina bermatuko 
die.

• Langileen eskubideak. 

– Langile hauek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte, enpresa erabiltzaileko 
langileen ordezkarien bitartez, haien lan jarduera burutzeko baldintzei dagokie-
nez. 

– Enpresa erabiltzaileko langileen ordezkariei dagokie lagatako langileen 
ordezkari tza, misioa dirauen bitartean, edozein erreklamazio aurkezteko haien 
lan baldin tzei dagokienez, eta honek ez du ekarriko ordezkariok hilean dituzten 
ordaindutako orduen kredituak gehitzea. Aurreko paragrafoetan azaldutakoa 
ez da aplikatuko baldin langilearen erreklamazioak aldi baterako lan enpresari 
buruzkoak badira. 

– Lagatako langile hauek, enpresa erabiltzaileko garraiobide eta instalazio kolekti-
boak erabili ahal izango dituzte, enpresa horretan lanean diharduten bitartean. 

Negoziazio kolektiboan konpromisoak ugari jaso dira ABLEen inguruan, eta haietariko 
batzuek LHKaren enpleguaren aldeko akordioak zehaztutakoan dute sorburu (Arabako 
metalaren merkataritza, Gipuzkoako paperaren industria, eta abar). Hartara, hitzarmenek 
hainbat gai zehaztu dituzte, soldatak halabeharrez parekatzea adibidez (Gipuzkoako arrain 
handizkariak, Arabako eraikin eta lokaletako garbiketa, Bombardier, Sachs, eta abar) edo 
eta langileen ordezkariei jakinarazi beharreko informazioa (Interal, Fertiberia, eta abar). 

Horrenbestez, nahiz eta hitzarmenen %24k (%41 sektorekoetan) aldi baterako lan enpre-
sen bitartezko kontratazioari buruzko klausularen bat izan, klausula gehientsuak azale-
koak dira eta egungo araudian xedatutakoa baizik ez dute jasotzen. 
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6.42 taula.  ABLEei buruzko klausulak, 2004. urtean indarrean ziren hitzarmen 
kolektiboetan

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 63 41,17 214.160 64,01

ENPRESA 99 19,07 18.539 21,53

PRIBATUA 95 19,58 17.963 23,55

PUBLIKOA 4 11,76 576 5,86

GUZTIRA 162 24,10 232.699 55,31

B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 40 32,00 24.130 57,67

BIZKAIA 33 14,54 47.646 32,21

GIPUZKOA 28 33,73 93.426 89,95

LURRALDE ARTEKOA 6 31,58 22.274 84,17

EAE 107 23,57 187.926 58,61

ESTATUKO EREMUA 55 25,23 44.773 44,74

GUZTIRA 162 24,10 232.699 55,31

Gipuzkoan, sektoreko negoziazio kolektiboak klausula eredu bat du, gorago aipatu du-
guna, aldi baterako lan enpresen bitartez egindako kontratazioei behin-behineko kontra-
tuaren luzapena galarazten diena. Bestalde, lan edo zerbitzu jakin baterako kontratazioari 
buruzko klausula eredu bat ere badago. 

Jarraian, Gipuzkoako siderometalurgiako industriaren hitzarmenean gai honi buruz ados-
tutakoa jasoko dugu:  

38. artikulua. Behin-behineko kontratuak.
(...)

Artikulu honetan jasotzen den behin-behineko kontratuen iraupena luzatzeko aukera, ezin 
izango da aplikatu hitzarmen honek ukitzen dituen enpresek merkatuaren gorabeheren era-
ginez, zereginak metatu edo eskaera larregi izatearen eraginez aldi baterako lan enpresekin 
egin litzaketen langilea lagatzeko kontratuetan.
(...)

39. artikulua.  Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuak.
(...)

Hitzarmen honek ukitzen dituen enpresek aldi baterako lan enpresekin egin litzaketen 
langilea lagatzeko kontratuetan, lan edo zerbitzu jakin baterako kontratu modu hau erabili 
ahal izango da aurretik enpresako zuzendaritzaren eta langileen legezko ordezkarien arteko 
akordioaz kontratu mota honekin betetzeko modukotzat zehaztutako zeregin edo laneta-
rako.



131

Akordiorik ez balego kontratu mota honekin betetzeko modukoak diren zeregin edo lanak 
zehazterakoan, alderdiek PRECOra jo ahal izango dute desadostasunak konpontzeko (Eus-
kal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 66 zenb. 00/04/04). 
(...)

Beste lurralde batzuetan aipamenak orokorrak dira, eta soldatak parekatu beharra az-
pimarratzen dute  (adibidez: Arabako eraikin eta lokaletako garbiketa), baina sektoreko 
hitzarmen zenbaitek Lan Harremanen Kontseiluaren enpleguaren aldeko akordioak zehaz-
tutakora jotzen dute (adibidez: Bizkaiko eraikuntza). 

Estatu eremuko sektoreko negoziazio kolektiboan lan edo zerbitzu jakin baterako kontra-
tua sustatzen dute ABLEen bidezko kontratazioa saihesteko. 

Jarraian, lurrindegien eta antzekoen sektoreko hitzarmenean negoziatutakoa jasoko 
dugu: 

12.1.2 artikulua. Lan edo zerbitzu jakineko kontratua. Sektoreko enpresek, legeak aurreiku-
sitako kontratu motak erabiltzea bultzatzeko eta enpresek bere kontratazioa egitea interes-
garri suerta dakion, eta ahal den heinean kanpoko kontratazio motak saihesteko, bereziki 
aldi baterako lan enpresekin egindakoak, lan edo zerbitzu jakineko kontratua sortzea eraba-
ki dugu, Langileen Estatutuaren 15.1 artikuluak aurreikusitakoaren arabera.  
(...)

Badira, ordea, ABLEen zerbitzuetara jotzeko aukera murrizten duten konpromisoak, 
edo behintzat kontratazio aukerak asko gutxitzen dituztenak. Hitzarmen kolektiboetan 
banakoen eskubideen erabilgarritasunari buruz Auzitegi Konstituzionalak daukan juris-
prudentzian oinarritutakoak izan daitezke murrizketa hauek, baina hau gai korapilatsua 
da eta haren ezaugarriak ez dira baketsuak, izan ere, akordioan ordezkaritzarik ez duten 
hirugarrenen kalteak ere egon litezke, eta honek ultra vires kaltea ekar lezake berekin. 
Hartara, mugak fi nkatu dira lanpostuetarako (adibidez: lanpostu estrukturaletarako ez 
ITPn), arrazoi zenbaitengatik (adibidez: Estatuko arrain kontserbak edo Atofi na), gehie-
nezko ehunekoak (adibidez: %10 loreen eta landareen merkataritzan edo %5 Daewoon), 
gehienezko denborak (adibidez: 3 hilabete Amurrion edo 10 egun Badesan), edo kasu ja-
kinetarako (premiazko kasuetarako Repsol Taldean edo Altadisen, soilik ordezkotzetarako 
EISAn laneko ezgai egoerengatik, eta abar), eta abar.   

Jarraian, Atofi nako hitzarmen kolektiboan negoziatutakoa jasoko dugu: 

9. artikulua. Langileen sailkapena, iraupenean oinarriturik. 
(...)

Aldi baterako lan enpresen bitartez (ABLE) ondoko bi hauetarako baizik ezin izango da 
kontrataziorik egin:

a) Lanpostua gordetzeko eskubidea duten enpresako langileak ordezkatzeko.

b)  Lanpostu iraunkor bat aldi baterako betetzeko, hautapen edo sustapen prozesua di-
rauen bitartean.

Enpresak ABLE batekin kontraturik egin baino lehen, horren berri emango dio enpresa 
batzordeari honako kontu hauei dagokienez: 

– ABLEaren izena.

– Egin beharreko lana eta kontratatuko den langile kopurua.

– Langileek egin beharreko lanaldiaren eta kontratuaren iraupen.

(...)
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Beste klausula batzuk, berriz, zorrotzagoak dira eta ez dute onartzen enpresa hauen zer-
bitzuak erabiltzea (Ikastolak, Pesa Bizkaia, Baigorri, Pavigom, eta abar).

Jarraian, EAEko ikastoletako sektoreko hitzarmenean negoziatutakoa jasoko dugu: 

18. artikulua. Enpresetako ordezkari izenpetzaileek aldi baterako lanetarako nnpresen bidez 
langileak ez kontratatzeko hitza ematen dute.

Aitzitik, hitzarmen batzuek esplizituki onartzen dute kontratazio modu hau (Galvanizados 
Alaveses Caba, Icoa, eta abar).

6.43 taula.  Aztergai izan ditugun hitzarmen kolektiboen laginean ABLEei buruz 
negoziatutako edukien laburpena

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

ARABAKO ARDOAREN INDUSTRIA Ekonomikoki eta sozialki parekatzea.

BIZKAIKO ARRASTEKO ARRANTZA

GIPUZKOAKO BAKAILAOTARAKO BIKOTEAK

ESTATUKO LOREZAINTZA

MARQUES DE RISCAL ARDOAK  (ARABA)

CESPA (BILBO LOREZAINTZA)

GOROLDI (GIPUZKOAKO LOREZAINTZA)

ERAIKUNTZA

ARABAKO ERAIKUNTZA Soldatak parekatzea.

BIZKAIKO ERAIKUNTZA Soldatak parekatzea.

GIPUZKOAKO ERAIKUNTZA Soldata eta lan eskubideak parekatzea.

ESTATUKO ERAIKUNTZA

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTATUA)

INDUSTRIA

ARABAKO SIDERURGIA Baldintza ekonomiko eta sozialak parekatzea.

BIZKAIKO SIDERURGIA 

GIPUZKOAKO SIDERURGIA 

Soldata eta lan eskubideak parekatzea. Behin-
behinekoen iraupena ez luzatzea eta zereginei 
buruzko akordioa lan edo zerbitzu jakineko 
kontratuan.

ESTATUKO INDUSTRIA KIMIKOA Soldatak parekatzea eta ez jarduera 
arriskutsuetarako

SIDENOR (ARABA)

BIZKAIKO ACERÍA COMPACTA

AZKOITIKO ACERIAS Y FORJAS Gehienez langile guztien %2.

TUBOS REUNIDOS (EAE)

BRIDGESTONE (ESTATUA)
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ZERBITZUAK

ARABAKO METALAREN MERKATARITZA Baldintza ekonomiko eta sozialak parekatzea.

BIZKAIKO METALAREN MERKATARITZA

GIPUZKOAKO METALAREN MERKATARITZA

Soldata eta lan eskubideak parekatzea. Behin-
behinekoen iraupena ez luzatzea eta zereginei 
buruzko akordioa lan edo zerbitzu jakineko 
kontratuan. 

ESTATUKO EROSTETXE HANDIAK Langileen ordezkariei kontratazioaren berri 
ematea.

VITAL KUTXA (ARABA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA)

GIPUZKOAKO POLIKLINIKA

EUSKO TRENBIDEAK (EAE)

SABECO (ESTATUA)

B. KONTRATEN ERABILERA

Azpikontratazioa, eraikuntzaren bereizgarria izanik, industriara eta zerbitzuen sektorera 
zabaldu da. Ukitutako sektoreetan, batzuetan negoziazio kolektiboaren bidez mugatu nahi 
dute, baina gehientsuetan, langileen legezko ordezkariei halabeharrez berri eman behar 
zaiela besterik ez dute jasotzen klausulek.   

Jarraian, Bizkaiko eraikuntzako sektoreko hitzarmenean negoziatutakoa jasoko dugu: 

15. artikulua. Azpikontratazioa.

1.  Lanak edo zerbitzuak egiteko, sektore bereko beste enpresa batzuekin azpikontratazioa 
egiten duten enpresak erantzuleak izango dira enpresa azpikontratistetako langileen 
aurrean Langileen Estatutuaren 42. artikuluan zehaztutakoaren arabera, eta erantzu-
kizuna sortzean aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboaren ondorioz enpresak dituen 
betebeharretara mugatuko da erantzukizuna, hau da, soldatak eta Gizarte Segurantzari 
ordaindu beharreko kotizazioak, edo kasuan kasuko lan kontratuaren ondoriozko bete-
beharretara, baldin hauek handiagoak badira.   

2.  Aipatutako 42. artikulu honetan lan edo zerbitzu jakinetarako azpikontratei buruz zehaz-
tutakoa aparte utzita, azpikontratatzen duten enpresek, enkargua amaitu ondorengo sei 
hilabeteetan, kontratu amaieragatik ordaindu beharreko kalte ordainen –kontrata aldian 
sorrarazita– erantzukizun solidarioa izango dute, %4,5 edo %7, dagokionaren arabera, 
hitzarmen honetako 12. artikuluan fi nkatutako irizpidearen arabera kalkulaturik, ahala 
nola soldataz kanpoko plusa.   

Halaber, hitzarmeneko 40. artikuluan aurreikusirik eta soldatazkoak ez diren kalte ordaine-
tara ere hedatuko da erantzukizuna.

Kontratista edo azpikontratistarentzat lan egiten duten langileei idatziz jakinarazi beharko 
die beren enpresaburuak une bakoitzean zein enpresa nagusirentzat ari diren zerbitzuak 
eskaintzen. Informazio hori dena delako zerbitzua eskaintzen hasi aurretik eman beharko 
zaie langileei, eta ondorengo datuak izan beharko ditu: enpresa edo sozietate nagusiaren 
izena, helbidea eta identifi kazio fi skaleko zenbakia. 

Esandakoaren ildotik, enpresa kontratistak edo azpikontratistak, kontrata betearazten hasi 
aurretik, bere langileen legezko ordezkariei jakinarazi beharko die Langileen Estatutuko 42. 
artikuluko 5. atalean agitzen den bezala. 
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Enpresa nagusiak, bere erantzukizunaren pean, koordinazio mekanismo egokiak ezarri be-
harko ditu enpresa azpikontratistetako langileek lanean diharduten lantokietan, arriskuen 
prebentziorako, arriskuei buruz informatzeko eta, orokorrean, langileen osasun eta  segur-
tasun baldintzekin loturik dauden gauza guztietarako.

16. artikulua.  Mantentze kontratuak

Mantentze kontratutzat hartuko da eraikuntzako enpresek beste adar bateko enpresekin 
edo erakunde ofi zialekin egiten duten aldi baterako kontratua, sektoreak bereak dituen 
lanak egiteko edo eraikinen edo instalazio industrialen mantentze lanak egiteko. 

Mantentze lanak egiteko, sektoreko enpresa batek beste bat ordezkatzen badu, nahi-
taez subrogatu beharko da ordezkatutako enpresatik behar dituen langileen kontratuan, 
enpresa hartan zeuzkaten lan baldintza berdinetan. Soberakinak izanez gero, lehenta-
sunari eutsiko diote berriz ere sartzeko bi urteko epean gehienez.  

Ildo beretik, Gipuzkoako hitzarmen batzuek zerbitzuetako enpresak aipatzen dituzte eta 
haiei, izan ere, ABLEei eskatzen zaien halabeharrezko arauzko kontrola baino kontrol  txi-
kiagoa eskatzen zaie.

Jarraian, Gipuzkoako siderurgiako sektoreko hitzarmeneko testua jasoko dugu:

43. artikulua. Zerbitzuetako enpresak.

1. Egiteko diren kontratazioen edo azpikontratazioen aurreikuspenari buruzko informazioa 
gorabehera, enpresa kontratista edo azpikontratista batekin lan edo zerbitzua emate-
ko kontratua eginez gero, enpresak langileen legezko ordezkariei ondoko hauen berri 
eman beharko die:

a) enpresa kontratistaren edo azpikontratistaren izena, helbidea eta identifi kazio fi ska-
leko zenbakia. 

b) Kontrataren helburua eta iraupena.

c) Kontrata burutuko den lekua.

d) Enpresa nagusiaren lanlekuan kontrata edo azpikontratako langileek jardun behar 
badute, langile horien kopurua eta Gizarte Segurantza eta lan baldintzei dagokienez 
aplikatzekoa den araudia.

e) Laneko arriskuei aurre hartzeko jarduerak koordinatzeko aurreikusitako neurriak.

2.  Enpresa kontratistak edo azpikontratistak, kontrata betearazten hasi aurretik, bere lan-
gileen legezko ordezkariei ondoko kontu hauek jakinarazi beharko dizkie:  

a) Enpresaburu nagusiaren izena, helbidea eta identifi kazio fi skaleko zenbakia.

b) Kontrataren helburua eta iraupena.

c) Kontrata burutuko den lekua.

d) Enpresa nagusiaren lanlekuan kontrata edo azpikontratako langileek jardun behar 
badute, langile horien kopurua.

e) Laneko arriskuei aurre hartzeko jarduerak koordinatzeko aurreikusitako neurriak.
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3. Hirugarren xedapen gehigarrian ezarritako hitzarmeneko batzorde iraunkorrari jarduera 
honen bilakaeraren jarraipena eta analisia egiteko ahalmena ematen dio, langileak le-
gez kanpo lagatzerik egon ez dadin eta haien lan baldintzetan kalterik ere izan ez deza-
ten, eta behar izanez gero egoki deritzen neurriak har ditzake, ABLEetako langileentzat 
onartutako neurrien ildo beretik, sektoreko hitzarmen kolektiboren batek pertsona edo 
funtzio mailan ukituta ez dauden langileak dituen enpresetan. 

Maiz, azpikontratatutako obra soilaz aparte (adibidez: eraikuntza) zenbait jarduera ere (se-
gurtasuna, garbiketa, zerbitzu informatikoak, eta abar) azpikontratatu egiten dira enprese-
tan. Negoziazio kolektiboak agerian jartzen du enpresa batzuetan azpikontratazioa egitate 
eztabaidaezina eta oso erabilia dela.   

Hartara, bada, Mercedes Benzek euren hitzarmena duten enpresa batzuei azpikontrata-
tzen die garbiketa, enpresa taldearen hitzarmeneko testutik ondorioztatzen den bezala:

1. artikulua. Pertsona eremua.

Indarrean sartzen direnetik, hitzarmen honetako xedapenek arautuko dituzte garbiketa zer-
bitzuko kontzesioa duten enpresen eta Gasteizko DaimlerChrysler lantokian haiek dituzten 
garbiketa langile guztien arteko lan harremanak. Hitzarmen hau indarrean delarik kontrata-
tutako langileak, bertan arauturik ez dauden kategoriak edo funtzioak badituzte, batzorde 
paritarioaren akordioaren bitartez sartuko dira.

Bestalde, Mercedes Benzek beste jarduera batzuk ditu azpikontratatuak beste enpresa 
batzuekin, SAS Autosystemtechnik enpresaren hitzarmeneko testuan islatzen den be-
zala:  

8. artikulua. Urteko lanaldia:

Urteko lanaldia, Mercedes Benz España, S.A.ko (Gasteiz) lanaldiarekin bat etorriko da ha-
labeharrez.

2004. urterako lanaldia, hitzarmen honen eranskina den egutegiaren arabera burutuko da, 
horrenbestez, 216 egun efektibo lan egingo da, eta aktiba litezkeen beste 5 egun, MBEk 
bere lan egutegian aurreikusiak dituen egun horiek lanegun bihurtzen baditu. 2005. urte-
rako lanaldia, urte horretarako zehaztuko den egutegiaren arabera garatuko da eta, beraz, 
215 egun efektibo lan egingo da, eta aktiba litezkeen beste 3 egun, MBEk bere lan egute-
gian aurreikusiak dituen egun horiek lanegun bihurtzen baditu. 2006. urterako lanaldia, urte 
horretarako zehaztuko den egutegiaren arabera garatuko da eta, beraz, 214 egun efektibo 
lan egingo da, eta aktiba litezkeen beste 2 egun, MBEk bere lan egutegian aurreikusiak 
dituen egun horiek lanegun bihurtzen baditu.

Hartara, bada, aktiba litezkeen egunak MBEk bere lan egutegian aurreikusiak dituenak dira, 
2004. urteko ezaugarri berberekin (astelehenetik ostiralera, ez larunbat arratsaldean ez eta 
jaiegunetan ere).

Aurreko paragrafoan aurreikusitako aktiba litezkeen egunetako lanak ez du ordainsari han-
diagorik ekarriko ezta ordu konpentsaziorik ere egun horietan zerbitzua ematen duten lan-
gileentzat, ez ordainsari txikiagorik ezta ordu konpentsazio txikiagorik ere langile hauentzat 
aurreikusita dauden egun horiek aktibatu ezean. 
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Edozein kasutan ere, SASko lanaldia bat etorriko da MBEko lanaldiarekin, halabeharrez; 
hori dela eta, gure bezeroak eguneko lanaldia 9 ordura luzatuz gero, hitzarmen hau izen-
petu dugun alderdiek hura beteko dugula agintzen dugu, eta dagokion unean negoziatuko 
dira aipatutako lanaldiaren luzapen honen baldintzak.  

9. artikulua. Lan egutegiaren eta lan denboraren antolamenduaren malgutasuna:

9.1.- Kontzeptua

1.- Urteko lan egutegia, enpresak eta enpresa batzordeak adostuko dute, aurreko urteko 
abenduan zehazki eta hau bat etorriko da –edozein kasutan ere- MBEko egutegiarekin. 

Urteko oporrak bat etorriko dira osoki MBko oporrekin.

Oporrak izateko txandak ezarri behar izanez gero, Enpresak txanda hauen osaera eta datak 
proposatuko dizkio enpresa batzordeari, honek berrets ditzan.

2.- Irizpide honen arabera, ondoko tresnak erabili ahal izango dira, Gasteizko Mercedes-
-Benzen produkzio programaren ondorioz datozen aldaketengatik bakarrik eta edozein 
kasutan ere urteko lanaldiaren luzapenik eragin gabe.

a) Egun poltsa estrukturala.

