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1. kapitulua

Laburpena eta ondorioak





1. LABURPENA ETA ONDORIOAK

2002. urterako Euskadiko negoziazio kolektiboari buruzko azterketa honek Euskal Auto-
nomia Elkartean (EAE) eragina daukaten 684 hitzarmen kolektiboren analisian jartzen du
arreta, eta hauek 451.871 langile eta 43.150 enpresa ukitzen dituzte, %81 sektore ere-
muko hitzarmenei dagozkie eta %19 enpresa eremukoei, alegia. 2003ko apirilaren 30ean
langileen %17k 2002. urteko hitzarmena berritu gabe zeukaten artean.

Azterturiko hitzarmen kopurua aurreko urtekoa baino txikiagoa da eta halaber ukituriko
langileen kopurua ere txikiagoa izan da, zeren eta hitzarmen batzuk ez baitziren sinatuak
izan. Halatan, bada, 2003ko apirilaren 30ean 2002rako indarraldiko hainbat akordio gel-
ditzen ziren burutzeko zenbait sektoretan (Bizkaiko ostalaritza eta merkataritza,
Gipuzkoako altzarien industria eta ospitaleratzea, Estatuko arte grafikoak eta bidaia
agentziak, eta abar) eta enpresatan (Vidrala, AMVISA, Formica, Inama, Sdad.
Vascongada de Publicaciones, Enrique Keller, Irusoin, Osatek, Petronor, Renfe, eta abar).
Aparteko garrantzia izan du hitzarmenik gabeko langileen kopuruaren hazkundeak
Bizkaian (2001. urtean hitzarmenik gabeko %8 langile izatetik 2002. urtean %17 izatera
iragan da).

Aztergai darabilgun urtea baino lehenago hitzarmen kopuru handia sinatu izana, 2002.
urterako negoziazio kolektiboaren ezaugarri behinenetariko bat dugu. Halatan, bada,
azterturiko hitzarmenetan %56 erregistratu ziren 2002. urtearen aitzin, 2002an %34 eta
gainerako %10, berriz, 2003. urteko aurreneko lau hilabeteetan. Nabarmentzekoa da
negoziazio kolektiboan hiru urterako edo gehiagorako indarraldia daukaten hitzarmenen
munta handia. Hau dela eta 2003. urterako negoziazio kolektiboaren parte bat jadanik
egina dago (gutxi gorabehera langileen %36k 2003rako hitzarmena bazeukaten sinaturik
2003. urtea amaitu aurretik).

Eremu soziolaboralari dagokionez, 2002. urteko gertakaririk azpimarragarrienetarikoen
artean aipa daitezke gizarte eragileek eduki dituzten ikuskera kontrajarriak, hau da, nego-
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ziazio kolektiboaren bitartez lortu beharreko helburuak, ingurumen ekonomikoa, sozio-
ekonomikoa eta lanekoa (ekonomiaren egoera, aberastasunaren banaketa, lan merka-
tuaren egoera, erosteko ahalmena, etab.), eta hau dela eta, alde batetik, lan gatazka
garrantzitsuak sortu dira (adibidez: Bizkaiko hormigoiak eta harrobiak) eta beste batetik,
negoziazio prozesuak luzatu dira, eraginkortasun mugatuko zenbait hitzarmen sinatu dira
eta beste hitzarmen batzuk egiteko utzi dira.

Ekonomiak nolabaiteko motelaldia jasan zuen arren, 2002. urtean zehar kontratazio eta
enplegu kopuruak gora egin zuen gure erkidegoan, eta urte amaieran langabezia –bere-
ziki gazteak eta emakumeak jotzen zituela- Europako batez bestekoaren parekoa izan
zen (%9). Lan gatazkei dagokienez, gatazka kopuruak gora egin ez bazuen ere, ukituriko
langileen kopurua eta lan egin gabeko egunak gehiago izan ziren, alabaina honen zioa
burututako bi greba orokorretan bilatu behar da.

2002ko negoziazio kolektiboaren egiturari dagokionez, beste sektore hitzarmen bat izan
da izenpetua (Osakidetzako zentroen garbiketako kontratak) eta halaber enpresa hitzar-
men batzuk ere lortu ziren (Bilbomática, Acerías y Forjas de Azkoitia, Telebilbao, eta
abar). Halaber, argitaratu egin dira itsasontzi izoztaileen eta bakailao itsasontzien sekto-
reetarako lan ordenantzak ordezteko laudoak ere.

2002an burutu diren sektoreko hitzarmenetan negoziatzeko prozesuek 180 egun iraun
dute batez beste eta 2002. urterako indarrean zeuden sektoreko hitzarmenetan berriz 179
egun iraun dute.

EAEn erregistratuak izan diren eta 2002. urterako indarraldia daukaten hitzarmen kolekti-
boetan, sindikatuetako negoziatzaileek daukaten ordezkagaitasun mailaz bestelako por-
tzentajeetan parte hartu zuten hitzarmen hauek izenpetzerakoan, halatan, bada, CCOO
sindikatua izan zen parte hartzerik handiena eduki zuen sindikatua eta ukitutako langileen
%86 bildu zuen, atzetik dabilzkio UGT %83rekin, LAB %63rekin eta ELA %28rekin.
Ordezkagaitasun mailaren eta hitzarmen kolektiboetan parte hartzearen arteko desber-
dintasuna, negoziazio kolektiboak berez daukan egiturari zor zaio, alde batetik, eta sek-
toreko negoziazio kolektiboan sindikatuek elkarren artean eduki zituzten desadostasunei,
beste alde batetik. Enpresariei dagokienez, berriz, nabarmendu behar da Confebasken
eremuan antolaturiko lurralde erakundeek sektore hitzarmenen %54ren izenpetzeetan
parte hartu zutela eta hauek eremu horretako langileen %81 ukitzen zituztela. Zenbait
aldiz, aipaturiko erakundeak eta Confebaskekoak ez diren beste batzuk bat etorri ziren
sektore hitzarmenetako sinatzaile gisa. Enpresarien beste erakunde hauek sektore hi-
tzarmen kolektiboen %56 izenpetu zuten oro har, baina hitzarmen hauek eremu horreta-
ko langile kopuru txikiagoa ukitzen zuten (%39).

Ordainketei gagozkiola, itundutako batez besteko soldata igoeraren hazkundea gertatu da
aurreko urtearen aldean (2002. urtean %4,13 eta 2001ean %4,24) eta aipatutako soldata
igoera hau urtean metaturiko inflazioa baino handiagoa izan da (%3,9 EAEn). Enpresa hi-
tzarmenetan finkaturiko soldata igoerak (%3,94) sektore hitzarmenetan itundutakoak
baino txikiagoak izan ziren (%4,17) eta EAEn erregistraturiko hitzarmen kolektiboetan igo-
era handixeagoa izan zen Estatukoetan baino (%3,84). Sektoreei begira, industriak eduki
zuen soldata igoerarik handiena eta apalena, berriz, eraikuntza sektoreak. Soldatak berri-
kusteko klausulak negoziazio kolektiboaren osagai garrantzitsua dira beti eta eragin eko-
nomikoa esanguratsua eduki dute (%0,83). Estatuan izenpetuak izanik EAEn eragina
duten sektore hitzarmenetan finkaturiko soldata igoerak, batez bestekoa baino handiago-
ak izan ziren igoera batzuen aparteko eragina dela eta (adibidez: segurtasun sektoreko
hitzarmena). Aitzitik, Gipuzkoako hitzarmenak dira soldata igoerarik txikienak dituztenak
iraganiko KPIaren arabera negoziatzen baitira.

10

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002



Itundutako urteko batez besteko lanaldiaren iraupena (1.707 ordu) aurreko urtekoa baino
txikiagoa da. Halaber, hitzarmenen lagin adierazgarri baten azterketaren emaitzari begira,
2001. urterako negoziatutakoaren aldean, lanaldia 7 ordu eta 42 minutu murriztu dela
ondorioztatzen da (8 ordu eta 38 minutu EAEn erregistratutako hitzarmenetan), eta Araba
da hiru lurraldeetan lanaldirik luzeena daukana. Sektore hitzarmenek lanaldi luzeagoa fin-
katu dute (1.710 ordu/urte) enpresa hitzarmenetan itundutakoa baino (1.696 ordu/urte).
Sektoreen arabera, nekazaritza-arrantza eta eraikuntza sektoreetan hitzartzen dira indus-
tria sektorean baino lanaldi luzeagoak, eta zerbitzuen sektoreak, berriz, jarduera ekono-
mikoko sektore guztietan lanaldirik murritzena dauka.

Hamar sektore hitzarmenetarik zazpitan soldata erregimena ez aplikatzeko klausulak
jasotzen dira eta dagokion sektoreko hitzarmenean itundutako soldata igoera ezartzearen
ondorioz egonkortasun ekonomikoa kalteturik suerta baledi enpresetan zein prozedura
eta baldintza segitu behar liratekeen finkatzen da.

Beste alde batetik, kontratazio mota zenbaiti dagokionez, ageri da 2002. urtean indarrean
ziren hitzarmenek prestakuntzarako eta praktikaldiko kontratuentzako ordainketak arautu
zituztela, baita ekoizpen gorabeherengatiko lan kontratuen, obra eta lanaldi partzialeko
kontratuen gehieneko iraupena, probaldiak eta aldi baterako kontratuak kontratu muga-
gabe bihurtzea ere.

Era berean, soldata egitura ere arautu egin zen eta arautze honen eragin nagusia antzi-
natasun osagarrian izan zen, batzuetan hau zenbatzeko metodoa ere aldatu, izoztu edo
desagertu egin zela.

Beste gai batzuen inguruko negoziazioa ere areagotu egin da, hala nola aparteko orduak
kentzeari buruzkoa, eta lanaldiaren banaketa irregularra, berariazkoa edo “ordu erabilga-
rrien burtsak” deritzenen bitartezkoa. Beste alde batetik, aurrera egin du berriz aparteko
orduak astialdiaren truk konpentsatzeko joerak. Orobat sendotu egin dira BGAE eta pen-
tsio planei dagozkien konpromisoak ere eta agertu egin dira emakume langileari buruzko
akordio batzuk ere.

Hitzarmen kolektiboen erdiek gatazkak ebazteko prozedurei buruzko klausulak jasotzen
dituzte eta hitzarmen hauei loturiko hamar langiletarik zortzi ukitzen dituzte. Estatuan
ASECera (lan gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko akordioa) jotzen dute eta EAEn,
berriz, Precora.

Azkenik, funtzionario publikoentzako eta administrazio publikoen zerbitzuko lan kontratu-
ko langileentzako negoziazio kolektiboa heterogeneoa izan da. Kolektibo hauetako parte
batek aurrekontuen mailako edo bestelako akordioen bidez handiturik izan zituzten beren
ordainsariak (adibidez: Eufaleba -Euskadiko toki eta foru administrazioko langileen enple-
gu baldintzen arautzeko akordioa-), zeinek bere akordio arautzailea berritu gabe ere.
Nolanahi den ere, 2002. urteko gainerako negoziazio kolektiboan adostutakoa baino sol-
data igoera txikiagoa izan zuten.
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2. kapitulua

Sarrera





2. SARRERA

Negoziazio kolektiboari buruzko txosten honetan, 2002. urtean indarrean ziren hitzarmen
kolektiboak, EAEn 2003. urteko apirilaren 30 arte erregistratutakoak, aztertzen dira, bai
eta egun horretara arte Lan Ministerioan erregistraturikoak eta gure erkidegoko sektoreak
eta enpresak ukitzen dituztenak ere. Hauei, beren garrantzi handia dela eta, Bizkaiko
zuraren industria eta janarien merkataritza sektoreetako hitzarmenak gehitu zaizkie,
geroztik erregistraturikoak badira ere 2002. urterako indarraldia zeukatelako.

Alde batetik, etengabe berrikusi behar izaten diren negoziazio kolektiboko gaien edukie-
tan sakondu nahi izan dugu, hala nola ordainsari ekonomikoak, lanaldia, eta abar.
Gainera, hitzarmenetan beste gai batzuk ere nola gobernatu izan diren aztertu dugu, esa-
terako enpleguari eta lan kontratazioari dagozkienak.

Xede horretarako, ikerketaren oinarri izan dugun estatistika fitxak (LHKren zerbitzu tekni-
koak egina, Lan Harremanen Kontseiluan ordezkaritza daukaten sindikatuen eta enpre-
sarien elkarteen laguntzaz) ekarritako informazioa aztertu dugu, eta bertan hitzarmen
bakoitzeko xehetasunik aipagarrienak zehatz-mehatz jaso dira. Fitxa hauen bidez bildu-
tako informazio guztiez osaturik, txosten hau egiteko baliatu dugun datu base bat sortu
dugu.

Estatistika fitxak osatzeko erabilitako informazio iturriak izan dira, alde batetik, argitaratu-
riko hitzarmenaren testua bera, eta bestetik, hitzarmena erregistratzeko beharrezkoa den
estatistika orria, EAEn erregistraturiko hitzarmenei dagokienean Eusko Jaurlaritzako
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak hornitu diguna. Halaber, batzorde parekideen
aktak eskura izan ditugunetan, informazio osagarri hau ere erabili dugu.

Beste alde batetik, Lan Harremanen Kontseiluak eginik, negoziazio kolektiboaren egitura-
ri buruzko 2001eko azterketa ere erreferentzia gisa erabili dugu. Azterlan honen helburua
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negoziazio kolektiboaren eremuak bereiztea izan zen eta bai horietariko bakoitzean uki-
tutako enpresa eta langile kopurua zehaztea ere.

Azterlan honetan zehazki antzeman genien negoziazio eremuei soldatako langileen
%99,2ren kasuan, hau da, 634.524 lagun 639.388ko guztizkotik (2001. urteari datxezkion
fitxategien arabera); Gainerakoa (%0,8) hitzarmena doi zehaztu gabeko enpresetako lan-
gileei dagokie. Enpresa hauek taldeka sailkatu eta, finkatu genuen bakoitzari zegokion
negoziazio eremua eta honek adierazten digu gutxi gorabehera negoziazio kolektiboaren
eremu bakoitzeko gehienezko zenbatekoa.

Era honetara, 2002. urteari dagokion negoziazio kolektiboa analizatzerakoan, azterlan
hau erabili ahal izan da sektore hitzarmenek ukitu dituzten langileen kopurua zehaztu ahal
izateko.*

2002. urteko negoziazio kolektiboari buruzko txosten hau egiteko, aurreko urteetako iriz-
pide berei eutsi diegu, hau da, hitzarmenak erregistraturik daudeneko tokiaren arabera
sailkatuak izan dira:

• Bakoitza dagokion lurralde historikoan
• Lurralde arteko eremukoak, Eusko Jaurlaritzako Lan Zuzendaritzan erregistratzen

direnak 
• EAEn eragina duten Estatu eremuko enpresa eta sektore hitzarmenak, Lan

Ministerioan erregistratzen direnak

Beste alde batetik, aplikazio eremuaren arabera sailkatuak izan dira: sektore edo enpre-
sa; eta hauetan, publikoa edo pribatua.

Azkenik, datuen azterketa kuantitatibo hutsetik haratago heltzen den azterlan bat egin
nahi izan dugu eta erreferentzia gidatzat baliatuko zaigun diziplina anitzeko ikuspegia
eman nahi izan diogu, bertan gure ingurune soziolaboralik hurbilenaren bereizgarri izan
diren ereduak edo berritasunak bilatu ahal izateko.
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* Honako irizpide hau erabili dugu:

- Hitzarmena erregistratzeko behar den estatistikak negoziazio kolektiboaren egiturari buruzko azterketak baino langile
kopuru handiagoa ematen badu, azkeneko hau hobetsi dugu.

- Hitzarmena erregistratzeko behar den estatistikak negoziazio kolektiboaren egiturari buruzko azterketak baino langile
kopuru txikiagoa ematen badu, baina orobat zehazki egindako zenbaketak ematen duena baino handiagoa bada,
erregistratze estatistikari dagokiona hobetsi da.

- Hitzarmena erregistratzeko behar den estatistikak negoziazio kolektiboaren egiturari buruzko azterketak, zehazki
zenbaturik, baino langile kopuru txikiagoa ematen badu, azkeneko hau hobetsi dugu.



3. kapitulua

Negoziazio kolektiboaren
egitura





3. NEGOZIAZIO KOLEKTIBOAREN EGITURA

Egoki iritzi diogu lehen aipatutako negoziazio kolektiboari buruzko azterlanean erdietsiri-
ko emaitzetariko batzuk zehazteari, 2001. urtean indarrean zeuden hitzarmenak, eta
azterlan honetan analizatu direnak, beren testuinguruan kokatzearren.

3.1. Azterketaren esparru orokorra

Antzemandako soldatako biztanleria (gizarte segurantzan izena emandako 653.955 lagun
gutxi gorabehera) negoziazio eremuen arabera banatu dugu, eta hauetan, %97,8 dira hi-
tzarmen kolektiboek eta arautzeko akordioek ukitzen dituztenak, honek, ordea, ez dakar
berekin urte jakin batean hitzarmen eta akordio hauek guztiak batera indarrean egotea,
zeren eta gertatu ahal izan baita, zenbait gorabehera dela medio, horietariko batzuk izen-
petzera iristea.

Gainerako %2,2k, dela jardueraren berezko izaeragatik (adibidez: etxeko zerbitzariak),
dela lan egiten duteneko enpresek buruturiko jarduerak oinarrizko lan arautegiak gober-
natzen dituelako, negoziazio kolektiboak ukitzen ez dituen soldatako langile talde batzuk
biltzen ditu. 14.567 lagun hauez gain, kalkula daiteke beste 18.000 lagun daudela gutxi
gorabehera Gizarte segurantzan izenik eman gabe, beste jarduera batzuetan egon litez-
keenak, hala nola, adibidez, ezkutuko ekonomia deritzanean, lanaldi murriztuko etxeko
langileak, eta abar.
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1. grafikoa  Azterketaren esparru orokorra (I)

Beste alde batetik, egon dira jarduera batzuk inongo hitzarmen kolektibo jakin batekin ezin
lotu izan direnak zeren eta delako jarduera hori hainbat negoziazio eremurekin lot baitai-
teke.

2. grafikoa  Azterketaren esparru orokorra (II)

(*) Hurbilketa modularretan sartzen dira hitzarmen kolektibo jakin batean ezin sartu izan diren enpresak eta langileak, informa-
zio faltagatik, alegia, eta hitzarmen batek baino gehiagok uki litzakeelarik.

Halaber, badago langile kopuru jakin bat sektoreko hitzarmen kolektiboak aspaldi-aspal-
ditik eguneratu ez dituztenak. (6.540 lagun). 

3. grafikoa  Azterketaren esparru orokorra (III)

Azkenik, bi sektore bereizi ditugu: pribatua eta publikoa. 
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SOLDATAKO BIZTANLERIA

653.955

ARAUTU GABEKO JARDUERAK

14.567      (%2,2)ARAUTUTAKO JARDUERAK

639.388       (%97,8)

ARAUTUTAKO JARDUERAK

639.388

HURBILKETA MODULARRA (*)

4.864       (%0,8)IDENTIFIKATURIKO
NEGOZIAZIO EREMUETAN

634.524       (%99,2)

IDENTIFIKATURIKO NEGOZIAZIO EREMUETAN

634.524

SEKTORE HITZARMENAK
EGUNERATU GABEKO

LANGILEAK

6.540           (%1,0)

SEKTORE HITZARMENAK
EGUNERATUAK DITUZTEN LANGILEAK

627.984       (%99,0)



4. grafikoa  EAEko negoziazio kolektiboaren egitura

(*) Kontuan hartu behar da ezen estatuko eremuko enpresa hitzarmena edukirik EAEn kokaturik dauden enpresen artean badi-
rela batzuk langilerik gehienak EAEn dituztenak (Kutxa, Bellota Herramientas, Zardoya Otis, eta abar.). Era berean, ABLEetako
(aldi baterako laneko enpresa) langileentzako lan baldintzak berdintzea dela medio lurralde historikoko eremuko sektore hitzar-
menak (adibidez: siderurgia) aplikatzen zaizkie langile hauei, alabaina azterlan honetan estatuko eremuan sartzen dira, bere hi-
tzarmena daukaten ABLE enpresetakoak direlako edo, hasiera batean, ABLEen estatuko eremuko sektore hitzarmenean sartuta
daudelako.

Beste alde batetik, negoziazio kolektiboaren egitura 1., 2. eta 3. tauletan aurkezten den
bezala laburbil daiteke, eta bertan ageri denez, alde batetik, lan kontratua duten langileei
dagokiena dago, eta bestetik, funtzionarioei dagokiena.

Halatan, bada, nabari denez, EAEn lan kontratudun langileei aplika dakizkien hitzarmen
kolektiboak guztira 831 dira, eta 529.258 lagun ukitzen dituzte –hurbilketa modularrak
barne, hauetarik %20 estatuko eremuko hitzarmenek arautzen dituztela beren lan harre-
manean, eta EAEko eremuko hitzarmenek, berriz, %80 arautzen dituztela.
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SEKTORE HITZARMENAK EGUNERATUAK DITUZTEN LANGILEAK

627.984

SEKTORE PRIBATUA

517.854        (%82,5)

EAE-KO
EREMUA

415.904     (%80,3)

ENPRESA

63.302

(%15,2)

LURRALDEKOA

61.021

(%96,4)

LURRALDE
ARTEKOA

2.281   (%3,6)

LURRALDE
ARTEKOA

21.817   (%6,2)

LURRALDEKOA

329.139

(%93,3)

TOKIKOA

1.646 

(%0,5)

SEKTOREA

74.837

(%73,4)

ENPRESA

27.113

(%26,6)

ESTATUKO
EREMUA

101.950  (%19,7)(*)

EAE-KO
EREMUA

98.897    (%89,8)

Lan
kontratu 
23.550 
(%23,8)

Funtzio-
nario

75.347
(%76,2)

Lan
kontratu

4.611
(%41,0)

Funtzio-
nario
6.622

(%59,0)

ESTATUKO
EREMUA

11.233   (%10,2)

SEKTORE PUBLIKOA

110.130        (%17,5)

SEKTOREA

352.602

(%84,8)



1. taula  EAE-n aplika daitezkeen hitzarmen kolektiboak
(hurbilketa modularrak barne)

2. taula  EAE-n aplika daitezkeen hitzarmen kolektiboak
(hurbilketa modularrak barne)

Halaber, kalkulatua izan da 110.130 direla funtzionario publikoak eta administrazio publi-
koen zerbitzuko lan kontratuko langileak, hauetarik %10 dira EAEn lan egiten duten
Estatuko administraziokoak, eta gainerako %90 autonomia, foru edo tokiko administra-
zioaren langileak dira.

22

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA
Hitzar- Ukituriko Hitzar- Ukituriko Hitzar- Ukituriko
menak langileak menak langileak menak langileak

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

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

GUZTIRA 600 90.415 231 438.843 831 529.258

(*) EAEko lurralde arteko eremua

EREMUA HITZARMENAK % UKITURIKO %
LANGILEAK

EAE 537 64,6 422.014 79,7
SEKTOREKOAK 121 14,6 358.712 67,7
ENPRESAKOAK 416 50,0 63.302 12,0

ESTATUA 294 35,4 107.244 20,3
SEKTOREKOAK 110 13,3 80.131 15,1
ENPRESAKOAK 184 22,1 27.113 5,2

GUZTIRA 831 100 529.258 100



3. taula  Administrazio publikoen zerbitzuko funtzionario publiko eta 
lan kontratuko langileen lan baldintzen negoziazioa

(estatutupeko langileak barne).
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FUNTZIONARIO PUBLIKOAK LAN KONTRATUKO
ETA ESTATUTUPEKO LANGILEAK GUZTIRA

LANGILEAK

EAE 75.347 23.550 98.897

AUTONOMIKOA 60.509 7.392 67.901
FORALA 5.083 4.158 9.241
TOKIKOA 9.755 12.000 21.755

ESTATUA 6.622 4.611 11.233

GUZTIRA 81.969 28.161 110.130





4. kapitulua

2002an indarrean ziren
hitzarmen kolektiboak





4. 2002AN INDARREAN ZIREN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

4.1. Hitzarmen kolektiboak aplikazio eremuaren arabera

Txosten honetan, 2002. urtean indarrean ziren eta EAEn eragina zuten 684 hitzarmen
aztertu ditugu, bai Euskal Autonomia Erkidegoan bai Lan eta Gizarte Gaietarako
Ministerioan erregistraturikoak, 43.150 enpresa eta 451.871 langile ukitzen dituztenak
(arautzeko akordioetan sarturik dauden administrazio publikoetako funtzionarioak eta lan
kontratuko langileak izan ezik), hau da, negoziazio kolektiboak ukitzen dituen langile guz-
tien %83. Beste alde batetik, txosten honetan erregistratutako hitzarmen kolektiboak
aztertzen dira, beraz, analisi honetatik landa gelditu da enpresa mailako itunen bitartez
izan den negoziazioa.

Antzemandako negoziazio kolektiboak ukitzen dituen langile kopuruaren eta txosten
honek benetan aztertutakoaren arteko aldearen arrazoi nagusia da 2002. urteko negozia-
zio kolektiboa ez dela burutu sektoreen eta enpresen %100etan, negoziazio kolektiboak
berez dituen gorabeherengatik.

Halaber, badira sektore eta enpresa hitzarmen batzuk urte asko berritu gabe daramatza-
tenak, hots, 2002. urterako negoziatu ez direnak, eta horrenbestez aztertu ez ditugunak.
Hitzarmen hauek negoziazio kolektibopeko langileen %1,2 ukitzen zituzten. Beraz, esan
behar da, indarrean ziren hitzarmentzat, berariaz 2002. urterako negoziatu ziren hitzar-
menak hartu ditugula, hau da, baliteke beste batzuk egotea beren indarraldia agortzen
denerako hitzarmen berririk lortu ezean luzapen klausulak adosturik dituztenak, eta
horrenbestez hauek ere indarrean direla jotzen da. Azken hitzarmen hauek, ordea, ez dira
txosten honetan sartu, beren luzapenak eta erantsiriko edukiak dagokien aldizkari ofizia-
lean argitaratuak izan ez badira bederen.
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Honela, bada, erreferentziazko aldian EAE ukitu duen negoziazio kolektiboaren edukia
aztertu nahi izan dugu, ahal denik eta erarik osotuenean, eskura geneukan informazioa-
ren arabera.

202. urtean barrena aldaketa batzuk izan ditu negoziazio kolektiboren egitura. Halatan,
bada, sektore hitzarmen berriak sortu dira (Osakidetzako zentroen garbiketako kontratak)
eta enpresa hitzarmen batzuk ere (Bilbomática, Onduline, Sotelnor, Emankor, Serbitzuak,
Telebilbao, PEAP, Prefabricados Lemona, Azertia, Pastguren, Crosselling, Seragua,
Acerías y Forjas de Azkoitia, Oerlikon Soldadura, Gureserbi, Ibaizabal M.S., Cimecaron,
eta abar.). Halaber, argitaratu egin dira itsasontzi izoztaileen eta bakailao itsasontzien
sektoreetarako lan ordenantzak ordezteko laudoak ere.

5. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmenak eta 2002an indarrean direnak,
aplikazio eremuaren arabera 

Hitzarmen kolektibo guztien artean, aplikazio eremuaren arabera, 163 izan ziren sektore-
ko hitzarmenak, 367.843 langile ukitu zituztenak, eta 521 izan ziren enpresako hitzarme-
nak, 84.028 langile ukitu zituztenak, hauetarik 76.393 enpresa pribatuetakoak ziren eta
7.635 enpresa publikoetakoak.

Horrenbestez, ageri denez, negoziazio kolektiboak ukitzen dituen langileen %81 sektore
hitzarmenen bitartez daude araututa eta gainerako %19 enpresa hitzarmenen bitartez
daude araututa.

6. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmenak eta 2002an indarrean direnak,
ukitutako langile kopuruaren arabera (GUZTIRA 451.871)
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Sektorekoak   163 Enpresa pribatuak   484 Enpresa publikoak   37

%71

%24

%5

Sektorekoak   367.843 Enpresa pribatuak   76.393 Enpresa publikoak   7.635

%17
%2

%81



Alderatzen baditugu aurreko urteetan indarrean zen negoziazio kolektiboa eta honako
azterlan honi dagokiona, nabari da enpresa eta sektore hitzarmenen arteko banaketak
antzeko egiturari eusten diola. Ageri dira orobat gorabehera txiki batzuk, negoziazio pro-
zesuei berei eta enpleguan izan den hazkundeari dagozkienak.

Halaber, berriz esan behar da zenbait jardueratan oinarrizko lan arautegiak arautzen
dituela lan baldintzak (hala nola, esate baterako, Arabako bulegoak, etxeko langileak, eta
abar), ez baitago hauek bere eremuan jasotzen dituen hitzarmen kolektiborik.

4. taula  Euskal Autonomia Erkidegoan eragina duten hitzarmen
kolektiboak eta 2002an indarrean direnak

A.- Aplikazio eremuaren arabera

B.- Lurralde eremuaren arabera

Araban, hitzarmenen %18 erregistratu dira, azterlan honek hartzen dituen langileen %12
ukitzen dituztenak. Negoziazio kolektiboaren estaldura handitu egin da aurreko urtearekin
alderaturik zeren eta ez baita gelditzen sektore hitzarmenik akordiorik gabe. Nolanahi den
ere, aipagarria da enpresako hitzarmen kolektibo batzuk ez egotea, eta hauen artean
nabarmentzen dira, besteak beste, ondoko enpresei dagozkienak: Vidrala, General
Química, Grupo Faustino, AMVISA, Combisa, Shuton, TUVISA, Kimberly, EJIE, eta abar.
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HITZARMENAK % UKITURIKO %
LANGILEAK

SEKTOREKOAK 163 23,83 367.843 81,40

ENPRESA 521 76,17 84.028 18,60
PRIBATUA 484 70,76 76.393 16,91
PUBLIKOA 37 5,41 7.635 1,69

GUZTIRA 684 100 451.871 100

HITZARMENAK % UKITURIKO %
LANGILEAK

ARABA 122 17,84 55.986 12,39
BIZKAIA 222 32,46 157.254 34,80
GIPUZKOA 97 14,18 120.876 26,75
EAE-KO LUR. ART. 18 2,63 25.180 5,57

EAE 459 67,11 359.296 79,51
ESTATUA 225 32,89 92.575 20,49

GUZTIRA 684 100 451.871 100



5. taula  Araban eragina duten hitzarmen kolektiboak 
eta 2002an indarrean direnak

Aipatu behar da ezen Arabako siderometalurgia industriako hitzarmena eraginkortasun
mugatukoa dela. Era berean, esan beharrekoa da ezen estatuko eremuko sektore hitzar-
menen eragina gainerako Lurralde historikoetan baino munta handiagokoa dela Araban.

6. taula  Bizkaian eragina duten hitzarmen kolektiboak 
eta 2002an indarrean direnak

Bizkaia da hitzarmen gehien (%32) eta ukituriko langile gehien (%35) biltzen dituen lurral-
de historikoa. Eremu honetan sektoreko negoziazio kolektiboa da nagusi ukituriko langile
kopuruari dagokionez (%83), baina beste lurraldeekin alderatuz gero enpresa hitzarmen
kopuru handia erregistratu zen (189). Bizkaian negoziazio kolektiboaren estaldurak behe-
ra egin du 2001. urtearen aldean zeren eta sektoreko hitzarmen batzuk falta baitira, hala
nola merkataritza –janarien merkataritza izan ezik-, ostalaritza, abokatuen bulegoak, eta
abar. Ondoko enpresen hitzarmenak ere ez dira berrituak izan: JYPSA, Inama, Tranfor-
mados Metálicos Prado, Robotiker, Formica, Multiplast, Lantik, eta abar. Aipagarria da,
bestetik, eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektiboak badaudela honako hauetan:
eraikuntzarako materialak eta aurrefabrikatuak, hormigoiak eta harrobiak, gasolindegiak
eta osasun pribatua.
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HITZARMENAK % UKITURIKO %
LANGILEAK

SEKTOREKOAK 18 14,75 38.786 69,28

ENPRESA 104 85,25 17.200 30,72
PRIBATUA 101 82,79 16.548 29,56
PUBLIKOA 3 2,46 652 1.16

GUZTIRA 122 100 55.986 100

HITZARMENAK % UKITURIKO %
LANGILEAK

SEKTOREKOAK 33 14,86 130.276 82,84

ENPRESA 189 85,14 26.978 17,16
PRIBATUA 171 77,03 25.172 16,01
PUBLIKOA 18 8,11 1.806 1,15

GUZTIRA 222 100 157.254 100



7. taula  Gipuzkoan eragina duten hitzarmen kolektiboak 
eta 2002an indarrean direnak

Gipuzkoa da sektoreko negoziazioa nagusi den lurralde historikoa (lurraldean ukituriko
langileen %91), hitzarmenen %14 eta ukituriko langileen %27 dituela –alabaina kontuan
hartu behar da orobat enpresako itun gehien biltzen dituen lurraldea dela-. Lurralde his-
toriko honetan mantendu egiten da negoziazio kolektiboaren estaldura, baina ez zen akor-
diorik erdietsi zenbait sektoretan, hala nola altzarien industria, zementuaren eta zerami-
karen eratorrien industriak, larruaren eta ehunen merkataritza, ospitaleratze pribatua, eta
abar, ez eta zenbait enpresatan ere, hala nola Sdad. Vascongada de Publicaciones, Enri-
que Keller, Euskadiko Orkestra, eta abar. Aipatu beharrekoa da badaudela eraginkortasun
mugatuko hitzarmen kolektiboak mahatsaren industrian eta merkataritzan, metalaren
merkataritzan eta altzarien merkataritzan.

8. taula  EAE-ko lurralde arteko hitzarmen kolektiboak 
eta 2002an indarrean direnak

Lurralde arteko hitzarmenak 2002. urtean indarrean diren hitzarmenen %2 besterik ez dira
eta langileen %5 baizik ez dute ukitzen. Sektoreko hitzarmen kolektiboek (ikastolak, ira-
kaskuntza pribatua eta Osakidetzako eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko zentro-
en garbiketa kontratak) eremu honetako langile guztien %86 ukitzen dituzte. Nabarmen-
tzekoa da pertsonalaren hitzarmen kolektibo batzuk ez egotea (Edivasa, Irusoin, Osatek,
eta abar). 
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HITZARMENAK % UKITURIKO %
LANGILEAK

SEKTOREKOAK 32 32,99 110.048 91,04

ENPRESA 65 67,01 10.828 8,96
PRIBATUA 61 62,89 10.134 8,38
PUBLIKOA 4 4,12 694 0,58

GUZTIRA 97 100 120.876 100

HITZARMENAK % UKITURIKO %
LANGILEAK

SEKTOREKOAK 4 22,22 21.817 86,64

ENPRESA 14 77,78 3.363 13,36
PRIBATUA 10 55,55 1.972 7,83
PUBLIKOA 4 22,23 1.391 5,53

GUZTIRA 18 100 25.180 100



7. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmenak lurralde eremuaren arabera

EAEn erregistraturiko hitzarmenek  azterlan honetan sartzen diren langileen %80 ukitu
zituzten. EAEn erregistratutako hitzarmenen banaketan, bai lurralde historikoetan bai
EAEko organo zentralean, nabaria da  sektoreko negoziazio kolektiboak duela muntarik
handiena (%84); bereziki Gipuzkoan, gainerako lurralde historikoekin alderaturik eta batez
ere Arabarekin, azken lurralde historiko honetan erregistraturiko sektoreko hitzarmenek
beste lurraldeetan baino garrantzi txikiagoa baitute.

9. taula  EAE-n erregistraturiko hitzarmen kolektiboak eta 2002an 
indarrean direnak

EAEn eragina duten estatu eremuko hitzarmen kolektiboak, hitzarmen guztien %33 eta
ukitutako langileen %20, negoziazio kolektiboaren estalduraren bere parteari eusten
diote. Aipatzekoa da ez dela hitzarmenik izan honako sektoreotan: ingeniaritza, arte gra-
fikoak, bidaia agentziak, mezulariak, eta abar, eta orobat zenbait enpresatan: Petronor,
Cruzcampo, Renfe, Ericsson, FEVE, Iparlat, CLH, eta abar. Beste alde batetik, hitzarmen
horietariko batzuk izatez EAEn negoziatzen dira(Kutxa, Bellota, Zardoya, eta abar).
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Araba   122

Bizkaia   222

Gipuzkoa   97

Lurralde artekoak   18

Estatukoak   225

%18

%32

%14

%3

%33

HITZARMENAK % UKITURIKO %
LANGILEAK

SEKTOREKOAK 87 18,95 300.927 83,75

ENPRESA 372 81,05 58.369 16,25
PRIBATUA 343 74,73 53.826 14,98
PUBLIKOA 29 6,32 4.543 1,27

GUZTIRA 459 100 359.296 100



10. taula  EAE-n eragina duten estatu eremuko hitzarmen kolektiboak 
eta 2002an indarrean direnak

Aurreko taulatik ondoriozta daitekeen gisan, estatuko eremuan enpresa hitzarmenak
nagusi dira kopuruari dagokionez sektorekoen aldean., alabaina sektoreko negoziazio
kolektiboaren estaldura %72 da, hots, beste lurralde eremu batzuei dagokiena baino txi-
kiagoa da ehuneko hau –Araban izan ezik- zeren eta negoziazioa gehienbat “probintzia-
ko” hitzarmenetan banatzen baita. Aipagarria da badaudela estatu eremuko hiru
sektoreko laudo lan ordenantzen hutsuneari aurre egiteko (nekazaritzako langileak, itsa-
sontzi izoztaileak eta bakailao itsasontziak) eta bi akordio zinema emandegien eta por-
tuetako barne trafikoaren sektoreetako lan ordenantza ordezkatzeko.

4.2. Hitzarmen kolektiboak erregistro dataren arabera

Hitzarmen kolektiboen negoziazioa 202. urtea baino lehen burutu zen gehienbat, izan ere,
2002. urterako negoziazioaren %62 –enpleguari dagokionez- erregistraturik baitzegoen
aurreko ureetan. Era berean, 2003an erregistraturiko hitzarmenak –apirilaren 30 arte- eta
2002an indarrean direnak 68 dira eta 51.023 langile ukitzen dituzte. 2003. urtean erregis-
traturiko hitzarmen hauen artean honako hauek nabarmenduko ditugu:

- Araban: Bidaiarien errepideko garraioa, Tuyper, Fibertecnic, Arabako Kalkulu Zentroa,
eta abar

- Bizkaian: zuraren industria eta janarien merkataritza (1), okindegiak, arrain kontserbak,
kiroldegiak, ardo biltegizainak, tindategiak, Unilever, Inyectametal, Embalaplas, Miesa,
Pesa Bizkaia, Guinea, eta abar.

- Gipuzkoan: eraikuntza, aparkalekuak eta TAO, jostailuen merkataritza, autoeskolak,
Zahor, Donostiako Tranbiaren Konpainia, FCC, Badesa, Donostigas, eta abar.

- EAEko lurralde arteko eremuan: EAEko irakaskuntza pribatua, Sociedad Financiera y
Minera, Europistas, eta abar.

- Estatuan: ezinduentzako zentroak, landare kontserbak, izozkigintza, ur banaketa, finan-
tza erakundeak, Grupo Repsol UEE, RTVE, Enagas, Patentes Talgo, Danone, Allianz,
Wagons Lits Viajes, eta abar.

Hartara, aztertutako hitzarmenak hiru atal handitan banatu ditugu: aurrenik 2002. urtea
baino lehen erregistraturikoak, bigarrenik 2002. urtean zehar erregistraturikoak eta, azke-
nik, 2003an erregistraturikoak, 2003ko apirilaren 30 arte, haiek guztiak 2002. urterako
indarraldia dutenak.
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HITZARMENAK % UKITURIKO %
LANGILEAK

SEKTOREKOAK 76 33,78 66.916 72,28

ENPRESA 149 66,22 25.659 27,72
PRIBATUA 141 62,67 22.567 24,38
PUBLIKOA 8 3,55 3.092 3,34

GUZTIRA 225 100 92.575 100



11. taula  2002an indarrean diren hitzarmenak erregistro urtearen arabera

A.- 2002 urtea baino lehen erregistraturikoak

B.- 2002an erregistraturikoak

C.- 2003an erregistraturikoak*

Aurreko urtean gertatu zenaz bestela, hitzarmen gehienak aztergai dugun aldia, hots,
2002. urtea, baino lehenago erregistratu ziren. Honen zioa, urte horren aurretik negozia-
tu ziren zenbait jardueraren sektore hitzarmenen garrantzi handian datza (adibidez: side-
rometalurgia). Ukituriko langileei dagokienez, EAEn aplika daitekeen negoziazioaren %15
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2002AN LANGILE

HITZARMENAK INDARREAN DIREN UKITURIKO GUZTIEN
HITZARMENEN LANGILEAK GAINEKO

GAINEKO % %

SEKTOREKOAK 97 59,51 278.346 75,67

ENPRESAKOAK 283 54,32 55.431 65,97
PRIBATUAK 262 54,13 50.914 66,65
PUBLIKOAK 21 56,76 4.517 59,16

GUZTIRA 380 55,56 333.777 73,87

2002AN LANGILE

HITZARMENAK INDARREAN DIREN UKITURIKO GUZTIEN
HITZARMENEN LANGILEAK GAINEKO

GAINEKO % %

SEKTOREKOAK 43 26,38 44.123 11,99

ENPRESAKOAK 193 37,04 22.948 27,31
PRIBATUAK 184 38,02 20.611 26,98
PUBLIKOAK 9 24,32 2.337 30,61

GUZTIRA 236 34,50 67.071 14,84

2002AN LANGILE

HITZARMENAK INDARREAN DIREN UKITURIKO GUZTIEN
HITZARMENEN LANGILEAK GAINEKO

GAINEKO % %

SEKTOREKOAK 23 14,11 45.374 12,34

ENPRESAKOAK 45 8,64 5.649 6,72
PRIBATUAK 38 7,85 4.868 6,37
PUBLIKOAK 7 18,92 781 10,23

GUZTIRA 68 9,94 51.023 11,29

* 2003ko apirilaren 30 arte.

(1) Txosten honetan 2003. urteko apirilaren 30 arte erregistraturiko hitzarmenak aztertzen dira, alabaina, beren garrantzia dela
eta, barnean sartu dira halaber geroagokoak diren Bizkaiko janarien merkataritza eta zuraren industriaren hitzarmenak.



besterik ez zen erregistratu 2002an. Halaber, 2002. urterako indarraldia duten eta 2003.
urtean erregistratu diren hitzarmenak guztizkoaren %11 dira gutxi gorabehera, eta
2002rako berritu gabe, berriz,  aplika daitezkeen hitzarmenen %24 gelditu dira eta hauek
negoziazio kolektiboak ukitzen dituen pertsonen %17 ukitzen zituzten.

12. taula Euskal Autonomia Erkidegoan eragina duten hitzarmen kolektiboak,
2002an indarrean direnak eta artean burutu gabeak.

A.- 03.04.30 arte erregistraturikoak

B.- 03.04.30an artean burutu gabeak

Horrenbestez, nabarmen liteke 2002aren amaieran negoziazio kolektibopeko langileen
%74k bazutela 2002. urterako indarraldia zuen hitzarmen bat, eta 2003. urteko lehenen-
go lau hilabeteen buruan beste %9 gehiago zegoela egoera berean. Aitzitik, %17k berritu
gabe zuen artean hitzarmena 2003ko apirilaren amaieran.
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EAE-N APLIKA EAE-N APLIKA
DAITEZKEEN UKITURIKO DAITEZKEEN

HITZARMENAK HITZARMEN LANGILEAK HITZARMENEK
GUZTIEN UKITURIKO LANGILE

GAINEKO % GUZTIEN GAINEKO %

SEKTOREKOAK 163 70,56 367.843 83,82

ENPRESAKOAK 521 77,53 84.028 81,48

GUZTIRA 684 75,75 451.871 83,38

EAE-N APLIKA EAE-N APLIKA
DAITEZKEEN UKITURIKO DAITEZKEEN

HITZARMENAK HITZARMEN LANGILEAK HITZARMENEK
GUZTIEN UKITURIKO LANGILE

GAINEKO % GUZTIEN GAINEKO %

SEKTOREKOAK 68 29,44 71.000 16,18

ENPRESAKOAK 151 22,47 19.100 18,52

GUZTIRA 219 24,25 90.100 16,62



13. taula Euskal Autonomia Erkidegoan erregistraturiko hitzarmen kolektiboak,
2002an indarrean direnak eta artean burutu gabeak

4.3. Hitzarmen kolektiboak indarraldiaren arabera

2002ko negoziazio kolektiboan ageri da gehienbat urte anitzeko indarraldia daukaten hi-
tzarmenak negoziatu direla. Aurreko urtearekin alderaturik, urte aniztasuna mantendu egi-
ten da, eta aipagarria da urte anitzeko hitzarmen hauetariko batzuk 2001. urtean izenpetu
zirela, eta indarraldia urte horretarako, 2002rako eta 2003rako zeukatela.

Nabari da hitzarmen kolektiboen %92 (2002an indarrean diren hitzarmenak dituzten lan-
gileen %94) urtebete baino aldi luzeago baterako adostu direla, eta egitate hau halaxe
errepikatzen da lurralde eremu guztietan. Bai sektoreko negoziazio kolektiboan eta bai
enpresakoan, ukituriko langilerik gehienek bazituzten hiru urte edo gehiagorako indarral-
dia zuten hitzarmenak.

Era berean, urte anitzeko hitzarmen kolektibo hauen artean, nagusitzen dira hiru urte edo
gehiagorako izenpetutako hitzarmenak (erdia baino gehiago), salbuetsirik Gipuzkoan
–negoziazio kolektiboaren zatirik handienak bi urteko indarraldia baitu- eta EAEko organo
zentralean, urtebeteko indarraldiak baitu gehiengoa –ukituriko langileei dagokienez- zeren
eta bertako hitzarmen nagusiak –irakaskuntza pribatua eta ikastolak- urtebeteko indarral-
dikoak baitziren.

Beste alde batetik, hamar sektore hitzarmen kolektibo daude mugagabeko indarraldia
dutenak: papergintza, eraikuntza, arte grafikoak, eta Gipuzkoako ostalaritza; eta estatuko
eremukoak: paper orea, ogi irinak, edari freskagarrien industriak, haragi industriak, lan-
dare kontserbak eta argazkigintzaren industria. Hitzarmen hauetan, zenbait alor, hala nola
soldata igoerak eta lanaldia, urtero negoziatzen dira, eta beste alor batzuk ez dira alda-
tzen, hala nola lanbide sailkapena, zehatzeko araubidea, eta abar. Halaber, nekazaritza-
ko, itsasontzi izoztaileetako eta bakailao itsasontzietako lan ordenantzak ordezkatzeko
laudoak ere mugagabeko indarraldi dute
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EAE-N ERREGISTRATURIKO HITZARMEN KOLEKTIBOEK UKITZEN DITUZTEN LANGILEAK(1)

Aurreko Erreferentzia Ondoko Burutuurteetan urtean urteetan gabekoerregistratu erregistratu erregistratu hitzarmenakhitzarmenak hitzarmenak hitzarmenak
Ukituriko Ukituriko Ukituriko Ukituriko
langileak langileak langileak langileak

%/Guztizkoa %/Guztizkoa %/Guztizkoa %/Guztizkoa

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

(1) Taula honetan ez dira sartu EAEn eragina duten estatu mailako hitzarmenak.



8. grafikoa  Hitzarmenen indarraldia aplikazio eremuen arabera 
(% hitzarmenen kopuruaren arabera)

14. taula Hitzarmenen indarraldia

A.- Indarrean 2002an

B.- Indarrean 2001ean
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Hiru urte eta gehiago Bi urte Urtebete

%0

%20

%40

%60

%80

%100

Enpresa hitzarmenak Sektore hitzarmenak

URTE 1 2 URTE 3 URTE ETA GEHIAGO

Hit. %G/G Uk.La. %G/G Hit. %G/G Uk.La. %G/G Hit. %G/G Uk.La. %G/G

SEKTOREA 6 3,68 21.329 5,81 50 30,67 102.199 27,78 107 65,65 244.275 66,41

ENPRESA 52 9,98 4.928 5,87 142 27,26 18.455 21,96 327 62,76 60.645 72,17
PRIBATUA 49 10,13 4.650 6,09 129 26,65 15.117 19,79 306 63,22 56.626 74,12
PUBLIKOA 3 8,10 278 3,64 13 35,14 3.338 43,72 21 56,76 4.019 52,64

GUZTIRA 58 8,48 26.297 5,82 192 28,07 120.654 26,70 434 63,45 304.920 67,48

URTE 1 2 URTE 3 URTE ETA GEHIAGO

Hit. %G/G Uk.La. %G/G Hit. %G/G Uk.La. %G/G Hit. %G/G Uk.La. %G/G

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

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

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



15. taula  2002an indarrean diren hitzarmenen denbora eremua

9. grafikoa  2002an indarrean izanik EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboen
denbora eremua (hitzarmen kopurua, guztira: 684)

10. grafikoa  Ukituriko langile kopurua, 2002an indarrean izanik EAEn 
eragina duten hitzarmen kolektiboen denbora eremuaren arabera.

(ukituriko langile kopurua, guztira: 451.871)
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3 urte eta gehiago2 urteUrte 1

%8

%28

%64

%6

%27

%67

3 urte eta gehiago2 urteUrte 1

URTE 1 2 URTE 3 URTE ETA GEHIAGO
Hitzarmenak Ukituriko Hitzarmenak Ukituriko Hitzarmenak Ukituriko

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

ARABA 7,38 1,46 25,41 16,59 67,21 81,95
BIZKAIA 10,36 2,36 30,63 12,20 59,01 85,44
GIPUZKOA 12,37 0,94 37,11 63,45 50,52 35,61
LUR ART. (*) 11,11 77,18 33,33 6,18 55,56 16,64

EAE 10,02 6,98 30,72 29,70 59,26 63,32
ESTATUA 5,33 1,31 22,67 15,04 72,00 83,65

GUZTIRA 8,48 5,82 28,07 26,70 63,45 67,48

(*) EAEko lurralde arteko eremua.



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

11. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboen indarraldien bilakaera 
(urte bakoitzerako indarrean diren hitzarmen guztien gaineko %)

Urte bakoitzean kalkulaturiko negoziazioari, negoziazio partzial puska handi bat gehitu
beharko litzaioke, zeren eta, mugagabeko iraupena duten hitzarmenez gain, negoziazio
kolektiboaren zati batek zehaztu gabe eta  geroko uzten baititu zenbait gai (soldata eta
lanaldia funtsean) urte bakoitzean berrikusteko (landare kontserbak, IKT, Pferd, eta abar),
eta honek burutu beharreko negoziazio kolektiboaren ehunekoa handituko luke.

Azkenik, luzapen automatikoa xedatzen duten hitzarmenez gain, badira hitzarmen kolek-
tibo batzuk luzapenarekin batera KPIari lotutako soldata igoera bat dakartenak (publizita-
tea, Garbile, Estingraf, Croselling, eta abar).
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5. kapitulua

Negoziazio prozesuak





5. NEGOZIAZIO PROZESUAK

2002ko negoziazio kolektiboa korapilatsua izan da batez ere zenbait faktore estrategiko
direla medio (gai batzuen eta lurralde eremuaren gaineko desadostasunak, egoera
sozioekonomikoa aztertzerakoan desadostasunak, estrategia desberdinak, eta abar) eta
hainbat gatazka sortu du eremu batzuetan.. 

5.1. Erakundeen orientabideak 

Sindikatuak

2002. urteko negoziazio kolektiborako sindikatuek jarraian laburbiltzen ditugun errebindi-
kazio ildoak aurkeztu zituzten.

Orokorrean sindikatuek lanaldia murriztea aldarrikatu zuten (35 orduetarantz) enplegua
sortzeko bide gisa, ohiturazko aparteko orduak desagerraraztea eta lanpostuen zerrendak
berriztatzea eta ordeztea, Lan Harremanen Kontseiluaren enpleguari buruzko akordioan
adostu zen moduan. Bestalde, ABLEen edo azpikontraten bitartez kontrataturiko langileen
bermeak areagotzearen aldeko apustua ere egin zuten.

CEOEk eta CCOO eta UGT sindikatuek hitzarmen bat sinatu zuten eta soldaten igoera-
ren urkila itundu zuten %2ren eta %3ren artean produktibitatearen arabera. ELAk eta
LABek uko egin zioten hitzarmen honi. Zenbait sindikatuk eskakizun handiagoak aurkez-
tu dituzte produktibitate eta mozkinen arabera.

Era berean, sindikatuek defendatu zituzten enpleguaren egonkortasuna, kontratazioaren
kausalizatzea, behin-behinekotasuna mugatzea, enplegu kolokatasuna eta kontratazio
abusuak saihestea, aldizkako lan finkoa eta lanaldi partzialeko lana arautzea, lanaldiaren
banaketa irregularra arautzea, prestakuntza eta praktikaldiko kontratazioa mugatzea,

43



laneko arriskuen prebentzioa sendotzea, gazte eta emakumeenganako bereizkeria ekidi-
tea,la bizitza eta bizitza pertsonala bateratu ahal izatea eta subrogazioa sartzea.
Desadostasunak egon ziren, ordea, sindikatuen artean lan harremanen lehentasunezko
lurralde eremuari eta presio bideei dagokienean

Azkenik, aipatutako orientabide komunez gain, sindikatu bakoitzak beste gomendio
batzuk plazaratu zituen zenbait gairi buruz, esate baterako, pentsioen konpromisoen
esternalizazioa, jaiegun nazional batzuk ezartzea, borondatezko gizarte aurreikuspenak,
ezgai egoeren kontrola eta mutua aukeratzea, etengabeko lanbide prestakuntza, soldata
sorta murriztea eta soldata eskala bikoitza eta lanaldi aldakorreko kontratuak ekiditea, lan
merkatuan lehengo aldiz lanbideratzeko kontratu berriaren ordainketa kontrolatu eta
mugatzea, konpromiso eraginkor, finko eta zenbatekotuak lortzea aldi baterako kontratuak
kontratu finkoak bihurtzeko, lanari legozkiokeen ondorioak saihestea errepresaliatu politi-
koentzat, euskalduntze egitarau zehatzak enpresetan euskara lan munduan normaliza-
tzeko, lan gatazkak konponbideratzeko borondatezko prozedurak, bideozaintza
mugatzea, komunikazioen bortxaezintasuna, sarbide librea iragarki taula sindikal birtuale-
tara, dohaineko mediku azterketak, ingurumena, oporretako bosgarren astea, soldaten
berrikuspen klausulak, soldata aldakorra mugatzea, kontratuen amaiera traumatikoak sai-
hestea, zerbitzu enpresa berrien kontrola, behin-behineko langileen portzentajea muga-
tzea, jazarpen sexuala eta morala arautzea, enpresen ondorengotzen jarraipena,
nahitaezko erretiroa, iraupen luzeko hitzarmenak saihestea, ultrajarduera eta funtziona-
rioen negoziazio eremu berezia eta lurralde egitura sindikala negoziazioa homogeneiza-
tzeko.

Enpresarien elkarteak

Confebaskek lehiari eta malgutasunari ematen die lehentasuna, enpresentzako konku-
rrentzia jarrera ona erdiesteko eta oinarri horiek isla izan dezaten negoziazio kolektiboan,
eta lan kostuak merka daitezen konkurrentziaren aldean kostuen igoera txikiago baten
bidez edo produktibitatea handitzearen bidez. Xede horretarako, gomendatzen du nego-
ziazio kolektiboa joritzea eta ohiko gaien aldamenean antolamendu neurri malgutzaile eta
produktiboak sartzea enpresaren produktibitatea handitzeko eta enplegua sortzeko duten
ahalmena areagotzeko

Enpresa jarduera mantentzeko eta, horrenbestez, baita enplegua eta beronen egonkorta-
suna ere, enpresarien konfederazioak soldaten moderazioa gomendatzen du, eta
CEOEren, CCOOen eta UGTren arteko akordioa aipatzen du, baina begi bistatik galdu
gabe unitateko lan kostuak, lerradurak (sustapenak, antzinatasun berriak, etab.) eta, nola-
nahi den ere, sektore edo enpresa bakoitzeko errealitatea kontuan hartuta.

Confebasken aburuz lanaldia murrizteak kostuak handitzea dakar berekin eta bakarrik
konpentsazio neurriak berdin dezakete igoera hau, benetako denbora kontuan hartuta,
dena dela.

Halaber, enpresarien elkarteak gogorarazten du pentsioen konpromisoak esternalizatze-
ko epea, kontratatzeko zurruntasuna dakarten neurriak errefusatzen ditu, lan arriskuen
prebentzioan erantzunkidetasuna azpimarratzen du eta aurreko gomendioak errepikatzen
ditu beste gai batzuei dagokienean ere (ultrajarduera, Preco –gatazkak konpontzeko pro-
zedura, osotasunarekiko lotura, emakume langilea, lanerako ezintasun iragankorra, etab.)
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5.2. Prozesuen iraupena

2002an indarrean zeuden sektoreko hitzarmenak negoziatzeko prozesuen luzerari buruz
eskura daukagun informazioa aztertu ondoren, esan daiteke negoziazioa aurreko urtekoa
baino laburragoa izan dela, halatan, batez besteko iraupena, hau da, negoziatzeko
mahaia eratu zen egunetik hasi eta 2002an sektoreko hitzarmen kolektiboa sinatu zen
egunera arte, batez beste, ia sei hilabetekoa (180 egun) izan zen EAEn, eta 2002rako
metatutako negoziazio kolektiboan (indarrean zeuden hitzarmen kolektibo guztiak kon-
tuan harturik) batez besteko iraupen hori 179 egunekoa izan dela (2001ean 206 egune-
koa izan zen urte horretan erregistratutakoentzat eta 199 metatutako negoziazioan).

Lurralde eremuak aztertuta, esan behar da negoziazio prozesu batzuei buruzko informa-
ziorik ezin izan dugula eskuratu (Bizkaiko hormigoiak eta harrobiak, Gipuzkoako metala-
ren merkataritza, eta abar). Nolanahi den ere, EAEko sektoreko hitzarmenen %86ri
buruzko azterketa egin da, eremu horretako langileen %91 ukitzen dituena.

Araban 2002an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak nego-
ziatzeko prozesuek batez beste 105 egun iraun dute. Metatutako negoziazio kolektiboa-
ren batez bestekoa handiagoa izan da (156 egunekoa). Negoziaziorik luzeena etxez
etxeko laguntzaren sektoreko hitzarmenarena izan da eta urte bat baino gehiago (583
egunez) luzatu zen. Beste muturrean, emakumezkoen ile-apaindegien sektoreko hitzar-
mena nabarmentzen da laburtasunagatik (27 egun).

Bizkaian 2002an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak nego-
ziatzeko prozesuek batez beste 140 egun iraun dute (metatutakoak, berriz, 211 egun).
Negoziaziorik luzeena Bilboko portuko zamaketarien sektoreko hitzarmenarena izan da
eta urte bat baino luzeago (443 egunez) iraun zuen. Beste muturrean, zinematografia
banaketa sektoreko hitzarmena nabarmentzen da laburtasunagatik (egun bakarra).

Gipuzkoan 2002an erregistratu zen eta urte horretan indarrean zegoen sektoreko nego-
ziazio kolektiboak batez beste 246 egun iraun du (163 egun metatutakoan). Negoziazio
prozesurik luzeena Pasaiako zama lanen sektoreko hitzarmenarena izan da (704 egun).
Laburrena, berriz, arrain handizkariena(egun bakarra).