Gasteizko Mercedes-Benzen malgutasunera egokitzeko “egun poltsa estruktural” kon-
tzeptua sartu da, eta honek +-8 eguneko aldakortasuna izan dezake hitzarmenean jasota 
dagoen banako lanaldia oinarri duela.   

Zeinu negatiboak, Gasteizko Mercedes-Benzen egunok bertan behera gelditu direlako lan 
egin gabeko egunak adierazten ditu eta horrela leuntzen dira balizko enplegua erregula-
tzeko espedienteen ondorioak edo langile kopurua zehaztutako mugaraino murriztea (egun 
horiek langilearen ZOR kontura joango dira).

Zeinu positiboak, berriz, Gasteizko Mercedes-Benzen egunok lanegun bihurtu dituztelako 
lan egindako egunak direla adieraziko luke (egun horiek langilearen HARTZEKO kontura 
joango dira).

+8ren gainetik lan egindako egun guztiak ez dira “egun poltsa estrukturaleko” kontuan 
sartuko, aitzitik, aparteko produkziotzat hartuko dira halabeharrez eta “gozamen poltsa 
indibidual” kontzeptuan sartuko dira.. 

Saldo negatiboa hurrengo urtera igaroko da eta, edozein kasutan ere, ez du gaindituko 
zortzi eguneko kopurua.

Aurreikusitako “poltsa” egunak ezin izango dira kontura erabili ez haiek berreskuratu la-
runbat arratsalde-gauetan, igandeetan edo jaiegunetan.  

Lan egutegitik kanpoko egunak lanegun bihurtu edo bertan behera uztekotan, aldez au-
rretik jakinarazi behar da Gasteizko Mercedes-Benzen aurreikusitako epe berdinarekin eta 
“malgutasunaren konpentsazioa” izeneko 2. puntuaren arabera konpentsatuko da.

b) Aparteko produkzioko egunak.

“Egun poltsa estrukturala” agortu ondoren lan egutegitik kanpo ekoitzi ahal izateko lanegun 
bihurtutako egunak dira.
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Aparteko produkzioko egunetan lan eginez gero, nahitaez erabili beharreko konpentsazio 
bat emango zaio langileari.
(...)

10. artikulua. Lan ordutegiak:

Lan jarduna honela gauzatuko da: txanda zentral bat eta hiru lan txanda, hartara, txanda 
zentraleko langileek, txanda horretarako zehazten den ordutegian emango dute zerbitzua, 
eta txanda sistemako langileek ondoko ordu tarte hauetan emango dute zerbitzua:

– Goizeko txanda:  6:00etatik 14:00etara

– Arratsaldeko txanda: de 14:00etatik 22:00etara

– Gaueko txanda: de 22:00etatik 6:00etara

Gaueko txanda egingo da baldin MBk ordu tarte horretan lan egiten badu. Txanda horretan 
lan egitea, hasiera batean behintzat, SASko langilearen borondatearen araberakoa izango 
da, boluntario kopurua behar adinakoa ez bada edo bete beharreko lanpostu kopurua bai-
no handiagoa bada, errotazio bidez egokituko zaie txanda horretan lan egitea.  

Ogitartekoa jateko egiten den lan etenaldia (15 minutu) eta zortzina minutuko beste bi ete-
naldiak ez dituzte berreskuratzekoak enpresako langileek.

C. KONTRATAZIO ETA ENPLEGUARI BURUZKO BESTE KLAUSULA BATZUK

Probaldiak

Probaldia ezartzea aukerakoa da eta, adostuz gero, alderdiek idatziz zehaztu beharko 
dute kontratuan. 

Probaldiaren gehienezko iraupena hitzarmen kolektiboetan fi nkatuko da eta halakorik 
ezean ezin izango da ondokoak baino luzeagoa:

• Sei hilabete teknikari tituludunentzat. 

• Bi hilabete gainerako langileentzat. 

Hogeita bost langile baino gutxiago dituzten enpresetan, probaldia ezin izango da hiru 
hilabetekoa baino luzeagoa teknikari tituludun ez diren langileentzat. 

Langileak, probaldian, betetzen duen lanpostuari dagozkion eskubideak eta betebeharrak 
izango ditu, plantillakoa balitz bezala. Edozein alderdik eskatuta desegin daiteke lan ha-
rremana probaldian, arrazoirik azaldu gabe eta aldez aurretik jakinarazi gabe, kontrakoa 
adosten ez bada. langileak enpresan duen antzinatasunean zenbatuko da probaldiko 
zerbitzuak betetzen egindako denbora. Langilea probaldian dela, aldi baterako ezgaitasun 
egoera sortzen bazaio, edo amatasun, adopzio edo harrera egoeran geratzen bada, eten 
egingo da probaldiko denbora hori, bi aldeen adostasunez egiten bada.  Deuseza izango 
da probaldi bat ezartzen duen ituna, baldin eta langileak, lehenago ere, enpresan eginki-
zun berdinak bete izan baditu, kontratu modu hura edozelakoa izanda ere. 

Langileen Estatutuak negoziazio kolektiboaren esku uzten du probaldiaren iraupena ze-
haztea eta, hori dela medio hitzarmenen %48k (%71k sektorekoetan) probaldiaren irau-
pena itundu dute. 

EDUKIAREN AZTERKETA
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6.44 taula.  Probaldiei buruzko klausulak, 2004. urtean indarrean ziren hitzarmen 
kolektiboetan

A.- Funtzio eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

SEKTOREA 108 70,59 257.008 76,81

ENPRESA 213 41,04 41.278 47,94

PRIBATUA 198 40,82 35.133 46,06

PUBLIKOA 15 44,12 6.145 62,56

GUZTIRA 321 47,77 298.286 70,90

B.- Lurralde eremuaren arabera

HITZARMEN 
KOPURUA

%
UKITUTAKO
LANGILEAK

%

ARABA 42 33,60 24.823 59,33

BIZKAIA 90 39,65 97.915 66,19

GIPUZKOA 34 40,96 92.785 89,33

LURRALDE ARTEKOA 14 73,68 8.404 31,13

EAE 180 39,65 223.927 69,84

ESTATUKO EREMUA 141 64,67 74.359 74,31

GUZTIRA 321 47,77 298.286 70,90

Gehienetan, Langileen Estatutuko 14. artikuluaren 1980. urteko erredakzio zaharra isla-
tzen da (6 hilabetetik 15 egunera), baina beste bakanago batzuetan, probaldia 7 egunerai-
no laburtzen da kualifi kaziorik gabeko langileentzat. Hala ere, oraindik gutxienak badira 
ere, poliki-poliki probaldi luzeagoak sortuz doaz –batez ere goiko kategorietan enpresa 
eremuko negoziazio kolektiboan-. Hartara, hitzarmen batzuek Langileen Estatutuko ha-
sierako testuan fi nkatutakoak baino probaldi luzeagoak zehazten dituzte (18 hilabete goi 
mailako tituludunentzat Tuboplasten, 12 hilabete goi mailako tituludunentzat Finanzauton, 
8 hilabete 1 taldearentzat eguneroko prentsan, 6 hilabete Milupako bisitarientzat, 12 hila-
bete guztientzat Patentes Talgon eta 6 hilabete guztientzat Vidralan, eta abar).
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6.45 taula.  Aztergai izan ditugun hitzarmen kolektiboen laginean probaldiei buruz 
negoziatutako edukien laburpena

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

ARABAKO ARDOAREN INDUSTRIA
Tituludunentzat 6 hilabete, teknikari 
tituludunentzat eta administrarientzat 3 hilabete, 
saltzaileentzat 3 hilabete, besteentzat hilabete.

BIZKAIKO ARRASTEKO ARRANTZA
Ofi zialentzat eta agintedun tituludunentzat 4 
hilabete, maestranzentzat hilabete, besteentzat 
15 egun.

GIPUZKOAKO BAKAILAOTARAKO BIKOTEAK
Ofi zialentzat 4 hilabete, tituludunentzat 
3 hilabete, maestranzentzat 2 hilabete, 
mendekoentzat 2 hilabete.

ESTATUKO LOREZAINTZA
Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, besteentzat 
hilabete. 25 langile baino gehiago: gehienez 3 
hilabete teknikari tituludunentzat ez badira. 

MARQUES DE RISCAL ARDOAK  (ARABA)

CESPA (BILBO LOREZAINTZA)
Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, besteentzat 
2 hilabete. Kualifi kaziorik gabekoentzat 15 
egun.

GOROLDI (GIPUZKOAKO LOREZAINTZA)

ERAIKUNTZA

ARABAKO ERAIKUNTZA

Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, enplega-
tuentzat 3 eta 2 hilabete, arduradun eta lan-
gileburuentzat hilabete, besteentzat 15 egun 
baliodun.

BIZKAIKO ERAIKUNTZA

Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, enplega-
tuentzat 3 eta 2 hilabete, arduradun eta lan-
gileburuentzat hilabete, besteentzat 15 egun 
baliodun.

GIPUZKOAKO ERAIKUNTZA

Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, enplega-
tuentzat 3 eta 2 hilabete, arduradun eta lan-
gileburuentzat hilabete, besteentzat 15 egun 
baliodun.

ESTATUKO ERAIKUNTZA

Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, enplega-
tuentzat 3 eta 2 hilabete, arduradun eta lan-
gileburuentzat hilabete, besteentzat 15 egun 
natural.

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTATUA)
Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, beste ka-
tegoria batzuentzat 3 hilabete, besteentzat 15 
egun 

EDUKIAREN AZTERKETA
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INDUSTRIA

ARABAKO SIDERURGIA

BIZKAIKO SIDERURGIA Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, besteentzat 
3 hilabete, kualifi kaziorik gabekoentzat hilabete.

GIPUZKOAKO SIDERURGIA 
Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, besteentzat 
2 hilabete, peoientzat eta espezialistentzat 15 
lanegun.

ESTATUKO INDUSTRIA KIMIKOA Kategoria guztientzat 6 hilabetetik hlabetera.

SIDENOR (ARABA)

Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, titulu 
gabeko teknikarientzat eta beste kategorientzat 
2 hilabete, espezialistentzat hilabete, peoientzat 
15 egun.

BIZKAIKO ACERÍA COMPACTA

AZKOITIKO ACERIAS Y FORJAS 

TUBOS REUNIDOS (EAE)

BRIDGESTONE (ESTATUA)

ZERBITZUAK

ARABAKO METALAREN MERKATARITZA

BIZKAIKO METALAREN MERKATARITZA <25 langile: 6 hilabete eta 3 hilabete.
>25 langile: 6 hilabete eta 2 hilabete.

GIPUZKOAKO METALAREN MERKATARITZA

ESTATUKO EROSTETXE HANDIAK 6 hilabetetik hilabetera taldeen arabera.

VITAL KUTXA (ARABA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA) Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, besteentzat 
hilabete.

GIPUZKOAKO POLIKLINIKA

Goi mailako teknikarientzat 3 hilabete, 
besteentzat hilabetea.
Prestakuntza eta praktikaldia kontratuaren 
arabera.

EUSKO TRENBIDEAK (EAE) Teknikari tituludunentzat 6 hilabete, besteentzat 
4 hilabete.

SABECO (ESTATUA) 35 egunetik 180ra kategorien arabera.

Jarraian, Gipuzkoako siderometalurgiako industriaren hitzarmenean itundutakoa jasoko 
dugu:

35. artikulua. Probaldia.

Probaldiak itun daitezke idatziz, edozein kasutan ere sei hilabetekoa baino luzeagoa ezin 
izango dena teknikari tituludunentzat, eta bi hilabetekoa gainerako langileentzat, peoien-
tzat eta espezialistentzat izan ezik, hauentzat gehienezko iraupena hamabost lanegunekoa 
izango da eta.

Langileak, probaldian, bere lanbide kategoriari eta betetzen duen lanpostuari dagozkion 
eskubideak eta betebeharrak izango ditu, plantillakoa balitz bezala. Salbuespena izango 
dira lan harremanak desegitetik eratorriak, edozein alderdik eskatuta desegin baitaiteke 
probaldian.
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Jorratu diren beste gai batzuk

Kontratazioen kontrolari dagokionez, azken berritasunetariko bat ditugu lan behatokiak 
deritzenak, Estatuko sektoreko negoziazio kolektiboan sortzen hasiak direnak (adibidez: 
aseguruak). 

Jarraian, aseguruen sektoreko hitzarmenean negoziatutakoa jasoko dugu: 

84. artikulua. Sektoreko behatokia.

1.  Interes komuneko gaiei buruzko gizarte elkarrizketarako foro egonkor gisa sortu da 
sektoreko behatokia, bertatik, hitzarmen hau sinatu duten gizarte solaskideek kasuan 
kasuko analisiak egingo dituzte sektoreko errealitateari buruz honako datu hauetatik 
abiaturik: haren aplikazio eremuan biltzen dituen askotariko erakundeak, enpleguaren 
ezaugarriak eta bilakaera, laneko segurtasun eta osasunaren egoera, laneko berdintasun 
eta bazterkeriarik ezeko printzipioak, enpresek lan harremanen eremuan duten erantzu-
kizun soziala eta, sektoreko behatokiko kide diren antolakundeetariko batek proposaturik 
ordezkarien gehiengoak onartzen duen beste edozein aztergai.

2.  Sektoreko behatokiaren eta hitzarmenean eratutako batzorde paritarioen (etengabeko 
prestakuntzako sektoreko batzorde paritarioa, segurtasun eta osasunari buruzko sekto-
reko batzorde paritarioa, aukera berdintasun eta enpleguari buruzko batzordea, hitzar-
menaren interpretazio eta jarraipenerako  batzorde misto paritarioa) arteko elkargune di-
ren aldetik, haien jarduera eremuan burututako jarduera eta ekimen nagusien laburpena 
helaraziko diote behatokiari.

3.  Batzorde paritario hauetatik jasotako informazioetan eta bereak dituen ekimen, jarduketa 
eta analisietan oinarrituta, sektoreko behatokiak memoria bat taxutuko du eta bertan 
jasoko ditu gauzatutako jarduerak, eta haietatik atera litezkeen konklusioak eta propo-
samenak.

4.  Behatokia, enpresako lau ordezkarik eta langileen beste lau ordezkarik osatuko dute, 
hitzarmena izenpetu duten enpresaburuen elkarteek eta sindikatuek izendatuta, eta 
ordezkaritza bakoitzaren baitan ere osaera paritarioa jasoko da, dena dela, akordioak 
hartze aldera, kontuan hartuko da antolakunde bakoitzak hitzarmena izenpetzerakoan 
duen ordezkagaitasuna.

Behatokiak, unean-unean egoki deritzen barne arauak zehaztuko ditu bere funtziona-
mendurako, dituen eginkizunak ahalik eta hobekien betetzeko.

Sindikatuen ordezkariek ordaindutako 200 orduko kreditua izango dute hilean haien egin-
kizunak behar bezala bete ditzaten, orduok modulutan banatuko dira sindikatu bakoitzak 
hitzarmena izenpetzerakoan duen ordezkagaitasunaren arabera, eta moduluok ezin izango 
dute gainditu 70 orduko muga hilean ordezkaritzako kide bakoitzarentzat.  

Kontratazioari buruzko beste klausula batzuk ere izan dira, hala nola kontratazio  irizpi-
deak (adibidez: Ibaizabal atoiontziak) edo kontratazio batzordeak (adibidez: Sogecable).
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Azterlan honetan egoki iritzi diogu sektore publikoko pertsonala ukitzen duten hitzarmen 
kolektiboak eta arautze akordioak oro har batera biltzeari. Izan ere, hala egitearen xedea 
negoziazio kolektiboa aztertzea da, bai administrazio publikoetan (AP), bai bere erakunde 
autonomoetan, bai entitate publikoetan eta bai baltzu publikoetan ere. Helburua, sektore 
publikoko negoziazio kolektiboari buruzko ikuspegi  hurbilago bat eskaintzea besterik ez 
da. 

7.1 Negoziazio esparrua funtzio publikoan eta ezaugarri bereziak 

Funtzionarioen lan baldintzei dagokienez, administrazio publikoaren eta ordezkaritza 
duten sindikatuen artean erdietsitako akordio arautzaileen bidez erregulatu ahal izango 
dira LORAP (administrazio publikoetako pertsonalaren ordezkaritza organoei, lan bal-
dintzak zehazteari eta parte hartzeari buruzko 1987/9 legea, ekainaren 12koa) legeak 
gobernatzen ditu funtzio publikoaren lan baldintzak arautzeko akordioak, ordezkaritza 
handieneko sindikatuekin hitzartutakoak. Akordio hauek ez dute arau eraginkortasun 
zuzenik, izan ere akordioek arau eraginkortasuna organo eskudunak onartutakoan er-
diesten baitute. 

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zerbitzuko pertsonalaren ordezka-
ritza organoei buruzko, hauteskunde prozesua arautzeari buruzko, lan baldintzak zehaz-
teari eta parte hartzeari buruzko 304/1987 dekretua, urriaren 6koa, aldatu zuen irailaren 
4ko 228/1990 dekretuak xedatzen duenaren arabera, negoziazio mahaiak negoziazio 
kolektiboa eta funtzionarioen lan baldintzak zehazte aldera (hauekiko lotura, estatutu edo 
administrazio mailako harremana dutelarik) eta parte hartzea errazte aldera osatzen dira, 
eta bertan egongo dira bai kasuan kasuko administrazio publikoaren ordezkaritza, bai 
Estatuaren eta Autonomia Erkidegoaren eremuetako ordezkaritza handieneko erakun-
deak, eta bai delegatu eta langile batzordeetarako hauteskundeetan ordezkarien %10 
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edo gehiago erdietsi duten sindikatuak. Antzeko eran arautzen dira negoziazio mahaiak 
Estatuaren administrazioan.

Halatan eratzen dira, bada, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren eremuan 
negoziazio mahai orokorra, Euskal Autonomia Erkidegoko foru eta toki erakundeei da-
gokiena eta sektoreko mahaiak. Hauek dute eremu hauetako funtzionario publikoen lan 
baldintzak zehazteko eskuduntza.

Sektoreko mahaien eskuduntza (unibertsitateaz kanpoko irakasleak, Osakidetza, EAE-ko 
administrazio orokorra, Euskal Herriko Unibertsitatea, Ertzaintza, eta abar) hedatu egingo 
da mahai orokorrak erabakiak ez dauzkan gaietara ere. Beste alde batetik, EAEko ad-
ministrazioaren mahai orokorrak hala erabakitzen badu beste sektore negoziazio mahai 
batzuk ere eratu ahal izango dira, funtzionario publikoen sektore jakinen kopuruaren eta 
berezitasunen arabera.

Dagokion arautegiak ez du zehatz-mehatz adierazten nolatan eratu behar diren negoziazio 
mahai hauek, eta bakarrik seinalatzen du nortzuek daukaten bertan egoteko eskubidea. 
Bestalde, ez du arautzen akordioak erdietsi ahal izateko zeintzuk izan behar diren bete 
beharreko gutxienezko baldintzak. Horrenbestez, administrazioaren esku uzten du kasuan 
kasuko mahaietan dauden sindikatuekin akordioak erdiesteko ahalmena, sindikatu hauek 
beren eremuan gehiengodunak ez badira ere. 

Iruzkin hauek gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko negoziazio mahaietan, araudia-
ren arabera tarteko izateko eskubidea daukaten sindikatuek osatzen dituzte mahaiak, eta 
eremu hauetara eramaten dituzte sektoreko hitzarmen kolektiboetarako fi nkatzen diren 
arauak, funtsean beren ordezkaritzaren arabera. 

Tokiko erakundeetako gobernu kontseiluaren edo osoko bilkuraren eskumenekoak diren 
gaiei buruzko akordioek, baliozkoak eta eraginkorrak izateko, haien onespen formal eta 
berariazkoa behar dute, zeinek bere eremuan. Halaber, ondorio ekonomikoak dauzkaten 
kontu guztiek kasuan kasuko aurrekontu orokorretan idatziz jasoak izan behar dute. One-
tsitako akordioak eta egindako itunak zein bere bulego publikora igorriak izango dira eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofi zialean argitaratuak izango dira, eta memento 
horrexetatik izango dute eraginkortasun osoa.

Funtzio publikoa, lotesle dituen aurrekontuen menpean dago, horren ondorioz urteko 
ekitaldi batzuetan soldatak izoztuta suertatu dira. Beste alde batetik, baldintzarik onu-
ragarriena ere ezin aplika dakioke estatutupeko pertsonalari, ezen hauek, funtzionario 
publikoek bezala, ez baitituzte lan baldintzak fi nkatzen –ekonomikoak eta bete beharreko 
funtzioari dagozkionak izan ezik- administrazioak duen potestas variandi pean baitau-
de, eta baldintza ekonomikoak xedapen orokorren menpe daude, eta, hala badagokie, 
LORAP legearen sistemaren arabera negozia daitezke.

Negoziazio kolektibo honetan, beraz, badago esku hartze bat eta oso erlatiboa da, enpre-
sa pribatukoaren aldean modulatua da, ezen tratu desberdintasunak interes publikoak 
asebetetzearren edo politika ekonomikoaren helburuen izenean justifi katzen baitira. Fun-
tzionario publikoen eta administrazio publikoen zerbitzuko estatutupeko pertsonalaren 
soldata igoerak negoziazio gai izaten diren arren, egia da halaber gobernuak ezartzen 
duela, hurrenez hurreneko aurrekontu legeen bitartez, sektore publikoaren zerbitzuko 
langileen soldatei buruzko politika. Orobat, erakunde publikoetako hitzarmen kolektiboek 
Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren aldeko txostena beharrezkoa izaten dute Estatu ere-
muan, eta Ogasun Sailarena, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan. 
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7.2 2004ko negoziazio kolektiboa

2004. urtean sektore publikoko negoziazio kolektiboan, aurreko urteetan bezala, lortutako 
akordioak soldata igoerei buruzkoak izan dira soilik, ia kasu guztietan, eta EAEko sektore 
publikoari dagokionez, kasuan kasuko administrazioaren eta sektorean gehiengoa ez du-
ten sindikatuen artean lortu dira.