Lurralde arteko eremuko hitzarmenetan 2002an indarrean zegoen eta urte berean erre-
gistratu zen sektoreko negoziazio kolektiboak 224 egunetan luzatu zen, batez beste. (209
egunekoa metatutakoan). Negoziazio prozesurik luzeena irakaskuntza pribatuarena izan
da (391egun) eta laburrena, berriz, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko zentroen gar-
biketa kontraten 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
beiraren industriaren sektoreko hitzarmena negoziatzeko prozesua 43 egunekoa izan
arren, hitzarmena 1999az geroztik berritu gabe egotea.
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16. taula  EAE-n 2002an erregistraturiko eta 2002. urtean indarrean ziren sektoreko
hitzarmen kolektiboetako negoziazio prozesuen iraupena

17. taula  EAE-n 2002an eta aurreko edo ondoko urteetan erregistraturiko 
eta 2002. urtean indarrean ziren sektoreko hitzarmen kolektiboetako 

negoziazio prozesuen iraupena
(metaturiko negoziazio kolektiboa)

12. grafikoa  Urte bakoitzean indarrean ziren sektoreko hitzarmen kolektiboetako
negoziazio prozesuen iraupena 

(metaturiko negoziazio kolektiboaren batez besteko egunak)

46

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

EREMUA
AZTERTURIKO UKITURIKO NEGOZIAZIO PROZESUAREN

HITZARMEN KOPURUA LANGILE KOPURUA BATEZ BESTEKO EGUNAK

ARABA 5 10.637 105

BIZKAIA 6 1.248 140

GIPUZKOA 8 10.084 246

LUR. ART.* 2 4.931 224

EAE 21 26.900 180

* LUR. ART.: EAEko lurralde artekoak 

EREMUA
AZTERTURIKO UKITURIKO NEGOZIAZIO PROZESUAREN

HITZARMEN KOPURUA LANGILE KOPURUA BATEZ BESTEKO EGUNAK

ARABA 18 38.786 156

BIZKAIA 24 110.079 211

GIPUZKOA 29 103.595 163

LUR. ART.* 4 21.817 209

EAE 75 274.277 179

* LUR. ART.: EAEko lurralde artekoak 

EAEGipuzkoaBizkaiaAraba

1997 1998 1999 2000 2001

153

209

179
162 159

197
218

233
215

254

163 169
148 144

166
177

197
188

174

199

2001

156

211

163
179



5.3. Lan gatazkak

2002. urtea 2001 baino gatazkatsuagoa izan da. Grebei buruz eskura daitekeen informa-
zioaren arabera, greba kopurua mantendu egin bada ere (2002an 191 eta 2001ean 192),
alabaina hauek ukitu zituzten langileen kopuruak %540,2 egin zuen gora eta lan egin
gabeko egunek ere %122,5 egin zuten gora. Zenbaki hauek azaltze aldera, langabezia-
ren erreformaren kontra burutu ziren bi greba orokorren garrantzi handiari erreparatu
behar diogu, hau dela eta negoziazio kolektiboa gatazka sorburu gisa %86,6 behera egin
du.

18. taula  EAE-ko lan grebak 2002an

Beste alde batetik, 2001. urtearen aldean, ofizialduriko gatazka kolektiboak ere (lan admi-
nistrazioko agintaritzaren eta Precoren aurrean aurkeztuak) gehitu egin dira denbora
berean %1,7 eta hauek ukitu dituzten langileak ere %3,7 gehiago hazi dira. 

13. grafikoa  Lan gatazkak direla kausa lan egin gabeko egun kopurua (2002)

Aipatu ditugun greba orokorrez gain, 2002. urtean barrena hainbat greba egon da beste
zenbait sektoretan (ej.: hormigoiak eta harrobiak Bizkaian, eta abar), enpresatan (adibi-
dez: Telefónica), eta administrazioan eta erakunde publikoetan (adibidez: Osakidetza) eta
enpresa publikoetan (Renfe, Feve, eta abar), hainbat arrazoi direla eta. 
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GREBA
UKITURIKO LAN EGIN

EREMUA KOPURUA LANGILE GABEKO EGUN
KOPURUA KOPURUA

ARABA 41 173.779 182.358

BIZKAIA 94 260.813 294.126

GIPUZKOA 56 169.626 182.344

EAE 191 604.218 658.828

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
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19. taula  2002ko lan grebak zergatiaren arabera

14. grafikoa  Negoziazio kolektiboari lotutako lan gatazkak lan egin gabeko 
egunen arabera.

2002an izandako greben zergati nagusia ez zegoen loturik hitzarmenen negoziazioari.
Aurreko urteekin alderaturik, greben zergati gisa, negoziazio kolektiboaren ehunekoak
behera egiten du (1999. urtean lan egin gabeko egunen %4,2 izan zen, urte horretan
greba orokor garrantzitsu bat izan zen; 2000. urtean %74, 2001. urtean %84,71 eta 2002.
urtean %6,2). 
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

GREBA
UKITURIKO LAN EGIN

KOPURUA LANGILE GABEKO EGUN
KOPURUA KOPURUA

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA 90 8.385 41.057

GREBA OROKORRAK 6 587.120 587.120

BESTE BATZUK 95 8.713 30.651

GUZTIRA 191 604.218 658.828

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

Negoziazio kolektiboa Greba orokorrak Beste zergati batzuk

%6
%5

%89



20. taula  EAE-n 2002. urtean lan grebengatik lan egin gabeko egunak

Halaber, grebak lan egin gabeko egunen arabera aztertzen baditugu, ageri da negoziazio
kolektiboarekin lotura zuzenik gabeko zergatiak, greben sorburu nagusi bezala, hiru lurral-
deetara hedatzen direla. Era berean, negoziazio kolektiboarekin lotura zuzenik gabe sor-
tutako grebak direla kausa lan egin gabeko egunak ere nabarmenki handitu ziren 2002.
urtean 2001. urtearen aldean. Hau dela eta, kontuan hartu beharrekoa da 2002. urtearen
ekainean buruturiko greba orokorrek guztizko zenbakiaren gainean eduki zuten eragina.

21. taula  Lan grebengatik lan egin gabeko egunen bilakaera
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EAE EAE EAE EAE
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE (2002) (2001) (2000) (1999)

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

NEGOZIAZIO 5.439 21.378 14.240 41.057 6,2 84,6 73,5 4,3
KOLEKTIBOA

SOLDATAK —— 847 —— 847 0,1 5,6 1,8 0,3

LAN 167 87 —— 254 0,03 0,9 1,4 0,4
ANTOLAMENDUA

EZBEHARRAK —— 46 8 54 0,01 3,5 16,7 3,3

BESTE GATAZKA 176.752 271.768 168.096 616.616 93,6 5,4 6,6 91,7
BATZUK

GUZTIRA 182.358 294.126 182.344 658.828 100 100 100 100

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

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE
02/01 (%) 02/01 (%) 02/01 (%) 02/01 (%)

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA -86,4 -73,5 -88,9 -83,5

GUZTIRA 229,6 204,7 26,4 122,5





6. kapitulua

Negoziatzaileak





6. NEGOZIATZAILEAK

Atal honetan, hitzarmenak negoziatzeko parte hartu duten sindikatuei eta enpresarien
elkarteei buruz dihardugu. Lehenengo azpiatalean aztertuko da langileen erakundeen
ordezkagaitasuna, sektore hitzarmen nagusien negoziazioetan eta hitzarmen kolektiboak
izenpetzerakoan (enpresa eta sektorekoetan) izan duten ordezkaritza. Bigarren azpiata-
lean enpresarien elkarteek sektore hitzarmenak izenpetzerakoan izan duten parte har-
tzeari buruz dihardugu.

Atal hau egin ahal izateko erabilitako iturriak, argitaraturiko hitzarmenen testuak eta, hi-
tzarmenen sinatzaileak identifikatu ahal izateko, Laneko lurralde ordezkaritzek eskainita-
ko erregistro fitxak izan ditugu. Halaber, sindikatuen ordezkagaitasuna neurtu ahal
izateko, 2001eko abenduaren 31ko hauteskunde sindikalen emaitzak ere erabili ditugu.

6.1. Langileen ordezkariak

Langileen ordezkariei dagokienez  ondoko informazioa aurkezten da:

6.1.1. Ordezkagaitasuna

Sindikatuen ordezkagaitasuna zenbatetsi ahal izateko, negoziazio kolektiboari begira, oso
argigarria da informazioa zilegitasun honen sorburutik aurkeztea, esan nahi baita hautes-
kunde sindikalen emaitzetatik. Halaber, ohartarazi beharrekoa da, indarrean dagoen arau-
diak prozesu dinamiko bat ahalbideratzen du hauteskundeei dagokienez, eta hau dela
medio langileen ordezkariak aldatuz doaz hauteskunde berriak egin ahala. Aurkeztuko
dugun informazioa irudi estatiko bat da, argazki finko bat alegia, data jakin batekoa
(2001eko abenduaren 31).
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22. taula  Hauteskunde sindikalen behin-behineko emaitzak 
2001eko abenduaren 31n

(Ordezkarien kopurua guztira, eta ehunekoak sektore pribatuan 
eta sektore publikoan)

6.1.2 Negoziazio mahai nagusien osaera

Jarraian, EAEko sektore nagusietan gure erkidegoko sindikatuek duten ordezkagaitasuna
eskainiko dugu, , hauteskunde sindikalen emaitzen arabera, 2001eko abenduaren 31eko
datarekin.

Informazio hau negoziazio kolektiboaren eremu zabaletan bereizia aurkeztuko dugu.

NEKAZARITZA-ARRANTZA

23. taula  Sindikatuen ordezkaritza arrastre arrantza sektorean

Badaude arraste arrantzako sektore hitzarmenak Bizkaian eta Gipuzkoan.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S.G.* GUZTIRA

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

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

GIPUZKOA 2.696 938 1.453 586 18 83 135 133 6.042
(%44,62) (%15,52) (%24,05) (%9,70) (%0,30) (%1,37) (%2,24) (%2,20) (%100)

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

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

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

BIZKAIA 20 1 27 0 0 0 0 0 48
%41,67 %2,08 %56,25 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

GIPUZKOA 1 6 0 0 0 0 0 0 7
%14,29 %85,71 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 21 7 27 0 0 0 0 0 55
GUZTIRA %38,18 %12,73 %49,09 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



ERAIKUNTZA

24. taula  Sindikatuen ordezkaritza eraikuntza sektorean

Badaude eraikuntzako sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan.

INDUSTRIA

25. taula  Sindikatuen ordezkaritza industria siderometalurgikoaren sektorean

Badaude siderometalurgiako industriaren sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan.
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ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 46 62 8 49 0 0 2 0 167
%27,54 %37,13 %4,79 %29,34 %0,00 %0,00 %1,20 %0,00 %100

BIZKAIA 159 124 17 94 3 2 5 6 410
%38,78 %30,24 %4,15 %22,93 %0,73 %0,49 %1,22 %1,46 %100

GIPUZKOA 193 62 46 75 0 0 0 1 377
%51,19 %16,45 %12,20 %19,89 %0,00 %0,00 %0,00 %0,27 %100

EAE 398 248 71 218 3 2 7 7 954
GUZTIRA %41,72 %25,99 %7,44 %22,85 %0,31 %0,21 %0,74 %0,74 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 374 149 159 238 64 42 26 34 1.086
%34,44 %13,72 %14,64 %21,92 %5,89 %3,87 %2,39 %3,13 %100

BIZKAIA 1.047 586 345 423 71 32 26 45 2.575
%40,66 %22,76 %13,40 %16,43 %2,76 %1,24 %1,00 %1,75 %100

GIPUZKOA 922 342 530 194 7 32 0 61 2.088
%44,16 %16,38 %25,38 %9,29 %0,34 %1,53 %0,00 %2,92 %100

EAE 2.343 1.077 1.034 855 142 106 52 140 5.749
GUZTIRA %40,75 %18,73 %17,99 %14,87 %2,47 %1,84 %0,91 %2,44 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



26. taula  Sindikatuen ordezkaritza industria kimikoaren sektorean

Badago Estatu eremuko industria kimikoaren sektore hitzarmen bat.

27. taula  Sindikatuen ordezkaritza arte grafikoen sektorean

Badago Estatu eremuko arte grafikoen sektore hitzarmen bat eta lurraldeko bi Bizkaian
eta Gipuzkoan.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 48 56 13 66 2 7 7 9 208
%23,08 %26,92 %6,25 %31,73 %0,96 %3,37 %3,37 %4,33 %100

BIZKAIA 158 74 47 92 8 6 13 14 412
%38,35 %17,96 %11,41 %22,33 %1,94 %1,46 %3,15 %3,40 %100

GIPUZKOA 81 34 68 29 2 1 0 9 224
%36,16 %15,18 %30,36 %12,95 %0,89 %0,45 %0,00 %4,02 %100

EAE 287 164 128 187 12 14 20 32 844
GUZTIRA %34,00 %19,43 %15,17 %22,16 %1,42 %1,66 %2,37 %3,79 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 18 3 6 5 1 0 0 1 34
%52,94 %8,82 %17,65 %14,71 %2,94 %0,00 %0,00 %2,94 %100

BIZKAIA 53 20 22 23 4 2 1 1 126
%42,06 %15,87 %17,46 %18,25 %3,17 %1,59 %0,79 %0,79 %100

GIPUZKOA 40 16 49 1 0 0 0 5 111
%36,04 %14,41 %44,14 %0,90 %0,00 %0,00 %0,00 %4,50 %100

EAE 111 39 77 29 5 2 1 7 271
GUZTIRA %40,96 %14,39 %28,41 %10,70 %1,85 %0,74 %0,37 %2,58 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



28. taula  Sindikatuen ordezkaritza zuraren industria sektorean

Badaude zuraren industriaren sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan, alabaina
Gipuzkoan altzarien industriak ere badu bere hitzarmena.

29. taula  Sindikatuen ordezkaritza paperaren industria sektorean

Badago Estatu eremuko paperaren industriaren sektore hitzarmen bat eta lurralde ere-
muko beste bat Gipuzkoan.
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NEGOZIATZAILEAK

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 19 3 7 19 1 0 0 1 50
%38,00 %6,00 %14,00 %38,00 %2,00 %0,00 %0,00 %2,00 %100

BIZKAIA 81 22 19 19 3 0 1 0 145
%55,86 %15,17 %13,10 %13,10 %2,07 %0,00 %0,69 %0,00 %100

GIPUZKOA 37 9 26 8 2 1 0 0 83
%44,58 %10,84 %31,33 %9,64 %2,41 %1,20 %0,00 %0,00 %100

EAE 137 34 52 46 6 1 1 1 278
GUZTIRA %49,28 %12,23 %18,71 %16,54 %2,16 %0,36 %0,36 %0,36 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 7 1 0 0 0 1 0 0 9
%77,78 %11,11 %0,00 %0,00 %0,00 %11,11 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 35 6 6 5 0 0 0 0 52
%67,31 %11,54 %11,54 %9,62 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

GIPUZKOA 44 20 27 3 0 0 0 4 98
%44,90 %20,41 %27,55 %3,06 %0,00 %0,00 %0,00 %4,08 %100

EAE 86 27 33 8 0 1 0 4 159
GUZTIRA %54,09 %16,98 %20,75 %5,03 %0,00 %0,63 %0,00 %2,52 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



ZERBITZUAK

30. taula  Sindikatuen ordezkaritza metalaren merkataritza sektorean

Badaude metalaren merkataritzaren sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan

31. taula  Sindikatuen ordezkaritza janarien merkataritza sektorean

Badaude janarien merkataritzaren sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan, baina
Gipuzkoan sektoreko hitzarmenak industria ere barnean hartzen du. 
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ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 18 5 6 8 0 1 0 4 42
%42,86 %11,90 %14,29 %19,05 %0,00 %2,38 %0,00 %9,52 %100

BIZKAIA 106 17 14 27 1 1 2 13 181
%58,56 %9,39 %7,73 %14,92 %0,55 %0,55 %1,10 %7,18 %100

GIPUZKOA 60 18 14 7 0 2 0 0 101
%59,41 %17,82 %13,86 %6,93 %0,00 %1,98 %0,00 %0,00 %100

EAE 184 40 34 42 1 4 2 17 324
GUZTIRA %56,79 %12,35 %10,49 %12,96 %0,31 %1,23 %0,62 %5,25 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 14 8 0 13 0 3 0 1 39
%35,90 %20,51 %0,00 %33,33 %0,00 %7,69 %0,00 %2,56 %100

BIZKAIA 60 31 14 37 4 1 3 0 150
%40,00 %20,67 %9,33 %24,67 %2,67 %0,67 %2,00 %0,00 %100

GIPUZKOA 31 12 23 3 0 0 0 5 74
%41,89 %16,22 %31,08 %4,05 %0,00 %0,00 %0,00 %6,76 %100

EAE 105 51 37 53 4 4 3 6 263
GUZTIRA 39,92 %19,39 %14,07 %20,15 %1,52 %1,52 %1,15 %2,28 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



32. taula  Sindikatuen ordezkaritza ehunen merkataritza sektorean

Badaude ehunkien merkataritzaren sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan.

33. taula  Sindikatuen ordezkaritza erostetxe handien sektrean

Badago Estatu eremuko erostetxe handien sektore hitzarmen bat. Nabarmentzekoa da
FASGA sindikatuaren presentzia “Beste” sindikatu batzuen atalean.
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ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 2 2 0 10 0 1 0 0 15
%13,33 %13,33 %0,00 %66,67 %0,00 %6,67 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 39 6 4 6 0 0 0 0 55
%70,91 %10,91 %7,27 %10,91 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

GIPUZKOA 8 2 3 1 0 0 0 0 14
%57,14 %14,29 %21,43 %7,14 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 49 10 7 17 0 1 0 0 84
GUZTIRA %58,33 %11,90 %8,34 %20,24 %0,00 %1,19 %0,00 %0,00 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 8 1 3 13 0 0 6 8 39
%20,51 %2,56 %7,69 %33,33 %0,00 %0,00 %15,38 %20,51 %100

BIZKAIA 10 12 22 17 0 0 34 3 98
%10,20 %12,24 %22,45 %17,35 %0,00 %0,00 %34,69 %3,06 %100

GIPUZKOA 16 15 9 4 0 0 3 0 47
%34,04 %31,91 %19,15 %8,51 %0,00 %0,00 %6,38 %0,00 %100

EAE 34 28 34 34 0 0 43 11 184
GUZTIRA %18,48 %15,22 %18,48 %18,48 %0,00 %0,00 %23,37 %5,97 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



34. taula  Sindikatuen ordezkaritza ostalaritza sektorean

Badaude ostalaritzaren sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan

35. taula Sindikatuen ordezkaritza bulegoen sektorean

Badaude bulegoen sektoreko hitzarmenak Bizkaian eta Gipuzkoan. Araban ez dago hi-
tzarmenik eremu honetan.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 13 22 1 33 0 0 0 0 69
%18,84 %31,88 %1,45 %47,83 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 131 47 42 54 2 1 6 8 291
%45,02 %16,15 %14,43 %18,56 %0,69 %0,34 %2,06 %2,75 %100

GIPUZKOA 89 16 56 15 0 0 0 4 180
%49,44 %8,89 %31,11 %8,33 %0,00 %0,00 %0,00 %2,22 %100

EAE 233 85 99 102 2 1 6 12 540
GUZTIRA %43,15 %15,74 %18,33 %18,89 %0,37 %0,19 %1,11 %2,22 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 13 6 7 1 0 1 0 4 32
%40,63 %18,75 %21,88 %3,13 %0,00 %3,13 %0,00 %12,50 %100

BIZKAIA 121 33 16 21 1 1 2 22 217
%55,76 %15,21 %7,37 %9,68 %0,46 %0,46 %0,92 %10,14 %100

GIPUZKOA 42 21 13 10 0 0 0 5 91
%46,15 %23,08 %14,29 %10,99 %0,00 %0,00 %0,00 %5,49 %100

EAE 176 60 36 32 1 2 2 31 340
GUZTIRA %51,76 %17,65 %10,59 %9,41 %0,29 %0,59 %0,59 %9,12 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



36. taula Sindikatuen ordezkaritza eraikin eta lokalen garbiketa sektorean

Badaude eraikin eta lokalen garbiketa sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan, bai
eta zentro ofizialen garbiketa kontratentzako hitzarmenak ere (Eusko Jaurlaritza, Osaki-
detza, eta abar)

37. taula Sindikatuen ordezkaritza osasun pribatu eta ospitaleratze sektorean

Badaude osasun pribatu eta ospitaleratze sektoreko hitzarmenak Bizkaian eta Gipuzkoan.
Ez dago hitzarmenik Araban. Sindikatuen artetik (SATSE. SAE, CGT, eta abar) %10 gain-
diturik, nabarmentzekoa da SATSE Araban eta Bizkaian.
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NEGOZIATZAILEAK

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 19 11 6 54 14 5 7 0 116
%16,38 %9,48 %5,17 %46,55 %12,07 %4,31 %6,03 %0,00 %100

BIZKAIA 97 59 18 109 4 36 6 0 329
%29,48 %17,93 %5,47 %33,13 %1,22 %10,94 %1,82 %0,00 %100

GIPUZKOA 80 30 26 32 0 24 0 1 193
%41,45 %15,54 %13,47 %16,58 %0,00 %12,44 %0,00 %0,52 %100

EAE 196 100 50 195 18 65 13 1 638
GUZTIRA %30,72 %15,67 %7,84 %30,56 %2,82 %10,19 %2,04 %0,16 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 2 6 0 6 0 0 4 0 18
%11,11 %33,33 %0,00 %33,33 %0,00 %0,00 %22,23 %0,00 %100

BIZKAIA 29 13 5 0 0 1 10 1 59
%49,15 %22,03 %8,47 %0,00 %0,00 %1,69 %16,95 %1,69 %100

GIPUZKOA 67 11 21 4 0 3 0 2 108
%62,04 %10,19 %19,44 %3,70 %0,00 %2,78 %0,00 %1,85 %100

EAE 98 30 26 10 0 4 14 3 185
GUZTIRA %52,97 %16,22 %14,05 %5,41 %0,00 %2,16 %7,57 %1,62 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



38. TAULA Sindikatuen ordezkaritza segurtasun sektorean

Badago Estatu eremuko segurtasun sektoreko hitzarmen bat.

39. taula Sindikatuen ordezkaritza merkantzien errepideko garraio sektorean

Badaude merkantzien errepideko garraio sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 8 11 0 2 3 0 0 0 24
%33,33 %45,83 %0,00 %8,33 %12,50 %0,00 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 19 40 0 31 22 0 3 2 117
%16,24 %34,19 %0,00 %26,50 %18,80 %0,00 %2,56 %1,71 %100

GIPUZKOA 12 12 0 29 0 0 0 0 53
%22,64 %22,64 %0,00 %54,72 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 39 63 0 62 25 0 3 2 194
GUZTIRA %20,10 %32,47 %0,00 %31,96 %12,89 %0,00 %1,55 %1,03 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 18 13 4 10 2 0 0 1 48
%37,50 %27,08 %8,33 %20,83 %4,17 %0,00 %0,00 %2,08 %100

BIZKAIA 67 44 12 18 1 2 0 3 147
%45,58 %29,93 %8,16 %12,24 %0,68 %1,36 %0,00 %2,04 %100

GIPUZKOA 49 11 28 4 0 0 0 0 92
%53,26 %11,96 %30,43 %4,35 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 134 68 44 32 3 2 0 4 287
GUZTIRA %46,69 %23,69 %15,33 %11,15 %1,05 %0,70 %0,00 %1,39 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



40. taula Sindikatuen ordezkaritza bidaiaren errepideko garraio sektorean

Badaude bidaiarien errepideko garraioarentzako sektore hitzarmenak hiru lurralde histori-
koetan.

41. taula Sindikatuen ordezkaritza banku pribatuen sektorean

Badago Estatu eremuko banku pribatuen sektoreko hitzarmen bat. Beste sindikatu ba-
tzuen artetik (CGT, AMI-BP, FITC, CC, CSI-CSIF, COAL, ATBEEE, eta abar) %10 gaindi-
turik, nabarmentzekoak dira CGT eta CC Araban, eta CGT Bizkaian. 
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NEGOZIATZAILEAK

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 9 3 4 14 1 1 0 0 32
%28,13 %9,38 %12,50 %43,75 %3,13 %3,13 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 32 17 4 32 4 0 0 2 91
%35,16 %18,68 %4,40 %35,16 %4,40 %0,00 %0,00 %2,20 %100

GIPUZKOA 10 3 6 19 0 0 3 0 41
%24,39 %7,32 %14,63 %46,34 %0,00 %0,00 %7,32 %0,00 %100

EAE 51 23 14 65 5 1 3 2 164
GUZTIRA %31,10 %14,02 %8,54 %39,63 %3,05 %0,61 %1,83 %1,22 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 11 7 4 11 0 0 15 1 49
%22,45 %14,29 %8,16 %22,45 %0,00 %0,00 %30,61 %2,04 %100

BIZKAIA 58 55 12 23 0 0 41 2 133
%30,37 %28,80 %6,28 %12,04 %0,00 %0,00 %21,46 %1,05 %100

GIPUZKOA 32 36 34 2 0 2 18 0 124
%25,81 %29,03 %27,42 %1,61 %0,00 %1,61 %14,52 %0,00 %100

EAE 101 98 50 36 0 2 74 3 364
GUZTIRA %27,75 %26,92 %13,74 %9,89 %0,00 %0,55 %20,33 %0,82 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



42. taula Sindikatuen ordezkaritza aseguruen sektorean

Badago Estatu eremuko aseguruen sektoreko hitzarmen bat. Ez dago %10era iritsiko den
sindikaturik (CTI, SICO, SIEGE, OTZA, SPS, eta abar).

43. taula Sindikatuen ordezkaritza zahar etxe pribatuen sektorean

Badago zahar etxe pribatu eta etxez etxeko laguntza sektoreko hitzarmen bat Estatu ere-
muan. 2003an negoziazio eremua sortzen da Bizkaian.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 1 11 0 1 0 4 0 0 17
%5,88 %64,71 %0,00 %5,88 %0,00 %23,53 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 63 24 20 11 0 0 9 6 133
%47,37 %18,05 %15,04 %8,27 %0,00 %0,00 %6,76 %4,51 %100

GIPUZKOA 20 10 7 0 0 0 4 1 42
%47,62 %23,81 %16,67 %0,00 %0,00 %0,00 %9,52 %2,38 %100

EAE 84 45 27 12 0 4 13 7 192
GUZTIRA %43,75 %23,44 %14,06 %6,25 %0,00 %2,08 %6,77 %3,65 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 2 0 0 0 0 0 0 0 2
%100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 28 5 4 8 0 0 1 0 46
%60,87 %10,87 %8,70 %17,39 %0,00 %0,00 %2,17 %0,00 %100

GIPUZKOA 5 0 2 0 0 0 0 0 7
%71,43 %0,00 %28,57 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 35 5 6 8 0 0 1 0 55
GUZTIRA %63,64 %9,09 %10,91 %14,54 %0,00 %0,00 %1,82 %0,00 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



44. taula Sindikatuen ordezkaritza irakaskuntza pribatuaren sektorean

Badago unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza pribatuaren sektoreko hitzarmen bat auto-
nomia eremuan. Sindikatuen artetik %10 gainditurik STEE-EILAS da nabarmentzekoa.

6.1.3. Erakunde negoziatzaileak eta sinatzaileak

Bigarrenez, 2002. urtean indarrean diren eta EAEn erregistratuak izan diren hitzarmenen
erakunde sinatzaileen gaineko informazioa aurkeztuko dugu.

45. taula Euskal Autonomia Erkidegoan erregistraturiko hitzarmenak
izenpetzerakoan langileeen ordezkarien parte hartzea
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NEGOZIATZAILEAK

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE S. G.* GUZTIRA

ARABA 38 15 2 9 1 0 16 1 82
%46,34 %18,29 %2,44 %10,98 %1,22 %0,00 %19,51 %1,22 %100

BIZKAIA 199 44 30 26 2 5 53 11 370
%53,78 %11,89 %8,11 %7,03 %0,54 %1,35 %14,32 %2,97 %100

GIPUZKOA 126 14 23 3 1 0 10 3 180
%70,00 %7,78 %12,78 %1,67 %0,56 %0,00 %5,56 %1,67 %100

EAE 363 73 55 38 4 5 79 15 632
GUZTIRA %57,44 %11,55 %8,70 %6,01 %0,63 %0,79 %12,50 %2,38 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 01.12.31eko datarekin (azken aldaketa 02.01.23ko datarekin)
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE IND.(S.G.)*

SEKTORE
HITZARM 32 59 39 59 6 3 2 0

(%S/L) 36,78 67,81 44,82 67,81 6,89 3,44 2,29 0,00
UKI. LANGI 56.517 268.369 199.063 256.739 3.834 11.295 925 0

(%S/L) 18,78 89,18 66,15 85,31 1,27 3,75 0,31 0,00

ENPRESA
HITZARM 247 163 122 163 37 34 23 51

(%S/L) 66,39 43,81 32,79 43,81 9,94 9,14 6,18 13,71
UKI. LANGI 43.629 40.495 28.467 40.750 10.412 6.644 4.347 9.337

(%S/L) 74,74 69,38 48,77 69,81 17,83 11,38 7,44 15,99

GUZTIRA
HITZARM 279 222 161 222 43 37 25 51

(%S/L) 60,78 48,36 35,07 48,36 9,36 8,06 5,44 11,11
UKI. LANGI 100.146 308.864 227.530 297.489 14.246 17.939 5.272 9.337

(%S/L) 27,87 85,96 63,32 82,79 3,96 4,99 1,46 2,59

* Independenteak (sindikatu gabeak)



ELAk hamar hitzarmenetarik seitan parte hartu du eta hauek hamar langiletarik ia hiru
ukitzen zituzten. Erakunde honek sektore hitzarmen baino enpresa hitzarmen gehiago
izenpetu ditu. Aipagarria da beste urte batzuen aldean izan duen parte hartze txikia, zeren
eta, bereziki, erakunde honek ez baititu sinatu sektore hitzarmen batzuk. Aurreko urtea-
rekin alderatuz gero parte hartze handiagoa izan du hitzarmenak izenpetzerakoan, baina
behera egiten du sindikatu honek sinaturiko hitzarmenek ukituriko langileen ehunekoak.

46. taula Araban erregistraturiko hitzarmenak izenpetzerakoan langileen
ordezkarien parte hartzea

CCOOk ia hitzarmenen erdiak izenpetu zituen eta hauek hamar langiletarik zortzi baino
gehiago ukitzen zituzten. 2001. urtearekin alderatuz gero, hitzarmenak izenpetzerakoan
bere parte hartzea handitzen du eta bai ukituriko langileen ehunekoa ere. Nabaria da
enpresa hitzarmenetan baino presentzia handiagoa duela sindikatu honek sektore hitzar-
menetan.

66

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE IND.(S.G.)*

SEKTOREA
HITZARM. 5 16 7 17 2 0 0 0

(%S/L) 27,77 88,88 38,88 94,44 11,11 0,00 0,00 0,00
UKI. LANG. 4.862 37.805 13.982 38.429 1.713 0 0 0

(%S/L) 12,53 97,47 36,07 99,08 4,41 0,00 0,00 0,00

ENPRESA
HITZARM. 66 45 35 56 19 15 7 14

(%S/L) 63,46 43,27 33,65 53,84 18,27 14,42 6,73 13,46
UKI. LANG. 13.408 12.736 7.486 13.057 3.419 1.849 700 2.050

(%S/L) 77,95 74,04 43,52 75,91 19,87 10,75 4,07 11,92

GUZTIRA
HITZARM. 71 61 42 73 21 15 7 14

(%S/L) 58,19 50,00 34,42 59,83 17,21 12,29 5,73 11,47
UKI. LANG. 18.270 50.541 21.468 51.486 5.132 1.849 700 2.050

(%S/L) 32,63 90,27 38,34 91,96 9,16 3,30 1,25 3,66

* Independenteak (sindikatu gabeak)



47. taula Bizkaian erregistraturiko hitzarmenak izenpetzerakoan langileen
ordezkarien parte hartzea

LABek, antzeman diren hitzarmenetan hirutik bat eta gehiago izenpeturik du eta hauek
hamar langiletarik sei baino gehiago ukitzen zituzten. Sindikatu honek bere pisurik han-
diena Gipuzkoako sektore negoziazioan dauka. Bere parte hartzea, berriz, behera egiten
du hitzarmenak izenpetzerakoan eta bai hitzarmen hauek ukituriko langileen ehunekoan
ere. 

48. taula Gipuzkoan erregistraturiko hitzarmenak izenpetzerakoan langileen
ordezkarien parte hartzea
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NEGOZIATZAILEAK

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE IND.(S.G.)*

SEKTOREA
HITZARM. 14 21 9 22 3 1 1 0

(%S/L) 42,42 63,63 27,27 66,66 9,09 3,03 3,03 0,00
UKI. LANG 23.000 121.998 74.030 121.270 1.288 8.911 413 0

(%S/L) 17,65 93,64 56,82 93,08 0,98 6,84 0,31 0,00

ENPRESA
HITZARM. 125 82 49 86 17 13 13 28

(%S/L) 66,13 43,38 25,92 45,50 8,99 6,87 6,87 14,81
UKI. LANG 19.403 17.549 10.845 19.132 5.793 2.173 1.741 5.807

(%S/L) 71,92 65,05 40,20 70,91 21,47 8,05 6,45 21,52

GUZTIRA
HITZARM. 139 103 58 108 20 14 14 28

(%S/L) 62,61 46,39 26,12 48,65 9,01 6,31 6,31 12,61
UKI. LANG 42.403 139.547 84.875 140.402 7.081 11.084 2.154 5.807

(%S/L) 26,96 88,74 53,97 89,28 4,50 7,05 1,37 3,69

* Independenteak (sindikatu gabeak)

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE IND.(S.G.)*

SEKTOREA
HITZARM. 9 20 20 18 0 0 1 0

(%S/L) 28,12 62,50 62,50 56,25 0,00 0,00 3,12 0,00
UKI. LANG. 6.838 106.182 105.287 94.656 0 0 512 0

(%S/L) 6,21 96,48 95,67 86,01 0,00 0,00 0,46 0,00

ENPRESA
HITZARM. 42 27 31 17 1 5 1 7

(%S/L) 64,61 41,54 47,69 26,15 1,54 7,69 1,54 10,77
UKI. LANG. 7.455 7.306 7.521 6.503 200 1.763 718 651

(%S/L) 68,85 67,47 69,46 60,61 11,08 16,28 6,63 6,01

GUZTIRA
HITZARM. 51 47 51 35 1 5 2 7

(%S/L) 52,57 48,45 52,57 36,08 1,03 5,15 2,06 7,21
UKI. LANG. 14.293 113.488 112.808 101.159 1.200 1.763 1.230 651

(%S/L) 11,82 93,89 93,32 83,69 0,99 1,46 1,02 0,54

* Independenteak (sindikatu gabeak)



UGTek, aztergai izan ditugun hitzarmenen ia erdiak izenpetu zituen eta hauek hamar lan-
giletarik zortzi baino gehiago ukitu zituzten. Enpresa hitzarmenetan baino parte hartze
handiagoa dauka sektore hitzarmenetan, eta nabarmentzekoak dira Araban eta Bizkaian
erregistraturikoak. Datu hauek 2001. urtekoekin alderatzen baditugu, behera egiten du
izenpetu dituen hitzarmenen ehunekoak, baina apurtxo bat gora egiten du hauek ukitu
dituzten langileen ehunekoak.

USOk, aztergai izan ditugun hitzarmenen %9 izenpetzerakoan parte hartu zuen, eta
hauek langileen %4 ukitu zituzten. Behera egiten du zertxobait izenpetu dituen hitzarme-
nen ehunekoak eta bai hitzarmen hauek ukitu dituzten langileen ehunekoak ere. Ez du
parterik hartu Gipuzkoan erregistratu direnak izenpetzerakoan. Sektore hitzarmenetan
baino parte hartze handiagoa du enpresa hitzarmenetan.

ESK-k handitu egiten du bere parte hartzea hitzarmen kolektiboak izenpetzean (%8) eta
bai hauek ukitu dituzten langileei dagokienez ere (%5). Enpresa hitzarmenetan dauka
bere parte hartzerik handiena eta bai Araban eta Bizkaian ere, lurraldeei dagokienez. 

49. taula EAE-ko lurralde arteko eremuko hitzarmenak izenpetzerakoan 
langileen ordezkarien parte hartzea

Beste alde batetik, erregistraturiko hitzarmenen %5etan eragina duten beste sindikatu
batzuen  gaineko informazioa ere jaso dugu, izan ere, hitzarmen hauek langileen %1 uki-
tzen dituzte. Hitzarmen kolektibo batzuk sinatu dituzten sektoreko sindikatuak dira, hala
nola STEE-EILAS, edo gutxiengoak, CGT bezala.

Sindikatu gabeko ordezkariei dagokienez (eskuarki independente deritzenak), EAEn erre-
gistraturiko enpresa hitzarmenen %14 izenpetu dituzte hauek, eta hitzarmen hauek eremu
horretako langileen %16 ukitzen zituzten. Lurraldeei begira, Bizkaia gailentzen da, ezen
bertan enpresa hitzarmenei loturik dauden langileen %21 ukitu zituzten hitzarmenak izen-
petu zituzten.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK BESTE IND.(S.G.)*

SEKTOREA
HITZARM. 4 2 3 2 1 2 0 0

(%S/L) 100,00 50,00 75,00 50,00 25,00 50,00 0,00 0,00
UKI. LANG. 21.817 2.384 5.764 2.384 833 2.384 0 0

(%S/L) 100,00 10,92 26,42 10,92 3,82 10,92 0,00 0,00

ENPRESA
HITZARM. 14 9 7 4 0 1 2 2

(%S/L) 100,00 64,28 50,00 28,57 0,00 7,14 14,28 14,28
UKI. LANG. 3.363 2.904 2.615 2.058 0 859 1.188 829

(%S/L) 100,00 86,35 77,76 61,19 0,00 25,54 35,35 24,65

GUZTIRA
HITZARM. 18 11 10 6 1 3 2 2

(%S/L) 100,00 61,11 55,55 33,33 5,55 16,66 11,11 11,11
UKI. LANG. 25.180 5.288 8.379 4.442 833 3.243 1.188 829

(%S/L) 100,00 21,00 33,27 17,64 3,31 12,88 4,71 3,29

* Independenteak (sindikatu gabeak)



15. grafikoa  Langileen ordezkariak EAEn erregistraturik eta 2002an indarrean
dauden hitzarmenak izenpetzerakoan (hitzarmen kolektiboen %)

16. grafikoa  Langileen ordezkariak EAEn erregistraturik eta 2002an indarrean
dauden hitzarmenak izenpetzerakoan (ukituriko langileen %)

Hala ere, esan beharrekoa da izenpetzean parte hartzea eta lehan aipatu dugun ordez-
kagaitasuna ez direla gauza bera. Era berean, izenpetzean ehuneko handiago bat izateak
ez du esan nahi sindikatu batek presentzia handiagoa izan duenik negoziazio mahaietan,
zeren eta negoziatzerakoan desadostasun batzuk sortuta sindikatuen artean, sindikatu
batzuek ez baitzituzten izenpetu hitzarmen batzuk. Hau dela eta, jarraian presentzia eta
izenpetzea alderatzen dituzten grafikoak erakutsiko ditugu. 
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17. grafikoa  Sindikatu gehiengodunek parte hartu duten eta izenpetu 
duten hitzarmen kopurua

18. grafikoa  Sindikatu gehiengodunek parte hartu duten eta izenpetu duten
hitzarmen kolektiboek ukituriko langile kopurua (milatan)

6.2. Enpresarien ordezkaritza

Sektore hitzarmenetatik lortutako informazioa aztertu ondoren, ondoko ondorio hauek
atera daitezke:

Confebasken antolatutako elkarteek (CEBEK, Adegi eta SEA) izenpetutako hitzarmenak
sektore hitzarmenen erdiak baino gehiago dira, eta hauek eremu horretako hamar langi-
letarik zortzi ukitzen dituzte. “Enpresarien beste elkarte batzuk oro har” izenburupean sail-
katutakoek, sektore hitzarmenen erdiak baino gehiago izenpetzean parte hartu dute,
baina langile kopuru txikiagoa ukitu dute (%39). 2001. urteko hitzarmenekin alderaturik,
mantendu egiten da Confebasken antolaturiko elkarteen eta enpresarien beste elkarteen
parte hartzea.
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50. taula  EAE-n erregistratu diren sektore hitzarmenak izenpetzerakoan
enpresarien elkarteek izan duten parte hartzea

19. grafikoa  EAEn erregistratu diren sektore hitzarmenak izenpetzerakoan
enpresarien elkarteek izan duten parte hartzea

Araban, SEA elkarteak, erregistraturiko sektore hitzarmenen erdiak izenpetzerakoan parte
hartu du, eta hauek aipaturiko eremu horretako hamar langiletarik zazpi ukitu dituzte.

Beste alde batetik, enpresarien beste elkarte batzuek ere sektore negoziazioaren erdiak
izenpetu zituzten, eta hauek  lagineko langileen %27 ukitu zituzten. 

2001eko negoziazio kolektiboari dagokionez, mantendu egin da SEAren eta enpresarien
beste elkarte batzuen parte hartzea.

51. taula  Araban erregistratu diren sektore hitzarmenak izenpetzerakoan
enpresarien elkarteek izan duten parte hartzea
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HITZARMENAK UKITURIKO
LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

CONFEBASK 47 54,02 243.380 80,87

BESTE 49 56,32 117.535 39,05

Confebask Enpresarien
beste elk.

54,02

80,87

56,32

39,05

Hitzarmen kolektiboen % Ukituriko langileen %

HITZARMENAK UKITURIKO
LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

SEA 9 50,00 28.070 72,37

BESTE 9 50,00 10.716 27,63



Bizkaiari dagokionez, CEBEK-ek sektoreko hiru hitzarmenetarik bitan parte hartu zuen,
eta hauek hamar langiletarik ia bederatzi ukitu zituzten. Beste elkarte batzuek, berriz, sek-
tore hitzarmenen ia %40 izenpetu dituzte, eta hauek sektoreko negoziazioak ukitzen
zituen langileen ia heren baten lan harremanak arautu dituzte.

2001eko negoziazio kolektiboari dagokionez, gorabehera txiki batzuk daude CEBEK-en
eta enpresarien beste elkarte batzuen parte hartzean, 2002. urteko negoziazioak hitzar-
men batzuk izenpetu gabe utzi zituelako.

52. taula  Bizkaian erregistratu diren sektore hitzarmenak izenpetzerakoan
enpresarien elkarteek izan duten parte hartzea

Gipuzkoan, Adegi elkarteak sektore hitzarmenen erdiak izenpetu ditu, eta hauek sektore
eremuko hamar langiletarik bederatzi ukitu dituzte. Enpresarien beste elkarte batzuek oro
har sektoreko hamar hitzarmenetarik zazpitan parte hartu dute, eta hauek hamar langile-
tarik lau ukitu dituzte.

2001eko negoziazio kolektiboari dagokionez, gorabehera txiki batzuk daude Adegiren eta
enpresarien beste elkarte batzuen parte hartzean, 2002. urteko negoziazioak hitzarmen
batzuk izenpetu gabe utzi zituelako.

53. taula  Gipuzkoan erregistratu diren sektore hitzarmenak izenpetzerakoan
enpresarien elkarteek izan duten parte hartzea
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HITZARMENAK UKITURIKO
LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

CEBEK 22 66,66 114.314 87,75

BESTE 13 39,39 41.247 31,66

HITZARMENAK UKITURIKO
LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

ADEGI 16 50,00 100.996 91,77

BESTE 23 71,87 43.755 39,76



54. taula  Eusko Jaurlaritzako Lan Zuzendaritzan erregistratu diren 
sektore hitzarmenak (lurralde artekoak) izenpetzerakoan enpresarien 

elkarteek izan duten parte hartzea

Lurralde arteko eremuko hitzarmenetan, Confebasken antolaturiko enpresarien elkarteek
ez dute parte hartu bat ere izenpetzerakoan, aitzitik enpresarien beste elkarteek aztertu-
riko lau akordioak sinatu dituzte.
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HITZARMENAK UKITURIKO
LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

CONFEBASK 0 0,00 0 0,00

BESTE 4 100,00 21.817 100,00





7. kapitulua

Edukiaren azterketa





7. EDUKIAREN AZTERKETA

Hitzarmen kolektiboen artikuluak aztertzeko, 2002rako indarraldia zuten erregistratuta-
koetan zeuden punturik adierazgarrienak jaso eta zenbatetsi ahal izateko egin zen esta-
tistika fitxatik abiatu gara, hala nola hitzarmenaren testutik bertatik ere.

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 negozia-
zio kolektiboaren aldean.

Atal honen edukiak bi multzo handitan bana genitzake: alde batetik, aztertzen da nego-
ziazioa etengabe berrikusi behar diren gaiei dagokienez, batez ere eduki ekonomikoak,
lanaldia, eta gatazkak ebazteari buruzko akordioak; beste alde batetik, puntu zehatzak
aztertzerakoan kontratazioa eta enpleguari dagozkienak hautatu dira 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 hi-
tzarmenetan 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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7.1. Etengabe berrikusi beharreko gaiak

7.1.1. Ekonomikoak

Parteek, betiere beharrezkoa den gutxienezko zuzenbideari zor zaion errespetatuaren
muga dutela (langileen estatutuaren 3.3. artikulua), negoziazio kolektiboaren edukia fin-
katzeko askatasuna daukatenez, atal honen barnean LEren 85.1 artikuluak aitortzen diz-
kien 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 finkatutako ordainsa-
riez.

A. SOLDATA IGOERAK

2002. urterako, hitzarmenetan batez besteko soldata igoera %4,13koa izan da, Estatuan
oro har lortutakoa baino handiagoa, alegia, han %3,84koa izan da eta, Lan eta Gizarte
Gaietarako Ministerioaren iturrien arabera.

Gure Autonomia Erkidegoan negoziaturiko sektore hitzarmenek edo EAEn eragina dau-
katenek batez besteko hazkundea doi bat handixeagoa izan dute batez bestekoa baino,
izan ere, soldatak %4,17 igo ziren, eta enpresako hitzarmenak, berriz, %3,94 igo ziren.
Estatuko hitzarmenetan ere joera hauxe bera agertzen da, izan ere, sektore hitzarmene-
tan batez besteko igoera %3,86koa izan zen, eta enpresako hitzarmenetan, berriz,
%3,63koa.

Beste alde batetik eta EAEko enpresa hitzarmenen barnean, badaude desberdintasun
esanguratsu batzuk, izan ere, enpresa pribatuetan soldata igoera %4,06koa izan zen, eta
publikoetan, berriz, %2,78koa.

2002. urtean eman daiteke egiazko soldaten igoera gertatu dela, batez besteko soldata
igoera haztatua konparatzen badugu inflazio tasarekin (2002. urteko batez besteko KPIa
%3,27 EAEn), indize hau baino handiagoa da, beste faktore batzuk kontuan hartu gabe.
Soldata igoera hau gertatu ahal izan da, orokorrean begiraturik, 2002. urtean erregistra-
tutako hitzarmenetan itundutako soldata igoerak (%4,70) direla medio, ezen handiagoak
izan baitziren beste aldi batzuetan sinatu eta 2002. urterako indarraldia zeukatenetan itun-
dutakoak baino.
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20. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoeren eta
EAEko batez besteko inflazioaren bilakaera

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 (Bizkaiko tindategiak eta ikuztegiak, Bizkaiko butano banatzaileak, eta
abar) eta enpresatan (BBK, Pastguren, OTA Bilbao, Cementos Lemona, Inyectametal, Ur
Partzuergoa, Kutxa, eta abar) gertatu da hala. Are arraroagoak izan dira beste KPI
batzuei lotutakoak (Europako Batasunekoa  Mercedes Benz eta Guardian enpresetan,
Arabako KPIa Fundición Alcasting enpresan, Gipuzkoako KPIa Hiriarteko Autobusetan,
eta abar). Azkenik, gutxi izan dira soldatak izoztea itundu duten hitzarmenak (adibidez:
Getronics).

55. taula  Soldata igoerak, 2002

Emaitza hauek 2001. urtekoekin alderatuz gero oso nabarmen agertzen dira ondoko sujet
hauek:

1) Soldata igoeraren beherakada, sektore hitzarmenetan soldata igoerak jaitsi direlako.

2) Soldata igoera handiagoa enpresa hitzarmenetan.

3) Diferentzial handiagoa soldata igoeren artean enpresa pribatu eta publikoen artean..
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4,59

4,96 4,91

3,81

2,34 2,28

2,79 3,5
3,9

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

soldata igoera batez besteko inflazioa

2002

4,13

3,27

EUSKAL AUTONOMIA ESTATUA (*)
ERKIDEGOA

SEKTOREKOAK 4,17 3,86

ENPRESAKOAK 3,94 3,63

PRIBATUAK 4,06 3,96

PUBLIKOAK 2,78 2,83

GUZTIRA 4,13 3,84

(*)  Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa



4) Berriz ere, Estatuan oro har baino EAEn soldata igoera handiagoak erdiestea.

5) 2002. urtean lortu den soldaten erosteko ahalmenaren igoera, 2001. urtean lortutakoa
baino handiagoa.

56. taula  Soldata igoerak, 2001

57. taula  EAE-n eragina duten enpresa hitzarmenetan izandako soldata igoeren
aurreko urtearekiko konparazio taula, aplikazio eremuaren arabera

58.taula  Soldata igoeren urteko konparazioa, EAE-Estatua

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

• Araban eta Bizkaian soldata igoera EAEko batez bestekoa baino handiagoa izan da,
eta Gipuzkoan (lurralde honetan iragan KPIaren arabera negoziatzen da naguziki) eta
EAEko lurralde arteko eremuan, berriz,  batez besteko hori baino soldata igoera txi-
kiagoak negoziatu ziren. 

• EAEn eragina duten Estatu eremuko hitzarmen kolektiboetan batez bestekoa baino
soldata igoera handiagoa izan zuten sektore hitzarmen batzuetan adostutako soldata
igoeren eraginarengatik (adibidez: segurtasuna).
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EUSKAL AUTONOMIA ESTATUA (*)
ERKIDEGOA

SEKTOREKOAK 4,34 3,75

ENPRESAKOAK 3,79 3,14

PRIBATUAK 3,85 3,35

PUBLIKOAK 3,51 2,63

GUZTIRA 4,24 3,68

(*)  Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa

2001 2002

ENPRESA PRIBATUA 3,85 4,06

ENPRESA PUBLIKOA 3,51 2,78

ALDEA -0,34 -1,28

2000 2001 2002

EAE Estatua EAE Estatua EAE Estatua

SOLDATA
3,88 3,71 4,24 3,68 4,13 3,84IGOERA

ALDEA 0,17 0,56 0,29



Iruzkin hauek egin eta, agerikoa da lurralde bakoitzean izandako joerak antzekoak direla:
enpresa hitzarmenetan baino sektore hitzarmenetan soldata igoera handiagoak
(Gipuzkoan eta EAEko lurralde arteko eremuan izan ezik); eta enpresa hitzarmenen arte-
tik, enpresa pribatuetakoek baino enpresa publikoei dagozkienek igoera txikiagoa izan
zuten. 

59. taula  Soldata igoerak lurralde eremuaren arabera, 2002

60. taula  Soldata igoeren urteko bilakaera EAE-n eragina duten hitzarmenen
aplikazio eremuaren arabera

Halaber, soldata igoerak aztertuak izan dira erregistro data kontuan harturik ere.

61. taula  2002rako soldata igoerak hitzarmenen erregistro urtearen arabera

2002. urterako itundutako soldata igoerak, sektore eremuari dagokionez, txikiagoak izan
ziren urte horretarako 2002 aurretik itundu ziren hitzarmenetan, 2002an eta 2003an erre-
gistratu ziren hitzarmenetan baino, ez ordean enpresa eremuan.
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* LUR. ART. = Lurralde arteko eremua

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR. ART.* EAE ESTATUA GUZTIRA

SEKTORE. 4,53 4,32 3,41 3,83 3,98 5,04 4,17
ENPRESA. 3,89 4,08 3,79 4,02 3,97 3,88 3,94

PRIBATUAK 3,94 4,15 3,85 4,74 4,05 4,08 4,06
PUBLIKOAK 2,33 3,24 2,84 3,00 2,98 2,48 2,78

GUZTIRA 4,33 4,28 3,45 3,85 3,98 4,72 4,13

1998 1999 2000 2001 2002

SEKTORE. 2,42 2,47 3,89 4,34 4,17

ENPRESA. 2,29 2,63 3,82 3,79 3,94

GUZTIRA 2,40 2,50 3,88 4,24 4,13

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR. ART.* EAE ESTATUA GUZTIRA

2002 02-03 2002 02-03 2002 02-03 2002 02-03 2002 02-03 2002 02-03 2002 02-03
aurr. urt. aurr. urt. aurr. urt. aurr. urt. aurr. urt. aurr. urt. aurr. urt.
err. err. err. err. err. err. err. err. err. err. err. err. err. err.

SEKTORE. 4,65 4,21 4,29 4,49 3,39 3,52 3,40 3,85 3,98 3,97 4,16 8,22 4,02 4,65

ENPRESA. 3,82 4,15 4,02 4,18 4,25 3,49 3,96 4,19 3,97 3,97 3,97 3,65 3,97 3,89

PRIBATU. 3,88 4,18 4,08 4,24 4,38 3,51 5,04 4,31 4,07 4,01 4,10 4,00 4,08 4,01

PUBLIKO. 2,20 3,00 3,26 3,19 2,00 3,25 3,00 3,00 2,91 3,18 2,08 2,72 2,69 2,90

GUZTIRA 4,38 4,20 4,26 4,38 3,42 3,51 3,82 3,86 3,98 3,97 4,11 6,73 4,01 4,47

2002 AUR. ERR.: 2002 aurretik erregistraturiko hitzarmenak
02-03 URT. ERR.: 20002-2003 urteetan erregistraturiko hitzarmenak



Ondoko grafikoan igoera hauen bilakaera agertzen da handizka.. Halatan, bada,
2002rako, 2002an erregistraturiko hitzarmenetako soldata igoerak aurreko urteetan erre-
gistraturikoak baino zertxobait handixeagoak izan ziren, alabaina 2003an erregistraturi-
koetan soldata igoera txikiagoak itundu zituzten. 

21. grafikoa  2002rako soldata igoerak erregistro aldiaren arabera

Soldatari buruzko negoziazioak zein agertokitan jokatzen diren hobeki ulertu ahal izateko,
makroekonomiako datu batzuei erreparatzea komeni da. Halatan, bada, EAEn BPGa
%1,8 hazi zen 2002. urtean, eta hazkunde ekonomiko hau EBkoa (%1) baino handiagoa
izan zen, baina Estatukoa (%2,1) baino txikiagoa eta honek motelaldi bat adierazten du
2001. urtearen aldean (%3). Beste alde batetik, salneurrien bilakaera aurreko urtean
baino okerragoa izan zen, eta inflazioak %3,9ko igoera izan zuen – abendutik abendura
bitartean- (%4 Estatuan). 

Lan merkatuaren bilakaera positiboa izan zen, eta lana duen biztanleriaren historiako
kopururik handiena erdietsi zen, hau da, 888.200 lagun enplegaturik (%4,6ko igoera), lan
kontratazioaren igoerari esker (Enpleguko Institutu Nazionalean erregistratutako kontrata-
zioaren %2,1eko igoera). Halatan, bada, 2002an EAEko langabezia tasa %8,3koa izan
zen, Europako batez bestekotik (%8) hurbil, eta bereziki gazteak eta emakumeak jotzen
zituela. 

Ekonomiaren egoerak okerrera egin duenez, eta 2002ko abenduan KPIak izan duen igo-
era gorabehera, aurreko urteetakoak baino soldata igoera txikiagoak adostu zituzten.
Jarduera sektoreei begira, industria gailentzen da besteek baino igoera handiagoa duela.
Aitzitik, nekazaritza eta arrantzak, zerbitzuen sektoreak eta, batik bat eraikuntzak batez
bestekoa baino soldata igoera txikiagoak izan zituzten. 
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62. taula  2002an indarrean dauden hitzarmenetako soldata igoerak 
ekonomiaren sektoreen arabera

B. SOLDATAK BERRIKUSTEKO KLAUSULAK

Puntu honetan, hitzarmen batzuek jasotzen dituzten eta itundutako soldata igoerari eus-
ten edo eta bermatzen ahalegintzen diren klausulen edukia eta eragina aztertuko ditugu.

Azterketaren argitan, baiezta daiteke urtebetekoa baino iraupen luzeagoa duten hitzar-
menetan mota honetako klausulak sartzeko joera dagoela, hala eta guztiz ere, erosteko
ahalmen jakin bat mantentze aldera, urteko hitzarmenetan ere halakoak itundu izan dira.

Nahiz eta hastapen batean beren artikuluen artean mota honetako klausulak dauzkaten
hitzarmenen kopurua ez diren gehiengoa (2002. urterako indarraldia duten hitzarmenen
%41 eta langileen %42 ukitzen dituztenak), guztiarekin ere, beren eraginak garrantzi han-
diagoa irabazten du, soldata igoerak finkatzeko 2002. urteko KPIa erabiltzen zuten hi-
tzarmen kolektiboen gehiengoa direla kontuan hartzen badugu.

Lurralde eremuetan praktika desberdinak islatzen dira. Halatan, bada, Araban eta
Bizkaian soldata igoera urte bereko KPIari lotzeko joera orokorrari jarraikitzen zaizkio,
Gipuzkoan, ordea, aztertu ditugun hitzarmenek beren soldata igoerak iragan KPIaren ara-
bera finkatzen dituzte. Beste alde batetik, Estatu eremuko hitzarmen kolektiboen artean,
gehienek urte bereko benetako KPIa eta aurreikusitakoa dauzkate soldata igoeren oina-
rritzat.

Honenbestez, ondoriozta liteke soldatak berrikusteko klausulek eraginik handiena berezi-
ki Estatu eremuko hitzarmen kolektiboetan daukatela, eta eragin txikiena, berriz, aztertu
ditugun hitzarmenen artetik, lurralde arteko eremuko hitzarmenek finkatutakoetan eta
Gipuzkoakoetan daukatela.
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NEKAZARITZA- INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRA
ARRANTZA

SEKTORE. 4,50 4,24 3,94 4,15 4,17

ENPRESA. 3,42 4,11 4,04 3,70 3,94

PRIBATU. 3,42 4,15 4,04 3,91 4,06

PUBLIKO. ------- 2,75 ------- 2,78 2,78

GUZTIRA 4,12 4,21 3,94 4,08 4,13



63. taula  2002an indarrean izanik, soldatak bermatzeko klausula duten 
hitzarmen kolektiboak

22. grafikoa  Soldatak berrikusteko klausula duten hitzarmen kolektiboek 
ukituriko langileak (lurraldeen araberako banaketa %)

64. taula  2001ean indarrean izanik, soldatak bermatzeko klausula duten 
hitzarmen kolektiboak
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HITZARMEN % UKITURIKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 40 32,78 37.907 67,70

BIZKAIA 84 37,83 74.071 47,10

GIPUZKOA 20 20,61 7.061 5,84

LURRALDE ARTEKOA 1 5,55 713 2,83

EAE 145 31,59 119.752 33,33

ESTATU EREMUA 140 62,22 69.361 74,92

GUZTIRA 285 41,66 189.113 41,85

HITZARMEN % UKITURIKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 33 25,58 33.065 59,39

BIZKAIA 87 35,51 91.896 46,78

GIPUZKOA 14 16,09 3.682 3,13

LURRALDE ARTEKOA 2 9,09 758 2,98

EAE 136 28,15 129.401 32,75

ESTATU EREMUA 145 61,96 71.367 73,58

GUZTIRA 281 39,19 200.768 40,80

Araba Bizkaia Gipuzkoa Lurralde artekoak Estatukoak

%39

%20

%37

%4

%0



Beste alde batetik, datu hauek 2001ekoekin alderatuz gero, eta bi urteotan datuak antze-
koak ez ba ere, ondorio batzuk ateratzen dira:

1) Hitzarmen kopuruari dagokionez, handitzen da 2002ko soldata igoerentzako klausu-
lak dituzten urte honetako hitzarmenen ehunekoa.

2) Ukituriko langile kopuruari dagokionez ia bi puntu gora egiten du, baina orobat nego-
ziazio kolektiboaren berezko gorabeherak direla medio.

65. taula  Soldatak bermatzeko klausulak dituzten hitzarmenen bilakaera 
(ukituriko langile kopuruaren arabera)

Azaltzeko moduari dagokionez, berme hau jasotzen duten hitzarmenek, eskuarki,
KPIaren bilakaerari loturik jasotzen dute, erosteko ahalmen jakin bat mantentzeko edo
bermatzeko xedea dutela.