Ondoko taulan ditugu funtzionario publikoen negoziazio eremu nagusiak: 

7.1 taula.  Administrazio publikoen zerbitzuko funtzionario publikoentzako 
negoziazio eremu nagusiak 

UKITUTAKO
LANGILEAK

AZKEN
ALDIA (1)

EAE-KO ADMINISTRAZIO 
OROKORREKO 
FUNTZIONARIOAK

4.761 01/01/01-31/12/01 (*)

OSAKIDETZA(2) 23.942 01/01/00-31/12/00 (*)

UNIBERTSITATEAZ 
KANPOKO IRAKASLEAK 20.666 01/01/02-31/12/03 (*)

ERTZAINTZA 7.306 01/01/99-31/12/01 (*)

EUFALEBA(2) 29.368 01/01/00-31/12/01 (**)

ESTATUKO ADMINISTRAZIO 
OROKORRA 6.806 01/01/95-31/12/97 (***)

(1) Aldi hau, funtzionario publikoen lan baldintzei buruzko akordio orokorrei dagokie. 
(2) Estatutupeko pertsonala eta lan kontratudunak barne.
(*)   2004.urterako soldata igoerari buruzko mahai orokorrean CC.OO. eta UGTrekin sinatutako akordioa.
(**)  2004.urterako soldata igoerari buruzko CC.OO.ren eta EUDELen artean sinatutako akordioa.
(***) 2004. urterakoa akordio partzial batean administrazioak eta sindikatuek itundutako soldata igoera.

7.2.1 Soldata igoera eta lanaldia

Sektore publikoko negoziazio kolektiboak –arautze akordioak, hitzarmen kolektiboak 
eta ordainsarien gaineko akordio partzialak zenbatuta-  ondoko datuak eskaintzen ditu: 
%3,40ko soldata igoerak eta 1.575 orduko lanaldia.

2004. urtean funtzionarioen negoziazio kolektiboa, urtero gertatzen den bezala, zegozkion 
aurrekontu legeetako I kapituluaren menpean egon zen. Indarrean diren arautze akordio 
partzialen eta aurrekontuetako kontu sailen batez besteko soldata igoera %3,40koa izan 
da eta batez besteko lanaldia 1.567 ordukoa. 

Lan kontratudunentzat indarrean diren hitzarmen kolektiboen batez besteko soldata 
igoera %3,38koa izan da eta batez besteko lanaldia 1.657 ordukoa. 

SEKTORE PUBLIKOA
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7.2  taula.  2004. urterako funtzio publikoaren negoziazio eremu nagusietako 
soldata igoera eta urteko lanaldia

SOLDATA IGOERA GAURKO LANALDIA

EAE-KO ADMINISTRAZIO 
OROKORREKO 
FUNTZIONARIOAK

3,52(1) 1.592

OSAKIDETZA 3,52(1) 1.592

UNIBERTSITATEAZ 
KANPOKO IRAKASLEAK 3,52(1) 1.462

ERTZAINTZA 3,52(1) 1.592

EUFALEBA 3,2(2) 1.592

ESTATUKO ADMINISTRAZIO 
OROKORRA 3,2(3) 1.647

(1) Mahai orokorreko akordioan fi nkatutako igoera.
(2) CC.OO.ren eta EUDELen arteko akordioan fi nkatutako igoera.  
(3) Administrazio-sindikatuen arteko akordioan fi nkatutako soldata igoera.

Estatuko administrazioak, 2004. urterako hasiera batean aurreikusita zegoen KPIaren 
ehuneko berean (%2) handitu zituen bere pertsonalaren ordainsariak, Estatuko aurre-
kontu orokorretan xedaturik zegoen bezalaxe. Igoera honi gehitu behar zaizkio %0,72ko 
aurrekontu sail bat ordainsari berezietan hiritarrei eskainitako zerbitzuaren kalitatea eta 
eraginkortasuna hobetzeko helburuei loturik, eta %0,48ko beste bat pentsio funtsetarako. 
Lanaldia, astean 37,5 ordutakoa da betiere. Aurrekontu sail hauek, Administrazioaren eta 
CC.OO., UGT eta CSI-CSIF sindikatuen arteko akordioaren emaitza izan dira. 

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak 2004. urterako ordainsarien igoera 
aurreikusitako KPI berean (%2) gehitzea onetsi zuen eta honi erantsi behar zaizkio bes-
te kontu sail gehigarri batzuk –Estatuko administrazioaren ildo beretik-, esan nahi baita, 
igoera haztatua %3koa izan zen. Bestalde, administrazio autonomikoaren eta CC.OO. eta 
UGT sindikatuen arteko akordioak %0,5 gehiago aurreikusten du, pentsio funts baterako 
(Itzarri). Lanaldiak berdin jarraitu zuen, urteko 1.592 ordukoa –asteko 35 ordukoa–. Hala 
ere, 2001. urtetik datorren arautze akordioa ez zen berritu 2004. urterako. Halaber, ze-
haztekotan gelditu ziren beste arautze akordio batzuk, hala nola Ertzaintza, Osakidetza, 
Justizia, unibertsitateaz kanpoko irakasleak,  Euskal Herriko Unibertsitatea, Herri Kontuen 
Euskal Epaitegiko pertsonala, eta abar.

Eufaleba ez zen berritua izan (Euskadiko toki eta foru administrazioko langileen enple-
gu baldintzak arautzeko akordioa) baina CC.OO.ren eta EUDELen arteko akordio batek 
soldatak %3,2ko igotzeko irizpidea fi nkatu zuen eta gehienezko lanaldia lehen bezala 
iraunarazten zuen, astean 35 ordu (1.592 ordu) alegia. Akordio hau, eraginkorra izateko, 
erakunde bakoitzean berretsi beharrekoa zen, eta hala izan da, Bizkaiko Aldundia eta Bil-
boko Udala bezalako batzuetan izan ezik, izan ere, hauetan beste akordio batzuk erdietsi 
dituzte.  

Administrazioaren zerbitzuko lan kontratudunei dagokienez, eskuarki funtzio publikoaren 
mahaietan fi nkatutako irizpideei lotu zaizkie, baina beren hitzarmen kolektiboak berritu 
gabe.

7.2.2.  Beste eduki batzuk

Bai abuztuaren 2ko 30/84 legeak, funtzio publikoa erreformatzeko neurriei buruzkoak, bai 
ekainaren 12ko 9/87 legeak, administrazio publikoen zerbitzuko pertsonalaren ordezkari-
tza organoei, lan baldintzak zehazteari eta parte hartzeari buruzkoak, xedatzen dute, 
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baldin negoziazioek porrot egiten badute, gobernuak ezarriko dituela enplegu baldintzak. 
Nolanahi den ere, administrazio publikoek eta sindikatuek elkarren adostasunez bitarte-
koa edo bitartekoak esleitu ahal izango dituzte akordio batera iritsi ahal izateko.

Ekainaren 12ko 9/1987 legeak, administrazio publikoen zerbitzuko pertsonalaren ordezka-
ritza organoei, lan baldintzak zehazteari eta parte hartzeari buruzkoak, bere 32. artikuluan 
xedatzen duenaren arabera, kasuan kasuko eremuan negoziazio gai diratekeen sujetak 
ondoko hauek ditugu, administrazio publiko bakoitzak dituen eskumenei dagokienez:

a) Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsarien igoera.

b) Funtzionario publikoen ordainsarien zehaztapena eta aplikazioa.

c) Enplegu publikoaren eskaintza planen prestaketa eta diseinua.

d) Lanpostuen sailkapena.

e)  Barne sustapen, prestakuntza eta hobekuntza ekintzetarako diru funtsak eta egitarauak 
zehaztea.

f)  Klase pasiboen prestazioak eta pentsioak zehaztea eta, orokorrean, nola edo hala erreti-
ratutako funtzionarioen bizi baldintzen hobekuntzan eraginen bat duketen gai guztiak.

g) Funtzionario publikoen lanbide sarrera, hornidura eta sustapen sistemak.

h) Eskubide sindikalei eta parte hartzeari buruzko proposamenak.

i) Lan osasunari buruzko neurriak.

j)  Funtzio publikora, karrera administratibora, ordainsarietara eta gizarte segurantzara 
iristeko edo funtzionario publikoen lan baldintzetan nola edo nolako eragina duketen gai 
guztiak, berauek araupetzeko lege mailako arau bat behar denean.

k)  Izaera ekonomikoa duten gaiak, zerbitzuak emateari dagozkionak, sindikatuei lotu-
takoak, laguntzazkoak eta, oro har, lan baldintzetan eta administrazioarekin funtzionario 
publikoek edo berauen sindikatuek dituzten harremanetan nola edo nolako eragina 
duten gaiak oro.

Gai hauek guztiak, luze edo labur, funtzionario publikoen lan baldintzen arautze akordio-
etan xedatzen dira. 

Halatan, bada, administrazioen zerbitzuko funtzionario publikoen lan baldintzak arautzeko 
akordioek, lanaldia eta ordainsariak ez ezik, lizentziak eta baimenak, sarrerak eta lanpos-
tuak hornitzea, euskalduntze eta alfabetatze irizpideak, istripu, bizi eta erantzukizun zibil 
aseguruak, lansari aurrerakinak, borondatezko erretiroagatiko konpentsazio ordainak, 
gizarte funtsa, eta abar ere fi nkatzen dituzte. 

Sektore publikoko negoziazio kolektiboaren eduki zehatzen artean, nabarmendu beharre-
koak dira Estatuko eta autonomia erkidegoko funtzionarioentzako pentsio planak. Aipa-
tzekoak dira, halaber, Estatu eremuko akordioaren edukiak ondoko gai hauetan: laneko 
eta familia bizitza bateratu ahal izatea (adibidez: haurtzaindegiak lantokietan), barneko eta 
kanpoko mugikortasuna (borondatezkoa eta halabeharrezkoa) eta lanaldi zatitua herrita-
rrentzako arreta ordutegia handitzeko.

SEKTORE PUBLIKOA
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Atal honetan jatorrizko klausulak emango dira, hau da, gai desberdinei buruzko hitzarmen 
kolektiboetako artikuluak osorik ez artikulu horien zatiak emango dira. Aukeratu ditugun 
gaiak, honako hauek dira: orokorrak, kontratazioa eta enplegua, lanaren antolakuntza, 
ordain sariak, lanaldia, gatazkak konpontzeko prozedurak, lan segurtasun eta osasuna, 
lanbide heziketa, klausula sindikalak, onura sozialak eta beste gai batzuk. Aukeratu ditu-
gun artikulu hauek, berrikuntzaren bat zekartelako hautatu ditugu.

Jarraian, aipatu ditugun gaien arabera sailkaturik, aukeratutako klausulak eskaintzen di-
tugu.

Orokorrak

Bizkaiko Elizbarrutiko Caritasen hitzarmen kolektiboa

Atarikoa

Grupo Cáritas Bizkaia taldea Bilboko Elizbarrutiaren elkartasun eta senidetasun kristaua-
ren adierazpena da, Grupo Cáritas Bizkaia taldea osatzen duten erakundeen Estatutuei, 
nortasunari eta zereginari jarraiki.

Boluntarioek gizartetik baztertutako jendearekin egindako lanean eta, oro har, gizarte jus-
tiziaren bilaketan adierazten da taldearen izaera, Caritasen ekintzaren ardatz izanik.

Horregatik, hitzarmen kolektibo hau idazteko jarraitutako irizpideak zehaztean ere aintzat 
izan ditugu erakundearen ardatz nagusi horiek. Goian adierazitako irizpideak hauexek dira:
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a)  Gizarte bazterkeriarekin bukatzeko boluntarioekin lan egitea erakundeari atxikirik doan 
ezaugarria da eta, hortaz, baita Grupo Cáritas Bizkaia taldeko langile guztiei ere, langi-
leen lanpostuaren profi lean ezaugarri hori agertu ala ez agertu.

b)  Kontratupeko langileak izateak boluntario taldeek etengabeko laguntza jasoko dutela 
esan nahi du, Caritaseko programa eta lurralde guztietan.

c)  Kontratupeko langileen lan baldintzak unean uneko indarreko legediaren araberakoak 
izango dira, beti. Ildo beretik, agiri honetan berezko arau esparrua bermatzeko neurriak 
itundu dira, guztientzat komunak diren gutxieneko lan baldintzak zehaztuz; lanpostuak 
sortuz eta egonkortuz; lan baldintzak arautzeko orduan xumeak izanik; soldata egokia 
ordainduz; langileak prestatuz; sindikatuetako Ordezkarien eskubideak errespetatuz, 
langileen laneko betebeharrak eta norberaren bizitzaren arteko oreka gordez; laneko 
baldintzak eta osasuna zainduz; genero berdintasuna bermatuz eta erabakimena duten 
enpresaren organoetan parte hartzea sustatuz.

Horretaz gain, ekimen eta esku hartze sozialeko erakundeen taldea denez, sendotu nahi 
duen jarduera duen sektore bateko partaidetzat hartzen dugu geure burua, eta horreta-
rako ezinbestekoa da barneko eta kanpoko harremanak arautzea.

Grupo Cáritas Bizkaia taldearen lan harremanak arautzearekin, Esku hartze Sozialeko Sek-
torean antzeko prozesuei bidea erraztu nahi diegu, irizpide hauen arabera:

–  Gizarte ekimena sustatu nahi dugu, esku hartze sozialeko zerbitzuetarako kudeaketa 
eredu egokiena dela uste baitugu.

–  Esku hartze sozialaren funtsezko oinarria parte hartzen duten pertsonak direla uste 
dugu, hau da, zuzendaritzako kideak, kontratupeko langileak, boluntarioak, laguntzai-
leak eta hartzaileak.

–  Hitzarmen hau Gizarte Sektoreko arau esparruan txertatu nahi dugu, erakundeak, langi-
leak eta boluntarioak gizartearen alde ari baikara lanean.

ATESAren hitzarmen kolektiboa1

Atarikoa

Garapen sozialki jasangarria

Enpresaren mundua defi nitzen eta baldintzatzen duten eta enpresaren iraupenerako ain-
tzat hartu beharrekoak diren gaurko ekonomia eta lehiakortasun zirkunstantzietan, ez da 
ahaztu behar enpresaren partaidea den giza elementua. Horregatik, enpresaren garapen 
ekonomikoa eta gizartearen eskubide eta gurariak elkargarri bihurtzen saiatu beharra 
dago.

Dagoeneko hitzarturik edo itundurik dagoenaren kalterik gabe, hitzarmen kolektibo ho-
nen sinatzaileek, hitzarmenaren indarraldian zehar, garapen sozialki jasangarriari buruzko 
akordioak aztertu eta, beharbada, burutzeko asmoa dute, beti ere enpresaren antolakun-
tzak lan eta gizarte integraziorako halako elementuetarako bidea ematen baldin badu.

1 Hitzarmen hau erdara hutsez argitaratu zen. Hemen ematen dugun testua argitalpen honetarako itzulpena da.
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Alderdi biek, halaber, Taldearen Gutun Etikoan dauden balore eta arauak indarrean dau-
dela adierazten dute. Sinatzaileek, zeinek bere erantzukizunen eremuan, dituzten eskubi-
deak erabili eta dituzten bete beharrak betetzeko asmoa dute, aurretik aipatu diren balore 
horien errespetuaren markoan, izan ere.

Kontratazioa eta enplegua:

Sogecable taldearen hitzarmen kolektiboa2

Zazpigarren xedapen iragankorra. Enpleguaren aldeko ituna.

Hitzarmen hau sinatzen duten aldeek plataforma digitalen integrazio prozesuaren garran-
tziaz ohartu dira, prozesu honek aldaketa sakona ekarriko baitio etengabeko aldaketan 
dagoen ikus entzunezkoen sektoreari, gure inguruko herrietan ere gertatu den eta ger-
tatzen ari den bezala. Enplegua eta beronen kalitatea, Sogecableren Enpresa Taldearen 
eragin orokorreko hitzarmen hau negoziatu duten gizarte ekintzaileen kezka nagusi bihurtu 
da. Horregatik, Taldea osatzen duten sozietateen giza baliabideei buruzko politikak, lan 
fi nkoa ahalik eta gehiena bultzatuz indartu behar direla irizten diote. Horretarako, lehen hi-
tzarmen hau sinatu duten Sogecableren Zuzendaritzak eta Unión General de Trabajadores 
(UGT), Langile Komisioak (CC.OO.) eta Confederación General del Trabajo (CGT) zentral 
sindikalek, hala nola langileen legezko ordezkariek, ondorengo Enpleguaren aldeko Ituna 
sinatzea erabaki dute.

Lehenik: Zuzendaritzak eta sinatu duten sindikatuek osatzen duten Jarraipen Batzordea 
eratzen da, plataforma digitalen bat egite prozesua garatzeko, aldeek ondoren aipatzen 
diren gaiei albait ondoen behatu ahal izan diezaieten: enplegu maila, higikortasun geogra-
fi ko eta funtzionala, lanbide egitura, prestakuntza eta lanbide aurrerapena. Batzorde hau 
hitzarmena interpretatzeko batzordearen barruan egongo da, baina bertan egiten diren 
eztabaidetarako berariazko ordu kreditu sindikala egongo da. Marko honetan Taldearen 
zuzendaritzak Jarraipen Batzordeari, defi nitiboki 2005ean zehar burutuko uste den inte-
grazio prozesuaren martxari buruzko hasierako irudipena ona dela adierazi dio, enplegu 
mailari epe ertainean eustea ez ezik, adierazi denez, enplegu kopurua handiagotu ere ahal 
izango delarik. Aurrekoaren kalterik gabe, prozesuan eragina eduki lezaketen itxarope-
netan espero ez diren ezin aurreikusizko zirkunstantziak gertatuta aldatuko liratekeelako 
kasuan, honek enplegu maila orokorrean ondorio negatiboak izango balitu, Zuzendaritzak 
ez dauka alde bakarreko ekimenik gauzatzeko asmorik, Telebista Digitalaren Banaketako 
enpresan (TDBn) 2003ko maiatzean sinatutako enpleguaren egonkortasunari buruzko pro-
tokolo sozialaren espiritu eta letraren arabera, han ezartzen diren kalte ordainei buruzko 
baldintzei dagokienez izan ere, baldintza horiek indar juridikorik gabe geratzen baitira, 
Jarraipen Batzorde hau osatzen duten zentral sindikalen menpean jarri eta beraiekin ez-
tabaidatu gabe. Konpromiso hauek aldian aldian gauzatuz joan daitezen, Zuzendaritzak 
Batzordeari hiruhilekoan behin integrazio prozesuaren egoeraren berri emango dio, zentral 
sindikalek, Langileen Estatutuaren 64. artikuluak aitortzen dizkien eskumenekin bat eto-
rriz, plataforma digitalaren garapenerako geroko itxaropenak ezagutu eta eztabaidatu ahal 
izan ditzaten, horri buruzko proposamenak egin ahal dituztelarik.

Bigarrenik: Adierazitako honekin bat etorriz, taldearen zuzendaritzak, hitzarmen honen 
indarraldiak dirauen bitartean, hitzarmena sinatzen den unean plantillan dauden iraupen 

I. ERANSKINA: NEGOZIATUTAKO KLAUSULAK

2 Hitzarmen hau erdara hutsez argitaratu zen. Hemen ematen dugun testua argitalpen honetarako itzulpena da.
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mugatuko kontratuko langileen kontratuetatik gutxienez berrogeita hamar, mugagabeko 
kontratu fi nko bihurtzeko konpromisoa hartzen du. Itundutako aldaketan honen jarraipena 
egin ahal izateko, Zuzendaritzak Jarraipen Batzordeari ukitutako langileen izenen zerren-
da emango dio. Bihurtzea gertatzen denean, aurretiaz aipatutako kontratuaren helburua 
eragiten duen jardueraren egonkortasuna aztertuko da.

Hirugarrenik: Aurreko konpromiso berezi hauez gainera, Zuzendaritzak uste du taldean 
enplegu egonkor maila altua edukitzea komenigarria dela uste du, ikus entzunezko sek-
tore dinamikoan irauteko nahia duten langileak sartzea errazteko eta hala langile hauen 
lanbide prestakuntza eta aurrerapen pertsonala bideragarriak izan daitezen.

Laugarrenik: Talde langileen legezko ordezkaritzek eta, euren aldetik, taldean inplikaturik 
dauden zentral sindikalek, gerta daitezkeen desadostasunak bideratu eta ebazteko elka-
rrizketa bideak agortzeko konpromisoa hartzen dute, plataforma digitalen integrazio pro-
zesu delikatuak irauten duen bitartean, lan harremanek egonkortasuna eduki dezaten.

Donostiako Lamien hitzarmen kolektiboa

40. artikulua. Enplegua.
(…)

– Laneratze kontratua:

Laneratze kontratuak egin ahal izango dira langabezian dauden eta lan bulegoan izena 
emanda dauden pertsonekin; aldi baterako kontratu honen xedea, batetik, interes oroko-
rrekoa edo gizarte interesekoa den lana edo zerbitzua eskaintzea izango da, eta, bestetik, 
parte hartzen duten langabetuei lan esperientzia bereganatzeko aukera ematea eta beren 
laneratzea hobetzea, hau guztia arauz ezartzen diren programa publikoen barruan.

Modalitate honetan kontratatutako langileei hitzarmen honetan ezarritako baldintzak 
aplikatuko zaizkie.
(...)

Lanaren antolakuntza:

Iberdrola Taldearen hitzarmen kolektiboa3

8. artikulua Lanaren antolakuntzaren printzipio nagusiak

Lanaren antolakuntza, indarrean dagoen legedia errespetaturik, Zuzendaritzaren eskume-
na eta ardura da. Printzipio honek ezer galtzen ez duelarik, sinatzen duten aldeek euren 
gizarte inguruan aldaketa sakonak gertatzen ari direla egiaztatu dute, aldaketa horiek eko-
nomiaren, teknologiaren, kulturaren eta gizarteari arloak, eta sektore elektrikoaren egitura 
bera ere, ukitzen dituztelarik. Etengabeko aldaketa egoera honetan enpresaren antolakun-
tzaren egokitzapena behar beharrezkoa da, lehiakortasuna hobetu eta teknologia berriak  

3 Hitzarmen hau erdara hutsez argitaratu zen. Hemen ematen dugun testua argitalpen honetarako itzulpena da.
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eskuratu ahal izateko eta horrekin batera enpleguari eutsi, enplegatuen lanbide garapena 
gauzatu eta langile berriak lanean hasteko aukera irekitzeko.

Giza baliabideen kudeaketa sistema zeregin edo lanpostuen defi nizioan oinarritzen da. 
Defi nizio hauek, lanpostu horietan diharduen edozein langilek bete behar dituen oinarriz-
ko funtzioak dakartzate eta horrekin batera, antolakuntza edo eragiketa arrazoiengatik 
zeregin horietan diharduten langileetako batzuek garatu beharko dituzten polifuntzio edo 
funtzio gaineratuak ere badakartzate. Azken funtzio hauek iraunkorrak edo abagunekoak 
izan daitezke eta ez dute zeregin nagusiaren funtsa aldatzen, baina xehatu eta zabaldu 
egiten dute. Honek esan nahi du erakundeek malgutasuna eduki behar dutela funtzioak 
esleitzerakoan, etorriko diren beharretarako egokitzapena hobetu eta enplegatuen gara-
pena eta motibazioan antolaketaren dinamikak horretarako bidea ematen duen heinean, 
prestakuntzaren eta aurrerapen profesionalaren bidez bultzatu ahal izateko. Zereginaren 
oinarrizko funtzioen balorazioa, deskribatu den sistemaren funtsezko osagarria da, maila 
desberdinak ezarri eta maila bakoitzean polifuntzio edo funtzio gaineratuak aitortu eta 
ordaintzeko tarte osagarriak xedatzen direlarik.

Sinatzen duten aldeek, plantillako pertsonal guztia Antolakuntzan egokitzeko behar diren 
ahalegin guztiak egiteko konpromisoa hartzen dute. Enpresan langile fi nkoak zuzenean 
kontratatzea sustatuko da, ITHK honen 23.o eta 27.o artikuluetan xedatu bezala, lehiakor-
tasunaren barruan dagoen bitartean. Enpresak dituen abaguneko lan beharrei, momentu 
bakoitzean aurre egingo zaie, indarrean dagoen legediarekin bat etorriz, egin ere. Hala 
ere, kontratazio mota hauen erabilera mugatua izango da, ez da sistematikoa izango eta 
benetako beharren menpean egongo da.

Ordainsarien egituraren oinarriak, banako soldata aitortua (BSA) eta erreferentziako sol-
data eskala batzuk aplikatzea dira. Azkenik, baloratutako pertsonalarentzat, barne pro-
mozio prozedura ezarri da, polifuntzio edo funtzio gaineratuei dagozkien tarteen bidez 
prestakuntza eta polibalentzia aitortzen direlarik, baita kanpo promozio prozedura ere, 
gaitasuna egiaztatuz zeregina aldatzea dakarrena. Era berean, baloratutako pertsonala-
ren promoziorako prozedura ere jarri da. Pertsonal honek betetzen duen lanpostuan bere 
ohiko lana egiten duen arren, behar denean eta buruzagiek hala adierazita, behar den 
lekuan bere zerbitzuak eman beharko ditu, beti ere lege xedapenak eta hitzarmen honetan 
itundutako xedapenak errespetatuz.

Lege ondoreetarako, Iberdrolaren jarduera, hau da, energia elektrikoa sortu, garraiatu eta 
banatzea, etengabeko prozesua da.

Fuchosaren hitzarmen kolektiboa

29. artikulua.—Kalitatea

Zentzu orokorrean hartuta, gure Enpresaren garapenerako oinarrizko elementua denez 
gero, helburu bateratu gisa onartzen da kalitatea etengabe hobetzea, eta bi alderdiek 
beren eskura dituzten baliabide guztiak erabiliko dituzte helburu hori hedatzeko eta lor-
tzeko.
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Ordainsariak:

Productos Tubulares-en hitzarmen kolektiboa

4. artikulua.—Ordainsariaren kontzeptuak
(…)

Lanaren kalitate edo kantitateagatikoak
(…)

Nahitaezko erabateko balioaniztasunagatiko plusa:

Plantillako langile guztientzat, Zuzendariak, Zuzendariordeak eta Goi Mailako Zuzendari-
tzak goi mailako erantzukizunekotzat harturiko langileak salbu, urtean 806 euroko kopuru 
gordina ezarri da. Kopuru hori 12 hilekotan ordainduko da, presentzia orduen arabera.
(...)

Talleres Fabio Murga-ren hitzarmen kolektiboa

11. artikulua. Absentismoa

Banakoarena

2003. urtea: 70,51 euro hiru hilean behin.
2004. urtea: 72,84 euro hiru hilean behin.

2005. eta 2006. urteetarako, gehigarri hori eguneratu egingo da, ekitaldi horiei dagozkien 
soldata tauletako ehuneko beraren arabera.

Gehigarri hau jasotzeko eskubidea izango du gehigarriaren epearen barruan (hiru hilabete) 
egun bat baino gehiago huts egiten ez duen langileak, huts egiteko arrazoia edozein izan-
da ere, are ordaindutako baimen aldiak ere.

Taldearena

a) %4tik %6ra bitarteko absentismo indizea:

Langile bakoitzak pizgarria jasoko du, honakoen arabera:

2003. urtea: 92,89 euro hiru hilean behin.
2004. urtea: 95,96 euro hiru hilean behin.

2005. eta 2006. urteetarako, Sari hori eguneratu egingo da, ekitaldi horietarako hitzartu-
tako soldata tauletako ehuneko beraren arabera.

b) %4tik beherako absentismo indizea:

Langile bakoitzak pizgarria jasoko du, honakoen arabera:

2003. urtea: 134,93 euro hiru hilean behin.
2004. urtea: 139,38 euro hiru hilean behin.

2005. eta 2006. urteetarako, gehigarri hori eguneratu egingo da, ekitaldi horietarako hi-
tzartutako soldata tauletako ehuneko beraren arabera.
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Banakoen zein taldearen absentismoaren inguruko arauak:

Kontrolak hiru hilean behin egingo dira.

Absentismo maila kalkulatzeko, Enpresako lan egutegiaren arabera benetan lan egin be-
har den egun kopurua hartuko da oinarri gisa.

Absentismotzat hartuko da langilea lanera agertzen ez den aldi oro, arrazoia edozein dela 
ere, baldin eta ezkontide, aita edo amaren nahiz seme, alaba edo anai arrebaren baten 
heriotzagatik ez bada.

Enpresa Batzordeko kideek ere, beren karguari dagozkion zereginengatik, badute lana 
huts egitea; egiaztatu egin beharko dute, ordea, arrazoi hori.

Taldearen absentismoa kalkulatzeko orduan, ez dira kontuan hartuko ordu gehigarriak 
egiten diren bitartean gertatzen diren lan istripuengatik gertatzen diren bajak.

MOASAren hitzarmen kolektiboa

5. ERANSKINA: HELBURUENGATIKO ORDAINKETA ALDAKORRA

Helburuengatiko Ordainketa Aldakorra (HOA) ondorengo sailetan lanpostu eraginkorrak 
betetzen dituzten langile guztiei aplikatuko zaien neurtzeko eredua eta ordaintzeko aplika-
zioa da: 

Produkzioa, Kalitate Ikuskatzailetza, Lerroaren Jarraipena, Tresneria Biltegiratzea eta 
Mantentzea.Sistema honen bitartez, aipatutako sail eraginkor bakoitzeko ordainketa al-
dakorra defi nitu, neurtu eta aplikatzen du Enpresak, Parametro kuantitatiboen arabera. 
Parametro horiek beraiek lortzen duten eremu naturala osatzen dute. Neurtzeko prozesua 
eta ordaintzeko aplikazioa hiru hilean behin egingo da, eta talde homogeneoek egingo 
dute modu kolektiboan.

BALDINTZAK:

1.  Hiru hilean behin lor daitekeen gehienezko zenbatekoa (%100eko oinarria): egoera ho-
rretan dagoen langile bakoitzaren urteko oinarrizko soldataren %2,25; kontuan hartzen 
den hiruhilekoaren azken egun naturaletik hasita.

2. Aplikazioa:

Lor daitekeen gehienezko zenbatekoak HOAri loturiko enplegatu bakoitzaren urteko oina-
rrizko soldataren gaineko aplikazio indibidualaren %100eko oinarria osatuko du, laneko 
sailen arabera bereizitako neurketaren arabera:

- Muntaketa.

- Zigilatzea eta Pintura.

Produkzioko unitate eraginkorrean, hiruhileko azken lanegunean laneko sail bakoitzetik 
lortutako emaitzaren ondorioz, ondorengo parametroen arabera: helburu bakoitzeko lor-
tutako denboren portzentajea, eta helburu bakoitzeko irabazitako INC-en portzentajea, 
bai eta produktuak emateko datak betetzeagatik Enpresak lortutako emaitza kontuan 
izanik ere. HOAri lotutako beste unitate eraginkorrei lorpen portzentajea aplikatuko zaie. 
Portzentaje hori Produkzioko unitate eraginkorrean zehazturiko lan sailetan ateratzen den 
batez besteko haztatuaren (enplegatu kopuruaren arabera) baliokidea izango da.
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Gorago aipatu diren parametro bakoitzerako (muntaketa denborak, INC-en kopurua, eta 
entregatzeko datak) helburu eraginkorrak Enpresako dagokien Agiri Ofi zialetan zehaztuko 
dira.

Hitzarmen indarrean dagoen bitartean, laneko sailak gehitu edo kendu ahal izango dira, 
Sozietatearen bilakaeraren eta honen lanbolumenaren arabera.

3. Aplikazioa:

Aurreko idatz zatian zehaztutako parametro bakoitzerako lortutako maila baloratzeko on-
dorengo taulak hartuko dira kontuan:

DENBORAK (%80) INC-ak (%20)

LORTUTAKOA BALIOA LORTUTAKOA BALIOA

%<81 %150 %<81 %110

%<83 %144 %<83 %109

%<85 %138 %<85 %108

%<87 %132 %<87 %107

%<89 %126 %<89 %106

%<91 %120 %<91 %105

%<93 %116 %<93 %104

%<95 %112 %<95 %103

%<97 %108 %<97 %102

%<99 %104 %<99 %101

%<101 %100 %<101 %100

%<103 %97.5 %<103 %99

%<105 %94 %<105 %98

%<107 %91 %<107 %97

%<109 %88 %<109 %96

%<111 %85 %<111 %95

%<113 %76 %<113 %94

%<115 %67 %<115 %93

%<117 %58 %<117 %92

%<119 %49 %<119 %91

%<121 %40 %<121 %90

%>120.9 – %>130 %50

%>140 –

Egunak:

Produktuak entregatzeko egunak kontuan izanda lortutako emaitzak koefi ziente zuzen-
tzaile bat emango du. Koefi ziente hori denbora portzentajeen eta helburuengatiko INC-en 
gainean lortutako balioen arabera ateratzen den batuketari aplikatuko zaio. Aipatutako 
koefi zientea ondorengo taularen arabera zehaztuko da:
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EGUNAK

LORTUTAKOA ATERATZEN DEN KOEFIZIENTEA

<-5 1.1

<-3 1.08

<-2 1.05

<-1 1.02

0 1

>2 0.95

>3 0.87

>4 0.78

>5 0.69

>6 0.55

>7 0.4

>9 0.25

>12 –

Kontuan izan den aldian MP3n “MATERIAL EZA”ri leporaturiko 5.000 ordu baino gehiago 
ateratzen badira, taularen arabera lortutako koefi zientea aplikatuko da, edo, gutxienez, 
0.5ekoa, kontuan izan gabe lortutako balio erreala.

Hortaz, honako hau izango da formula:

HAO= E x ((0.8 x D) + (0.2 x I)))

Honela bada, E entregatzeko egunak kontuan izanda lortutako emaitzaren arabera aplika-
tuko den koefi zientea da, D helburu bakoitzeko lortutako denboren portzentajea, eta I 
helburu bakoitzeko lortutako INC-en portzentajea.

2. Neurketa:

a) Denborak.

Helburu bakoitzeko lortzen den denboren portzentajea honela aterako da: Produkzioko 
unitate eraginkorreko laneko sail bakoitzean kontuan izan den hiruhilekoan laneko sail 
bakoitzean itxitako “produkzioagindu” guztietarako ateratzen den batez besteko balioa 
kalkulatuz, bai eta laneko hiru sailetako ordu guztiak ere, END-ITEM bakoitzeko laneko 
sail bakoitzeko muntaketa orduen proportzio berean.

Itxitako “produkzio agindu” bakoitzean lortutako denborei azpi jardueraren edozein 
kausari egotzitako denboren %2ri gehituko zaio gehiegizkoa, materialaren ezak, aldi 
baterako ezintasunak, prestakuntzak, eta baimendutako lanera ez etortzeak, kanpoko 
lanak eta kanpoko INC-en gaineko lanak salbu.

b) INC-ak

Helburu bakoitzeko lortutako INC-en portzentajea honela aterako da: Produkzioko uni-
tate eraginkorraren laneko sail bakoitzean muntaketan irekitako INC-en batez besteko 
balioa kalkulatuz. Balio hori kontuan hartzen den hiruhilekoan laneko sail bakoitzean 
itxitako “produkzio agindu” guztietarako ateratzen dena da.

c) Egunak:

Helburu bakoitzeko lortutako egunen portzentajea Produkzioko unitate eraginkorraren 
laneko hiru sailetako bakoitzerako balio bakar gisa lortuko da, multzo nagusiak entrega-
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tzeko egunen neurketaren ondorioz (ondorengo eran ponderatuta: fl apak eta aleroiak: 
%50 eta nacelleak eta apronak: %50) ondorengo formularen arabera:

∑ egun (egun errealak – aurreikusitako egunak)

egindako entrega kopurua

aurreikusitako egunak eta egun errealen arteko aldea egun naturaltzat hartuko da, eta 
aurreko paragrafoan aipatutako multzo bakoitzeko Produkzio Agindua ixteko egunak 
entrega eguntzat hartuko dira.

Zenbatzeko, hiruhileko bakoitzaren amaieran, aurreko hiruhilekoa ixterakoan izan ziren 
egun errealen eta aurreikusitako egunen aldea kenduko da.

3. Salbuespenak:

Kontuan hartzen den hiruhilekoan zehar edo aurreko hiruhilekoan sartzen diren enplegatu 
berriak (alde batera uzten ez diren enplegatuen kasuan eta hiruhilekoan zehar laneko sai-
lez aldatzen direnen kasuan, hauek lortutako portzentajearen kalkulua aipatutako hiruhile-
koaren azken egunean zeuden laneko sailari edo Zentroari dagokiona izango da). ABEko 
egoeran egoteagatik ondorengo taulako balioak metatu dituzten langileek taula horretan 
ezarritako portzentajeak jasoko dituzte:

HIRUHILEKOAN EGONDAKO 
BAJA-EGUNEN KOPURUA

Lorpenagatiko %a

60 egun naturaletan, gehienez ere lanera 
ez etortzea

HAOren kobratze proportzionala

Lanera ez etortzea 60 egun naturaletik aurrera
Zenbatzen den hiruhilekoan zehar HAO erabat 

galtzea

Lanaldia (aparteko orduak, oporrak, baimenak eta lizentziak):

Garay Recubrimientosen hitzarmen kolektiboa

32. artikulua. Ez laneratzearen indizea
(…)

Bestalde, enpresako absentismo tasa orokorra % 7 baino txikiagoa bada, 1.764 orduko 
lanaldia 4 ordu murriztuko da, % 5 baino txikiagoa bada, 8 ordu, eta % 3 baino txikiagoa 
bada, 12 ordu. Murrizketa hori ekitaldi bakoitzari aplikatuko zaio, beste ekitaldiak kontuan 
izan gabe.

Cimubisaren hitzarmen kolektiboa

28.2. Operadoreen lan txandak (2000.12.20ko erabakiaren eguneratzea).

Eragiketa zerbitzuaren erantzukizuna eta estaldura osoa Ustiapen Atalarena da eta halaxe 
izango da, hau da, adierazitako zerbitzu hori betetzen duten 4 operadoreena.

Oro har, operadoreek astelehenetik ostiralera bitarte lan egingo dute, biak barne, goizeko, 
arratsaldeko eta gaueko txandetan, fi sikoki egonik.Txandakako langileek gainerako langi-
leek adina ordu lan egingo dute urtean.
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Txandak honela banatuko dira:

– Goizez ............... 07:00etatik 14:00etara.
– Arratsaldez ........ 14:00etatik 22:00etara.
– Gauez ................ 22:00etatik 07:00etara.

Lau operadoreek beren urteko egutegia prestatuko dute.

Txanda guztiak gaur egun arteko eraginkortasunez betetzea ahalbidetuko du egutegi ho-
rrek. Hasiera batean, egutegi horrek txanden txandakatzea ezarriko du. Txandakatze hori 
honelakoa izango da: 2 aste goizez, 1 arratsaldez, eta 1 gauez. Goizeko bigarren operado-
rea errefortzukoa da; hortaz, ez da beharrezkoa bigarren langilea goizeko txandan egotea.

Malgutasuna dela-eta, telefono deiak hartu behar dituzten langileak enpresatik kanpo ba-
daude, dei horiek operadoreek hartu beharko dituzte, orain arte egiten den bezalaxe.

Iraupen motzeko egoera bereziak, zortzi egun baino luzeagoak ez badira, operadoreek 
beteko dituzte.

Hainbat arrazoi direla-eta, urtean zehar jardueran sor litezkeen egoera bereziak, eta au-
rreikusitako iraupena luzatzen bada, betidanik adostutakoaren arabera beteko dira, hau 
da, kanpoko edo barruko langileekin.

Adierazitako arrazoiak eraginda sortzen diren lanpostu hutsak beteko dituzten barruko 
langileak jardueratik ateratako azken biak izango dira.

Edozein arrazoi dela-eta, gaueko txanda betetzen ez bada, operadoreak aurkitzeko mo-
duan egongo dira sakelako telefonoaren bidez, eta egoerak hala eskatzen badu enpresara 
joan beharko dute.

Enpresak ordenagailu eramangarria jartzeko aukera aztertuko du. Ordenagailu horrek CI-
MUBISA enpresara etorri behar izan gabe, zenbait arazo konpontzea ahalbidetuko du.

Aurrekoa gorabehera, 2004.01.01etik 2004.12.31ra bitarte, ostiraletako gaueko txanda 
bertara joan gabe egitea onar dezake enpresak, operadoreetako batek sakelako tele-
fonoa izanik (eta ordenagailua eramangarria izanik enpresak horrelakorik erabakitzen 
badu).Aurrekoa alde batera utzi gabe, ostiraletako txanda hori presentzia fi sikoarekin 
beteko dute operadoreek enpresaren iritziz, zerbitzuaren premiak hala eskatzen badu. 
2004.01.01etik 2004.12.31ra bitarte, fi sikoki egonik, ostiraletako gaueko txanda kentzeko 
akordio horrek, urte bateko balio izango du. Urtez urte luzatu ahal izateko, bi alderdien 
arteko adostasuna edo idatzizko akordioa beharko da. Idatzizko akordiorik ez badago, 
orokorrean ezarritakoak aginduko du, hau da, goizeko, arratsaldeko eta gaueko txandetan 
astelehenetik ostiralera (biak barne) lan egingo da, fi sikoki egonik.

Bizkaiko Foru Aldundiaren lan kontratudun pertsonalaren hitzarmen kolektiboa

45 bis. artikulua.—Haurdunaldian arriskua egoteagatiko lizentzia

Kasu honetan, foru aldundiak eta bere erakunde autonomiadunek %100era iritsi arte osa-
tuko dituzte langile haurdunaren ordainsariak.
(...)

132. artikulua
(…)

I. ERANSKINA: NEGOZIATUTAKO KLAUSULAK



NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2004

164

2. Garai aurreko seme-alaben jaiotza

Garai aurreko seme-alaben jaiotzetan edo erditzearen ondoren ospitalean geratu behar 
direnen kasuan, egunero bi orduz lanetik alde egiteko eskubidea ezarriko da, semea edo 
alaba ospitalean dagoen bitartean.

Gatazkak konpontzeko prozedurak:

EAEko ikastolen hitzarmen kolektiboa

11. atala.– Batzordeak erabaki gabeko arazoak edo gaiak ebaztea.
PRECO II delakoaren 5. atalean adierazten den epean, hilabetean alegia, Batzorde Pare-
kideari hitzarmen honetako ataletan izendatzen zaizkion egitekoen barruan izaera kolekti-
boa duten gaiez ez badu erabakirik hartzen, PRECO II delakoaren gehigarrizko xedape-
netatik hirugarrenean eta 11. ataletik 15.era bitartean jasotako bitartekaritza eskatuko du, 
alderdietatik edozeinek.

12. atala.– Kasu horietan, hitzarmen honen eraginpean dauden alderdiek PRECO II de-
lakoan aurreikusitako arbitrajera jo dezakete, baldin eta batzordeak ebatzi gabeko arazo 
kolektibo edo gaiaren eraginpean dagoen beste alderdiak gehiengoz onartzen badu.