66. taula  2002rako soldatak bermatzeko klausularen ondorio ekonomikoak

A.- Aplikazio eremuaren arabera

Klausula mota honen egiazko ondorio ekonomikoek aurreko urtean baino garrantzi han-
diagoa (%0,83) izan dute, eta hala izan da, batez ere, zeren eta halako klausula bat jaso-
tzen zuten hitzarmen gehienetan, 2002rako aurreikusitako KPIaren (%2) eta urte bereko
(02ab./01abe) benetako KPIaren, hots, %4 (%3,9 EAEn), arteko aldearen araberakoa
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2000 2001 2002

Uki. Lang. % Uki. Lang. % Uki. Lang. %

ARABA 16.571 29,96 33.065 59,39 37.907 67,70
BIZKAIA 73.621 41,33 91.896 46,78 74.071 47,10
GIPUZKOA 2.528 2,07 3.682 3,13 7.061 5,84
LURRALDE ARTE. 1.335 5,65 758 2,98 713 2,83

EAE 94.055 24,79 129.401 32,75 119.752 33,33
ESTATU EREMUA 59.063 64,28 71.367 73,58 69.361 74,92

GUZTIRA 153.118 32,49 200.768 40,80 189.113 41,85

UKI. LANG. = ukituriko langileak

SOLDATA IGOERA BERME SOLDATA
BERME KLAUSULAREN IGOERA

KLAUSULARIK ONDORIO GUZTIRA
GABE EKONOMIKOAK

SEKTOREA 3,40 0,77 4,17

ENPRESA 2,87 1,07 3,94

PRIBATUA 2,91 1,15 4,06

PUBLIKOA 2,51 0,27 2,78

GUZTIRA 3,30 0,83 4,13



baitzen, hau dela eta aldea 2001ean baino handiagoa izan zen. Halaber, klausula hau
jasotzen zuten hitzarmen gehienek bakarrik gorako berrikuspena jasotzen zuten. 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).

B.- Lurrlade eremuaren arabera

C. SEKTORE HITZARMENETAN FINKATURIKO ORDAINSARIAK

Atal honen barnean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurraldeetan itundutako hitzarmen
nagusietan hainbat lanbide kategoriarentzat finkatutako ordainsarien azterketa konparati-
bo bat egin dugu.

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

Dena dela, azterturiko hitzarmenen desberdintasunak direla eta, sektore bakoitzarentzat
aukeratutako kategoriek ez dute zertan bat etorri sektoreen artean; guztiarekin ere, eta
argitasun ahal denik handiena emate aldera, taldeak homogeneizatzen saiatu gara an-
tzeko ezaugarriak bilatuta.

a) Siderometalurgiako industria

67. taula  Siderometalurgiako industriaren 2002rako soldata taulak
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SOLDATA IGOERA BERME SOLDATA
BERME KLAUSULAREN IGOERA

KLAUSULARIK ONDORIO GUZTIRA
GABE EKONOMIKOAK

ARABA 3,08 1,25 4,33

BIZKAIA 3,27 1,01 4,28

GIPUZKOA 3,36 0,09 3,45

LURRALDE ARTEA 3,78 0,07 3,85

EAE 3,31 0,67 3,98

ESTATU EREMUA 3,29 1,43 4,72

GUZTIRA 3,30 0,83 4,13

ARABA* BIZKAIA** GIPUZKOA**

LIZENTZIATUA 19.359,70 21.852,77 25.865,57

TAILER MAISUA 15.947,30 15.247,83 18.634,20

1. MAILAKO OFIZIALA 15.224,18 13.432,05 16.801,84

ESPEZIALISTA 12.867,52 12.591,20 15.124,20

PEOIA 12.619,74 12.591,20 15.124,20

*    Eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektiboa
**  Urteko ordainsaria pizgarririk izan ezean   



Lehen analisi batek, sektore honetan Gipuzkoako langileek soldata maila hobea dutela
erakusten digu, Bizkaiko sektorekoek, berriz, ordainsari apalenak dituzte, lizentziatu kate-
gorian izan ezik.

Beste aldagai bat erantsi dugu konparazio hau egiterakoan, hala nola lan denbora, ale-
gia. Baldin lurraldeetan finkatu duten urte osoko lan ordu kopuruari erreparatzen badiogu,
ordainsaririk altuenak ez ezik lanaldirik apalena ere Gipuzkoan dituztela ondorioztatzen
da:

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . urteko 1.744 orduko lanaldia 

• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . urteko 1.722 ordu lanaldi zatituan
urteko 1.702 ordu lanaldi etengabean

• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . urteko 1.710 ordu lanaldi zatituan
urteko 1.695 ordu lanaldi etengabean.

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  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,31€ (3 egun edo gutxiagoko joan-etorriengatik)

• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 30,53€ (7 egun edo gutxiagoko joan-etorriengatik)

• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 40,68€ (3 egun edo gutxiagoko joan-etorriengatik)

Era berean, Gipuzkoako siderometalurgia sektoreak badauka gizarte aurreikuspen osa-
garri konpromiso bat. Geroari egindako ekarpenak, kotizazio oinarriaren %3,5 dira, enpre-
sarien ekarpenei %1,75 dagokiela eta gainerako %1,75 langileei.

Azkenik, baldin aztertu ditugun lau kontzeptuak batera jartzen baditugu (urteko ordainsa-
ri gordina, lanaldia, kilometro, otordu eta ostatu ordainak eta BGAE), nabarmendu beha-
rrekoak dira Gipuzkoako hitzarmenean itundu dituzten baldintza ekonomikoak beste bi
lurralde historikoetakoen aldean.
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b) Eraikuntza eta herri lanak

68. taula  Eraikuntza eta herri lanen sektoreko 2002rako soldata taulak

Ordainsaririk altuenak xedatzen dituen hitzarmena Gipuzkoakoa da eta hiruretarik apale-
nak, berriz, Bizkaiko hitzarmen kolektibokoak dira.

Haietariko bakoitzean itundutako urteko lan ordu kopuruari erreparatzen badiogu:

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.748 ordu urtean
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.744 ordu urtean
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.727 ordu urtean

Gipuzkoak, soldatarik altuenak ez ezik, urteko lan ordu kopururik apalena ere badu beste
bi lurralde historikoen aldean..

69. koadroa  Eraikuntza eta herri lanen sektoreko beste ordainketa 
kontzeptu batzuk

Kilometro, otordu eta ostatu ordainei dagokienez, Arabakoak dira apalenak. Kilometroko
prezioari dagokionez, bestelakoa da araututakoa, ezen prezio desberdinak aurreikusten
baitira ibilgailuan doazen langileen kopuruaren arabera.. Joan-etorriengatiko gastuen
kontzeptu honetan, Bizkaikoa dugu, berriz ere, gutxienezko konpentsazioari dagokionez,
apalena. 

Beste alde batetik, Gipuzkoako eraikuntza sektoreak badauka gizarte aurreikuspen osa-
garri konpromiso bat. Geroari 2001.01.01etik egindako ekarpenak, kotizazio oinarriaren
%2,5 dira, enpresarien ekarpenei %1,25 dagokiela eta gainerako %1,25 langileei.

Azkenik, aztertutako lau kontzeptuak batera jarrita (urteko ordainsari gordina, lanaldia,
kilometro, otordu eta ostatu ordainak eta BGAE), gailen dira Gipuzkoako hitzarmenean
itunduriko baldintza ekonomikoak beste bi lurralde historikoetakoen aldean.
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

ARKITEKTOA 22.463,74 21.321,33 31.599,92

ARDURADUNA 18.997,11 18.268,70 20.835,50

1. MAILAKO OFIZIALA 17.575,82 16.695,41 18.346,78

PEOI ARRUNTA 15.518,44 13.892,05 16.098,91

DIETA OSOA KILOMETROAK

ARABA 25,54€ de 0,26 a 0,29€./km.

BIZKAIA 32,61€ de 0,23 a 0,26€./km.

GIPUZKOA 30,65€ de 0,24 a 0,25€./km.



c) Ostalaritza

70. taula  Ostalaritza sektoreko 2002rako soldata taulak

Aurreneko azterketa batean Gipuzkoako ordainsari handiagoak islatzen dira, beste bien
aldean, eta Bizkaia da ordainsari apalenak dituen lurraldea, hori bai, 2001. urtekoak dire-
la.

Urteko lan denborari erreparatzen badiogu:

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.761 ordu urtean
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 ordu urtean (2001)
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.755 ordu urtean

Nabaria da Bizkaikoak baduela beste lurralde historikoetan itundutakoa baino lanaldi lu-
zeagoa.

Gizarte aurreikuspen osagarria aztergai daukate sektorean Gipuzkoan.

d) Metalaren merkataritza

71. taula  Metalaren merkataritzako 2002rako soldata taulak

Arabako hitzarmena da hiruretan ordainsaririk txikienak ituntzen dituena eta
Gipuzkoakoak, berriz, ordainsaririk handienak finkatzen ditu.

Haietariko bakoitzean finkatutako lanaldiei dagokienez:

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.766 ordu urtean
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.770 ordu urtean (2001)
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.739 ordu urtean
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ARABA* BIZKAIA1 GIPUZKOA

SUKALDEBURUA 16.390,22 14.721,79 16.371,88

BARRABURUA 15.154,86 14.721,79 ** 16.371,88**

ZERBITZARIA 14.159,34 12.990,87 14.080,36

LAGUNTZAILEA 13.137,82 12.269,66 13.424,18***

ARABA BIZKAIA1 GIPUZKOA*

LIZENTZIATUA 18.374,10 18.028,25 20.903,10

MERK. SEKZIOBURUA 13.649,10 14.740,24 17.316,15

SALTZAILEA 11.550,00 13.932,10 14,556,45

SALTZAILE LAGUNTZ. 10.499,25 12.705,95 13.496,40

* Ostatatze izan ezik beste sektoreak ** Mostradoreko lehen arduraduna *** Kafetegiko laguntzailea
(1) Ez zen akordiorik izan sektorean 2002rako, hori dela eta, adierazitako ordainsariak 2001. urtekoak dira

*    Eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektiboa
(1) Ez zen akordiorik izan sektorean 2002rako, hori dela eta, adierazitako ordainsariak 2001. urtekoak dira



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

Beste ordainketa kontzeptu batzuei gatxezkiola, kilometro, otordu eta ostatu ordainetara-
ko Arabako hitzarmenean ez da kopuru finkorik finkatzen, eta langilearen gastuak egiaz-
tagiria aurkeztu ondoren ordaintzen dira, diru konpentsazio bat gehituta (3,08€)
egiaztatzea ezinezkoa gertatzen den gastuetarako. Bizkaikoan, berriz, kilometro, otordu
eta ostatu ordain oso bat finkatzen da, hau da, eguneko 43,90€, eta Gipuzkoakoan ordain
hau eguneko 37,714€ da ostatu gastuetarako, 1,612€ gosari gastuetarako, 14,130€ baz-
kari gastuetarako y 10,247€ afari gastuetarako.

Beste alde batetik, Gipuzkoako metalaren merkataritza sektoreak badauka gizarte aurrei-
kuspen osagarri konpromiso bat. Geroari 2000.01.01etik egindako ekarpenak, kotizazio
oinarriaren %2 dira, enpresarien ekarpenei %1 dagokiela eta gainerako %1 langileei.

Azkenik, aztertutako lau kontzeptuak batera jarrita (urteko ordainsari gordina, lanaldia,
kilometro, otordu eta ostatu ordainak eta BGAE), gailen dira Gipuzkoako hitzarmenean
itunduriko baldintza ekonomikoak beste bi lurralde historikoetakoen aldean.

e) Bulegoak

72. taula  Bulegoetako 2002rako soldata taulak

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

Ageri den bezala, urte osorako lan ordu kopurua biziki antzekoa dugu bi hitzarmen haue-
tan. 

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.
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ARABA* BIZKAIA** GIPUZKOA

LIZENTZIATUA - 20.783,93 26.729,05

1. MAILAKO OFI. ADMI. - 15.379,65 17.831,39

TELEF-HARRERAGILEA - 12.678,47 15.707,92

ADMI. LAGUNTZAILEA - 12.054,69 13.840,12

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



Bizkaiko hitzarmenean, kilometro, otordu eta ostatu ordainak honelakoak ditugu: 

2002. urtean espainiar Estatuan barrena egin beharreko joan-etorrien ordainak ondokoak
izango dira sektore gehienetan:

— Gosaria:  . . . . . . . . . . . . . . . 2,16€

— Bazkaria:  . . . . . . . . . . . . . . 15,27€

— Afaria:  . . . . . . . . . . . . . . . . 10,94€

— Enplegatuaren autoan egindako kilometroko: 0,31€/km.

Gizarte aurreikuspen osagarria aztergai daukate sektorean Gipuzkoan.

f) Merkantzien errepideko garraioa

73. taula  Merkantzien errepideko garraioaren 2002rako soldata taulak

Ageri den bezala, ordainsaririk altuenak Bizkaikoak dira, eta Arabakoak, berriz, apalenak
dira.

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

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.758 ordu urtean
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.760 ordu urtean
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.720 ordu urtean

Beste ordainketa kontzeptu batzuei gatxezkiola, hala nola Estatuan edo atzerrian barre-
neko joan-etorrien ordainak, tratamendu berezia dute:

• Araba: Estatuan Atzerrian

Bazkatia 10,77€ 13,46€

Afaria 10,01€ 12,49€

Ohea 10,77€ 19,24€ *
Gosaria  4,62€ -
Guztira 36,17€ 45,19€

* Ohea eta gosaria
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

ESTATUKO GIDARIA 14.334,65 16.722,00 15,430,11*

ESKUALDEKO GIDARIA 13.928,56 15.594,45 -

TOKIKO GIDARIA 13.739,06 14.993,55 14.991,84**

GIDARI LAGUNTZAILEA 12.616,40 14.864,55 14,253,44

ZAMA LAN. LANGILEA 12.616,40 14.271,45 13.767,53

* Bideko mekanikari gidaria ** Banaketa gidaria



• Bizkaia:

Ohea 10,72€

Gosaria 3,64€

Bazkaria 9,87€

Afaria 9,58€

Guztira 33,81€

• Gipuzkoa:

Bazkaria edo afaria 10,945€

Gosaria eta ohea 10,757€

Ordain osoa 32,659€

Ordain osoak nazioarteko garraioan:

Alemania 60,470€ Belgika 45,438€

Frantzia 36,080€ Herbehereak 62,207€

Ingalaterra 46,066 libra Italia 43,005€

Maroko 34,393€ Portugal 31,469€

Suitza 60,335€

Beste alde batetik, Gipuzkoako merkantzien errepideko garraio sektoreak badauka gizar-
te aurreikuspen osagarri konpromiso bat. Geroari 2003.01.01etik egindako ekarpenak,
kotizazio oinarriaren %1 dira, enpresarien ekarpenei %0,5 dagokiela eta gainerako %0,5
langileen ekarpenei eta 2004.01.01etik egindako ekarpenak, kotizazio oinarriaren %1,5
izango dira, enpresarien ekarpenei %0,75 dagokiela eta gainerako %0,75 langileei.

Azkenik, aztertutako lau kontzeptuak batera jarrita (urteko ordainsari gordina, lanaldia,
kilometro, otordu eta ostatu ordainak eta BGAE), ageri dira Bizkaiko hitzarmenean itun-
duriko baldintza ekonomikoak, Gipuzkoakoan lanaldi txikiagoa eta gizarte aurreikuspen
osagarria, eta Arabakoan estatuan barreneko joan-etorrien ordainak.
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7.1.2. Enpresaren antolakuntza

A. LANALDIA

a) Lanaldiaren iraupena

Atal honetan, 2002. urteko negoziazioan itundu den lanaldiaren iraupena zein izan den
azalduko dugu.

Lanaldia zenbatzeko, lortutako datuak homogeneizatu behar izan ditugu urte osoko zen-
baketa batean aurkeztu ahal izateko. Hitzarmen gehienetan lanaldia ordu/urte moduan
itundurik daude, alabaina hitzarmen batzuetan ordu/aste moduan adierazten dute orain-
dik ere. Honelakoetan, hitzarmenari buruzko informazioak hala ahalbidetzen badu, urte
osorako zenbaketan ezarri dugu lanaldia eta, parekatze hau ezin egin izan denean, bihur-
keta taula bat erabili dugu.

2002rako itundutako urte osorako batez besteko kopurua 1.707 ordukoa da. Enpresa hi-
tzarmenetan itundutakoa (1.696 ordu/urte) baino sektoreko hitzarmenek finkatutako
lanaldia nabarmen handiagoa da (1.710 ordu/urte). Enpresakoen barnean, berriz, enpre-
sa publikoan adostutakoa (1.647 ordu/urte) baino enpresa pribatuan negoziatutako lanal-
dia (1.701 ordu/urte) handiagoa da.

74. taula  Urte osorako lan ordu kopurua lurralde eta aplikazio eremuaren arabera

Horrenbestez, EAEko organo zentraleko hitzarmenetan lanaldia batez bestekoa baino txi-
kiagoa da irakaskuntza pribatuko eta ikastoletako sektore hitzarmenen eragina dela
medio.

Estatu eremuan oro har hitzarmen kolektiboetako lanaldia handiagoa da (1.758 ordu/urte
Lan Ministerioaren arabera) 74. taulan erakutsi dena baino, hau EAEn eragina duten
Estatu eremuko hitzarmenei dagokiela (1.741 ordu/urte,) 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 egiten da.
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR. ART. EAE ESTATUA GUZTIRA

SEKTORE. 1.747 1.730 1.727 1.295 1.700 1.755 1.710
ENPRESA. 1.716 1.683 1.697 1.653 1.693 1.703 1.696

PRIBATU. 1.717 1.688 1.703 1.704 1.701 1.702 1.701
PUBLIKO. 1.676 1.611 1.602 1.580 1.609 1.705 1.647

GUZTIRA 1.738 1.722 1.724 1.343 1.699 1.741 1.707



75. taula  Lanaldiaren iraupena EAE-n eta Estatuan 2002an 
(Urteko ordu kopurua)

Lurralde historikoei begira, Bizkaia da urteko 1.722 ordu dituela lanaldi txikiena daukana,
eta Araba, da urteko 1.738 ordu dituela lanaldi handiena daukana. Nolanahi den ere, azpi-
marratu beharrekoa da enpresa jakin batzuek Bizkaian izan duten eragina (adibidez: zer-
bitzu enpresak), hau dela eta lurralde honetako batez bestekoa jaisten da.

Jarduera sektoreei begira, aztertu ditugunetan zerbitzu sektorea da lanaldirik murritzena
daukana, guztizko batez bestekoaren azpitik. Hala ere, nekazaritza-arrantza, industria eta
eraikuntza sektoreek batez bestekoa baino lanaldi handiagoak dauzkate. 

76. taula  Ekonomiaren sektoreen eta lurralde eremuaren arabera

Negoziazio kolektiboak berez dituen gorabeherek, itundutako batez besteko lanaldiaren
kalkuluetako zenbakiak aldatzeko eragina izan dezakeenez, esate baterako urte jakin
batean sektoreko eta enpresako hitzarmen batzuk izenpetzen ez badira, edo beste hi-
tzarmen kolektibo berri batzuk erantsi behar badira, magnitude homogeneoak erabili
behar izaten ditugu, 2001ean eta 2002ean indarrean diren hitzarmen batzuen laginarekin
egiten dugun bezala, lanaldiak jasan duen aldakuntza zorrozki ikertu ahal izateko.

Hitzarmenen lagin adierazgarri baten (hitzarmenen %96 eta ukitzen dituzten langileen
%99) azterketa eginik, eta honen bitartez 2001. urterako eta 2002. urterako finkaturiko lan
denborari buruzko informazioa jasorik, nabarmen agertzen da urte osorako lan orduen
zenbatekoan batez beste 7 ordu eta 42 minutuko jaitsiera izan dela guztira (8 ordu eta 38
minutu EAEn erregistratu diren hitzarmenen artean), eta lanaldiaren murrizketarik han-
diena hiru lurralde historikoen hitzarmenetan finkatutakoa dela (8 ordu Araban eta
Bizkaian eta 11 ordu Gipuzkoan). Orokorrean begiraturik, lanaldiaren bilakaera honek
aurreko urtean izan zuen jaitsiera baino zertxobait txikiagoa izan duela erakusten du.
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EAE ESTATUA

SEKTORE. 1.710 1.764

ENPRESA. 1.696 1.704

GUZTIRA 1.707 1.758

NEK.-ARRAN. INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRA

ARABA 1.748 1.741 1.748 1.726 1.738

BIZKAIA 1.646 1.724 1.744 1.711 1.722

GIPUZKOA 1.734 1.713 1.727 1.740 1.724

LUR. ART. - 1.698 - 1.326 1.343

EAE 1.696 1.723 1.739 1.655 1.699
ESTATUA 1.757 1.735 1.730 1.744 1.741

GUZTIRA 1.736 1.725 1.740 1.681 1.707



77. taula  2002/2001 lanaldia laburtzen duten hitzarmen kolektiboak

Hitzarmen kolektiboen erdiek baino gehiagok laburtzen zuten 2002. urterako lanaldia
2001. urtekoaren aldean (EAEn erregistratu ziren hitzarmenetan %68). Oro har, azterlan
honetan, lanaldiaren murrizketak hamar langiletarik zazpi ukitu ditu. Sindikatuek eskatzen
duten 35 orduko astearen aldarrikapenak lanaldiaren beheranzko joera hau indartu egin
du, guztiarekin ere, arras hitzarmen gutxitan finkatzen da 35 orduko lanaldia 2002. urte-
rako (Estatuaren trenbide kontratak, Donostiako FCC Medio Ambiente, Aparcabisa,
Ramel, El País, eta abar). Hitzarmen batzuek 35 orduko ezarpena datozen urteetarako
geroratzen dute (2003: Metrobilbao, Basauriko Ferroser, Berangoko Cespa, Papresa, eta
abar; 2004: asteko 35 orduko benetako lanaldia Tubos Reunidos enpresan; 2005:
Mungiako Cespa, eta abar). Aipatu dugun lanaldi laburtze hau gertatu ahal izateko bere-
biziko garrantzia izan du hiru lurralde historikoetako sektoreko hitzarmen kolektibo nagu-
sietan izandako jaitsiera (siderometalurgiako industria, eraikuntza, eta abar).

78. taula  Itundutako lanaldiaren aldakuntza

Emaitza hauek 2001. urtean eta 2002. urtean erdietsitakoekin alderatuz gero, ondorio
gisa esan genezake 2002. urteak lan orduak laburtzeko joerari eutsi diola aurreko urteko
abiadura bertsuan.
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AZTERTURIKO LAGINA ALDAKUNTZA

Lanaldia Lanaldi
Hitzarmenak Langileak murrizten duten txikiagoa duten

% % hitzarmenak langileak
% %

ARABA 99,18 99,89 80,99 88,45

BIZKAIA 98,65 99,94 63,92 68,05

GIPUZKOA 100,00 100,00 69,07 96,18

LURRALDE ARTEA 100,00 100,00 38,89 15,54

EAE 99,13 99,95 68,57 77,01
ESTATUKO EREMUA 89,77 97,70 34,16 56,34

GUZTIRA 96,05 99,49 57,99 72,85

LANALDI LANALDI LANALDI
LABURTZE. 00-99 LABURTZE. 01-00 LABURTZE. 02-01

(ORDU/URTE) (ORDU/URTE) (ORDU/URTE)

ARABA 5,17 8,83 8,23
BIZKAIA 4,68 10,84 7,77
GIPUZKOA 4,56 8,94 11,29
LURRALDE ARTEA 4,01 6,10 2,30

EAE 4,67 9,69 8,64
ESTATUKO EREMUA 6,27 3,84 3,93

GUZTIRA 4,97 8,56 7,70



b) Banaketa irregularra eta aparteko orduak

Bi gai hauei buruz era bateratuan jardutea hobetsi dugu zeren eta gero eta lotuagoak bai-
taude biak. 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 ugariagoak dira, ordea, lanaldia-
ren banaketa irregularra jasotzen duten hitzarmen kolektiboak. Hitzarmenen heren bat
baino gehiago izan dira lanaldiaren banaketa irregularraz nola edo nola aritu direnak eta
hauek langileen erdiak baino gehiago ukitu dituzte. Lan denboraren banaketa irregularra-
ren kausei erreparaturik, hauek izan daitezke urtaroari lotutakoak (ardoaren industria,
izozkigintza, eta abar) edo unean unekoak, ekoizpenari lotutakoak (adibidez: siderurgia)
edo zerbitzuei lotutakoak (adibidez: garraioa), eta bai aparteko orduak gutxitzeko ere. 

2002. urteko negoziazio kolektiboan eguneko eta asteko lanaldi luzeenak finkatu dituzte
(egunean 6tik hamar ordura bitarteko urkila Babcock enpresan, 7tik 9ra bitartekoa
Gipuzkoako zeramikaren industrian, egunean 10 ordukoa eta astean 50koa gehienez
Bizkaiko siderurgian, ), ordu erabilgarrien burtsak (100 ordu PEAP enpresan, 80 ordu
Boccard-en , 75 ordu Sefanitron, 60 ordu Antecen, 50 ordu Pferd Abrasivos enpresan, 48
ordu Tarabusin, 15 ordu Arabako janarien merkataritzan, eta abar) eta itundutako lanaldi
osoaren gaineko malgutasun  ehunekoak (%10 Gizakia Fundazioan, %7,5 Legaian, eta
abar). Alabaina, zenbait kasutan malgutasun mota hau mugatu egin da (adibidez: egute-
gian gehienez 7 egun aldatu ahal izatea Laminaciones Arreguin).

79. taula  Siderometalurgiako industriaren sektoreko hitzarmenetako 
ordu erabilgarrien burtsak

Hitzarmenetan aparteko orduei ematen dieten trataeraren azterketa egin eta, agerikoa da
enpresen jardueretan aparteko orduak egiteko dagoen ohikotasuna aldatzeko nahia, sal-
buespenezko bihur daitezen, enplegu berriak sortzeko asmoz. Ildo honetatik, gizarte era-
gileek 1999. urteko urtarrilean enpleguaren aldeko akordio bat izenpetu zuten Lan
Harremanen Kontseiluan, eta bertan aparteko orduak kentzeko konpromisoa adierazten
zuten –egiturari lotutakoak eta ezinbesteko kasuak izan ezik- enplegua sortze aldera eta
enpresa antolakuntza arrazionalizatzeko xedeaz. 

2002. urteko negoziazio kolektiboaren edukiari erreparatzen badiogu, nabaritzen da hi-
tzarmenen ia heren batek, hitzarmenek ukitutako langileen erdiak baino gehiago ukitzen
dituztenek, alegia, ohiko aparteko orduak kentzeari buruzko konpromisoak jasotzen dituz-
tela, Guztiarekin ere, hauetariko askok bereizi egiten dituzte ohiko aparteko orduak eta
ezinbesteko kasuei edo egitura arazoei lotutakoak. Beste alde batetik, hitzarmen kolekti-
boen %25ek aparteko orduak murrizteko edo halakorik egiteko mugak ipintzeko konpro-
misoak finkatu dituzte. Haietariko askok, langileen estatutuak xedatzen dituen mugak
besterik ez dute ezartzen (adibidez: 80 ordu urtean Vascofarren); beste batzuek, ordea,
muga hauek are gehiago murrizten dituzte (60 ordu publizitatean, 40 ordu Lemona
Industrialen, eta abar) edo ondorioak ezartzen dituzte (adibidez: beste enplegu berri bat
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URTEKO LANALDI URTEKO ORDU LANALDIAREN
ZATITUA ERABILGARRIEN GAINEKO ORDU

(2002) KOPURUA ERABILGARRIEN %

ARABA 1.744 70 4,01
BIZKAIA 1.722 100 5,81
GIPUZKOA 1.710 65 3,80



egindako aparteko 1.900 orduren truke Bilbomátican). 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 finkatzen dira aparteko orduak, hala
nola idatzizko prentsako edo itsas garraioko lanen amaitzea.

Aparteko orduen konpentsazioari dagokionez, hitzarmenek ohituraz ordu arruntetarako
baino ordainsari handiagoak finkatu izan dituzte orokorrean. Hala eta guztiz ere, azkene-
ko sei urte hauetan errekarguak dibertsifikatu egin dira eta agertu diren hitzarmen ba-
tzuek, langileen estatutuko 35. artikuluaren testu zaharrak finkatzen zuen ohiko %75
baino zenbait kasutan errekargu txikiagoak eta beste zenbaitetan errekargu handiagoak
xedatzen dituzte.

Ondoren datozen grafikoetan aparteko orduaren ordainketa portzentajeak edo beren kon-
pentsazio atsedenaldi baliokideak islatuko ditugu  hitzarmen kolektiboen kopuruaren ara-
bera eta ukituriko langileen arabera. Xede horretarako, hitzarmenen erdiak baino gehiago
(%57) biltzen dituen lagin bat hartu dugu, eta hauek informaziorik aski eskaintzen zuten
bakoitza kokatu ahal izateko finkatu 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).

Bakarrik gelditu dira laginetik kanpo aparteko orduen ordainsaria adierazten ez zuten hi-
tzarmenak, errekargua era zehatz batean ezin aurki zitekeeneko hitzarmenak, edo eza-
rritako tarteetara nekez molda zitekeen konpentsazio misto bat zeukatenak.

23. grafikoa  Ordu arruntaren gainean, aparteko orduaren ordainketaren
portzentajea edo konpentsazio atsedenaldia duten hitzarmen kolektiboak
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>%175 %175 <%175 %100
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%45

%30
%12



24. grafikoa  Ordu arruntaren gainean, aparteko orduaren 
ordainketaren portzentajea edo konpentsazio atsedenaldia duten 

hitzarmenek ukitutako langileak

Aparteko orduak konpentsatzeko, aurrera egiten du, errekargu desberdinak dituela, kon-
pentsazio atsedenaldiak (%200 ESISAn, %175 Arabako janarien merkataritzan, eta abar),
eta %75 baino errekargu txikiagoak ituntzen dituzten hitzarmenen hazkunde txiki bat ere
igar daiteke (%150 Ondeo-Degremonten, %140 Eguin, %133 publizitatean, %120 Ros
Casaresen, %100 Inauxan, eta abar). Nolanahi den ere, asko dira oraindik ere orduko
bere diru konpentsazioak oro harreko zenbatekotan ituntzen dituzten hitzarmenak (segur-
tasuna, Thyssenkrupp, Galletas Artiach, eta abar) edo errekarguen bitartez (%185
Bizkaiko gozogintza, %175 AAF, %150 Bizkaiko garbiketa, eta abar). Halaber, aparteko
orduak konpentsatzeko ordainsariaren eta atsedenaldiaren arteko hautuak ere itundu egi-
ten dira (%200 Zamakona Ontziolan, %175 Arabako ehunkien merkataritzan, %165 Al Air
Liquide Taldean, %150 Aceralia Perfiles Bergaran, eta abar), zenbait alditan enpresariak
aukeratzen duelarik (Cinematografía Kareaga, FCC, eta abar), langileak aukeratzen due-
larik (Axa, SK10, eta abar) edo bi aldeen akordioaren bitartez (NCR, Rodio, Ebaki, eta
abar). Negoziazio kolektiboan hautu desberdinak antzeman daitezke atsedenaldia lehe-
nesten dutenak (%150 dirutan eta %200 konpentsazio atsedenalditan FCC Sollanon,
%100 dirutan eta %150 konpentsazio atsedenalditan Axan, eta abar). Zenbait hitzarme-
netan konpentsazio mistoak ituntzen dituzte, hau da konpentsazio atsedenaldia gehi diru
konpentsazio bat (adibidez.: atsedenaldi ordu bat gehi %75 dirutan Silquímican). Zenbait
kasutan konpentsazioa enpresa barnean lortutako akordiora bideratzen da.