Interpretatzeko Batzorde Parekideak, kontziliazio edo arbitraje lana egiteko aurkezten zai-
zkion arazo indibidualak, hilabeteko epea iraganda, ebatzi gabe uzten baditu, alderdietako 
edozeinek PRECO II delakoaren esparruan sor daitezkeen kontziliazio edo arbitraje bideen 
bitartez bideratu ahal izango ditu, aurreko lerroaldean adierazitako modu berberean.

ADROren hitzarmen kolektiboa

33. artikulua.—Lan egutegia zehaztea
(...)

Ados jarri ezean eta 30 eguneko benetako negoziazioaren ondoren (edo lehenago, bi al-
derdiak ados jarriz gero), auzia PRECO IIren bitartekaritzaren esku geratuko da.
(...)

Aceralia taldearen hitzarmen kolektiboa4

X. KAPITULUA

Gatazkak konpontzeko auziaz kanpoko prozedura

1. ATALA. GATAZKAK AUZIAZ KANPORA KONPONTZEKO PROZEDURAK

30. artikulua. Gatazkak auziaz kanpora konpontzeko prozedurak

Alde biek aitortzen dute euren arteko etengabeko negoziazioa eta elkarrizketa bultza-
tzeak ondorio onuragarriak dituela, bereziki negoziazioa eta elkarrizketa, enpresan sor 

4 Hitzarmen hau erdara hutsez argitaratu zen. Hemen ematen dugun testua argitalpen honetarako itzulpena da.
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daitezkeen gatazkak elkarren adostasunez konpontzeko bidetzat hartzen direnean. Honen 
ondorioz, alde biek komenigarri irizten diote beharrezkoak diren negoziazio bide eta adis-
kidetze eta arbitraje prozedurak ezartzeari, bermatu ahal izateko, enpresan sor litezkeen 
gatazka guztiak, enpresaren barruan bertan adostasunez konpondu ahalko direla. Horre-
tarako, ondoren zehazten den prozedura ezartzen da:

Akordio honen indarraldiak dirauen bitartean sor litezkeen lan gatazka kolektiboak, derri-
gorrez ondoren zehazten diren prozeduren bidez tramitatuko dira:

1.  ASEC. lan gatazkak auziaz kanpora konpontzeari buruzko bigarren akordioaren atxiki-
mendua (2001.02.26ko BOE).

Aldeak Lan Gatazkak Konpontzeari buruzko Akordioari (aurrerantzean ASEC deituko 
diogu) atxikitzen zaizkio, baita akordio honen aplikazio Araudiari ere, eta akordio honen 
prozeduren menpean derrigorrez jarriko dira sortzen diren lan gatazka guztiak, akordio-
aren 4. artikuluan edo Araudiaren 5. artikuluan aurreikusita daudenean, gatazka au-
tonomia erkidego desberdinetan kokaturik dauden lantoki desberdinak ukitzen baldin 
baditu. Halaber, Akordio honen interpretazio eta aplikazioko gatazka kolektiboak ere, 
ASEC akordioaren menpean jarriko dira.

2. Beste eremu batzuetako lan gatazkak auziaz kanpora konpontzea

Aurreko puntuan aipatu diren lan gatazka kolektiboak autonomia erkidego bat baino za-
balagoa ez den eremu batean sortzen direnean, lurralde eremu horri dagokion gatazkak 
auziaz kanpora konpontzeko prozeduraren menpean jarriko dira derrigorrez. eremu 
horrek berariazko sistemarik ez daukanean izan ezik, kasu horretan gatazka derrigo-
rrez Akordio honetan ezarritako prozeduraren, hau da, ASECen 6. artikulutik 11.era eta 
honen Araudiaren 6. artikulutik 23. artikulura aurreikusita dauden prozeduren menpean 
jarriko dira. Akordio honen eremuan adostutako prozedurak baliokidetzeko, aldeek es-
presuki erabakitzen dute, aplikazio eremu desberdinetan aurreikusita ez dagoen guzti-
rako, Akordio honen ordez ASECen eta honen Araudian xedatutakoa aplikatzea.

3. Arau komunak

3.1 Batzorde Paritarioa

Akordio honen aplikazio edo interpretazio gatazka kolektiboa planteatu ahal izate-
ko, aurretiaz gatazka hori 30. artikuluan ezarri den Batzorde Paritarioaren iritzipean 
jarri beharko da. Era berean, lantoki desberdinetan itunez sor daitezkeen akordio-
etan eratzen diren batzorde paritarioek, eskumen honen ardura eurenez duten 
eremuaren barruan euren gain hartuko dute. Gatazka idatziz formalizatuko da Ba-
tzorde Paritarioaren aurrean eta honek ebatzi egingo du, batzordea osatzen duten 
alde bakoitzaren gehiengoz ebatzi ere. Ebazpen honek hitzarmen kolektibo baten 
ondoreak izango ditu. Batzorde Paritarioak adostasunik lortu ezin badu eta, beti 
ere, gatazka formalizatu denetik, ebazpenik lortu gabe sei egun igarotzen direnean, 
Batzorde Paritarioak akta egingo du eta interesatuei honen kopia emango die; akta 
hori, dagokion informazio guztiarekin batera,  bitartekariari emango dio, hogeita lau 
orduko gehienezko epean, eman ere.

3.2 Tramitazioaren ondoreak

 Prozedura hauei hasiera emateak, dagokion batzorde paritarioaren aurrean plan-
teatzen den unetik hasita, greba deialdiak eta ugazaba itxierak galaraziko ditu, hala 
nola prozedura eragin duen motibo edo kausa bereko gatazka konpontzeko hel-
burua duen ekintza administratibo, judizial edo bestelako guztiak ere-.

I. ERANSKINA: NEGOZIATUTAKO KLAUSULAK



NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2004

166

Lan segurtasun eta osasuna:

Catelsa-ren hitzarmen kolektiboa

18. artikulua.Laneko Segurtasuna eta Osasuna.

A) Enpresak eta langileek Hitzarmen honetan ezarritako berariazko xedapenek, eta or-
dezko edo osagarri gisa, une bakoitzean indarrean dagoen Legeria orokorrak laneko Me-
dikuntza, Segurtasun eta Osasun gaietan zehaztu ditzakeen eskubide eta erantzukizunak 
bereganatuko dituzte. 

Ondorioz, Enpresako Zuzendaritzak eta Langileen ordezkariek, enpresaren ahalbideak 
kontutan hartuz eta lehendik hitzartutako epealditan, prebentziozko ekintza planak 
ezartzeko konpromisoa hartzen dute, zeinen helburu komun eta zehatzak egiaztaturiko 
arriskugarritasun, toxikotasun edo nekagarritasunaren ondoriozko istripu eta arriskua baz-
tertzea edo gutxitzea baitira, eta baita lanpostuen eta ingurumen baldintzen hobekuntza 
ere. Horretarako ahalezko eta beharrezkoak izan daitezen zuzenketarako neurri teknikoak 
aplikatuko dira eta, bitartean, era berean beharrezko edo egokitzat hartzen diren janzki eta 
babespen pertsonaleko bideak eman eta erabiliko dira. 

Langileak, indibidualtzat harturik, beren aldetik, laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko 
argibide eta arauak betetzera beharturik egongo dira, babespen pertsonaleko aipatu bitar-
teko eta janzkien erabilerari buruzkoak bereziki.

B) Laneko Segurtasun eta Osasun Batzorde bat eratuko da, zeinaren osaera ondorengoa 
izango den: 

a) Enpresariak izendaturik:

– Lehendakari bat.
– Enpresako Zerbitzu Mediko bereko burua edo ordezkari bat.
– Segurtasun arloko teknikari bat.
–  Agintari talde bat honen kopuru eta kualifi kazioa Enpresariak lanpostu desberdinei 

dagozkien Segurtasun eta Higiene arazoak zaintzeko egoki deritzona izango delarik. 

b) Langileen hautapen zuzenaz izendatutako pertsonala: 
–  4 ordezkari, lehentasunez Enpresako atal desberdinetako kidegokoak; eta horietako 

batek, Enpresa Batzordekoa izan beharko du.

c) Batzordeak berak bere kideen artetik hautatutako idazkari bat.

d)  Prebentzio delegatuek, Laneko Arriskuen Prebentziorako indarrean dagoen 31/1995 
Legean eta gai horren inguruan indarrean egon daitezkeen beste xedapenetan ezarri-
tako bermeak izango dituzte.

e)  Enpresek, euren zeregina egoki betetzeko beharrezkoak dituzten baimen ordainduak 
emango dizkie Prebentzio delegatuei; era berean, Laneko Segurtasun eta Osasun ar-
loko prestakuntza ikastaroetara joateko behar diren baimen ordainduak ere, baldin eta 
ikastaro horietarako deialdia gaian eskumena duten Organismo eta Erakunde Ofi zialek 
(31/1995 Legeko 37.2 art.) edota, Hitzarmen hau izenpetzen duten Erakunde Sindika-
letako Zerbitzuek egiten badute, Erakunde eskudunek ahalmentzen dituzten gaiei da-
gokienean. Enpresariak eman beharko du baimen horiek gozatzeko baimena. Horrek 
ukatzen badu, errekurtsoa jarri ahal izango da Hitzarmenaren Batzorde Misto Interpre-
tatzaileari, honek erabakia hartuko duelarik.
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C) Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordea, edonola ere bere Lehendakariak aurretik 
deiturik, hilero izaera arruntaz bilduko da eta, gainera, Lehendakariak berak beharrezkoa 
deritzon beste hainbat aldiz edo bere kideen gehiengoagatik horrela eska dezanean.

Horretarako, baita bere proposamen ahalmenak burutzeko edo bere kasuan beste elka-
rrekiko berariazko akordioak hartzeko ere, Enpresariak izendatutako kideek beti eta esklu-
siboki pertsonalak izendatutako ordezkarien boto kopuru berdina dutela ulertuko da.

Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordearen bilera bakoitzaren Akta idatziko da, horren 
kopia bat Enpresa Batzordeari emango zaiolarik.

D) Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordeak ondorengo berariazko ahalmen eta eran-
tzukizunak izango ditu, une bakoitzean indarreko legezko xedapenetan egotzirik dituenen 
kalterik gabe, bereziki 31/1995 Legeak 31. artikuluan Prebentzio Zerbitzuei esleitzen diz-
kienak eragotzi gabe. 

a)  Nahiz artikulu honetako aurreko A) atalean zehazturiko programen, nahiz lantokian de-
rrigorrez bete behar diren Segurtasun eta Higieneko arauen lanketa, martxan jartze eta 
aplikazioaren kontrolean parte hartzea. 

b)  Aurreikusitako programak burutzeko beharrezko inbertsioen onespenaren aurretik ego-
ki deritzon lehentasun hurrenkera Enpresariari proposatzea. 

c)  Produkzio prozesuaren material, instalakuntza, makineria eta gainontzeko alderdiei 
buruzko informazioa ezagutzea, beharrezkoa izan dadin neurrian, dauden arrisku erreal 
edo potentzialak egiaztatzeko eta hauek baztertzera edo gutxitzera bideratutako neu-
rriak proposatzeko.

d)  Ukitutako langileei neurri higieniko edo arrisku eta istripuen ikerketari buruzko informa-
zio zehatza aditzera ematea, egokien deritzoten bideen bitartez, non eta produkzioaren 
martxa normalean arte nahasten ez diren. 

e) Enpresariari langileen osasunerako begien bistako arriskugarritasuna edo frogatutako 
arriskua duten lanpostu haietan babespen edo zaintza neurri bereziak har ditzan gal-
datzea.

f) Lanbidezko istripu eta gaixotasunen arrazoiei itzuri egiten saia daitezen neurrien era-
ginkortasuna eta emaitzen ezarketa eta kontrolean Mediku Zerbitzuarekin, agintariare-
kin eta Segurtasun Teknikariarekin lankidetza aktiboan aritzea. 

g) Profesionalki berezkoak edo berariazkoak zaizkion gai guzietan Mediku Zerbitzua eta 
Segurtasun Teknikariaren aholkularitza jasotzea.

h) Segurtasun eta Higienean espezializatutako Erakunde Ofi zialen, eta bere kasuan, 
Enpresariarekin aurretik lortutako akordioz, espezializatutako beste erakundeen, parte 
hartzea eta aholkularitza eskatzea halaber, lanpostuetako kutsadura eragileen arrisku 
maila edo kontzentrazio erreala ikertzeko. Dena den, bi alderdiek burututako neurke-
ten emaitzak onartuko dituzte eta burututako ikerketa jasotzen den txostenek proposa 
ditzaten agindu eta neurri zuzentzaileak aplikatuko dituzte, zeinaren kopia bat Enpresa 
Batzordeari entregatuko zaion. 

E) Euri ugari egiten duen lekuan, bere lana etengabe aire zabalean burutu behar duen 
langileriari, arropa eta oinetako iragazgaitzak emango zaizkio, putzu eta lohi nabariko le-
kuetan jardun behar dutenei bezalaxe.
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F) Aurretik aipatzen diren babes janzkiez gain, Enpresak langile guztiak lanerako arropa 
egokiz hornituko ditu. Gai honi buruz sortu daitezkeen arazoak PRECOk ebatziko ditu. 

G) Batzorde Mistoaren barruan, Laneko Segurtasun eta Osasun Azpibatzorde bat eratu 
da, sektore horretako laneko segurtasun eta osasun gaietan beharrezkoak izan daitezkeen 
neurriak zein jarduketak aztertzeaz eta garatzeaz arduratuko dena.

Azpibatzorde horrek, gaiarekin lotutako plangintzak eta programa espezifi koak ezarri ahal 
izango ditu. 

Era berean, gai horri buruz enpresaz gaindiko esparruetan har daitezkeen akordioak sek-
torean sartzeaz arduratuko da.

H) Enpresako Mediku Zerbitzuak bertako langileak urtean behin ikuskatuko ditu, horreta-
rako bide egokiak ezartzen direlarik.

Azterketa medikoa sei hilean behin egingo zaie lanbidezko gaixotasun arrisku bereziko 
lanpostuak betetzen dituzten edo beren ezaugarri pertsonalengatik edo arriskatze handia-
goko baldintzengatik beharrezko gertatzen den langileei behintzat. 

Aipatu azterketa medikoak, honako hauek bilduko ditu: Fotoseriazioa edo X izpiak, eta 
gernu eta odol analisiak. Lanbidezko gaixotasun (gorreria, dermatosia, eta abar) bera-
riazko arriskuko lanpostuetan, gainera, berrikuspenak kasu bakoitzean egoki deritzona 
barne hartuko du.

Langile bakoitzak, indibidualki, egiten zaizkion azterketa medikoen emaitzen informazioa 
jasotzeko eskubidea izango du.

Azterketa horiek lanorduetatik kanpo burutzen direnean, berauetan igarotako denbora ez 
da ordainduko. 

I) Enpresak, hondakinaz gaika biltzeko konpromisoa hartu du bere gain, gerora birzikla 
daitezen.

J) Ingurumen ikuskatzailetzak eta eko-ikuskatzailetzak: Enpresak, aipatu ikuskatzailetza 
hori bi urteko epean burutzeko erabakia hartu du. Eko-ikuskatzailetza batean azter dai-
tezkeen alderdiak: Instalazioak, produktuak, produkzio prozesua, erabiltzen diren erregai 
motak, argindarraren kontsumoa, uraren kontsumoa eta erabilera, atmosferara egiten 
diren igorpenak, zarata, hondakinak, istripu arriskuak, eta abar.

K) Laneko Segurtasun eta Osasunarekin lotutako prebentzio orokorreko arloko heziketa 
ikastaroak egingo dira, urtean sei orduz.

Estructura taldearen hitzarmen kolektiboa5

IX. KAPITULUA

Lan segurtasun eta higieneko batzordea

1.  Erretzea lantegi osoan (bulegoak ere barne direla) debekaturik geratzen da, bakarrik 
horrexetarako egokitutako gelan erre daitekeelarik.

5 Hitzarmen hau erdara hutsez argitaratu zen. Hemen ematen dugun testua argitalpen honetarako itzulpena da.
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2.  Lan Osasuneko Batzordea legeak xedatzen duen ordezkari kopuruak osatuko du, Lan 
Arriskuak Aurreikusteari buruzko Legearekin eta Lan Agintaritzak ematen dituen aplika-
zio arauekin bat etorriz.

Lanbide heziketa

Siderúrgica del Tubo Soldado-ren hitzarmen kolektiboa

VII. KAPITULUA- PRESTAKUNTZA

16.artikulua-Printzipio Orokorra

Enpresako Prestakuntza lehentasunezko balio estrategikoa da eta arrakasta bermea du 
murgilduta gauden aldaketa ekonomiko, teknologiko eta sozialeko prozesuei aurre egi-
teko. Enpresaren plangintza industrialaren beste elementu bat da Prestakuntza. Hortaz, 
Expresaren irizpide estrategikoei jarraiki,horretarako diseinatzen diren planetan lortu 
beharreko prestakuntza helburuak ezarriko dira;egungo edo aurreikusitako prestakuntza 
premiei jarraiki.Hortaz,eta irizpide horiei jarraiki,urte prestakuntza plan bat landuko da oro 
har,langileei kualifi kazio maila handiagoa emateko.

Enpresa Batzordearekin batera aztertuko da prestakuntza plan hori.

Enpresak urtero emango die informazioa langileei ekitaldian garaturiko prestakuntza jar-
dueren eta ekintzen balantzeari buruz.

Horri begira,denboraldi bakoitzaren prestakuntza plana erantsiko da eranskin gisa hitzar-
men bakoitzean.

Bana-banako prestakuntzari dagokionez,prestakuntzako bana-banako baimen erregime-
na ezarriko da,ondoko baldintzekin:

1. Eremu objektiboa.

a) Enpresaren Prestakuntza Planean barne hartuta ez egotea.

b)  Langileen kualifi kazio tekniko profesionaletarako izatea, esate baterako: Segurtasun 
eta Higiene Ikastaroak Prebentzio Ordezkarientzako eta RX-ko Langileentzako Insta-
lazio Erradioaktiboetako Instalazioak.

c)  Zentro ospetsu baten aintzat hartzea,emandako ikastaroaren ziurtagiria kreditatzeko 
moduan.

2. Eremu subjektiboa.

a) Enpresan gutxienez urtebeteko antzinatasuna izatea.

b)  Enpresa Zuzendaritzari idatzita aurkeztea dagokion eskaera ikastaroa hasi baino 
hilabete bat lehenago gutxienez.

Jasotako eskaeren berri emango zaio Enpresa Batzordeari.

Enpresak matrikularen zenbatekoa eta liburuen zenbatekoa ordainduko ditu,betiere es-
katzaileak eskolara gutxienez %90eko bertaratzea eta behar bezalako aprobetxamendua 
egiaztatzen badu.

I. ERANSKINA: NEGOZIATUTAKO KLAUSULAK



NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2004

170

Pasaiako Portu Agintaritzaren hitzarmen kolektiboa

Hirugarren xedapen gehigarria.

Pasaiako Portuko Agintaritzak eta langileen ordezkaritzak uste dute Euskara babesteko 
eta zabaltzeko lanetan jarraitu behar dela, eta asmo hori ondoko ekimen hauetan gauza-
tzen dute:

1. Euskara Batzorde Paritarioa, lau kidez osatua (Enpresa Batzordean ordezkaritza duen 
sindikatu bakoitzetik kide bat, eta Pasaiako Portuko Agintaritza Erabat Euskalduntzeko 
Planaren garapena kudeatzen duen enpresatik lau kide). Plan horretan langileek lortu be-
harreko hizkuntza helburuak, horretarako baliabideak (ikastaroak, ordutegiak, barnetegiak 
eta abar) eta helburu horiek lortzeko epeak ezartzen dira. Ikastaroak laneko denboran 
sartuko dira. 

2. Lantokiak hartzen duen eremuan euskara erabiltzeko eta erabilera zabaltzeko ekimenak 
bultzatzea. Horretarako, bi aldeek bere esku dituzten bitarteko guztiak erabiliko dituzte 
helburu horren alde. Beraz, pixkanaka, bai barrura eta bai kanpora ere bidaltzen diren 
dokumentu guztiak bi hizkuntzetan idatziko dira.

Eskubide sindikalei buruzko kolausulak:

Egunerokoa ez den prentsaren hitzarmen kolektiboa6

60.o artikulua. Europako Batzordeak

Europako Enpresa Batzordea sortzeari buruzko 1994ko irailaren 22ko Kontseiluaren 94/95 
CE Zuzentaraua aplikatuz, Negoziazio Batzorde eta Eruopako Batzordeko kideek, langi-
leen gainerako ordezkariek daukaten babes berbera edukiko lukete eta, beraz, ez lukete 
inolako diskriminaziorik jasango euren jarduera zilegiki gauzatzeagatik.

Aipatutako kideek eskubidea daukate, ez bakarrik Europako Enpresa Batzordearen bi-
leretan parte hartzeko, baina baita euren funtzioa gauzatzearekin zerikusia duen beste 
edozein jarduera garatzeko ere, eta jarduera hori betetzeko beharrezkoa den lana uzteko 
aldiari dagokion ordain saria jaso egingo dute.

Aceralia-ren hitzarmen kolektiboa (Etxebarri)

81. artikulua. Eskubideak eta bermeak

Enpresa Batzordeak, Langileen Estatutuan gai honen inguruan ezarritakoaz gain, ondo-
koak izango ditu bere funtzioa betetzeko:

–  Bulego bat Etxebarriko Fabrikan. Bertan langileak hartu ahal izango ditu lanorduetatik 
kanpo, edo lanorduen barruan aldez aurretik Burutzaren baimena lortu ondoren.

–  Batzordearen Osoko Bilkurak aldizkako bilerak egiteko gaitutako lokal bat Etxebarriko 
Fabrikan.

–  Zuzendaritzak batzarrak egiteko jarriko duen lokal egokia. Egintza horietarako leku 
bakarra izango da.

6 Hitzarmen hau erdara hutsez argitaratu zen. Hemen ematen dugun testua argitalpen honetarako itzulpena da.
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–  Batzordekideek, beren ordezkaritza betetzeko, ordaindutako berrogei ordura bitartean 
izango dituzte hilean. Enpresak deitutako lan batzordeetan parte hartzeagatik muga hori 
gainditzen duten orduak ez dira kontuan hartuko ondorio horietarako.

Hileko berrogei ordu horien baliokidea izango den fondo bat ezarriko da ordezkari bakoi-
tzarentzat, Lehendakariarentzat eta Idazkariarentzat izan ezik, hauek liberatuta egongo 
baitira. Fondo hori Enpresa Batzordea osatzen duten kandidaturen artean banatuko da 
bakoitzaren ordezkari kopuruaren proportzioan, eta kandidaturek beraiek administratuko 
dute. Enpresaren esku hartze bakarra kandidatura bakoitza Giza Baliabideetako Burutzari 
jakinaraztea izango da (ordezkatzeko, absentziak justifi katzeko eta hartzekoak jasotzeko), 
ordaintzeko inolako salbuespenik gabe.

– Enpresak Enpresa Batzordearentzako iragarki taulak jarriko ditu erraz iristeko moduko 
eta aldez aurretik aldeen artean hitzartutako lekuetan. Bertan langileei zuzendutako lan 
arloko informazioa ipini ahal izango du Enpresa Batzordeak, esleituta dituen eskumenen 
esparruan. Gainera, enpresarekin zerikusia duten gaien kasuan, kopia eman beharko dio 
enpresari hogeita lau ordu lehenago. Enpresak informazioa zabaltzeko baliabideak eman-
go dizkio Batzordeari, hala nola kopiak eta abar.
(...)

Onura sozialak:

Aldi baterako laneko enpresen hitzarmen kolektiboa7

40. artikulua. Haurtzaindegiko bonoa

Aldi baterako laneko enpresen egiturako pertsonalaren eremuan familiako bizitza elkar-
garria egiteko helburua betetzeko, enpresek egiturako pertsonalari haurtzaindegiko bono 
baten bidez, 3 urte baino gazteagoa den seme edo alaba bakoitzeko ondoren zehazten 
diren zenbatekoak ordainduko dizkiete, beti ere artikulu honetan bertan ezartzen diren 
eskakizunak betetzen direlarik.

2004 urterako, urteko 360 €.

2005 urterako aurreko zenbatekoari aurreikusitako KPI gehi puntu bat gehituko zaio, be-
netako KPIren arabera zuzenduko delarik, hau da, baldin 2005erako benetako KPI, aplika-
tuta dagoen berrikuspena baino handiagoa bada, bonoaren zenbatekoa zuzendu egingo 
da, gertatzen den diferentziaren zenbatekoa duen beste bono bat emanez.

Haurtzaindegiko bonoa eskuratu ahal izateko eskakizunak ondoko hauek dira:

– Gutxienez enpresan urtebeteko antzinatasuna edukitzea.

– Gutxienez, benetako lanaldiaren %80 egitea.

–  Langileek kontzeptu honen araberako gastua, dagokion haurtzaindegiaren ziurtagiria 
emanez, egiazta dezatela.

– Kontratua 45.1 artikuluan ezarritako kausetako batengatik ere etenik ez edukitzea.

– Ez edukitzea lanaldia adin txikikoak zaintzeko murrizturik.

I. ERANSKINA: NEGOZIATUTAKO KLAUSULAK
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–  Familiako unitatean helburu honetarako beste ezein mo0tatako diru laguntzarik ez jaso-
tzea. 

Eragin data: Hitzarmen hau sinatzen denetik aurrera.

Ordainketak hiruhilekoan behin egingo dira, haurtzaindegik9 bono edo txekeak emanez. 
Bono edo txekeak emanez, enpresek horretarako ezartzen dutenaren arabera. Bono hau 
irespen eta konpentsazio gabea da.

Icoa-ren hitzarmen kolektiboa

19. artikulua - Gabonetako Otarrea: Enpresak, Eguberri aurreko astean, hitzarmenari 
erantsitako ondoko aktetan zehazten den lote fi nkoa emango die langileei: 1-A Akta 
Osagarrian Esku Lana Kolektiboarentzako lotea, eta 1-B Akta Osagarrian Teknikarien 
eta Administrarien Kolektiboarentzako lotea. Era berean, 60 urte baino gehiago dituztela, 
enpresa utzi eta besteren konturako zerbitzurik ematen ez duten langile erretiratuei ere 
emango die Gabonetako Otarre hau.

Enpresak kudeatuko du erosketa osoa.

1-B AKTA OSAGARRIA
TEKNIKARIEN ETA ADMINISTRARIEN KOLEKTIBOA

GABONETAKO OTARREA:

Hitzarmenaren 19. artikuluan aipaturiko lote fi nkoak honako produktu hauek ditu:

– 3 botila “Viña Ardanza”.
– botila 1 “Terry 1.900” brandy, etiketa beltza.
– 2 “Codorniu” xanpain-botila, erdilehorra.
– 2 “Codorniu Gran Cremant” xanpain-botila, erdilehorra.
– botila 1 “Monopole”.
– 2 “Antiu-Xixona” tableta-turroi, etiketa beltza, “A.licante” motakoak.
– 2 “Antiu-Xixona” tableta-turroi, etiketa beltza, “Jijona” motakoak.
– “Antiu-Xixona” “torta” 1, etiketa beltza.
– 2 “Soto Suprema” mazapan-kaxa, 500 g-koak.
– 2 “Vela” zainzuri-lata, 5/7 alekoak, 1kg-ekoak.
– pote 1 kafe: “La Fortaleza” “superior”, 1/2 kg-koa.
– 2 “Doña Jimena” polboroi-kaxa, 800 g-koak.

Beste klausula batzuk:

Tuberías y Perfi les Plásticos-en hitzarmen kolektiboa

26. artikulua.- Langilea mozkor edo drogaz toxikatuta egonez gero, nola jokatu

Ezarritako diziplina araubidea aplikatu ahal izateaz gain, langilea, bere nagusien iritziz, 
lanera itxuraz mozkor azaltzen bada, edo lanaldian bertan mozkortzen bada, edo droga 
toxiko, gai sorgorgarri edo psikotropikoak hartuta toxikatuta badago, ez dute lanpostuan 
onartuko edo lanpostutik baztertuko dute. Horretarako aldez aurretik jakinaren gainean 
jarri beharko da Enpresa batzordeko kideren bat, eta batzorde horretako kiderik ez dago, 
bi lekuko hartu beharko dira.
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Mozkor egoteagatik edo droga toxiko, gai sorgorgarri edo psikotropikoak hartuta toxikazio 
sintomak izateagatik, langilea zehatzen duten lehen aldia baldin bada, orduan, Zuzen-
daritzak bilera baterako dei egingo dio langile horri; bileran, Zuzendaritzakoekin batera, 
Enpresa batzordeko ordezkari bat egongo da; langileari gogoraziko diote jokaera horrek 
zer-nolako eraginak izan ditzakeen lan segurtasunean eta osasunean, bai bere buruaren-
tzat, bai inguruko lankideentzat ere. Era berean, langileari jakinaraziko zaio lanean berriz 
egoera horretan egonez gero, diziplina araubideak dakarrena erabat aplikatuko zaiola, eta 
egindako hutsegiteari dagokion zehapena ezarriko zaiola mailarik handienean.

Jokaera aldatzen ez badu, artikulu honen lehen paragrafoan zehaztutako jokabideaz 
gain, ahal bezain laster eta Enpresa batzordea jakinaren gainean jarri ondoren, langilea 
behar den lekura eraman ahal izango da, eta han mediku azterketak, analisi klinikoak, edo 
bestelako azterketak edo probak egingo dizkiote, ikusteko ea langilearen osasun egoera 
horrek arriskurik ekar liezaiokeen bere buruari, edo lankideei edo enpresarekin zerikusia 
duten pertsonei; hori guztia, Laneko Arriskuen Prebentzioko 31/1995 Legean, 22. Artiku-
luan ezarritakoari jarraiki. Posible den neurrian, deskribatutako jokabidea lantokian bertan 
betetzen ahalegindu beharko da.

Europcar-en hitzarmen kolektiboa8

X. KAPITULUA

Diziplina araubidea

35. artikulua. Diziplina araubidea
(...)

3. Hutsegite larriak—Hutsegite larritzat, ondorengo hauek hartuko dira:
(...)

m) Enpresan lan egiten duten pertsonei hitzezko zein gorputzezko sexu jazarpena egitea 
edo arraza edo etnia jatorriagatik, erlijioagatik, sineskerengatik, gaitasun ezagatik, adina-
gatik, edo sexu orientazioagatik jazarpena egitea, jazarpen hau zenbait zirkunstantziatan 
arina zein oso larria izan daitekeenean izan ezik.

n) Baimenik gabe, enpresaren fi txategi informatikoetan gorderik dauden datu erreserba-
tuak erabiltzea.
(...)

I. ERANSKINA: NEGOZIATUTAKO KLAUSULAK

8 Hitzarmen hau erdara hutsez argitaratu zen. Hemen ematen dugun testua argitalpen honetarako itzulpena da.





II. eranskina

Negoziazio 
kolektiboaren egitura 

(jarduera sektoreen arabera)
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Atal honetan, jarduera sektore handi guztietarako (hau da, Nekazaritza eta arrantza, indus-
tria, eraikuntza eta zerbitzuetarako) aplikatu beharreko sektoreko hitzarmen eta enpresako 
hitzarmen nagusien zerrenda ematen da.

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

Sektoreko hitzarmenak:

– Bizkaiko arrantza freskoko arrastearen hitzarmena (1999tik eguneratu gabe).
– Ondarroako portuko sare konpontzaileen hitzarmena.
– Gipuzkoako arrantza freskoko arrastearen hitzarmena (1991tik eguneratu gabe).
– Gipuzkoako baxura arrantzaren hitzarmena (1981etik eguneratu gabe).
– Gipuzkoako bakailao itsasontzi bikoteen hitzarmena (1981etik eguneratu gabe).
– Estatuko lorezaintzaren hitzarmena.
– Estatuko hegazti granjen hitzarmena.
– Estatuko landare bizien hitzarmena (1991tik eguneratu gabe).
– Estatuko nekazal basogintza tratamenduaren hitzarmena (1994tik eguneratu gabe).
– Estatuko erretxinatako basoen hitzarmena (1985etik eguneratu gabe).
– Nekazaritzako lan ordenantza ordezkatzeko laudoa.
– Itsasontzi izoztaileetako lan ordenantza ordezkatzeko laudoa.
– Bakailao itsasontzietako lan ordenantza ordezkatzeko laudoa.

Arrantzaren hitzarmenak eguneratu gabe daude. Hitzarmen hauek, ordea, ez dira formalki 
berriztatu ohi, zenbait berezitasun dauzkatenez (harrapaketen araberako zati ordainketa-
ren sistema, lanaldi intentsiboak eta atseden metagarriak, etab.), normalean sektoreko hi-
tzarmenetan negoziatzen diren gai handi biak (ordain sariak eta lanaldia) sektore honetan 
ez dira beste batzuetan bezain garrantzitsuak.



NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2004

178

Enpresako sektoreak basogintzan (adib. Central Forestal), abelazkuntzan (adib. Sergal) 
eta lorazaintzako udal kontratetan (Segema, Goroldi, Cespa, etab.) daude.

INDUSTRIA

Siderometalurgiaren industria eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako industria siderometalurgikoaren hitzarmena.
– Bizkaiko industria siderometalurgikoaren hitzarmena.
– Bizkaiko berogailu, aire egokitu eta abarren instalatzaileen hitzarmena.
– Gipuzkoako industria siderometalurgikoaren hitzarmena.
– Industria metalografi ko eta metalezko ontzien industriaren Estatuko hitzarmena.

Metaleko zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek, adibidez: 
Victorio Luzuriaga, Aceralia, Sidenor, Alcoa, Babcock, Tubos Reunidos, ABB, Nervacero, 
Olarra, Tubacex, Bellota, Bombardier, Alstom, Outokumpu, ITP, Losal, Productos Tubula-
res, Siderurgia del Tubo Soldado, Tarabusi, Accesorios de Tubería, FYTASA, FIASA, La-
minaciones Arregui, Olazabal y Huarte, Arania, Talleres Fabio Murga, Fundiciones Gelma, 
Zardoya Otis, Mercedes Benz, Izar, ACB, Sachs, Ayala, Herramientas Eurotools, Inyec-
tametal, Gamesa, Aratubo, SK10, Egui, MESA, Arteche, Grupos Diferenciales, MOASA, 
Crow, OASA, Prado, Inauxa, Alcasting, GHI, Cables y Alambres Especiales, Forging, Rin-
der, Amurrio, JYPSA, Theis, ESISA, Carrera, Tenecco, BIALSA, Consonni, Araluce, PEAP, 
Acerías y Forjas de Azkoitia, FUASA, Siemens, TSFundiciones, TESA, Malta, Matrinor, 
Daewoo, Txingudi, Ondeo-Degremont, Ductilor, Egaña, Ara, SAS, etab.

Industria kimikoa eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

– Industria kimikoaren Estatuko hitzarmena.
– Lurringintzaren industriaren eta antzekoen Estatuko hitzarmena.

Honako enpresa hauek badute erregistratutako hitzarmena, hots: Bridgestone, Petronor, 
Michelín, UEE, Fertiberia, FAES, Reckitt, Atofi na, Repsol, Vinilika, Trelleborg, CLH, General 
Química, Tuboplast, Catelsa, Donostigas, Cepsa, Inquitex, Formica, Silquímica, Ronteal-
de, Sana, Fuchs, Gateor, Bekaert, Air Liquide, Praxair, Fibertecnic, Onduline, etab.

Ehunkien, oinetakoen eta antzekoen industria:

Sektoreko hitzarmenak:

– Bizkaiko larruzko jantzigintzaren hitzarmena.
– Bizkaiko larrukien eta antzekoen industriaren hitzarmena.
– Bergarako ehunkien industriaren hitzarmena (1998tik eguneratu gabe).
– Ehunkien industriaren Estatuko hitzarmena.
– Joskintza, alkandoragintza eta antzekoen Estatuko hitzarmena.
– Oinetakoen industriaren Estatuko hitzarmena.
– Eskuzko oinetakoen fabrikazio eta ortopediaren Estatuko hitzarmena.
– Larrugintza, uhal, larruki eta abarrekoen Estatuko hitzarmena.

Zenbait enpresak erregistratutako hitzarmen kolektiboa daukate (Fernando Montes, Pri-
bañez, Intecsa, etab.).
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Elikagaien, edarien tabakoaren eta antzekoen industria:

Sektoreko hitzarmenak:

– Gipuzkoako elikagaien merkataritza eta industriaren hitzarmena.
– Gozogintza, pastelgintza, bonboi eta gozokien industriaren Arabako  hitzarmena.
– Bizkaiko gozogintza eta artisautzazko pastelgintzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako gozogintzaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Arabako okintzaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko okintzaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako okintzaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Estatuko elikagaizko pasten hitzarmena.
– Estatuko haragiaren industrien hitzarmena.
– Estatuko animalientzako elikagai konposatuen hitzarmena.
– Estatuko barazki kontserben fabrikazioaren hitzarmena.
– Estatuko arrain kontserba, erdi kontserba eta gazituen hitzarmena.
– Bizkaiko arrain kontserba eta gazituen hitzarmena.
– Estatuko azukrearen industriaren hitzarmena.
– Estatuko esnekien industrien hitzarmena.
– Estatuko hotz industrialaren industrien hitzarmena.
– Estatuko hegazti eta untxien hiltegien industriaren hitzarmena.
– Estatuko turroi eta mazapanen industriaren hitzarmena.
– Estatuko ogitarako irinen eta semolen hitzarmena.
– Estatuko izozkien fabrikazioaren hitzarmena.
– Bizkaiko likoreen fabrikazio eta ardoen biltegiratzearen hitzarmena.
– Arabako ardoaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
–  Gipuzkoako mahasti, garagardo eta edari alkoholikoen industria eta merkataritzaren 

hitzarmena.
– Gipuzkoako edari freskagarrien industriaren hitzarmena.
– Estatuko edari freskagarrien hitzarmena.
– Bizkaiko kafe txingortzaileen hitzarmena.
– Estatuko gatzaren industriaren hitzarmena.
– Estatuko arroza prestatzeko industrien hitzarmena.
– Ur ontziratuen lan ordenantza ordezteko akordio markoa.

Aipatzen diren zenbait enpresak badaukate erregistratutako hitzarmena (Unilever, Moy-
resa, Guvac, Zahor, Pepsico, Cafi nsa, Danone, Bimbo, Galletas Artiach, Cafés La Brasi-
leña, Gallina Blanca, Schweppes, La Bacaladera, Bodegas Marques del Puerto, Altadis, 
Milupa, Vinos Marqués de Riscal, Helados Miko, Yurrita, Grupo Faustino Martínez, Iparlat, 
Pasaia, La Lactaria, Kraft, Interal, Unión Salinera, etab.).

Pasta, paper, kartoi arte grafi ko eta antzekoen industria:

Sektoreko hitzarmenak:

– Gipuzkoako pasta, paper eta kartoiaren hitzarmena.
– Estatuko pasta, paper eta kartoiaren hitzarmena.
– Bizkaiko arte grafi ko eta industria laguntzaileen hitzarmena.
– Gipuzkoako arte grafi ko eta industria laguntzaileen hitzarmena.
– Estatuko arte grafi ko eta paper eta kartoiaren maneiatzearen hitzarmena.
– Estatuko egunerokoa ez den  prentsaren hitzarmena.
– Estatuko eguneroko prentsaren hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate (Kimberly Clark, 
Papresa, Fournier, Recoletos, Sdad. Vascongada de Publicaciones, Editorial Iparraguirre, 
Gráfi cas Santamaría, Smurfi t, Edivasa, Cibensa, Euskalprint, Cemosa, El País, Baigorri, 
Cartonajes Jabar, Azcoaga, Pastguren, Cartonajes Igamo, Virtisu, etab.).
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Erauzketaren industriak, eraikuntzaren osagarriak, beira, zeramika eta antzekoak

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako zementuaren deribatuen industrien hitzarmena.
– Bizkaiko eraikuntzarako material eta aurrefabrikatuen hitzarmena. 
– Bizkaiko hormigoien eta harrobien hitzarmena.
– Bizkaiko beira lauaren manufakturen industrien hitzarmena.
– Bizkaiko harri eta marmolaren hitzarmena.
– Gipuzkoako zementuaren industria deribatuen hitzarmena.
– Gipuzkoako zeramikaren industriaren hitzarmena.
– Gipuzkoako berriaren industriaren hitzarmena.
– Estatuko teila, adreilu eta buztin egosizko pieza berezien hitzarmena. 
– Estatuko erauzketa, beira, zeramika eta abarren industrien hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate (Norten PH, Cemen-
tos Lemona, Vicrila, Hormigones Vascos, Vidrala, Guardian, Abrasivos Manhattan, Sdad. 
Financiera y Minera, Gamecho y Errandonea, Prefabricados Lemona, etab.).

Zuraren, altzarien eta antzekoen industria:

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako zuraren industriaren hitzarmena.
– Bizkaiko zuraren industriaren hitzarmena.
– Gipuzkoako zuraren industriaren hitzarmena.
– Gipuzkoako altzarien eta hauen laguntzaileen industriaren hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate (Inama, Enrique 
Keller, Ebaki, Hijos de Cabanellas, Zaitegui Maderas, Carpintería Nervión, Barnizadora 
Burceña, Zoinma, Holtza, etab.).

Beste industria batzuk:

Sektoreko hitzarmenak:

– Estatuko ura hartze, igotze, garbitze eta banatzearen hitzarmena.
– Gipuzkoako hotz protesien hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate (Consorcio de 
Aguas, Iberdrola, Amvisa, Aguas del Norte, Sollano, Seragua, Aqualia, etab.).

ERAIKUNTZA

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako eraikuntzaren hitzarmena.
– Bizkaiko eraikuntzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako eraikuntzaren hitzarmena.
– Estatuko eraikuntzaren hitzarmena (zementu bereziak bezalako zenbait jardueratarako).

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, adibidez honako 
hauek: Kaefer Aislamientos, Rodio Cimentaciones, Tamar, etab.
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ZERBITZUAK

Elikagai, edari eta tabakoaren merkataritza:

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako elikagaien merkataritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko elikagaien merkataritzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako elikagaien industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Arabako okintzaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko okintzaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako okintzaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Arabako gozogintzaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko gozogintzaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako gozogintzaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko fruitu, barazki eta platanoen biltegi zainen hitzarmena.
– Gipuzkoako fruta eta barazkien handizkarien hitzarmena.
– Mercabilbaoko arrain handizkarien tokiko hitzarmena.
– Gipuzkoako arrain eta itsaskien handizkarien hitzarmena.
– Bizkaiko likoreen fabrikatzaile eta ardoen biltegi zainen hitzarmena.
– Arabako ardoaren industria eta merkataritzaren hitzarmena.
–  Gipuzkoako mahasti, garagardo eta edari alkoholikoen industria eta merkataritzaren 

hitzarmena.
– Estatuko Tabacaleraren probintzietako ordezkaritzen hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez Sabeco, Snack Ventures, Pescados Gracia, etab.

Metalaren merkataritza:

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako metalaren merkataritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko metalaren merkataritzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako metalaren merkataritzaren hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez Laminados Velasco, Agfagevaert, Lezuri, etab.