Beste alde batetik, gertatu izan dira bestelakoak ere, hala nola aparteko orduak oro, esate
baterako, estrukturaltzat jotzea (adibidez: bidaiarien garraio sektorean). Batzuetan apar-
teko orduen ordainketa izoztu egin da (adibidez: Crown). Jarri zaizkie orobat beste muga
batzuk aparteko orduei, hala nola Gipuzkoako fruitu handizkarien hitzarmenak ezartzen
duen baldintza, sektoreko hitzarmenean finkatutako 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 murriz-
tua ezartzea (adibidez: Telefónica) enplegua mantentzeko xedeaz edo presentzia orduak
finkatzea (adibidez: anbulantzien sektorea). Hitzarmen batzuetan lanaldia aztergai izango
da batzorde parekideen barnean bere banaketa finkatzeko. 
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7.1.3 Lan gatazkak ebazteari buruzko akordioak

Puntu honetan, lan gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko sistemak aztertzen ditugu, izan
ere, garatu egin baitira azkeneko urteotan, gatazka hauek konponbideratzeko judizioz
kanpoko bideak bilatzeko egiazko beharrizana dela medio.

Euskal Autonomia Erkidegoa (Preco) aitzindaria izan zen honelako sistemei dagokienez,
eta atzetik jarraiki zaizkio Katalunia (AIC), Galizia (AGA), lan gatazkak auzibidetik kanpo
ebazteko konfederazio arteko akordioa (ASEC) Estatu eremukoa, eta beste batzuk hain-
bat autonomia erkidegotan. Atal honen barnean, gatazka kolektiboak ebazteko Preco pro-
zedurara, ASECera eta bestelako prozeduretara  bidaltzen duten hitzarmenak aztertuko
ditugu.

2002. urterako indarrean dauden eta analizatu ditugun hitzarmen kolektiboetan, haute-
man daiteke gero eta gehiago direla gatazka kolektiboak ebazteko auzibidetik kanpoko
prozeduretara jotzen dutenak, eta hauek Precok finkaturiko bideetara zuzendurik egoten
direla (EAEko eremuko hitzarmenetarako) eta ASECera (Estatu eremuko hitzarmenetara-
ko).

80. taula  Lan gatazkak ebazteko akordioak

A.- Funtzio eremuaren arabera

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

SEKTOREKOAK 128 78,53 340.088 92,45

ENPRESAKOAK 212 40,69 49.845 59,32
PRIBATUAK 197 40,70 44.801 58,64
PUBLIKOAK 15 40,54 5.044 66,06

GUZTIRA 340 49,71 389.933 86,29

HITZARMEN % UKITURIKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 44 36,06 35.422 63,27

BIZKAIA 117 52,70 145.919 92,79

GIPUZKOA 59 60,82 116.426 96,32

LURRALDE ARTEKOAK 12 66,66 22.036 87,51

EAE 232 50,54 319.803 89,01

ESTATU EREMUKOAK 108 48,00 70.130 75,75

GUZTIRA 340 49,71 389.933 86,29



Aurreko tauletan islatzen dira Preco onartzeko klausulak jasotzen dituzten akordio guz-
tiak, gatazkak ebazteko beste prozedura batzuetakoak (adibidez: ASEC), zerbitzuetara
edo agintarietara jotzen dutenak (SMAC -bitartekaritza, arbitraje eta adiskidetze zerbi-
tzua-, lan  administrazioko agintaritza, lan delegazioa, etab.) eta lan gatazka balego era-
bili beharreko prozedura motaren aipu soila ere (adib.: arbitrajea).

25. grafikoa  Lan gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko prozedurak dituzten
hitzarmen kolektiboek ukituriko langileen ehunekoak 

Azterlan honetan ikertutako hitzarmen guztien artetik, ia hitzarmenen erdiek jasotzen dute
honelako akordioren bat, indarrean dagoen araudiak batzorde parekideei egozten dizkien
eskumenak gorabehera. Akordio hauek hamar langiletarik zortzi baino gehiago ukitzen
dituzte.

A. Preco

Gatazkak ebazteko prozeduretara jotzen duten hitzarmen kolektibo erregistratuen artetik,
hamar hitzarmenetarik seik jasotzen dituzte Precori dagozkion klausulak beren artikulue-
tan (EAEn erregistratutakoen artean hitzarmenen %89). Horrenbestez, lan gatazkak
ebazteko akordioa, Preco alegia,  euskal gizarte eragileek izenpetutakoa eta Euskadiko
Lan Harremanen Kontseiluak kudeatzen duena, presenteago egon da EAEko negoziazio
kolektiboan 2001. urtearen aldean. Gure Autonomia Erkidegoan Precok hitzarmenen ia
erdiak ukitzen ditu, eta azterketan sartzen diren hamar langiletarik zortzi baino gehiago
eta bai 34.600 enpresa ere gutxi gorabehera. Lurraldeen arabera begiraturik, Gipuzkoan
erregistraturikoak dira Preco  sendoen onartu duten hitzarmenak, eta Araban erregistra-
turikoak, berriz, prozedura hau beren testuetan gutxien jasotzen duten hitzarmenak dira.
Estatu eremuko hitzarmenetan akordioaren eragina are txikiagoa da, zeren eta erlatiboki
munta handiagokoak baitira gatazkak ebazteko beste prozedura batzuk eta bereziki
ASEC. Halaber, Precok eragin handiagoa du sektore hitzarmenetan enpresa hitzarmene-
tan baino, eta hauen artean enpresa publikoetan baino enpresa pribatuetan gehiago.
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81. taula  EAE-n erregistraturik eta 2002an indarrean izanik 
Preco jasotzen duten hitzarmenak

A.- Funtzio eremuaren arabera

B.- Lurralde eremuaren arabera

26. grafikoa PRECOra jotzeko akordioak dituzten EAEn 
erregistraturiko hitzarmenen bilakaera

(% indarrean dauden hitzarmen guztien gainean, eta % hitzarmen 
hauek ukituriko langile guztien gainean)
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HITZARMEN % UKITURIKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREKOAK 71 81,61 287.451 95,52

ENPRESAKOAK 135 36,29 27.241 46,67
PRIBATUAK 129 37,61 25.393 47,17
PUBLIKOAK 6 20,69 1.848 40,68

GUZTIRA 206 44,88 314.692 87,58

HITZARMEN % UKITURIKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 34 27,87 33.717 60,22

BIZKAIA 103 46,39 142.637 90,70

GIPUZKOA 58 59,79 116.418 96,31

LURRALDE ARTEKOAK 11 61,11 21.920 87,05

EAE GUZTIRA 206 44,88 314.692 87,58
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Precok dituen prozedurek (adiskidetzea, bitartekaritza eta arbitrajea) azken helburu bat
daukate, hau da, sektore edo enpresa jakin batean, barne bideetatik ezin konpondu izan
den gatazka bat konpontzea, alegia. Nolanahi den ere, Precora jotzearen indar loteslea
desberdin samarra da kasu batetik bestera. Halatan, bada, negoziatu izan dira bai proze-
dura hauen borondatezko izaera mantentzen duten klausulak, bai auzi edo administrazio
bidetara jo aurretik desadostasunak Precora derrigorrez bidaltzea xedatzen duten klau-
sulak, bai eta gatazkaren behin betiko ebazpena aldeentzat loteslea den arbitraje epai
batera bidaltzen dutenak ere. Era beran, banakoen gatazkak konpontzeko ere Precoren
profesionalak erabiltzea jasotzen da batzuetan hitzarmenetan. 

Precora jotzen dutenen artean, eduki orokorrenari dagokionez, lau mota desberdin bereiz
dezakegu:

- Precora atxikitzeko edo Precora jotzeko klausula orokorrak.

- Gatazka kolektiboak, negoziazio kolektibo prozesuan sortzen diren desadostasunak eta,
oro har, batzorde parekidean sortzen diren desadostasunak ebazteari buruzko klausulak.

- Hitzarmenaren soldata erregimena ez aplikatzeko klausulak gauzatzerakoan sortzen
diren desadostasunak ebazteko klausulak.

- Lan Harremanen Kontseiluaren baitan izenpeturik dagoen enplegurako akordiotik erato-
rritako akordioak zehazteko desadostasunei buruzko klausulak (aparteko ordu estruktu-
ralen konpentsazio atsedenaldia zehaztea, langileen zerrendak berritzea, eta abar). 

- Beste gai batzuei buruzko desadostasunei dagozkien klausulak. Hots: aldi baterako
laneko enpresen bidez kontratatutako langileek egin ditzaketen lanak, lan egutegia, mugi-
kortasuna, funtsezko aldaketak lan baldintzetan, oporrak, teknologiaren eta lanaren anto-
lakuntzaren aldaketak, orduen malgutasuna etab. 

Agertu dira, bestetik, akordioan bertan jasotzen ez diren suposamenduei dagozkien
Precora jotzeko klausulak, banakoen gatazkei dagozkienak esate baterako, edo ezohiko
gatazkei buruzkoak eta gatazkakoak ez diren jarduketei buruzkoak, arbitraje konpromi-
soei buruzkoak, jarduketen epe desberdinei buruzkoak edo gatazkako alderdiez bestela-
ko eragileek prozeduran parte hartzeari buruzkoak.

Honek islatzen duenez, harremanak egiazki askotarikoak eta korapilatsuak dira enprese-
tan eta hau dela medio negoziatzaileek beren beharrizan zehatzetara hobeki moldatzen
diren erantzunak bilatzen dituzte. 

Orobat gai zehatzagoetarako Precora jotzen duten beste batzuk ere agertzen dira,
Lasarteko Michelinen egindako hitzarmenean kasurako, aldi baterako kontratuak lanaldi
aldakorreko mugagabeko kontratu bihurtzeko prozeduran gerta litezkeen kalapitak ebaz-
teko. 

Precok 2001. urtean baino 2002. urtean %3 gatazka gehiagotan jardun zuen, honek argi
erakusten du zenbaterainoko uste sendoa duten gizarte eragileek Precoren prozeduretan.
2002. urtean ofizialduriko gatazkak (lan administrazioko agintaritzan eta Precon aurkez-
tutakoak) %1,7 gehiago izan ziren. Precori esker hitzarmen kolektibo batzuk izan ziren
(adibidez: Bizkaiko zuraren industria). Halaber, Precoren prozedurak 2002. urtean hain-
beste hazteko arrazoia ere zera da, Confebask-ek eta ELA, CCOO, LAB eta UGT sindi-
katuek Lan Harremanen Kontseiluan negoziatu eta sinatu zuten 2000. urteko otsailaren
16ko lanbide arteko akordioaren bitartez, Precok hartu zuela bere gain esklusibotasunaz
lan gatazka kolektiboen kasuetan auzibidera jotzeko aurrebaldintza bezala nahitaezkoa
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den adiskidetzea. Halatan, bada, ordura arte irauten zuen bitasuna ezabatu zuten, izan
ere, alternatiboki lan administrazioko agintaritzara ere jo baitzitekeen xede horretarako.
Hau beste urrats bat izan zen gatazkak konpontzerakoan enpresarien elkarteek eta sindi-
katuek bere burua gobernatzeko bidean. Orobat, erregelak zalutu egin ziren prozedure-
tan, eta horrela malgutasun handiagoa eman zitzaien hauei gatazka bakoitzeko
inguruabarretara eta aldeen nahietara ahalik eta hobekien moldatzeko.

Geroztik, Precoren batzorde parekideak onartu egin du Precoren prozedurek gizabana-
koen gatazka jakin batzuk ebatzi ahal izatea, baldin eta, betiere, aldez aurretik finkatuta-
ko irizpideetan oinarriturik, arau konbentzionalean sartzen badira eta Precoren batzorde
parekideak onartzen baditu. Ondoren, aipatu ditugun klausula hauetariko bat islatuko
dugu, hain zuzen ere, Metrobilbao enpresako hitzarmen kolektibotik jaso duguna:

Bigarrengo azken xedapena.—Gatazkak ebazteko prozedurak

Gatazka kolektiboak ebazteko zilegitasuna duen organoa batzorde parekidea da.

Batzorde parekidearen deliberoren pean ezarritako gaietan desadostasunik edo desakor-
diorik izanez gero, aldeetariko edozeinek hala eskatuta, «PRECO II, gatazkak ebazteko
borondatezko prozedurei buruzko konfederazio arteko akordioetan» aurreikusitako adis-
kidetze edo bitartekaritza prozeduretara jo behar izango da, zeinahi presio neurri, gataz-
ka, eta administrazio edo judiziozko prozeduratara jo aurretik.

Hitzarmen kolektiboaren edo lan arautegiaren interpretaziotik edo aplikaziotik datorkeen
banakoen erreklamazio oro ondoren azaltzen den bezala bideratuko da. Idatziz aurkeztu-
ko da erreklamazioa edo gatazka gaia lan harremanen unitatean eta honek 5 egun natu-
ralen epean erantzun beharko du. Langilea erantzunarekin ados egon ez badadi,
batzorde parekidera jo ahal izango du edo adiskidetze eta bitartekaritza bila Lan
Harremanen Kontseiluaren PRECO II gatazkak ebazteko borondatezko prozedurara jo
ahal izango du.

Bai gatazka kolektiboetan bai banakoenetan, bi aldeek espreski hala adostuta, jo ahal
izango da aipaturiko akordioek xedatzen duten arbitraje prozedurara.

Baldin bi aldeen artean sortutako desadostasunak direla medio legezko greba egiteko
eskaera suertatzen bada, orduan, legezko greba jakinarazpenarekin batera,  bitartekotza
eskaera aurkeztu beharko da Lan Harremanen Kontseiluaren lurralde egoitzan.
Prozedura hau, bitartekotza proposamenaren bitartez ebatzi beharko da, luzaezinezko
hamar egun naturalen epean bi aldeen erantzuna barne dagoela.
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B. ASEC eta beste prozedura batzuk

Hitzarmen kolektiboen %19tan gertatzen da gatazkak ebazteko beste prozedura batzue-
tara jotzea, eta negoziazio kolektibopeko langileen %16 ukitzen ditu. Besteak beste, lan
gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko konfederazio arteko akordioa (ASEC) aipa liteke,
izan ere, Estatu eremuko sektoreko hitzarmen kolektiboetan presentzia nabarmena baitu
(industria kimikoa, ehunkien industria, erostetxe handiak, aseguruak, eta abar) eta
Estatuko enpresa handien hitzarmenetan (adibidez: Repsol).

Lan gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko hirutariko akordioa Madrilen izenpetu zuten
1996ko maiatzaren 29an, gizarte elkarrizketaren esparruan, gobernuak alde batetik,
CCOO eta UGT konfederazio sindikalek bestetik, eta CEOEk eta CEPYMEk bestetik.
Akordio hau 2000. urtean berritu zuten. ASECek lan izaerako gatazkak ebazteko bitarte-
karitza eta arbitraje zerbitzu bat sortu zuen (SIMA), baina ez du adiskidetze prozedurarik
jasotzen. Akordio honek funtsean Estatuko eremuko enpresak eta sektoreak ukitzen ditu.

82. taula  Gatazkak ebazteko beste prozedura batzuetara jotzea 
2002an indarrean diren hitzarmenetan

A.- Aplikazio eremuaren arabera

B.- Lurralde eremuaren arabera

104

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002

HITZARMEN % UKITURIKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 57 34,97 52.637 14,31

ENPRESA 72 13,82 21.020 25,01
PRIBATUA 63 13,01 17.824 21,21
PUBLIKOA 9 24,32 3.196 41,86

GUZTIRA 129 18,86 73.657 16,30

HITZARMEN % UKITURIKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 10 8,19 1.705 3,04

BIZKAIA 14 6,31 3.282 2,08

GIPUZKOA 1 1,03 8 0,01

LURRALDE ARTEA 1 5,50 116 0,46

EAE 26 5,66 5.111 1,42

ESTATU EREMUA 103 45,78 68.546 74,04

GUZTIRA 129 18,86 73.657 16,30



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 ere-
muko enpresa handietako hitzarmenei dagokienez, berriz, ASEC nabarmentzen den
arren, hala ere, enpresa handietan gatazkak ebazteko beste prozedura berezi batzuk ere
finkatu izan dira, eta kasu batzuetan zehatz samarrak, lan gatazkak (kolektiboak eskuar-
ki) konpontzeari dagokionez egituratutako tratamendu bat eta adiskidetze, bitartekaritza
eta arbitrajea bezalako formulen bideak seinalatzen dituztenak (Grupo Repsol, ONCE, eta
abar). Ondoko lerroetan, ONCEko hitzarmen kolektiboan itundutakoa jasoko dugu:

XV. KAPITULUA

Gatazkak auzibidetik kanpo konpontzeko prozedurak

83. Artikulua. Eremua.

1. Honako kapitulu honek ONCEren eta bere langileen edo berauek ordezkatzen dituzten
erakundeen artean sortutako gatazkak konponbideratzeko prozedurak arautzen ditu.

2. Kapitulu honetan araututako prozeduretatik kanpo geratzen dira ondoko hauek parte
direneko gatazkak: Estatua, Autonomia Erkidegoa, aldundiak, udalak edo hauen menpe-
ko erakundeak transakzioa eta abenikoa debekatua badute.

84. Artikulua. Xedea.

1. Honako kapitulu honetan jasotzen diren gatazkak konpontzeko prozeduraren baten
mendean jarriko dira halabeharrez langile multzo bat biltzen duten laneko desakordioak
edo kalapitak, edo desadostasunaren zergatia den interpretazioa pertsonaren gaineko
interesak edo interes kolektiboak ukitzen dituenean.

2. Kapitulu honi dagokionez, gatazka kolektiboaren izaera edukiko dute halaber, langile
bakar batek sustaturikoak izan arren, gatazken konponbideak langile multzo batentzat
hedatu edo orokortu daitezkeenean.

85. Artikulua.Prozedurak.

Honako hauek dira gatazka kolektiboak ebazteko prozedurak:

a) Hitzarmen kolektibo honetako 8. kapituluan xedatzen den batzorde parekidean ados-
tutako interpretazioa.

b) Bitartekotza.

c) Arbitrajea.
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86. Artikulua. Bitartekotza.

1. Bitartekotza prozedura ez da egongo aldez aurretik ezarritako inongo bideratzeren
menpean, bitartekaria izendatzea eta, lortuko balitz, erdietsitako abenikoa formaltzea izan
ezik.

2. Bitartekotza prozedurak parteen akordioa izan behar du nahitaez, eta hauek agiri bidez
azalduko dituzte desadostasunak, bitartekaria izendatuko dute eta bai beronen zeregi-
nean gauzatu beharreko gestioa edo gestioak ere.

Batzorde parekidearen idazkaritzara kopia bat bidaliko da.

3. Bitartekaria  bi parteek esleituko dute elkarren adostasunez, batzorde parekideak, hala
balegokio, onartuko duen zerrendako adituen artekoak hobetsirik.

Batzordeko idazkaritzak esleipena jakinarazi egingo dio bitartekariari, era berean jakina-
raziko zaizkio bere zeregina betetzeko beharrezkoak diratekeen nondik norako guztiak
ere.

4. Aurreko paragrafoetan xedatutakoaren kalterik gabe, edozein partek jo dezake batzor-
de parekidera eta bere arartekotasuna eskatu bitartekotza susta dezan. Proposamen hau
eginda, Batzordea gatazkan diren parteengana joko du eta bitartekotza eskainiko die.

Halako eskaerarik ez balego, horretarako funtsezko arrazoiak daudenean, batzorde pare-
kideak, aho batez, erabaki dezake parteengana jotzea, eta berauei premiazko eskea egi-
tea bitartekotzaren bidez gatazkaren soluzioa errekeri dezaten.

5. Bitartekariak parteei eskaintzen dizkien soluzio proposamenak libreki onar edo errefu-
sa ditzakete hauek Onartuz gero, lortutako abenikoak hitzarmen kolektiboan itundutakoa-
ren eragin bera edukiko du.

Aipatutako akordioa idatziz taxutuko da, eta kopia bat aurkeztuko da lan agintaritza esku-
dunaren aurrean, langileen estatutuko 90. artikuluan finkatutako xede eta epearen arabe-
ra.

87. Artikulua. Arbitrajea.

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

2. Arbitrajea sustatzeko parteek lortutako akordioa idatziz taxutuko da, arbitraje konpro-
misoa izango du izena eta ondoko hauek edukiko ditu gutxienez:

Esleitutako arbitroaren edo arbitroen izena.

Arbitraje epaiaren pean jartzen diren arazoak eta ebazteko epea.

Tarteko diren parteen helbideak.

Data eta parteen sinadura.
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3. Arbitraje epaiaren kopiak helaraziko dira batzorde parekidearen idazkaritzara eta, age-
rikoa eta publikoa izan dadin, lan agintaritza eskudunera..

4. Arbitroaren edo arbitroen esleipena librea izango da eta aditu inpartzialen ardura izan-
go da. Esleipena jakinarazi egingo da kapitulu honetako 86. artikuluko 3. atalean bitarte-
karientzat xedatzen den modu berean.

5. Arbitraje konpromisoa taxututa, parteek ez dute joko beste inolako prozeduratara arbi-
trajepeko gaia edo gaiak direla eta.

6. Arbitraje prozeduraren ezaugarriak dira parteen arteko kontraesan eta berdintasun
printzipioak. Arbitroak edo arbitroek beste aditu batzuen laguntza eskatu ahal izango dute
behar izanez gero.

7. Arbitraje epaia loteslea izango da eta berehala eraginkorra, eta arbitraje konpromisoan
finkatutako gai guztiak ebatziko ditu zioak azalduta.

8. Arbitroak edo arbitroek, beti batera jokatuko dutelarik, arbitraje konpromisoan finkatu-
tako epearen barruan jakinaraziko diete parteei ebazpena eta, era berean, aurkeztuko
dute batzorde parekidearen idazkaritzan eta lan agintaritza eskudunaren aurrean.

9. Ebazpena, hala badagokio, gordailuan jarri, erregistratu eta argitaratu egingo da langi-
leen estatutuan aurreikusitako xedeetarako.

10. Arbitraje epaiak hitzarmen kolektiboan itundutakoaren eraginkortasun berbera izango
du.

11. Arbitraje prozeduran, kapitulu honetako 86. artikuluko 4. atalean erabakitzen dena
aplikatu beharko da.

88. Artikulua. Gatazka.

1. Greba eskubidea erabili edo gatazka kolektiboko neurriak hartu baino lehen, parteek
honako kapitulu honetan aurreikusten diren gatazkak ebazteko prozedurak agortzeko
konpromiso hartzen dute.

2.Gatazka bat bitartekotzaren edo arbitrajearen pean ezartzen denean, parteek ez dute
joko grebara edo gatazka neurrietara arbitraje prozedurak dirauen bitartean.

Beste alde batetik, Precoren izaera erkidego eremukoa izanik, Estatu eremuko hitzarme-
netan daukate eraginik handiena beste prozedura hauek, hain zuzen ere. Halaber, esan
beharrekoa da badaudela hitzarmen batzuk, gutxi badira ere, garatutako prozedura bate-
ra jotzen ez dutenak eta prozedura mota aipatu baizik egiten ez dutenak (adibidez: arbi-
trajea).
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7.2. UNEAN BERRIKUSI BEHARREKO GAIAK: KONTRATAZIOA ETA
ENPLEGUA

Sail honetan gaurkotasuneko gaiak aztertzen dira eta, hain zuzen ere, gaurkotasun horre-
gatik berariazko sailean sartzen ditugu. Hala, txosten honetan, kontratazioaren eta enple-
guaren azterketa egitea erabaki dugu, gai hau, ikuspegi politiko eta sozialetik ikusita,
garrantzitsuenetako bat baita eta azken urteetan zenbait faktore (ekonomiaren bilakaera,
teknologia berriak, emakumeak laneratzea, migrazio mugimenduak etab.) bilakatu egin
baitira, lanaren eremuan aldaketa handiak eragiten ari direlarik.

Beraz, lehen azpisailean kontratazioan eta enpleguan arestian gertatu diren aldaketa
nagusiei buruzko informazioa eskaintzen dugu, gero gai hauek hitzarmen kolektiboen
edukietan nola agertzen diren azterturik.

7.2.1 Kontratazioaren eta enpleguaren bilakaeraren azterketa

Jarraian, EAEn azkeneko urteetan kontratazioak eta enpleguak izan duten bilakaerari
buruzko informazioa aurkeztuko dugu.

Bilakaera ekonomiko positiboari esker enplegua biziki era garrantzitsuan hazi da gure
erkidegoan azkeneko hamar urteotan (1993. urtean 691.132 lagun landun izatetik
888.250 izatera 2002. urtean, hau da, urteko %2,85ko batez besteko hazkundea hamar
urte hauetan). Honek hobekuntza handia ekarri du langabeziaren egoerari dagokionean,
izan ere, 1993. urteko tasa %24,3koa izatetik 2002. urtean %8,3 izatera murriztu da.
(Kontuan hartu behar da 2002. urtean sartu zen aldaketa metodologikoa).

27. grafikoa  Biztanleria aktibo, landun eta langabearen bilakaera (EAE)

(milatan)
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Azkeneko hamar urte hauetan igarri ahal izan den bezala, jarduera tasak (lan egiten duten
edo egin nahi duten lagunen ehunekoa, 16 urte edo gehiago dituen biztanleriaren gaine-
an) hazi egin dira eta 1993. urteko %52,3tik 2002. urteko %54ra iragan dira funtsean ema-
kumea neurri handiagoan iritsi delako enplegura, izan ere, emakumeei dagokienez,
jarduera tasa 1993. urteko %39,2tik 2002. urteko %42,8ra pasatu baita, eta gizonena
ordea ia berdin mantendu da (1993. urtean %66,1 izatetik 2002. urtean %65,8 izatera).
Halaber, adinari dagokionez, nabarmendu egin da gazteen jarduera tasen jaitsiera (1993.
urtean %42,4 izatetik 2002. urtean %40,4 izatera) eta adin handiagoko taldeetan, berriz,
gora egiten dute (25-44 urteko taldean, 1993. urtean %84,8 izatetik 2002. urtean %85,6
izatera iragan da eta 45 urte eta gehiagokoen taldean %30,46 izatetik %34 izatera).

Lana duen biztanleriari dagokionez, ageri da enpresen ehunean gero eta garrantzi han-
diagoa duela hirugarren sektoreak, halatan, bada,  1993. urtean sektoreen araberako
banaketa honako hau genuen: nekazaritza %3, industria %31, eraikuntza  %8,5 eta zer-
bitzuak %57,5, 2002. urtean nekazaritza %1,8, industria %28,4, eraikuntza  %9,2 eta zer-
bitzuak %60,7. Guztiarekin ere, azkeneko hamar urte hauetan zehar industriako
enpleguaren bilakaera positiboa nabarmentzekoa da, izan ere, 2001. urtean 1990. urteko
langile kopuru ia berdina mantendu da, 2002. urtean sektorean 5.200 lanpostu galdu bazi-
ren ere.

83. taula  EAE-ko lan merkatua
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BALIO ABSOLUTUA (MILATAN) URTETIK URTERAKO ALD. TASA
1999 2000 2001 20021 2000 2001 20021

BIZTANLERIA > 16 URTE 1.788,1 1.788,0 1.790,8 1.794,8 0,0 0,2 0,2

BIZTANLERIA AKTIBOA 962,8 953,7 955,9 968,8 -0,9 0,2 1,3
GIZONAK 571,3 571,4 569,1 572,9 0,0 -0,4 0,7
EMAKUMEAK 391,5 382,3 386,9 396,8 -2,3 1,2 2,6
16-24 URTE 117,5 112,8 97,0 94,6 -4,0 -14,0 -2,5
25-54 URTE 760,8 755,1 768,4 777,7 -0,7 1,8 1,2
55 ETA GEHIAGO 84,5 85,7 90,5 96,6 1,4 5,6 6,8

BIZTANLERIA LANDUNA 813,4 823,3 849,4 888,2 1,2 3,2 4,6
GIZONAK 510,6 517,1 526,3 540,3 1,3 1,8 2,7
EMAKUMEAK 302,8 306,3 323,2 347,9 1,2 5,5 7,6
16-24 URTE 79,2 79,5 72,3 76,1 0,4 -9,1 5,3
25-54 URTE 654,8 663,5 691,5 719,1 1,3 4,2 4,0
55 ETA GEHIAGO 79,4 80,4 85,6 93,0 1,3 6,5 8,6

BIZTANLERIA LANGABEA 149,4 130,4 106,5 80,6 -12,7 -18,3 -24,3
GIZONAK 60,8 54,4 42,8 32,6 -10,5 -21,3 -23,8
EMAKUMEAK 88,6 76,0 63,7 48,0 -14,2 -16,2 -24,6
16-24 URTE 38,3 33,4 24,7 18,5 -12,8 -26,0 -26,0
25-54 URTE 106,1 91,6 76,9 58,5 -13,7 -16,0 -23,9
55 ETA GEHIAGO 5,2 5,4 4,9 3,6 3,8 -9,3 -26,5

Jardueraren araberako biztanleriaren inkestan (BAJ) 2002. urtean sartutako aldaketa metodologikoak direla eta, ekitaldi horre-
tako langabeziari buruzko datuak ezin aldera daitezke zuzenean aurreko ekitaldikoekin.
Iturria: Eustat.



Halaber, emakumea sektore guztietara nolatan iritsi den erreparatzea ere interesgarria
dateke. Nekazaritza sektorean, aldiz, emakumearen parte hartzeak behera egin du, izan
ere, 1993. urtean sektore honetako landun guztien artean %25,2 izatetik  2002. urtean
%22,3 izatera iragan baita, eta gainerako sektoreei dagokienean, berriz, haren parte har-
tzeak gorantz egin du, halatan, bada, industrian 1993. urtean %14,7 izatetik 2002. urtean
%18,6 izatera iragan da, eraikuntzan 1993. urtean %4 izatetik 2002. urtean %5 izatera eta
zerbitzuetako sektorean 1993. urtean %49,1 izatetik  2002. urtean %54,5 izatera.

Lana daukan biztanleriaren lanbide egoerari dagokionean (enplegatzaileak, autonomoak,
familia laguntza, kooperatibistak eta soldatako langileak), funtsezko aldaketarik ez da
ageri, nolanahi den ere, soldatako langileen artean sektore publikoan lan egiten dutenen
pisu erlatiboak behera egin du (1993. urtean %20 ziren eta 2002. urtean %17).

84. taula  EAEko enplegua

Soldatako langileen kontratu motari dagokionez, aztertutako urte hauetan aldi baterako
kontratuak gero eta gehiago izateko joera nabaria da, izan ere, 1994. urtean lana zeuka-
ten soldatako langileen artean  %25,1ek baitzeukan aldi baterako kontratua eta 2002.
urtean, berriz, %29,2k. Aldi baterakoen goranzko joera honi kontraturik ez duten kolekti-
boak gehitzen badizkiogu (“kontratu gabeak eta beste” arloan sailkaturik daudenak) esan
dezakegu baldintzarik okerragoak dauzkatenak 1994. urtean %30,2 izatetik 2002. urtean
%33,9 izatera iragan direla.. Eta emakumeei dagokienez, konparazioan egoera are maku-
rragoa da, zeren eta 1994. urtean baldintza okerragoak zeuzkan kolektibo hau %39,2koa
izanik 2002. urtean, berriz, %42,5ekoa baitzen. 

Hamar urte hauetan emakumeak lan merkatuan daukan egoera hobetu egin da zenbait
arlotan (jarduera tasak, enplegua, eta abar) gizonezkoenak ere hobera egin duen bezala,
alabaina konparazioan gizonarekiko aldea mantendu edo handiagotu egin da. Halatan,
bada, ehunekoetan, emakumeen langabezia gizonena baino gutxiago murriztu da eta bai
aldi baterako kontratuen ehunekoa bai kontraturik ez daukaten lagunen ehunekoa gizo-
nezkoena baino handiagoak dira eta konparazioan bilakaera ere makurragoa izan dute.
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BALIO ABSOLUTUA (MILATAN) URTETIK URTERAKO ALD. TASA
1999 2000 2001 2002 2000 2001 2002

BIZTANLERIA LANDUNA 813,4 823,3 849,4 888,2 1,2 3,2 4,6
NEKAZARITZA-ARRANTZA 18,8 18,8 14,7 15,7 0,0 -21,8 6,8
INDUSTRIA 239,8 242,6 257,5 252,2 1,2 6,1 -2,0
ERAIKUNTZA 67,8 70,4 75,0 81,8 3,8 6,5 9,1
ZERBITZUAK 487,0 491,6 502,4 538,6 1,0 2,2 7,2

SOLDATAKOAK 649,7 662,3 683,4 712,3 1,9 3,2 4,2
SOLDATAKOAK EZ DIRENAK 163,7 161,0 166,0 175,9 -1,6 3,1 6,0

Iturria: Eustat.



28. grafikoa  Soldatako biztanleria landuna (EAE). Ehunekoen banaketa 
kontratu motaren arabera (1994-2002)

Gorago aipatu dugun bezala, zehaztu behar dugu 2002. urteko urtarrilean aldaketa bat
sartu zela jardueraren araberako biztanleria aktiboaren inkesta (JAB, Eustatek eginikoa)
eta biztanleria aktiboaren inkesta (BAI, Estatistikako Institutu Nazionalak –INE- egini-
koa)egiteko metodologian. Berritasun nagusia langabearen definizio berria da, izan ere,
data horretatik goiti Europako Batzordearen 1897/2000 arautegiaren definizio harmoniza-
tuarekin bat baitator.

Izatez, ordura arte langabetzat jotzen ziren, Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANE) egi-
ten duen definizioaren arabera, erreferentziazko astean enplegurik ez izanik lan egin ez
duten, lana bilatzen ari diren eta orobat lan egiteko prest dauden pertsonak. Hala ere, urte
hasieratik LANEren definizio hau eraginkorragoa izan dadin saiatzen ari dira.

Horrenbestez, gaur egun langabetzat joko dira inkesta burutu aurreko lau asteetan lana
bilatzeko gestio aktiboak egin dituzten pertsonak bakarrik. Gestio aktiboak izango dira
lana bilatzearekin loturik daudenak, hala nola Enpleguko Institutu Nazionalean (EIN)
lehenbizikoz izena ematea, eskaeraren datuak eguneratzea, eskaintzei buruzko informa-
zioa hartzea, eta abar, eta talde honetatik landa geratzen dira jarduera administratibo soi-
lak hala nola langabezia txartela zigilatzea edo prestakuntza ikastaroei dagozkienak. Hau
dela eta, definizio honetara moldatzeko egin behar izan diren aldaketak direla medio,
azpimarratu behar dugu 2002. urteko zenbakiak eta aurreko urteetakoak ezin aldera dai-
tezkeela artez. 
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29. grafikoa  Erregistraturiko langabeziaren bilakaera (EAE) (Abendua)

(milatan)

Enplegu eta kontratazioari buruzko beste informazio iturri bat erabiltzean, Enpleguko
Institutu Nazionala (EIN) kasurako, ageri da erregistraturiko langabeziaren bilakaera
EUSTATek burututako JABak azken urte hauetan erakusten duen joerarekin bat datorrela,
2002. urteko datuak izan ezik, orduantxe burutu baita lehen aipatutako aldaketa metodolo-
gikoa. Halatan, bada, 2002. urtean 2001eko abenduan baino 1.900 pertsona gehiago erre-
gistratu ziren lan bila, eta 1994. urteaz geroztik zetorren beheranzko joera eten egin zen.

Halaber, EINen informazioa erabil daiteke kontratazio motak aztertzeko, baina arreta
bereziki aldi baterako kontratuetan ezarririk hauexek baitira funtsean erregistratzen dire-
nak. Halatan, bada, EIN-n erregistratutako kontratuak %150 hazi dira gutxi gorabehera
1994. urtetik 2002. urtera bitartean, eta 700.000 kontratuen kopurua gainditu dute aldi
honen amaieran. 

30. grafikoa  Enplegu Institutu Nazionalean erregistratutako lan kontratazioaren
bilakaera EAEn

(Erregistratutako kontratuen kopurua. Oinarria 1991 = 100)
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EINek eskainitako informazioaren arabera, laurogeita hamarreko hamarkadaren hasiera-
tik erregistratutako lanaldi partzialeko kontratuak eta kontratazio mugagabea asko hazi
dira. Hau horrela izan da funtsean azkeneko urte hauetan kontratu mota bi hauek susta-
tze aldera burutu diren lan erreformak direla medio. Nabarmentzekoa da halaber, jadanik
esan dugun bezala, 1991. urteaz geroztik Enplegu Institutu Nazionalean erregistratutako
kontratazio osoak jasan duen bilakaeraren oso antzekoa izan duela aldi baterako kontra-
tazioak.

Lan edo zerbitzu jakin baterako eta behin-behineko kontratuei dagokienez, gizonezkoen
kontratazioa da aipagarriena batik bat, eta emakumeen kontratazioan, berriz, ugariagoak
dira bitarteko kontratuak eta lanaldi partzialekoak. 

85. taula  Enpleguko Institutu Nazionalean erregistraturiko aldi baterako kontratu
nagusiak EAE-n, sexu eta adinaren arabera (2002) (ehunekoen banaketa)

Horrenbestez, aztertu dugun informazioak erakusten digunez, aldi baterako lan kontra-
tuak ez dira banatzen denen artean berdin. Goi mailako Langileen eta Profesionalen
Konfederazioak dioenaren arabera, “idun zuriko” deritzan kolektiboko langileen artean aldi
baterako kontratazioa %20ra mugatzen da, hau da, batez bestekoa baino ia hamar puntu
txikiagoa da. Beste alde batetik, Estatuan oro har aldi baterako kontratua duten langileak
urtean 80 bat egunetan egoten dira lanean Ekonomia eta Gizarte Kontseilu espainiarrak
dioenaz.

Gorago azaldu dugun bezala, langabeziak gehien jotzen dituen kolektiboen (gazteak eta
emakumeak) lan egoerak hobera egin du, baina oraindik ere badira alde objektibo
garrantzitsuak. IESEren txosten baten arabera selekzio prozesuetan emakume ezkondu
gazteak diskriminatuak direla egiaztatzen da. Honen karietara, 2003. urtean Gobernuak
ama langileen enplegua sustatzeko neurriak hartu ditu Gizarte Segurantzarentzako koti-
zazioen hobarien bitartez. Arazo hauez gain, emakumeen soldatak txikiagoak dira orain-
dik ere. Industri Institutu Nazionalak eskainitako informazioaren arabera, emakumeen
ordainsariak gizonezkoena baino %32 txikiagoak direla kalkulatzen da (%15 EBean
LANEk dioenaren arabera). Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak ikuskariak bidaliko
ditu emakumeenganako soldata bereizkeriak aurkitzeko, hau da, 2003ko martxoaren 7ko
ministro kontseiluan onetsitako Aukera Berdintasuneko IV. Planaren arabera.
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LANALDI OSOA LANALDI
Lan eta zerbitzuak Behin-behinekoak Bitartekoak PARTZIALA

GIZONAK 71,9 56,2 31,9 26,9
EMAKUMEAK 28,1 43,8 68,1 73,0

17-24 URTE 29,4 36,1 23,2 36,9
25-29 URTE 24,0 25,3 23,2 22,2
30-39 URTE 26,8 23,8 30,2 23,0
40-44 URTE 7,8 6,6 10,9 7,6
45 ETA GEHI. 12,0 8,2 12,5 10,2

GUZTIRA 100 100 100 100

Iturria: EIN



Gazteei dagokienez, berriz, arazoak dituzte hauek oraindik ere lanpostu egonkor bat
eskuratu ahal izateko. Halatan, bada, Giza Kapitalari buruzko azterlan baten arabera,
nahiz eta gazteek 1996. urtean baino enplegua hiru urte lehenago aurkitzen duten, hala
ere, ez dute erdiesten beren lehen kontratu mugagabea bosgarren lana izan arte.
Gainera, Osalanek eskainitako informazioaren arabera, aldi baterako kontratazioak era-
gin zuzena du lan istripuetan, eta ezbeharrak jotako langileen %54 gazteak dira,
Zaintzenen arabera, eta urtebetekoa baino lan eskarmentu txikiagokoak. 

Gogoeta eragiten duen beste puntu bat, langile berriak sartzen direnean eta aldi batera-
ko lan enpresen bitartez edo azpikontraten bitartez gerta litezkeen lan baldintza desber-
dinetan datza.

Enpleguaren egoera orokorrari dagokionez, Europako Batasuna espainiar Estatuari
zuzendu zaio 2003. urteko ekainean lau gomendio helarazteko: aldi baterako kontratazio
tasa murriztea, gizon-emakumeen arteko lan desberdintasunak gutxitzea, herrialdeen
arteko diferentziak leuntzea eta enplegurako zerbitzu publikoa modernizatzea.

Laster plazaratuko da aldi baterako lanari buruzko araudi berri bat Europako Batasuneko
estatuetako ABLEei buruzko arautegi desberdinak harmonizatzeko. CIETTren arabera
–ABLE handien ugazaben elkartea-  europarren %1,9 ABLE batean lan egiten dute (%0,7
Espainian). ABLEen kontratuek behera egin zuten 2002. urtean, alabaina ABLEek aldi
baterako kontratazioaren %20 inguru kudeatzen dute oraindik ere. 

EAEn azpikontrataturiko enpresek jarduera industrialaren %27,5 osatzen dute eta enple-
guaren %31,1 eta batez ere siderurgiaren sektorean daude, euskal merkatal ganberen eta
kutxen ikerlan baten arabera.

Beste alde batetik, euskal enpresetako 202.700 langile beste erkidego edo herri batean
jaioak dira. Estatuko biztanleriaren %3,2 atzerritarrak dira Anuario Estadístico de Extran-
jería 2002 delakoaren arabera, nolanahi den ere, Estatu osoan kalkulatzen da legez
kanpo 300.000 inguru daudela. EAEn gutxi gorabehera 24.201 atzerritar daude legez
(16.968 Gizarte Segurantzan afiliaturik 2003. urteko martxoan) batez ere ostalaritzan,
eraikuntzan eta etxeko lanetan dihardutelarik. Etorkinen kontratuek %40 egin zuten gora
EAEn 2002. urtean. Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren men-
pean dagoen Heldu inmigrazio zerbitzuaren arabera EAEn paperik gabe bizi diren 7.000
etorkinen %30 Bilbok hartzen ditu. Halaber, badaude 5.000 inguru sasoiko langile etorkin
EAEn, pertsona hauetarik 1.500ek Araban patata eta mahats biltzen lan egiten dute.
Sasoiko langileen beste jarduera batzuk basogintza jarduerak dira.

Beste alde batetik, Arartekoaren txosten batek adierazten duenez euskal enpresen erdiek
baino gehiagok ez dute betetzen ezintasunak dituzten pertsonak kontratatzeko betebe-
harra. EAEn ezintasunak dituzten 144.000 pertsonetarik, 60.000 lan egiteko gai dira eta
hauetarik bakarrik 12.000 ari dira lanean. 

7.2.2 Kontratazioa eta enplegua negoziazio kolektiboan

Negoziazio kolektiboak era heterogeneoan jaso du kontratazio eta enpleguaren gaia.
Halatan, bada, kontratazioa, edo beronen alderdi batzuk (kontratuen iraupena batez ere)
luze eta zabal jasoak izan dira hitzarmenen negoziazioan, batez ere sektore eremuan.
Hala eta guztiz ere, enpleguari buruzko konpromisorik gutxi izan da, eskuarki ez oso
zehatzak eta nagusiki enpresa mailako negoziazioan suertatu izan dira.
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LHKaren enpleguari buruzko akordioa

Lan Harremanen Kontseiluan 1999ko urtarrilaren 15ean enpleguari buruzko akordioa
sinatu zen, eta honen arabera EAEko ordezkaritza handieneko erakundeak –sindikatuak
eta enpresarien elkarteak- konpromiso batzuetara heldu ziren, batez ere aparteko orduak
kentzeari dagokionean, aldi baterako lan enpresak (ABLE) erabiltzeari buruz eta langileen
zerrendak ordezkatzeari eta berriztatzeari dagokionean, eta geroago negoziatzeko zain
geratu ziren lanaldia eta lan denboraren banaketa. Konpromiso hauetan jasorik zegoen
berauek administrazio publikoetara eramanak izango zirela, beharrezko gauzak hauekin
adosteko, izenpetutakoa eraginkor bihurtze aldera, batez ere finantzazioari dagokiona.
Enpleguari buruzko akordioa, Lan Harremanen Kontseiluan negoziatu zena, urte honetan
erregistratu diren hitzarmenetan islaturik gelditu da (adibidez: Arabako eraikuntzako apar-
teko orduei buruzkoa eta langileen zerrendak berriztatzeko).

Enplegua mantentzea eta sortzea 

Hitzarmen kolektibo batzuek enplegu maila mantentzeko konpromisoak jasotzen dituzte
(aseguruen bitartekaritza, ikastolak, Repsol, Diocesanas, Grupo Generali, Inauxa, Cespa,
Unedisa, Autobar, Enagas, Edivasa, Gas Natural SDG, eta abar) , bereziki enpresako hi-
tzarmenetan, behialako monopolioen berregituraketak, zenbait sektoretan izandako alda-
keta garrantzitsuak, enpresa batzuen izari aldaketa, eta abar kontuan hartuta. Gutxiago
dira enpleguak sortzea adosten duten hitzarmenak (BBK Gizarte Ekintza, Vital Kutxa, eta
abar), eta konpromiso hauek ere enpresa mailan kokatzen dira. 

Beste alde batetik, hitzarmen batzuetan mugagabeko kontratazioa itundu dute edo aldi
baterako kontratuak mugagabe bihurtzea (Lemona Industrial, FYTASA, Oerlikon, Prefa-
bricados Lemona, Arteche, FCC, Vinilika, Unisys, Catelsa, La Bacaladera, Hotel Abba
Parque, eta abar). 

Enplegua sortzeko beste bide bat aparteko orduak murriztea edo kentzea jasotzen duten
akordioek erabili dutena da, eskuarki akordio hauek sortu beharreko enpleguen kopurua
zehazten ez badute ere.

Aldi baterako kontratazioaren mugak

Kontratazioaren osotasunean aldi baterako kontratuek daukaten gehiegizko pisua dela
eta, testu batzuetan behin-behineko kontratazioa sistema nagusi gisa ez dela erabili
behar jasotzen da (Eclair Prym, Lardeco, eta abar).

Halaber, aldi baterako kontratazioa mugatzeko konpromisoak daude (gehienez %10
behin-behineko kontratuko langile Grupo Al Air Liquide-n, %15 Sachs-en, %20 Autobar-
en, %25 Catelsan, %30 Bizkaiko harri eta marmolean, eta abar) edo langile zerrendan fin-
koen portzentaje bat xedatu da (%85 loterietan, %90 segurtasunean, etab.). 

Behin-behineko kontratazioa

2002. urteko negoziazio kolektiboan behin-behineko kontratazioari buruzko akordioak
agertzen dira eta, zehazkiago esan, haren iraupenari buruzkoak (9 hilabete 12 hilabeteko
epean Bizkaiko larrukigintzaren industriaren hitzarmenean, 12 hilabete 16 hilabeteko
epean Gipuzkoako bulegoen hitzarmenean, 12 hilabete 18 hilabeteko epean Arabako
janarien merkataritzaren hitzarmenean, 12 hilabete irakaskuntza pribatuan, eta abar)
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nagusiki sektoreko negoziazioan, baina bai enpresakoan ere (6 hilabete 12 hilabeteko
epean Kaefer-en hitzarmenean, 9 hilabete 12 hilabeteko epean Grupo Praxair-en hitzar-
menean, gehienez urtebete Grupo Avivaren hitzarmenean, gehienez 6 hilabete eta 3 hila-
beteko luzapena Oxinorten, eta abar). 

Hitzarmen batzuetan behin-behinekotasunagatiko plusak jasotzen dira (adibidez: Bizkaiko
osasun pribatua) eta bai kalte ordainak ere kontratua amaitutakoan (8 egun urteko pro-
duktu kimiko industrialen handizkarien hitzarmenean, 10 egun urteko Arabako merkan-
tzien errepideko garraioan,  12 egun urteko Arabako ehunkien merkataritzan, eta abar).

Prestakuntza kontratua

Negoziazio kolektiboak prestakuntza kontratazio motak ere jaso ditu eta finkatu egin ditu
adina (16 urtetik 21 urtera Arabako eraikuntza, 18 urtetik 21 urtera Grupo Repsolen, eta
abar), prestakuntzari eskainitako denbora (%20 publizitatean, %25 egunerokoa ez den
prentsan, eta abar), iraupena (6 hilabetetik 3 urtera Sachs-en, 6 hilabetetik 2 urtera
Avenir-en, eta abar), tutoretzak (egunerokoa ez den prentsa, Danone, eta abar), kontra-
tazioaren ehunekoa (publizitatea, ezinduentzako zentroak, Avenir, eta abar) eta kontrata-
zioa baztertu egin du kategoria batzuetan (adibidez: ez peoietan eta ez txoferretan
Bizkaiko larrukigintzaren industrian). 

Halaber praktikaldiko kontratua ere jaso izan dute hitzarmenek (egunerokoa ez den pren-
tsa, Bizkaiko harria eta marmola, Altadis, Acerías y Forjas de Azkoitia, GUVAC, etab.) eta
finkatu egin dituzte gai batzuk hala nola kontratazioaren ehunekoa (adibidez: gehienez
%30 publizitatean) eta probaldia (adibidez: aseguru pribatuen bitartekaritza).

Lanaldi partzialeko kontratazioa

Izan dira zenbait konpromiso lanaldi partzialeko kontratuei dagokienean (adibidez:
Altadis), hala nola gehienezko lanaldia (1.400 ordu PEAPen, lanaldiaren %77 Compañía
Internacional de Coches Caman, lanaldiaren %60 UEEn, eta abar), gehienezko kontrata-
zioa (adibidez: langileen %6 eta %12 kategoria bakoitzeko Kaefer-en), eta ordu osaga-
rrien ehunekoa (%20 haur hezkuntzako zentroetan, %35 Estatuko ile-apaindegietan, %50
produktu kimiko industrialen handizkarien hitzarmenean, %60 Pastgurenen, eta abar).

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratazioa

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuei gatxezkiola, negoziazio kolektiboan hauek ere
izan dute bere tokia (Arabako eraikuntza, Arteche, MIESA, eta abar), eta finkatu egin ditu
arlo batzuk, hala nola kontratazioa egin daitekeen kategorien identifikazioa (adibidez:
Zamakona Ontziolak), kalte ordaina kontratua (adibidez: gatzaren industria), ABLEen
bidezko kontratazioa murrizteko tresna gisa erabiltzea (adibidez: farmazia produktuen
merkataritza), eta  kontratazio mota hau baztertzea (adibidez: Estatuko loteriak).

Lanpostu zerrenda berritzeko kontratazioa

Ordezkotza edo txanda kontratuak ere aipatuak izan dira negoziazio kolektiboan, LHKren
enpleguari buruzko akordioak xedatzen duenari atxikimenduaren bitartez (EAEko irakas-
kuntza pribatua, Arabako merkantzien garraioa, Bizkaiko autoeskolak, Ibaiondo
Industriak, Bekaert, Badesa, Kursaal, Pesa Bizkaia, Goroldi, Inyectametal, eta abar) edo
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hitzarmenetako artikuluen artean sartuta (segurtasuna, Eufaleba, Bizkaiko okindegiak,
Gipuzkoako fruitu handizkariak, Autopista Vascoaragonesa, BBK Gizarte Ekintza,
Catelsa, Autobar, FIASA, OTA Bilbao, AAF, Diocesanas, EISA, Estampaciones Rubi,
Acerías y Forjas de Azkoitia, Cementos Lemona, FCC, Cespa, Eguisa, Europistas,
Rezola, FCC, eta abar), haietariko batzuetan gomendio bat besterik ez bada ere
(Bilbomática, MOASA, eta abar).

EAEn 2002. urtean mila eta seiehun txanda kontratu baino gehiago izenpetu ziren, Estatu
osoko txanda kontratuen ia heren bat . 

Hitzarmen kolektiboen negoziaziotik kanpoko konpromiso batzuek txanda kontratua apli-
katzeko itunak finkatu dituzte (Tubacex, Sidenor, eta abar) LHKren enpleguari buruzko
akordioak xedatzen duenaren ildotik.

Beste kontratu batzuk

Hitzarmen kolektiboetan aipatu izan dira beste kontratazio mota batzuk ere hala nola
bitarteko kontratuak (gatzaren industria, Milupa, eta abar), aldizkako langile finkoena
(oinetakoen industria, Bizkaiko kiroldegi eta kirol zelaiak, La Bacaladera, eta abar), langi-
le elbarriena (adibidez: ezinduentzako zentroak) edo mugagabea (haur hezkuntza zen-
troak, Arabako merkantzia garraioa, eta abar). 

ABLEen bitartezko kontratazioa

Negoziazio kolektiboak konpromiso ugari islatzen jarraitu du ABLEei dagokienez, batzuk
LHKren enpleguari buruzko akordioak xedatzen duenetik ondorioztatzen direnak (adibi-
dez: FUASA). Halatan, bada, hitzarmenek gai ugari finkatzen segitu dute hala nola sol-
data berdintzea (Arabako ehunkien merkataritza, Grupo Praxair, Compasa, FIASA,
Bombardier, Lázaro Ituarte, eta abar), langileen ordezkaritzari nahitaezko informazioa
(Silquímica, Interal, Bodegas Marqués Del Puerto, Técnicas Electrónicas Reunidas, eta
abar), kontratazio mota honen mugak (lan eta zerbitzu kontratua farmazia produktuen
merkataritzan kontratazioa urritzeko, ezin kontratatzea postu estrukturaletarako
Ondulinen, gehienez %12,5 Cabot-en, %10 perfumerian, %5 SK10-en eta gehienez hila-
bate baterako, %2 Mapfren, gehienez 7 egun Galletas Artiachen, langileen zerrendara
pasatzea urtebetea egindakoan EATen, bakarrik premiazko kasuetan Repsolen eta
Altadisen, eta abar) edo kontratazio hau baztertzea (loteriak, ikastolak, Bilbomática,
Lezuri, Pesa Bizkaia, Basauriko Kultur Etxea, eta abar).

Kontratazio eta enpleguari buruzko beste konpromiso batzuk

Azkenik, hitzarmen batzuek beste konpromiso batzuk islatzen dituzte enpleguari edo kon-
tratazioari dagokionean, hala nola kontrataziorako printzipioak eta eskakizunak (Umano,
Kaefer, eta abar) edo kontratazio batzordeak eta beren funtzioak edo eskumenak (ikasto-
lak, UEE, El País, Pesa Bizkaia, eta abar). Honelako batzordeak sorrarazi dituzten arra-
zoiak askotarikoak dira, sektoreko langile soberakina bereganatzeko asmotik hasita
(adibidez: ikastolak) talde bateko enpresetako enpleguaren eta kontratazioaren bilakae-
raren segimendua egitera (adibidez: UEE).

Aipamen berezia merezi dute zenbait hitzarmen kolektibotan gertatu diren lanaldi eta sol-
data murrizketek (ikastolak, Diocesanas, TTA, Catelsa, eta abar), zio desberdinak direla
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medio (enplegua, adina, familia eta lan bizitza bateratzea, eta abar). Adibide gisa,
Catelsako hitzarmen kolektiboan itundutakoa dakargu jarraian:

5.art. Lanaldia.

(...)

Zerrendako langile finko orok bere lanaldia murrizteko aukera izango du, eguneko bi ordu-
rekin gutxienez eta enpresak  Enpleguko Institutu Nazionalean izena emandako langilee-
kin egingo ditu kontratuak murriztutako ordu horien multzoa betetzeko, baldin eta
ordezkotza kontratu berria gutxienez lanaldi erdikoa bada pertsonako eta eguneko.

(...)

Enplegua sustatzeko beste neurri batzuk izan dira, hala nola enplegu aniztasuna debe-
katzea (Estatuko gasolindegiak, MIESA, eta abar) edo lan burtsak sortzea (AENA, UEE,
Basauriko Kultur Etxea, etc.).

Kontratazioari eta enpleguari dagokionean, beste konpromiso batzuk izan dira azpikon-
tratei buruzko neurriak (Arabako eraikuntza, Acería y Forjas de Azkoitia, eta abar), etxeti-
ko lana (adibidez: oinetakoen industria), herrikideen  kontratazioa hobestea (adibidez:
Unisys), probaldia (DHL, Milupa, Patentes Talgo, Wagons Lits Viajes, eta abar) edo tele-
lana (adibidez: BP OIL). Azkeneko honi dagokionez Europako gizarte eragileek akordio
bat erdietsi zuten 2002. urtean.

7.2.3 Kontratazioa eta enplegua sektoreko hitzarmen nagusietan

Kontratazioari eta enpleguari buruz sektoreko hitzarmen nagusiek xedatutakoa aztertuko
dugu hemen.

86. taula  Kontratazioa eta enplegua eraikuntzan

Araba
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12. artikulua – Gaitasun probak.-
Probak, mediku azterketa, eta matrikula liburua 

14. artikulua - Probaldia.-
Aldi desberdinak

15. artikulua - Kontratazioa.-
Gizarte Segurantzan izena emate agiriaren fotokopia sartu eta hurrengo hamar eguneko epean.

16. artikulua – Obrako lan finkorako kontratua.- 
Kontratuaren iraupena eta uztea ondoko baldintzetara egokituko dira:
1. Orokorki, kontratua obra bakarrerako da, beronen iraupena gorabehera, eta amaituko da obra horretan
langilearen ofizioko eta kategoriako lanak amaitzen direnean.
Hala ere, bere kontratua indarrean duen bitartean, langilea Araban edo Trebiñoko Konderrian  kokatutako
beste zentro batzuetara aldatu ahal izango da 30 lanegunez gehienez ere, aldaketa honek ez dakar obra-
ko kontratu finko izaeraren galera ezta kontratuaren aldaberritzea ere obra aldaketagatik. Aldaketarako
baldintza jakin batzuk izan behar dira
Langileen lanpostua uztea obrako lanak  arian-arian amaitzen direnean gertatuko da, hau da , langilea hasie-
ra batean kontratatua izan zeneko obra amaitutakoan, hots hau burutzeko kontratatuen kopurua beharrezkoa
ez denean, eta hau murriztu beharko da egindako obraren tamainaren benetako murrizketaren arabera.
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2. Hala ere, aurretik parteen artean adierazitako akordio egonik, obrako langile finkoek zerbitzua eman
ahal izango diote enpresa berari Arabako lanpostu desberdinetan hiru urte jarraikiko gehienezko epean
beren egoera galdu gabe eta aldaketa hauei dagozkien konpentsazio kontzeptuak sorrarazita. Obra alda-
keta egindakotzat hartuko da enpresa eta langilearen arteko akordioaz, bost eguneko epean honek kon-
trakoa adierazten ez badu. 
3. Obra bat aldi baterako geldituko balitz enpresariarentzat aldez aurretik ezin ikus daitezkeen eta bere
borondatearen kontrakoak diren arrazoiengatik, enpresak zentroko langileen ordezkariei horren berri eman
ostean edo, hala izan ezean, probintziako batzorde parekideari, lehenengo suposamenduan aurreikusita-
ko obra amaiera eta jardunari uztea gauzatuko dituzte. Hau egiaztatzeko zentroko langileen ordezkariek
edo, hala izan ezean, probintziako batzorde parekideak astebeteko epe luzaezina izango dute gehienez
ere oharpenaz geroztik. Enpresariak ere obra gelditzeko arrazoiak desagertzen direnean langileari beste
enplegu bat eskaintzeko betebeharra bere gain hartzen du. Betebehar hau amaitutzat joko da gelditzea
behin betiko bihurtzen denean. Aurretik parteen artean akordio egonik, obra amaiera honek ukitutako lan-
gileak bigarrengo suposamenduan araututako hartan sartu ahal izango dira.
Suposamendu hau ezin aplikatu izango da lan gatazkagatiko gelditzea izanez gero.
Lehenengo, bigarren eta hirugarren suposamenduetan lanpostua uzteagatik %4,5eko kalte ordain bat fin-
katzen da kontratua indarrean izan den bitartean hitzarmenaren taulen arabera sorrarazitako soldata kon-
tzeptuen gainean kalkulaturik.