Ehunkien eta oinetakoen merkataritza:

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako ehunkien merkataritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko ehunkien merkataritzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako ehunkien merkataritzaren hitzarmena.
– Arabako oinetakoen merkataritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko larru eta oinetakoen merkataritzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako larruaren merkataritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko larruzko jantzien hitzarmena (merkataritza jarduera). 

Altzarien merkataritza:

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako altzarien merkataritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko altzarien merkataritzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako altzarien merkataritzaren hitzarmena.

II. ERANSKINA: NEGOZIAZIO KOLEKTIBOAREN EGITURA
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Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez Almun, Arechavala, etab.

Produktu kimiko, farmaziako eta antzekoen merkataritza:

Sektoreko hitzarmenak:

– Estatuko merkatal produktu kimiko, drogeria, perfumeria eta antzekoen merkataritza.
– Farmaziako berezitasun eta produktuen banaketaren hitzarmena. 
– Bizkaiko farmazia bulegoen hitzarmena.
– Gipuzkoako farmazia bulegoen hitzarmena.
– Estatuko farmazia bulegoen hitzarmena.
– Bizkaiko gasolindegien hitzarmena.
– Gipuzkoako gasolindegien hitzarmena.
– Estatuko gasolindegien hitzarmena.
–  Estatuko drogeria, belargintza, ortopedia eta perfumeria produktuen txikizkarien hitzar-

mena.
– Bizkaiko butano banaketaren hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate: Unicefar, Barandia-
ran, Vascofar, Repsol Comercial, Guifarco, etab.

Beste merkataritza batzuk:

Sektoreko hitzarmenak:

– Gipuzkoako jostailuen merkataritzaren hitzarmena.
– Lore eta landareen merkataritzaren hitzarmena.
– Estatuko hondakin eta soberakin solidoen berreskurapen eta salmentaren hitzarmena.
– Bizkaiko merkataritza oro har.
– Gipuzkoako merkataritza oro har.
– Estatuko saltoki handien hitzarmena.
– Estatuko argazkigintzaren hitzarmena.
– Estatuko paper eta arte grafi koen merkataritzaren hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez: Champion, Makro, Bric-Hogar, Decathlon, General Óptica, etab.

Finantza jarduerak eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

– Estatuko banka pribatuaren hitzarmena.
– Estatuko aurrezki kutxen hitzarmena.
– Estatuko kreditu sozietate kooperatiboen hitzarmena.
– Estatuko fi nantza establezimenduen hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez: BBK, Kutxa, Banco de España, Vital, Grupo Hispamer, etab. 

Aseguruak eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

– Estatuko aseguru, berraseguru eta lan istripuen mutuen hitzarmena.
– Estatuko enpresa aseguruen agente eta artekarien hitzarmena. 
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Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez: AXA, Zurich, Fremap, Allianz, Mapfre, Grupo Generali, Bilbao, Grupo Norwich, 
Avenir, Aviva etab.

Garraioa eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako merkantzien errepideko garraioaren hitzarmena.
– Bizkaiko merkantzien errepideko garraioaren hitzarmena.
– Gipuzkoako merkantzien errepideko garraioaren hitzarmena.
– Arabako bidaiarien errepideko garraioaren hitzarmena.
– Bizkaiko bidaiarien errepideko garraioaren hitzarmena.
– Gipuzkoako bidaiarien errepideko garraioaren hitzarmena.
– EAEko eskola garraioko monitoreen hitzarmena.
– Estatuko anbulantzien hitzarmena.
– Bizkaiko anbulantzien hitzarmena.
– Gipuzkoako anbulantzien hitzarmena.
– Estatuko bidaia agentzien hitzarmena.
– Estatuko aire garraioko hitzarmena.
– Bizkaiko konsignaziodun, zamaketari eta garraio kudeatzaileen hitzarmena. 
– Gipuzkoako konsignaziodun eta aduana zainen hitzarmena (1991tik eguneratu gabe).
– Gipuzkoako garraio kudeatzaileen hitzarmena.
– Bilboko portuko zamaketarien hitzarmena.
– Pasaiako portuko zamaketa lanen hitzarmena.
– Eskualdeko Bilboko portuko barne trafi koaren hitzarmena. 
– Portuetako barne trafi koaren lan ordenantza ordezteko akordioa.
– Estatuko mezularitzaren hitzarmena.
– Estatuko auto taxien hitzarmena.
– Bizkaiko garaje taldearen hitzarmena.
– Estatuko aparkalekuen enpresa kontzesiodun eta pribatuen hitzarmena. 
– Estatuko bide publikoetako aparkalekuaren arauketaren hitzarmena.
– Gipuzkoako trafi ko eta aparkamenduaren ordenamenduaren (TAOren) hitzarmena.
– Estatuko etxez etxeko banaketa enpresen hitzarmena.
– Merkataritza itsasketaren lan ordenantza ordezteko laudoa.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez: Euskotrenbideak, TCSA, Transportes Pesa, Encartaciones, CWT, Wagons Lits 
Viajes, FEVE, Iberia, Eguisa, Vascongados, Renfe, Garayar, AENA, Herribus, TUVISA, 
Hertz, Aldaiturriaga, 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, Metrobilbao, CESA, Pavigon, SAMU, Aparcabisa, 
Basterra y Zubiaga, Sasemar, Danzas, Autoridad Portuaria de Bilbao, EAT, Dornier, Autori-
dad Portuaria de Pasaia, Monte Igeldo, Gertek, UTE OTA Bilbao, Servicios Sociosanitarios 
Generales, Sistema a Domicilio, Corporación de Prácticos del Puerto de Bilbao, AUIF, 
Aubisa, etab.

Garbiketa:

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako eraikin eta lokalen garbiketaren hitzarmena.
– Bizkaiko eraikin eta lokalen garbiketaren hitzarmena.
– Gipuzkoako eraikin eta lokalen garbiketaren hitzarmena.
– Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren zentroen garbiketaren hitzarmena.
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– Osakidetzaren zentroen garbiketaren hitzarmena.
– Estatuko bide publikoen garbiketaren hitzarmena.
– Gipuzkoako bide publikoen garbiketaren hitzarmena.
– Estatuko desinfekzio, desinsektazio eta arratoi garbiketaren hitzarmena.
– Bizkaiko tindategi eta ikuztegien hitzarmena. 
– Gipuzkoako tindategi, garbiketa, lisaketa eta ikuzketaren hitzarmena.

Eusko Jaurlaritzako zenbait zentrotako kontratek eta aipatzen diren zenbait enpresak erre-
gistratutako hitzarmena daukate, honako hauek adibidez: Cespa, FCC, Ferrovial, Ferroser, 
Garbile, Elurra, Ramel, Marliara, Valoración y Tratamiento de Residuos, etab.

Ostalaritza eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

– Arabako ostalaritzaren hitzarmena.
– Bizkaiko ostalaritzaren hitzarmena.
– Gipuzkoako ostalaritzaren hitzarmena.
– Etxez etxe saltzeko jaki eginen prestatzaileen hitzarmena.
– Hezkuntza sailaren eskola jantokien taldeen hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez: Paradores de Turismo, Barceló, NH , Albergue de Bilbao, Abba, etab.

Irakaskuntza, kultura, kirola, aisialdia eta jokua:

Sektoreko hitzarmenak:

– EAEko irakaskuntza pribatuaren hitzarmena.
– EAEko ikastolen hitzarmena.
– Estatuko unibertsitate pribatu eta gradu ondoko prestakuntzako zentroen hitzarmena.
–  Estatuko irabazi asmorik gabeko unibertsitate hezkuntza eta ikerketa zentroen hitzar-

mena.
– Estatuko haurren laguntza eta hezkuntzako zentroen hitzarmena.
– Arabako autoeskolen hitzarmena. (1987tik eguneratu gabe).
– Bizkaiko autoeskolen hitzarmena.
– Gipuzkoako autoeskolen hitzarmena.
– EAEko ingurumen hezkuntzako zentro eta baserri eskolen hitzarmena.
– Estatuko kirol instalakuntzen hitzarmena.
– Arabako hirugarrenentzako kirol jardueren hitzarmena.
– Bizkaiko kirol lokal eta zelaien hitzarmena.
– Gipuzkoako ikuskizun eta kirol lokalen hitzarmena.
– Estatuko ur instalakuntzen mantenu eta kontserbazioaren hitzarmena.
– Estatuko bingo aretoen hitzarmena.
– Bizkaiko bingoen hitzarmena.
– Gipuzkoako bingo aretoen hitzarmena.
– Estatuko bikoizketaren arte adarraren hitzarmena. (1995etik eguneratu gabe).
–  Estatuko bikoizketa eta soinu ezartzearen hitzarmena (adar teknikoa) (1995etik egune-

ratu gabe).
– Estatuko zinema erakusketen hitzarmena.
– Donostiako zinema erakusketen hitzarmena.
– Estatuko zinema banaketaren hitzarmena.
– Bizkaiko zinema banaketaren hitzarmena.
– Estatuko ikus entzunezko produkzioaren industriako teknikarien hitzarmena.
– Estatuko ikus entzunezko obretako aktoreen hitzarmena.
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– Estatuko diskoteka, dantza areto eta abarrekoetako artista eta teknikarien hitzarmena. 
– Estatuko saski baloi profesionalaren hitzarmena.
– Estatuko txirrindularitza profesionaleko hitzarmena.
– Estatuko esku baloi profesionalaren hitzarmena. 
– Estatuko futbol profesionalaren hitzarmena.
– Estatuko loterien administrazioen hitzarmena.
– Estatuko zezenketa ikuskizunen hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez: ONCE, Orquesta de Euskadi, Txikitxu, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Edex, 
FOREM, Escuela Ariz, Diocesanas, Cinematografía Kareaga, Antena 3, Uniprex, Fun-
dación Instituto de Idiomas, VESA, Museo de Bellas Artes, COPE, Grupo Unión Radio, 
SGAE, CIDESA, Cinematografía Capitol, Gran Casino Nervión, Aquadonosti, Teatro 
Arriaga, IFES, Real Club de Golf de SS, RTVE, Irusoin, Club de Golf de Zuia, Agencia Efe, 
Egunbide, Edertrack, Fundación Estadio, Cinematografía Basauri, K-2000, Telebilbao, 
Azti, Eragin, Sogecable, Golf de Larrabea, Izan, Oreina, etab.

Osasuna eta laguntza soziala:

Sektoreko hitzarmenak:

– Bizkaiko osasun establezimendu pribatuen hitzarmena.
– Gipuzkoako ospitaleratze eta kliniken hitzarmena.
– Estatuko ezgaituen laguntza eta errehabilitaziorako zentroen hitzarmena.
– Estatuko zaharren egoitzen eta etxez etxeko laguntzaren hitzarmena.
– Bizkaiko zaharren egoitzen hitzarmena.
– Arabako etxez etxeko laguntzaren hitzarmena.
– Bizkaiko etxez etxeko laguntzaren hitzarmena.

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez: 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, Berio, Hospital Psiquiátrico Aita Menni, Policlínica San José, Funda-
ción Zorroaga, Residencia Uribarren-Abaroa, Clece, Gerontológico de Renteria, APDEMA, 
Atzegi, etab.

Enpresetarako zerbitzuak eta beste zerbitzu batzuk:

Sektoreko hitzarmenak:

– Estatuko aldi baterako laneko enpresen hitzarmena.
– Estatuko ingeniaritza eta azterlan teknikoen enpresen hitzarmena.
– Estatuko plangintza, antolamendu eta kontabilitate aholkularien hitzarmena.
– Estatuko publizitatearen hitzarmena.
– Estatuko segurtasun hitzarmena.
– Estatuko telemarketin hitzarmena.
– Estatuko burdinbide kontraten hitzarmena. 
– Estatuko burdinbideko kanpo zerbitzuen akordio markoa. 
– Estatuko telefono kabinen mantenuko hitzarmena.
– Bizkaiko bulegoen hitzarmena.
– Gipuzkoako bulegoen hitzarmena.
– Estatuko administrazio gestorien hitzarmena.
–  Bizkaiko abokatu, graduatu sozial, prokuradore eta merkataritza informazio agentzien 

bulegoetako hitzarmena. 
– Bizkaiko zerga eta kontabilitate aholkularitzaren hitzarmena (1994tik eguneratu gabe).
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– Zerga teknikari eta aholkularien hitzarmena.
– Estatuko jabegoaren eta merkataritzaren erregistratzaileen hitzarmena. 
– Estatuko inmobiliaria kudeaketa eta bitartekotzaren hitzarmena. 
– Arabako emakumeen ile apaindegien eta edergintza aretoen hitzarmena.
– Bizkaiko emakumeen ile apaindegien eta edergintza aretoen hitzarmena.
– Gipuzkoako emakumeen ile apaindegi, institutu kapilar eta gimnasioen hitzarmena.
– Estatuko ile apaindegi, edergintza institutu, gimnasio eta antzekoen hitzarmena. 
–  Estatuko sustapen, banaketa, merchandising eta propagandaren hitzarmena (1988tik 

eguneratu gabe).
– Estatuko zuntz optikoko enpresa kontzesiodunen hitzarmena.
– Bizkaiko hiri fi nken enplegatuen hitzarmena (1993 baino lehenagotik eguneratu gabe).
– Bizkaiko hileta zerbitzuen hitzarmena (1986tik eguneratu gabe).
– Estatuko detektibe pribatuen hitzarmena (1977tik eguneratu gabe).
– Araba eta Bizkaiko notariotzen hitzarmena (1993 baino lehenagotik eguneratu gabe).
– Estatuko irrati difusio pribatuaren hitzarmena (1976tik eguneratu gabe).

Aipatzen diren zenbait enpresak erregistratutako hitzarmena daukate, honako hauek 
adibidez: Telefónica, Cebanc, Bilbao Exhibition Center, Cimubisa, Lantik, Imebisa, Ser-
vimax, Cámara de Comercio de Bilbao, Ibermática, VINSA, Ombuds, TELYCO, Sabico, 
EJIE, Gupost, Fimestic, Umano, Serfi run, Link, Bilbomática, Servisa, Auna, Retevisión, 
etab.



III. eranskina

2004an indarrean zeuden 
sektoreko hitzarmen kolektiboak
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ARABA

IZENA
2004-KO 
SOLDATA 
IGOERA

2004-KO 
URTEKO 

LANALDIA

BESTE 
BATZUK

ALTZARIEN MERKATARITZA 5,00 1.762

ARDOAREN INDUSTRIA ETA MERKATARITZA 4,70 1.747

BIDAIARIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 4,20 1.758

EHUNKIEN MERKATARITZA 4,00 1.764

ERAIKIN ETA LOKALEN GARBIKETA 3,84 1.567

ERAIKUNTZA 3,51 1.732

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA 6,00 1.700

ILE APAINDEGIAK ETA EDERGINTZA 2,60 1.800

JANARIEN MERKATARITZA 3,84 1.774

MERKANTZIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 4,70 1.744

METALAREN MERKATARITZA 4,70 1.756

OINETAKOEN MERKATARITZA 4,20 1.771

OKINTZAREN INDUSTRIA ETA MERKATARITZA 4,55 1.768

OSTALARITZA 4,20 1.761

ZEMENTUEN DERIBATUEN INDUSTRIA 4,45 1.728
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BIZKAIA

IZENA
2004-KO 
SOLDATA 
IGOERA

2004-KO 
URTEKO 

LANALDIA

BESTE 
BATZUK

ALTZARIEN MERKATARITZA 3,70 1.774

ANBULANTZIAK 12,7 1.811 (1)

ARDO EGILE ETA BILTEGIZAINAK 3,70 1.734

ARTE GRAFIKOAK 3,60 1.720

BEROGAILU ETA AIRE INSTALATZAILEAK 4,80 1.725

BIDAIARIEN ERREPIDEKO GARRAIOA (5) 1.732 (6)

BINGOAK 4,20 1.782

BOTIKA BULEGOAK 7,45 1.776

BULEGOAK 3,50 1.756

BUTANO BANAKETA 3,20 1.754

EHUNKIEN MERKATARITZA 3,84 1.735

ERAIKIN ETA LOKALEN GARBIKETA 3,85 35 H/SEM.

ERAIKUNTZA 4,00 1.728

ETXEKO LAGUNTZA 3,60 30 H/SEM.

FRUITU ETA BARAZKIEN BILTEGIZAINAK 4,10 1.637

GARAJEEN TALDEA 4,20 1.792 (4)

GASOLINDEGIAK 3,70 1.744

HARRIA ETA MARMOLA 4,50 1.718

HORMIGOIAK ETA HARROBIAK 4,65 1.716

JANARIEN MERKATARITZA 3,84 1.750

KIROLDEGIAK ETA KIROL ZELAIAK 3,80 1.710

KONTSIGNAZIODUNAK ETA GARRAIO 
KUDEATZAILEAK

3,60 1.662

LARRUKIEN INDUSTRIA 3,00 1.772

MERCABILBAOKO ARRAIN HANDIZKARIAK 3,85 1.756

MERKANTZIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 5,20 1.748

MERKATARITZA ORO HAR 3,84 1.756

METALAREN MERKATARITZA 3,84 1.750

OKINTZAREN INDUSTRIA ETA MERKATARITZA 3,85 1.768

OSASUN ESTABLEZIMENDU PRIBATUAK 3,70 1.714

OSTALARITZA 4,95 1.784

TINDATEGIAK ETA IKUZTEGIAK 3,60 1.767

ZAHARREN EGOITZAK (2) 1.750 (3)

ZINEMA BANAKETA 3,50 1.726
(1) Gehi lau hileko bakoitzean egon beharreko 20 ordu.
(2) 721 €etara heldu arteko soldata igoera.
(3) Hitzarmen kolektibo hau bitartekotza bat onartzearen emaitza izan da.
(4) Eragin mugatuko estatutuaz kanpoko hitzarmen kolektiboa.
(5) Soldata igoera: 72,12 € 15 ordainketatan.
(6) Derrigorrez bete beharreko laudoa lanaldi eta soldaten gainean.
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GIPUZKOA

IZENA
2004-KO 
SOLDATA 
IGOERA

2004-KO 
URTEKO 

LANALDIA

BESTE 
BATZUK

ANBULANTZIAK (1) 40 H/S. (2)

APARKAMENDUA ETA TAO 3,60 1.737

ARRAIN ETA ITSASKIEN HANDIZKARIAK 3,10 1.725

ARTE GRAFIKOAK 3,60 1.704 (3) (4)

AUTOESKOLAK (5) 35 H/S. (6)

BIDE GARBIKETA PUBLIKO (5) 1.589,5

BINGO ARETOAK 3,60 1.764

ERAIKIN ETA LOKALEN GARBIKETA 3,60 1.624 (7)

ERAIKUNTZA 4,15 1.710 (4) (7)

FRUTA ETA BARAZKIEN HANDIZKARIAK 3,50 38,5 H /S: (7)

GARRAIO KUDEATZAILEAK 3,35 1.705 (7)

GASOLINDEGIAK 3,20 1.720 (7)

GOZOGINTZA INDUSTRIA ETA MERKATARITZA 3,12 1.743

HORTZ PROTESIAK 2,85 40 H/SEM.

IKUSKIZUN ETA KIROL LOKALAK 3,75 1.713 (10) (7)

ILE APAINDEGIAK ETA GIMNASIOAK 3,60 1.774,5

MERKANTZIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 5,04 (3) 1.720 (5)

OKINTZAREN INDUSTRIA 3,35 1.740 (8)

OSTALARITZA 3,35 1.739 (4) (8)

PASAIAKO ZAMAKETA 3,20 35 H/SEM.

PASTA, PAPER ETA KARTOI FABRIKAZIOA 4,40 1.686 (4) (7)

SIDEROMETALURGIAREN INDUSTRIA 3,60 1.705 (9) (7)

(1) Igoera lineala, lehen hitzarmena.
(2) Gehi egon beharreko orduak.
(3)  1.704 ordu lanaldi etenean; lanaldi etengabean benetako laneko 1.649 ordu edo 1.704 ordu, atsedenerako 15 

minutuak ere barne direla.
(4) Mugagabeko indarraldiko hitzarmen kolektiboa.
(5) Aurreko KPI gehi kategorien araberako igoera lineala.
(6) Irakasleek asteko 35 ordu, gainerakoek asteko 40 ordu.
(7) Geroa Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakunderako ekarpenak.
(8) Eragin mugatuko estatutuaz kanpoko hitzarmen kolektiboa.
(9)  1.705 ordu lanaldi etenean; lanaldi etengabean 1.690 ordu, egunero 15 minutuko atseden ordaindua barne 

dela.
(10)  1.713 ordu lanaldi etenean, 1.698 ordu lanaldi etengabean eta 1.684 ordu igerileku eta klimatizazioko pertso-

nalarentzat.
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EAE-KO LURRALDE ARTEKOAK

IZENA
2004-KO 
SOLDATA 
IGOERA

2004-KO 
URTEKO 

LANALDIA

BESTE 
BATZUK

HEZKUNTZA SAILEKO ESKOLA JANTOKIAK (1) 1.701

HEZKUNTZA SAILEKO GARBIKETA KONTRATAK (3) 1.592

IKASTOLA PRIBATUAK 3,55 (6) 1.293 (5)

INGURUMEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK 2,85 1.720

OSAKIDETZAKO GARBIKETA KONTRATAK (2) 1.592

UNIBERTSITATEZ KANPOKO IRAKASKUNTZA (4) 1.252 (5)

(1) Hezkuntza Sailaren igoera gehi parekatzea.
(2) Osakidetzaren igoera gehi parekatzea.
(3) EAEko aurreko KPIren igoera gehi parekatzea.
(4) Kategorien araberako igoera desberdinak.
(5) Irakasleak ez diren langileek urteko 1.585 orduko lanaldia dute.
(6) Irakasle ez diren langileen soldata igoera %4koa da.
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ESTATUAREN EREMUA (*)

IZENA
2004-KO 
SOLDATA 
IGOERA

2004-KO 
URTEKO 

LANALDIA

BESTE 
BATZUK

ALDI BATERAKO LANEKO ENPRESAK 4,20 1.762

ASEGURU PRIBATUEN BITARTEKOTZA 3,20 1.736

ASEGURUAK 3,20 1.700 (1)

AURREZKI KUTXAK (2) 1.680 (1)

BANKU PRIBATUAK 3,20 1.700 (1)

BIDAIA AGENTZIAK 3,40 1.752 (1)

EGUNEROKOA EZ DEN PRENTSA 3,20 36 H/S (4)

EHUNKIEN INDUSTRIA 3,70 1.808

ENPRESA KONTSULTAGILEAK 3,20 40 H/

ESNEKIEN INDUSTRIA 3,70 1.778

FARMAZIAREN MERKATARITZA 3,45 1.784

GESTORIA ADMINISTRATIBOAK 3,20 1.816

HARAGIEN INDUSTRIA 4,20 1.770

HAURRENTZAKO ASISTENTZIA ZENTROAK 3,80 1.661 (3)

ELBARRIENTZAKO ZENTROAK 3,20 1.736

INDUSTRIA KIMIKOA 3,70 1.752

INDUSTRIA METALOGRAFIKOA 4,10 1.754

HIGIEZINEN KUDEAKETA ETA BITARTEKOTZA 4,20 1.780

KREDITU SOZIETATE KOOPERATIBOAK 3,20 1.700

KREDITU ERAKUNDE FINANTZARIOAK 3,20 1.726

MEZULARITZA 3,70 1.730

PAPERAREN MERKATARITZA 3,40 1.780

PERFUMERIA ETA ANTZEKOAK 3,70 1.728

PRODUKTU KIMIKOEN HANDIZKARIAK 3,60 1.754

SALTOKI HANDIAK 3,30 1.775

SEGURTASUNA 2,60 1.788

TELEMARKETINA 3,20 1.780

UNIBERTSITATE PRIBATUAK 2,70 1.685 (5)

ZAHARREN EGOITZA PRIBATUAK 4,20 1.796
(*) EAEn eragina duten Estatuaren eremuko sektoreko hitzarmen kolektibo nagusiak.
(1) Pentsio plana.
(2) KPI gehi igoera lineala.
(3) Haurren hezitzailearen kategoriaren lanaldia. Beste kategoria batzuek bestelako lanaldiak dauzkate.
(4) 35 ordu asteko udan.
(5) Irakasle ez den pertsonalak bestelako lanaldiak dauzkate.
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Jarraian, gure erkidegoko sindikatuek EAEko sektore nagusietan duten ordezkaritza 
erakutsiko da, 2003ko abenduaren 31n hauteskunde sindikalek eskaintzen zuten emai-
tzen arabera eskaini ere.

Informazio hau, negoziazio kolektiborako eremu nagusien arabera sailkaturik ematen 
dugu.

NEKAZARITZA ARRANTZA

Arraste arrantzaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

BIZKAIA 14 1 33 0 0 0 0 0 48
%29,17 %2,08 %68,75 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

GIPUZKOA 0 6 0 0 0 0 0 0 6
%0,00 %100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 14 7 33 0 0 0 0 0 54
GUZTIRA %25,93 %12,96 %61,11 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Arraste arrantzaren sektoreko hitzarmenik Bizkaian eta Gipuzkoan daude.
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ERAIKUNTZA

Eraikuntzaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 47 96 15 60 0 0 1 0 219
%21,46 %43,84 %6,85 %27,40 %0,00 %0,00 %0,46 %0,00 %100

BIZKAIA 173 161 16 77 3 3 5 3 441
%39,23 %34,51 %3,63 %17,46 %0,68 %0,68 %1,13 %0,68 %100

GIPUZKOA 219 70 88 62 0 0 0 7 446
%49,10 %15,70 %19,73 %13,90 %0,00 %0,00 %0,00 %1,57 %100

EAE 439 327 119 199 3 3 6 10 1.106
GUZTIRA %39,69 %29,57 %10,76 %17,99 %0,27 %0,27 %0,54 %0,91 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Eraikuntzaren sektorean bada hitzarmen kolektiborik hiru lurralde historikoetan.

INDUSTRIA

Siderometalurgiaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 467 150 160 231 53 35 13 46 1.155
%40,43 %12,99 %13,85 %20,00 %4,59 %3,03 %1,13 %3,98 %100

BIZKAIA 1.069 654 381 375 65 33 21 49 2.647
%40,39 %24,71 %14,39 %14,17 %2,46 %1,25 %0,78 %1,85 %100

GIPUZKOA 917 356 587 148 8 31 19 56 2.122
%43,21 %16,78 %27,66 %6,97 %0,38 %1,46 %0,90 %2,64 %100

EAE 2.453 1.160 1.128 754 126 99 53 151 5.924
GUZTIRA %41,41 %19,58 %19,04 %12,73 %2,13 %1,67 %0,89 %2,55 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Siderometalurgiaren industriaren sektorean bada hitzarmen kolektiborik hiru lurralde his-
torikoetan.
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Industria kimikoaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 45 43 13 87 10 8 8 13 227
%19,82 %18,94 %65,73 %38,33 %4,41 %3,52 %3,52 %5,73 %100

BIZKAIA 161 89 57 82 5 5 9 17 425
%37,88 %20,94 %13,41 %19,29 %1,18 %1,18 %2,12 %4,00 %100

GIPUZKOA 88 35 70 29 3 2 2 12 241
%36,51 %14,57 %29,05 %12,03 %1,24 %0,83 %0,83 %4,98 %100

EAE 294 160 140 198 18 15 19 42 893
GUZTIRA %32,92 %18,70 %15,68 %22,17 %2,02 %1,68 %2,13 %4,70 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Industria kimikoaren sektorean Estatuaren eremuko hitzarmen bat dago.

Arte grafi koen sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 15 5 2 16 0 0 1 0 39
%38,46 %12,82 %5,13 %41,03 %0,00 %0,00 %2,56 %0,00 %100

BIZKAIA 58 25 21 22 3 1 0 0 130
%44,62 %19,23 %16,15 %16,92 %2,31 %0,77 %0,00 %0,00 %100

GIPUZKOA 40 14 48 0 0 0 0 3 105
%38,10 %13,33 %45,71 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2,86 %100

EAE 113 44 71 38 3 1 1 3 274
GUZTIRA %41,24 %16,06 %25,91 %13,87 %1,09 %0,37 %0,37 %1,09 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Arte grafi koen sektorean bada Estatuaren eremuko hitzarmen bat eta Bizkaian eta Gi-
puzkoan lurraldeko hitzarmen bana daude.

Zuraren industriaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 15 6 9 15 0 0 9 1 55
%27,17 %10,91 %16,36 %27,17 %0,00 %0,00 %16,36 %1,82 %100

BIZKAIA 94 23 29 15 3 0 1 1 166
%56,63 %13,86 %17,47 %9,04 %1,81 %0,00 %0,60 %0,60 %100

GIPUZKOA 48 9 25 7 2 1 0 0 92
%52,17 %9,78 %27,17 %7,61 %2,17 %1,09 %0,00 %0,00 %100

EAE 157 38 63 37 5 1 10 2 313
GUZTIRA %50,16 %12,14 %20,13 %11,82 %1,60 %0,32 %3,19 %0,64 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Bada hitzarmen kolektiborik hiru lurralde historikoetan, nahiz eta Gipuzkoan altzarien in-
dustriak ere baduen bere hitzarmena.

IV. ERANSKINA: SEKTOREKO NEGOZIAZIO MAHAI NAGUSIEN OSAERA SINDIKALA



NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2004

200

Papergintzaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 5 4 0 0 0 0 0 0 9
%55,56 %44,44 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 37 4 11 2 0 0 0 2 56
%66,07 %7,14 %19,64 %13,57 %0,00 %0,00 %0,00 %3,57 %100

GIPUZKOA 43 23 27 6 0 0 0 5 104
%41,35 %22,12 %25,96 %5,77 %0,00 %0,00 %0,00 %4,81 %100

EAE 85 31 38 8 0 0 0 7 169
GUZTIRA %50,30 %18,34 %22,48 %4,74 %0,00 %0,00 %0,00 %4,14 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Papergintzaren industrian bada Estatuaren eremuko hitzarmen bat eta Gipuzkoan lurral-
deko beste hitzarmen bat daude.

ZERBITZUAK

Metalaren merkataritzaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 26 5 4 11 0 0 0 0 46
%56,52%56,52 %10,87%10,87 %8,70%8,70 %23,91%23,91 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %100%100

BIZKAIA 104 25 15 27 1 3 4 16 195
%53,33 %12,82 %7,69 %13,85 %0,51 %1,54 %2,05 %8,21 %100

GIPUZKOA 61 20 21 10 1 2 0 6 121
%50,41 %17,23 %17,36 %8,26 %0,83 %1,65 %0,00%0,00 %4,26 %100

EAE 191 50 40 48 2 5 4 22 362
GUZTIRA %52,76 %13,81 %11,05 %13,26 %0,55 %1,38 %1,11 %6,08 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Metalaren merkataritzaren sektorean bada hitzarmen kolektiborik hiru lurralde historikoetan.

Elikagaien merkataritzaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 14 6 2 23 0 3 0 0 48
%29,17 %12,50 %4,17 %47,92 %0,00 %6,25 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 62 20 21 43 3 1 3 8 161
%38,51 %12,42 %13,04 %26,71 %1,86 %0,62 %1,86 %4,97 %100

GIPUZKOA 32 16 22 4 1 0 0 1 76
%42,11 %21,05 %28,95 %5,26 %1,32 %0,00 %0,00 %1,32 %100

EAE 108 42 45 70 4 4 3 9 285
GUZTIRA %37,90 %14,74 %15,79 %24,56 %1,40 %1,40 %1,05 %3,16 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Elikagaien merkataritzaren sektorean bada hitzarmen kolektiborik hiru lurralde historikoe-
tan, baina Gipuzkoan sektoreko hitzarmen honek industria ere hartzen du bere baitan.
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Ehunen merkataritzaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 2 1 0 7 0 0 0 0 10
%20,00%20,00 %10,00%10,00 %0,00%0,00 %70,00%70,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %100%100

BIZKAIA 45 2 2 6 0 0 0 1 57
%78,95%78,95 %5,26%5,26 %3,51%3,51 %10,53%10,53 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %1,75%1,75 %100%100

GIPUZKOA 8 3 3 3 0 0 0 0 17
%47,06%47,06 %17,65%17,65 %17,65%17,65 %17,65%17,65 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %100%100

EAE 55 7 5 16 0 0 0 1 84
GUZTIRA %65,48%65,48 %8,33%8,33 %5,95%5,95 %19,05%19,05 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %1,19%1,19 %100%100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Ehunen merkataritzaren sektorean bada hitzarmen kolektiborik hiru lurralde historikoetan.

Saltoki handien sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 14 7 8 14 0 0 7 0 50
%28,00 %14,00 %16,00 %28,00 %0,00 %0,00%0,00 %14,00 %0,00%0,00 %100

BIZKAIA 11 10 18 11 1 0 26 0 77
%14,29 %12,99 %23,38 %14,29 %1,30 %0,00%0,00 %33,77 %0,00%0,00 %100

GIPUZKOA 15 10 12 4 0 0 3 4 48
%31,25 %20,83 %25,00 %18,33 %0,00 %0,00%0,00 %6,25 %8,38 %100

EAE 40 27 38 29 1 0 36 4 175
GUZTIRA %22,86%22,86 %15,43%15,43 %21,71%21,71 %16,57%16,57 %0,57%0,57 %0,00%0,00 %20,57%20,57 %2,29%2,29 %100%100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Saltoki handien sektoreko hitzarmena Estatuaren eremukoa da. Sindikatuen “Besterik” 
atalean FASGA sindikatuak duen pisua nabarmena da.

Ostalaritza sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 14 19 3 29 0 0 0 1 66
%21,21 %28,79 %4,55 %43,94 %0,00 %0,00 %0,00 %1,52 %100

BIZKAIA 111 51 53 56 0 2 8 11 292
%38,01 %17,47 %18,15 %19,18 %0,00 %0,68 %2,73 %3,77 %100

GIPUZKOA 88 24 59 6 0 0 0 0 177
%49,72 %13,56 %33,33 %3,39 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 213 94 115 91 0 2 8 12 535
GUZTIRA %39,81 %17,57 %21,50 %17,01 %0,00 %0,37 %1,50 %2,24 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Ostalaritzaren sektorean bada hitzarmen kolektiborik hiru lurralde historikoetan.
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Bulegoen sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 21 15 5 1 1 1 0 4 48
%43,75%43,75 %31,25%31,25 %10,42%10,42 %2,08%2,08 %2,08%2,08 %2,08%2,08 %0,00%0,00 %8,33%8,33 %100%100

BIZKAIA 120 37 20 30 2 1 1 26 237
%50,63 %15,61 %8,44 %12,66 %0,84 %0,42 %0,42 %10,97 %100

GIPUZKOA 39 25 10 10 0 0 0 6 90
%43,33 %27,78 %11,11 %11,11 %0,00 %0,00 %0,00 %6,67 %100

EAE 180 77 35 41 3 2 1 36 375
GUZTIRA %48,00 %20,53 %9,33 %10,93 %0,80 %0,54 %0,27 %9,60 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Bulegoen sektorean bada hitzarmenik Bizkaian eta Gipuzkoan. Araban, berriz, ez dago 
eremu honetako hitzarmenik.

Eraikin eta lokalen garbiketaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 28 30 7 51 14 1 2 0 133
%21,05 %22,56 %5,26 %38,35 %10,53 %0,75 %1,50 %0,00 %100

BIZKAIA 110 75 27 102 7 41 6 3 371
%29,65 %20,22 %7,28 %27,49 %1,89 %11,05 %1,62 %0,81 %100

GIPUZKOA 89 28 29 21 0 21 0 0 188
%47,34 %14,89 %15,43 %11,17 %0,00 %11,17 %0,00 %0,00 %100

EAE 2127 133 63 174 21 63 8 3 692
GUZTIRA %32,80 %19,22 %9,10 %25,14 %3,03 %9,10 %1,16 %0,45 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Eraikin eta lokalen garbiketaren sektorean bada hitzarmen kolektiborik hiru lurralde his-
torikoetan, baina bada, era berean, zentro ofi zialen garbiketarako kontraten hitzarmenik 
(Eusko Jaurlaritzan, Osakidetzan, etab.)

Osasunbide pribatu eta ospitaleratzearen sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 6 6 0 5 0 1 2 0 20
%30,00 %30,00 %0,00 %25,00 %0,00 %5,00 %10,00 %0,00 %100

BIZKAIA 21 13 4 0 0 2 14 1 56
%37,50 %23,21 %7,14 %0,00 %0,00 %3,57 %25,00 %1,79 %100

GIPUZKOA 61 16 24 1 0 5 0 0 107
%57,01 %14,95 %22,43 %0,93 %0,00 %4,67 %0,00 %0,00 %100

EAE 88 35 28 6 0 8 16 1 183
GUZTIRA %48,09 %19,12 %15,30 %3,28 %0,00 %4,37 %8,74 %1,10 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Osasunbide pribatu eta ospitaleratzearen sektorean bada hitzarmen kolektiborik Bizkaian eta 
Gipuzkoan; Araban, berriz, ez dago honelako hitzarmenik. “Besterik” ataleko sindikatuen ar-
tean (SATSE, SAE, etab.) SATSE nabarmentzen da, Araban eta Bizkaian 10etik gora baitago.
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Segurtasunaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 7 22 0 1 4 0 0 0 34
%20,59%20,59 %64,71%64,71 %0,00%0,00 %2,94%2,94 %11,76%11,76 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 100%100%

BIZKAIA 22 61 0 51 25 0 0 0 159
%13,84%13,84 %38,36%38,36 %0,00%0,00 %32,08%32,08 %15,72%15,72 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %100%100

GIPUZKOA 15 22 0 28 4 0 0 0 69
%21,74 %31,88 %0,00%0,00 %40,58 %5,80 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %100

EAE 44 105 0 80 33 0 0 0 262
GUZTIRA %16,79 %40,08 %0,00%0,00 %30,53 %12,60 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Segurtasunaren sektoreko hitzarmena Estatuaren eremukoa da.

Bideko merkantzien garraioaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 12 7 7 11 2 0 0 1 40
%30,00 %17,50 %17,50 %27,50 %5,00 %0,00 %0,00 %2,50 %100

BIZKAIA 70 42 11 31 0 1 0 2 157
%44,59 %26,75 %7,01 %19,75 %0,00 %0,64 %0,00 %1,27 %100

GIPUZKOA 45 21 32 5 0 0 0 3 106
%42,45 %19,81 %30,19 %4,72 %0,00 %0,00 %0,00 %2,83 %100

EAE 127 70 50 47 2 1 0 6 303
GUZTIRA %41,92 %23,10 %16,50 %15,51 %0,66 %0,33 %0,00 %1,98 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Bideko merkantzien garraioaren sektorean bada hitzarmen kolektiborik hiru lurralde his-
torikoetan.

Bideko bidaztien garraioaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 10 6 3 13 0 2 2 0 36
%27,78 %16,67 %8,33 %36,11 %0,00 %5,56 %5,56 %0,00 %100

BIZKAIA 35 15 5 39 4 1 5 1 105
%33,33 %14,29 %4,76 %37,14 %3,81 %0,95 %4,76 %0,95 %100

GIPUZKOA 14 3 15 18 0 0 2 0 52
%26,92 %5,77 %28,85 %34,62 %0,00 %0,00 %3,85 %0,00 %100

EAE 59 24 23 70 4 3 9 1 193
GUZTIRA %30,57 %12,44 %11,92 %36,27 %2,07 %1,55 %4,66 %0,52 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila..

Bideko bidaztien garraioaren sektorean bada hitzarmen kolektiborik hiru lurralde histo-
rikoetan.
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Banka pribatuaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 7 8 3 4 0 0 18 0 40
%17,50 %20,00 %7,50 %10,00 %0,00 %0,00 %45,00 %0,00 %100

BIZKAIA 50 47 9 10 0 0 31 0 147
%34,01 %31,97 %6,12 %6,80 %0,00 %0,00 %21,10 %0,00 %100

GIPUZKOA 28 33 29 2 0 0 7 0 99
%28,28 %33,33 %29,29 %2,02 %0,00 %0,00 %7,07 %0,00 %100

EAE 85 88 41 16 0 0 56 0 286
GUZTIRA %29,72 %30,77 %14,34 %5,59 %0,00 %0,00 %19,58 %0,00 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Banka pribatuaren sektoreko hitzarmena Estatuaren eremukoa da. “Besterik” ataleko sin-
dikatuen artean (CGT, AMI-BP, FITC, CC, COAL, CGC, etab.) CGT, COAL eta CC nabar-
mentzen dira Araban, eta CGT Bizkaian, 10etik gora daudelako. 

 Aseguruen sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 1 5 0 5 0 0 0 0 11
%9,09 %45,45 %0,00 %45,45 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 68 18 26 14 0 0 9 4 139
%48,92 %12,95 %18,71 %10,07 %0,00 %0,00 %6,47 %2,88 %100

GIPUZKOA 19 12 10 2 0 0 3 0 46
%41,30 %26,09 %21,74 %4,35 %0,00 %0,00 %6,51 %0,00 %100

EAE 88 35 36 21 0 0 12 4 195
GUZTIRA %44,90 %17,86 %18,37 %10,71 %0,00 %0,00 %6,12 %2,04 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Aseguruen sektoreko hitzarmena Estatuaren eremukoa da. “Besterik” ataleko sindikatuen 
artean (CTI, SATSE, SME, etab.) bat ere ez da 10era heltzen.

Hirugarren adinerako egoitza pribatuen sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 15 2 0 0 0 0 0 1 18
%83,33%83,33 %11,11%11,11 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %5,56%5,56 %100%100

BIZKAIA 52 5 11 8 0 0 0 0 76
%68,42 %6,58 %14,47 %10,53 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %100%100

GIPUZKOA 34 9 17 5 0 4 0 0 69
%49,28 %13,04 %24,64 %7,25 %0,00%0,00 %5,80 %0,00%0,00 %0,00%0,00 %100%100

EAE 101 16 28 13 0 4 0 1 163
GUZTIRA %61,96 %9,82 %17,18 %7,98 %0,00%0,00 %2,45 %0,00%0,00 0,61% %100%100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Estatuaren eremuan hirugarren adinerako egoitza pribatuen eta osasun laguntzaren sek-
toreko hitzarmena dago; Bizkaian, berriz, egoitzen sektoreko hitzarmena dago.
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Irakaskuntza pribatuaren sektoreko sindikatuen ordezkaritza

ELA CC.OO. LAB UGT LSB ESK BESTERIK S. G.* GUZTIRA

ARABA 44 18 0 6 0 0 20 0 88
%50,00 %20,45 %0,00 %6,82 %0,00 %0,00 %22,73 %0,00 %100

BIZKAIA 226 61 20 28 2 9 44 16 406
%55,67 %15,62 %4,93 %6,90 %0,49 %2,22 %10,23 %3,94 %100

GIPUZKOA 135 21 21 5 1 0 10 2 195
%69,23 %10,77 %10,77 %2,56 %0,51 %0,00 %5,17 %1,03 %100

EAE 405 100 41 39 3 9 74 18 689
GUZTIRA %58,78 %14,51 %5,95 %5,66 %0,44 %1,31 %10,74 %2,61 %100

* Sindikatu gabeak.
Datuak 2003/12/31koak dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza pribatuaren hitzarmena autonomia erkidegoaren 
eremukoa da. “Besterik” ataleko sindikatuen artean STEE-EILAS nabarmentzen da.
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