17. artikulua – Produkzio gorabeherengatiko behin-behineko kontratuak.-
Kontratuaren gehienezko iraupena 12 hilabetekoa izan daiteke 16 hilabeteko epean. Kontratu hauek iraun-
gitzeagatiko kalte ordaina 18. artikuluan jasota dago. 

18. artikulua – Beste kontratazio mota batzuk.-
Araututako kontratuak formalizatzen dituzten langileek, obrako kontratu finkoa izan ezik, kontratua amai-
tutakoan iraungitze kalte ordain bat jasotzeko eskubidea izango dute, %7koa iraupena 365 egunekoa edo
gutxiagokoa izan balitz eta %4,5ekoa iraupena luzeagoa izan balitz.

19. artikulua – Praktikaldi eta prestakuntza kontratuak.-
Praktikaldiko bi urteetako ordainsaria
Prestakuntzaren iraupena ezin da ez sei hilekoa baino laburrago ez bi urte baino luzeagoa izan. 16-21 urte
bitartean, soldatak eta lan jardunaren %15 prestakuntzarako eta kontratua eteteagatik %4,5eko kalte
ordaina 

20. artikulua - Azpikontratazioa.-
Kalte ordainen erantzukizun solidarioa %4,5ekoa edo %7koa kontratua amaitzeagatik eta bai soldatakoak
ez diren kalte ordainena ere 46. artikuluaren arabera. 

23. artikulua - Aldi baterako lan enpresak.-
Ordainketa eskubide berak.

41. artikulua – Aparteko orduak.- Enpleguari buruzko akordioa. Atseden konpentsazioa.

61. artikulua - Erretiroa.- Aurreratutako erretiroagatiko kalte ordainak ez dira ez ordainduko ordezkotza eta
txanda kontraturik badago. Enpleguari buruzko akordioa. Batzorde mistoa.

Laugarren xedapen gehigarria.-
Aprendiz kontratua hasteko gehienezko adina 21 urtekoa izango da .21 urteko muga ez da aplikatuko kon-
tratua ondoko kolektibo hauetako langileekin elkar hartzen denean:
Elbarritasunak dituzten langabeak.
Atzerriko langileak lan baimenaren indarraldiko lehenengo bi urteetan.
Lan jarduerarik gabe hiru urte baino gehiago daramaten langabeak.
Gizarte bazterketa egoeran dauden langabeak.
Lantegi eskoletara, ikas ekinezko prestakuntzako ikastegietara eta enplegu tailerretara sartzen diren lan-
gabeak.
Kontratazio unean 21 urte edo gehiago dituzten langileekin egindako lan kontratuei aplikatu beharreko sol-
datak ondoko hauek izango dira, benetako denboraren proportzioan::

1. urtean: %70.
2. urtean: %75.

Aipatutako soldata erregimena, hitzarmen hau argitaratutako dataz geroztik egindako prestakuntzako kon-
tratuei aplikatuko zaizkie.
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31 artikulua.—Lanean hastea
Gutxienez 16 urte.

32 artikulua.—Probaldia
Periodo desberdinak

33 artikulua.—Kontratazioa
Langileari kontratuaren kopia bat ematea.

34 artikulua.—Kontratu motak
A)  Langile zerrendako kontratu finkoa:
B)  Obrako kontratu finkoa:
Eredua II. Eranskinean.
Kontratuaren iraupena eta langileak lanpostu uztea ondoko suposamendu hauetara egokituko da:
1.  Orokorrean, kontratua obra bakar baterako izaten da, iraupena gorabehera, eta amaituko da obra horre-
tan langilearen ofizioko eta kategoriako lanak amaitzen direnean.
2.  Hala ere, «obrako langile finkoak»  probintzia bereko lan gune desberdinetan eman ahal izango du zer-
bitzua, baldin eta elkarren segidako lan gune bakoitzerako berariazko akordioa badago, 3 urte jarraikietan
gehienez ere, «obrako langile finkoaren» kontratu izaera galdu gabe, eta joan-etorriengatik dagozkion kon-
pentsazio kontzeptuak sorrarazita.
Parteek akordio hori erdiesten dutenean, halabeharrez idatziz islatu behar izango dute aldi bakoitzean, eta
dokumentua izenpetu, III. Eranskineko ereduaren arabera.
Obrako kontratu finkoaren amaiera:
Obrako kontratu finkoa duten langileek lanpostua utziko dute obra bera edo bere espezialitateko lanak
amaitu ahala.
Kalte ordainak:
1.  Obrako finkoak:
%4,5 sorrarazitako kontzeptuen gainean.
2.  Beste kontratu batzuk:
Obrako kontratua ez beste aldi baterako kontratuetarako, kalte ordainak:
365 eguneko edo iraupen txikiagoko kontratuetarako: kalte ordainaren %7.
365 egunekoa bainoa iraupen luzeagoko kontratuetarako, praktikaldikoetarako eta prestakuntzakoetarako:
Obrako finkoetarako kalte ordain berbera.
C)  Langileak lagatzeko kontratuak:
ABLE bateko langileen zerbitzuak erabiltzen dituzten enpresek hitzarmen honetako baldintza ekonomikoak
onartzera behartuta daude.
D)  Prestakuntza kontratua:
16 eta 17 urtekoen ordainsariak.
18 eta 20 urtekoen ordainsariak, hitzarmena.
E)  Praktikaldiko kontratua:
Unibertsitate titulua edo erdi mailako edo goragoko lanbide heziketakoa, edo baliokideak 

37. artikulua.—Azpikontratazioa
Kalte ordainen erantzukizun solidarioa %4,5ekoa edo %7koa kontratua amaitzeagatik eta bai soldatakoak
ez diren kalte ordainena ere hitzarmeneko 64. artikuluaren arabera.

38. artikulua.—Mantentze kontratuak
Subrogazioa

65. artikulua.— Aurreratutako erretiroagatiko kalte ordainak
Ez dira ez ordainduko ordezkotza kontraturik badago. Ordezkotza kontratu nahitaezkoa 64 urterekin enple-
gua sustatzeko

7. artikulua.- Kontratazioa
1. Langile zerrendako kontratu finkoak
2. Obrako kontratu finkoak: 
Berezitasunak: Zenbait kausa direla medio, lekuz aldatu ahal izango dira beste obra batera edo batzueta-
ra obrako finko izaera galdu gabe haatik.
3. Iraupen jakin bateko beste kontratazio mota batzuk: produkzio gorabeherengatiko behin-behineko kon-



Eraikuntzan kontratazio gehiena obrako kontratu finkoak dira. Sektoreko zatirik handiena
lan zibil publikoak (errepideak, portuak, eta abar) eta pribatuak (adibidez: etxebizitzak)
osatzen dute, hau dela eta, langile gehienak egin beharreko lan motak baldintzaturik
daude. 

Lanak baldintzatu ahal dituzten aldagai guztiak direla eta, higikortasun geografiko muga-
tu bat jasota dago. Halatan, bada, Gipuzkoako eraikuntza sektoreko hitzarmenak leku
aldaketa hauek ahalbidetzen dituzten honako kausak jasotzen ditu:

a) Abagune jakin batean obra batean edo batzuetan langile kopurua handitzea beha-
rrezkoa izateagatik, lanen erritmoa edo berauen amaiera bizkortzeko.

b) Zuzendaritza teknikoaren arabera lanen erritmoaren aldatzeagatik.
c) Jabeak edo erakunde eskudunak erabakitako lanak geldiarazteagatik edo eteteaga-

tik.
d) Zailtasun teknikoengatik.
e) Hauen antzeko kausengatik.

Hiru sektore hitzarmen kolektiboek daukaten beste puntu komun bat, azpikontratazioan
erantzukizun solidarioa bermatzea da, maiztasun handikoa fenomeno hau sektorean.
Halaber, mantentze azpisektorean subrogazioa aurreikusten da.

Kontratazioaren aldi baterako izaera konpentsatzeko kalte ordainak finkatzen dira lana
amaitzen denerako, normalean %4,5 sorrarazitako kontzeptu guztien gainetik. Hala ere,
Arabako eta Bizkaiko sektoreko hitzarmenetan ehuneko hau %7ra handitu egin dute
–obrako kontratu finkoan izan ezik- baldin iraupena 365 egunekoa edo txikiagoa balitz.
Kontuan hartu behar da bakarrik lanpostu estrukturalek daukatela kontratazio finkoa. 

Azkenik, aipatu behar da ez dagoela enplegurako konpromiso zehatzik, Enpleguari buruz-
ko Akordioan langile zerrendak berritzeaz eta aparteko orduak kentzeaz jasotzen dena
izan ezik.
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tratuak. Kontratu hauen iraupena hamabi hilabetekoa izango da hamazortzi hilabeteko aldi batean.
Kontratu hauetarako lanaldia itundu ahal izango da denbora osorako edo denbora partzialerako, eta lanal-
di osoko langileak ordezkatzen direnean lanaldia ere osoa izango da.
4. Kontratu hauek amaitzeagatiko kalte ordainak enpresetan: Obrako kontratu finkoetan eta aldi baterako
kontratuetan, langile hauentzek finkatutako kalte ordainak sorrarazitako soldata osoaren %4,5ekoak izan-
go dira.

8. artikulua.- Azpikontratazioko erantzukizuna.
Solidarioa kalte ordainen gainean

11. artikulua.- Aldi baterako laneko enpresak. Lan eskubide eta gutxienezko ordainsari berberak.

12. artikulua.- Gizarte Segurantzan izena ematea eta lan kontratua.
Gizarte Segurantzan izena eman izanaren agiriaren kopia, lan kontratuaren beste kopia bat, sindikatu ata-
lean edo langileen delegatuari edo enpresa batzordean aurkezteko.

13. artikulua.- Probaldiak..
Hitzarmen orokorra bezala

18. artikulua.- Mantentze langileak. 
Subrogazioa

Lehen xedapen gehigarria. Erretiro berezia 64 urterekin.
Ordezkotza kontratua. Gomendioa eta balorazioa batzorde mistoan.



87. taula  Industria siderometalurgikoa
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13. artikulua.- Aparteko orduak. Enpleguari buruzko Akordioa. Ohikoak kentzea eta konpentsazio atsede-
naldiak.

35. artikulua.- Emakumearen enplegua sustatzea. Aukera berdintasuna aplikatzeko gomendioa emaku-
meen enplegua emendatzeko. Batzorde parekideak egin jarraipena.

37. artikulua.- Erretiroa.- Aurreratutako erretiroengatiko kalte ordainak. Batzorde parekideak egin beharre-
ko ikerketa ordezkotza kontratuaren zenbakiei  buruz.

49. artikulua.- Kontratazio berriak. Informazioa. Ez enplegu anitzari.

50. artikulua.- Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuak.

51. artikulua.- Txanda kontratua. Enpleguari buruzko Akordioari atxikimendua. Urte bakoitzeko 240 ordu-
ko baimen berezi ordaindua langile txandakatuaren 65 urteetara arte.

52. artikulua.- Behin-behineko kontratuak. Hamahiru hilabete eta erdi hamazortzi hilabeteko epean.

53. artikulua.- ABLE. Baldintza ekonomiko eta sozial berberak.

16. artikulua.- Probaldia. Periodo desberdinak.

25. artikulua.- Enplegu anitza. Errotik kendu.

26. artikulua.- Aparteko orduak. Enpleguari buruzko Akordioa. Konpentsazio atsedenaldiak.

27. artikulua.- Erretiro berezia 64 urterekin. Ordezkotza kontratuaren gomendioa.

30. artikulua.- Kontratazioa. 
Behin-behineko kontratuen iraupena 12  hilabete 18  hilabeteko epean.
Obrako kontratua.
Prestakuntza kontratuak. 3 urteetarako ordainsaria. 4 urte baldin langilea elbarria bada.
Praktikaldi kontratuak. 2 urteetarako ordainsaria.
Lanaldi partzialeko kontratuak. Gehienez 1.400 ordu itundutakoen eta osagarrien artean (azken hauetan
gehienez %60).

Lehen xedapen gehigarria. Lanbide taldeen zerrenda txanda kontratua bultzatze aldera..

11. artikulua.- Aparteko orduak. Enpleguari buruzko Akordioari atxikimendua. Konpentsazio atsedenaldi
ordaindua.

33. artikulua. Kontratazioan aukera berdintasuna sustatzea. Sexuagatiko edo adinagatiko bereizkeria
debekatzea.

35. artikulua.- Probaldia. Periodo desberdinak.

38. artikulua.- Behin-behineko kontratuak. Periodoa 12  hilabetez luzatzea 18 hilabeteko epean, ez du balio
ABLEen bidezko kontratuetarako. Urte bakoitzeko 8 eguneko Soldatako kalte ordaina kontratua amaitzean.

39. artikulua.- Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuak. ABLEen bitartez egiten badira, enpresak eta lan-
gileen ordezkariek zereginak adostuko dituzte. Urte bakoitzeko 8 eguneko Soldatako kalte ordaina kontra-
tua amaitzean.



Siderurgia sektorean, eskaria oso aldakorra da. Azpisektore batzuen (automobila, makina
tresna, eta abar) atzeraldi ziklikoa dela eta, ordutegi malgutasun formulak eta aldi batera-
ko kontratazioari buruzko klausulak negoziatzen dira. 

Hiru lurralde historikoetan behin-behineko kontratazio epeak itundu dira (Araban 13,5 hila-
bete 18 hilabeteko epean, Bizkaian eta Gipuzkoan 12 hilabete 18 hilabeteko epean, eta
Gipuzkoan luzapen hau ez da aplikatuko ABLEen bitartezko kontratuetarako, eta badu lan
egindako urte bakoitzeko 8 urteko kalte ordain bat.

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuak hiru sektore hitzarmenetan daude jasorik, ala-
baina, Gipuzkoan, ABLEen bitartez egiten badira, enpresak eta langileen ordezkariek
adostu beharko dute zein zereginetarako egin daitekeen aipatutako kontratazioa, eta lan
egindako urte bakoitzeko 8 eguneko kalte ordain bat ere edukiko dute.

Prestakuntza kontratuak Bizkaian eta Gipuzkoan daude jasorik, eta finkatu egin dituzte
gehienezko iraupena (3 urte eta 4 urte baldin langilea elbarria bada Bizkaian, eta 2 urte
Gipuzkoan), ordainsaria, kontratazio adina (adibidez: 16 eta 21 urte bitartean Gipuzkoan),
prestakuntza denbora eta gehienezko kontratu kopurua lanpostuen zerrendaren arabera
(Gipuzkoa). Halaber, hitzarmen hauetan praktikaldi kontratuei buruzko klausulak ere itun-
du egin dira eta finkatu dira orobat bi urteko iraupena gehienez, probaldia (Gipuzkoan) eta
ordainsaria.

Bizkaiko sektore hitzarmenean lanaldi partzialeko kontratuetarako ordu kopurua muga-
tzea (1.400 ordu) eta muga hauen barnean ordu osagarrien gehienezko kopurua (%60)
itundu da.

Lurralde hitzarmenetan Enpleguari buruzko Akordioari atxikitzeko konpromisoak itundu
dira ohiko aparteko orduak kentzeko eta ordu hauek atsedenaldi ordainduaren bidez kon-
pentsatzeko. 

Araban eta Gipuzkoan sexu bien arteko berdintasuna sustatzea itundu da. Araban eta
Bizkaian orobat enplegu anitza errotik kentzeko konpromisoa hartu dute..

Araban eta Gipuzkoan ordainsari eta lan eta gizarte eskubide berberak bermatu dira
ABLEen bitartez kontratatutako langileentzat.

Lanpostuen zerrendak berritzeari dagokionez, Araban Enpleguari buruzko Akordioari atxi-
kitzen dira eta urte bakoitzeko 240ko baimen berezi ordaindua finkatzen da 65 urteetara
arte langile txandakatuarentzat, hala nola Batzorde parekideak egingo duen zifrei buruz-
ko ikerketa bat txanda kontratuak ukitutako langileei buruz, eta aurreratutako erretiroaga-
tiko kalte ordainek bere horretan irauten dute. Bizkaian txanda kontratua gomendatzen da
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4.0 artikulua.- Prestakuntza kontratuak. 6 hilabetetik 2 urtera 16 eta 21 urte bitartean. Ordainsariak eta
lanaldiaren %15 prestakuntzarako. Gehienezko kontratu kopurua lanpostuen zerrendaren arabera.

41. artikulua.- Praktikaldiko kontratuak. 6 hilabetetik 2 urtera. Probaldia. Ordainsaria.

42. artikulua.- ABLE. Ordainsari eta lan eskubide berberak.

43. artikulua.- Zerbitzu enpresak. Batzorde iraunkorrak egin beharreko informazio eta jarraipena.

Hirugarren xedapen gehigarria. Batzorde iraunkorra. Nahitaezko erretiroa 65 urterekin aztertu behar
enplegua sustatzeko.

Seigarren xedapen gehigarria. Enpleguari buruzko Euskal Akordioari atxikimendua.



eta lanbide taldeen zerrenda egin da txanda kontratua sustatze aldera. Gipuzkoan
Enpleguari buruzko Akordioari atxikimendua orokorra da.

Azkenik, Gipuzkoako hitzarmenak informazio eta jarraipen konpromisoak jasotzen ditu
–batzorde iraunkorrak egitekoak- zerbitzu enpresei dagokienez. Orobat aipaturiko batzor-
deak aztertuko du 65 urteko nahitaezko erretiroa enplegua sustatzeko bide bezala.

88. taula  Kontratazioa eta enplegua metalaren merkataritzan

Araba

Bizkaia (*)

Gipuzkoa
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7. artikulua.- Behin-behineko kontratuak. 13,5 hilabeteko epea luzatzea 18 hilabeteko epean, urte bakoi-
tzeko 6 eguneko soldatako kalte ordaina kontratua amaitzean.

25. artikulua.- Aparteko orduak. Enpleguari buruzko Akordioa. Ohikoak kentzea eta konpentsazio atsede-
naldia.

40. artikulua.- ABLE. Baldintza ekonomiko eta sozial berberak.

41. artikulua.- Erretiro aurreratua. Enpleguari buruzko Akordioa. Ordezkotza eta txanda kontratua susta-
tzeko konpromisoa, enpresa eta ukituriko langileen arteko akordioa dela.

10. artikulua.- Aparteko orduak. Premiazkoak bakarrik. Ordainketa edo atsedenaldiaren aukera enpresa-
riak hautaturik.

19. artikulua.- Lanpostuan hastea eta uztea. Probaldi desberdinak lanpostuen zerrendaren tamainaren
arabera.

23. artikulua.- Irauteagatiko sariak. Aurreratutako erretiroagatiko sariak. Langile erretiratuak kontratatzeko
debekua. Nahitaezko erretiroa 65 urterekin. Nahitaezko txanda kontratua 64 urterekin, aurreratutako erre-
tiroagatiko sariarekin bateraezina.

27. artikulua.- Elbarriak. Elbarrientzako izan daitezkeen lanpostuen zerrenda egitea 50 langile baino gehia-
goko enpresetan.

29. artikulua.- Kontratazio mota berriak.
Aprendiz kontratua: gehienezko iraupena 3 urte eta ordainsaria.
Praktikaldi kontratua: ordainsaria.
Txanda kontratua: Enpleguari buruzko Akordioa aplikatzea halako egoeran dauden langileak daudenean.

14. artikulua.- Aparteko orduak. Ohiko aparteko orduak kentzea. Aukera enpresa mailan konpentsazio eko-
nomikoa edo atsedenaldi ordaindua hautatzeko.

27. artikulua.- Behin-behineko kontratuak. 12 hilabeteko epea luzatzea 16 hilabeteko epean, ez du balio
ABLEen bitartezko kontratuetarako. 

28. artikulua.- Lan edo zerbitzu kontratuak. ABLEen bitartez egiten badira, enpresak eta langileen ordez-
kariek zereginak adostuko dituzte. 

29. artikulua.- Prestakuntza kontratuak. 6 hilabetetik 3 urtera bitartean eta  ordainsariak. Praktikaldi kon-
tratuak: 2 urteetako ordainsaria.

30. artikulua.- ABLE. Ordainsari eta lan eskubide berberak.

(*) 2002rako ez zen berritu Bizkaiko metalaren merkataritzaren sektoreko hitzarmena eta klausulak aurreko hitzarmenekoak dira.



Metalaren merkataritzaren sektorean, kontratazioa ez dago siderurgian bezain garaturik.
Araban eta Gipuzkoan behin-behineko kontrataziorako epeak itundu egin dira (Araban
13,5 hilabete 18 hilabeteko epean eta lan egindako urte bakoitzeko 6 eguneko kalte ordai-
na dagoela, eta Gipuzkoan 12 hilabete 16 hilabeteko epean, eta Gipuzkoan luzapen hau
ezin da aplikatu ABLEen bitartezko kontratuetarako.

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuak islaturik egon dira Gipuzkoako sektoreko hi-
tzarmenean, eta ABLEen bitartez egiten badira, enpresak eta langileen ordezkariek kon-
tratazio mota hau zein zereginetarako egin daitekeen adostuko dituzte.

Prestakuntza kontratuak Bizkaian eta Gipuzkoan jaso dira, eta gehienezko iraupena (3
urte) eta ordainsaria finkatu dituzte. Halaber, sektoreko hitzarmen hauetan praktikaldiko
kontratuetarako ere bi urteko gehienezko iraupena eta ordainsaria itundu dituzte.

Araban Enpleguari buruzko Akordioari atxikitzeko konpromisoa sartu da aparteko ordu
ohikoak kentzeko eta orduok atseden ordainduaz konpentsatzeko. Bizkaian, ordainketa
eta atsedenaldiaren arteko aukera enpresariari dagokio. Gipuzkoan ordainketa edo atse-
denaldi konpentsazioaren aukera enpresa mailan egiten da akordioa tartean dela.

Araban eta Gipuzkoan ordainsari eta lan eta gizarte eskubide berberak bermatu dira
ABLEen bitartez kontrataturiko langileentzat.

Bizkaian, 50 langile baino gehiagoko enpresek langile elbarrituek bete ditzaketen lanpos-
tuen zerrenda egin behar dute. Lurralde historiko honetan langile erretiratuak kontratatzea
debekaturik dago.

Lanpostuen zerrendak berritzeari dagokionez, Araban Enpleguari buruzko Akordioari atxi-
kitzen zaizkio eta ordezkotza eta txanda kontratuak sustatzeko konpromisoa dago, enpre-
sen eta ukitutako langileen arteko akordioaren bitartez. Bizkaian Enpleguari buruzko
Akordioa aplikatzea adostu dute egoera honetan dauden langileak daudenean eta lanbi-
de taldeen zerrenda egin da txanda kontratua sustatze aldera. Halaber, nahitaezko erre-
tiroa dago 65 urterekin eta nahitaezko ordezkotza kontratua 64 urterekin, aurreratutako
erretiroagatiko sariekin bateraezina, Bizkaian.

89. taula  Kontratazioa eta enplegua ostalaritzan

Araba
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10. artikulua.- Probaldia. Periodo desberdinak

15. artikulua.- Aparteko orduak. Ohikoak kentzea. Bi parteen arteko akordioa hobetsiaz, diru ordainketaren
ordez konpentsazio atsedenaldia izan daiteke.

34. artikulua.- Iraupen jakin bateko kontratuak. 12  hilabeteko iraupena 18 hilabeteko epean (%50 baino
gehiago badira horrela kontrataturiko langileak ezin izango da gainditu 6 hilabeteko muga). Kontratua amai-
tzean kalte ordaina lan egindako hilabete bakoitzeko egun batekoa izango da. Lan edo zerbitzu jakin batera-
ko kontratuak, kontratua amaitzean kalte ordaina lan egindako hilabete bakoitzeko 0,66 batekoa izango da.

37. artikulua.- Lanpostu finkoen zerrenda zehaztea. 2002ko amaierarako lanpostu finkoen zerrendek, lan-
postuen zerrendaren tamainaren arabera, %15etik %65era kontratu finko eduki behar dituzte.

38. artikulua.- Prestakuntza kontratuak. Aprendiz kontratua urtebete. Prestakuntza kontratuetarako eta
praktikaldi kontratuetarako ordainsaria.

39 artikulua.- ABLE. Baldintza berdintasuna.

I. Eranskina.- Kolektibitateetako elikagintza. Subrogazioa.



Bizkaia (*)
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9. artikulua.—Dagoen lana banatzea.
a)  Enplegu anitza: errotik kentzeko konpromisoa. 
b) Erretiroa 64 urterekin: Ordezkotza kontratua gomendatzea.
c)  Krisi espedienteak:  Batzorde parekideak parteen abusuak kontrolatzea. 
d)  Kontratazio berriak: Legek xedatzen dutenari egokituko zaizkio. Dena dela, enpresaren abaguneko eta
sasoiko gorabeheren arabera, behin-behineko kontratuek 360 eguneko iraupena eduki ahal izango dute
gehienez, jarraituak zein txandakakoak direla, 16 hilabeteko aldi betean. Kontratazio mota honetan, sei
hilabeteak gainditu ahal izango dira bakarrik baldin eta langilearen lanaldia, kontratuaren garapenaren
edozein unetan dela, astean gutxienez 12 ordukoa edo hilabetean 48 ordukoa bada.
Kontratua, langileak enpresan 6 hilabete baino gehiago eman ondoren eta enpresaren erabakiaz iraungi-
tzen bada, langileak konpentsazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea izango du, hau da, kontratazioko
sei hilabeteak gainditutako egun bakoitzarengatik edo zatikiagatik soldata egun batekoa alegia. Baldin
aipatutako gehienezko iraupena agortutakoan langileak lanpostu berean eta xede bera duela zerbitzua
ematen segitzen badu lanpostuen zerrendako langile finkotzat joko da langilea. Baldin aipatutako gehie-
nezko iraupena agortutakoan kontratua desegiten bada, enpresak ezin izango du lanpostu bera xede bera
duela bete, kontratazio mota hau egin ahal izateko erreferentziazko gehienezko epea iragan arte, berau
justifikatzen duten baldintzetan oinarrituta; enpresak muga hau bete ezean langile berriak lanpostuen
zerrendako langile finkoaren izaera erdietsiko du.

10. artikulua.—Aparteko orduak. Ohikoak kentzea. Dena dela, eta ezin aurreikus daitezkeen premiak
betetze aldera, langile bakoitzeko eta urteko hirurogei orduko gehienezko muga finkatzen da. Ordu hauek,
I. Eranskinean xedatzen denaren araberako eskubideak sorraraziko dituzte.

14. artikulua.—Aprendiz kontratua eta lan prestakuntza kontratua. Lan bat egiteko ezagutzak hartzea hel-
buru duten kontratuak, arauetan xedatutakoaren arabera formaldu eta gartu egingo dira. Prestakuntza teo-
rikoa emateari dagokionez, beroni egokitutako denborak ez du gainditu beharko finkatutako legezko
gutxienezko muga, salbu eta enpresak gainditze hau baimentzen duen aldeko ebazpena lortzen badu hi-
tzarmenaren batzorde parekidearen aldetik. Batzorde parekideak, eskaria aurkeztua izan denez geroztik
hurrengo bost eguneko epe luzaezina izango du berau ebazteko, epe hau gainditutakoan, ebazpenik izan
ez dela edo berau enpresa eskatzaileari jakinarazia izan ez dela, baimendutzat joko da. Soldata hartze-
koei dagokienez, langileari lan denbora efektiboaren arabera ordainduko zaio, hitzarmen honetako 5. arti-
kuluak xedatzen duen ordainketa sistemaren arabera; hau da:
— Adin txikikoei ordaintzeko, hitzarmen honetako 5. artikuluko bigarren paragrafoan bermatutako soldata
izango da abiaburua. Baldin kontratatutako gaztea adin nagusitasunera iristen bada kontratuko sei hilabe-
teak bete aurretik, kalifikazio bereziko soldata izango da abiaburua, eta hau, adin nagusitasunera iristen
denekoaren hurrengo hilabetetik hasi eta aipatutako epea bete arte jasoko du.
Adin nagusikoei ordaintzeko, kalifikazio berezirako soldata tauletan finkatutako soldata izango da abiabu-
rua, eta hau, kontratuko lehenengo sei hilabeteetan jasoko dute, eta aipatutako sei hilabeteak bete ondo-
rengo hilabetetik hasita tauletan dagozkien soldatetara pasatuko dira.

20. artikulua.- Erretiroa. Erretiroa nahitaezkoa izango da langileak 65 urteko adina betetzen duenean, bal-
din eta langileak bere pentsioa lortzeko eskatutako gutxienezko gabealdia badauka eta honek lanpostua
uzten duen denbora berean beste langile bat kontratatzen badute gutxienez hamabi hilabeteko aldi bate-
rako. Langileek  60, 61, 62 edo 63 urteko adina izanik, enpresan  gutxienez 18 urtetan lan egin badute eta
erretiroa eskatzen badute, erretiroarekin batera sari bat emango zaie aldi bakar batean ordaindua jarraian
azaltzen den bezala: sei ordainsari eta hamazortzi urteak gaindituta beste ordainsari bat lau urteko.
Langileek  64 edo 65 urteko adina izanik, enpresan  gutxienez 18 urtetan lan egin badute eta erretiroa
eskatzen badute, erretiroarekin batera sari bat emango zaie jarraian azaltzen den bezala: hiru ordainsari
eta hamazortzi urteak gaindituta beste ordainsari bat lau urteko. Azkeneko lau urteak osoak ez badira,
atertzen den zatikia bi urte baino gutxiagokoa bada, azkeneko ordainsariaren %50 emango zaio eta han-
diagoa bada, berriz, %100.

22. artikulua.- Aparteko zerbitzuak. Beren zerbitzuetarako enpresaz kanpoko langileak behar dituzten
enpresak behartuta daude zerbitzu hauek bakarrik sektoreko langileei eskaintzera, langabezian daudenak
hobetsiz, eta Gizarte Segurantzan kotizatu behar dute nahitaez.

31. artikulua.- Kolektibitateetako elikagintza. Subrogazioa.

(*)2002rako ez zen berritu Bizkaiko ostalaritza sektoreko hitzarmena, eta klausulak aurreko hitzarmenekoak dira.



Gipuzkoa

Ostalaritza sektorean, langileen higikortasuna oso ohikoa, hala nola aparteko zerbitzuak
(ezkontzak, oturuntzak, eta abar) eta eskola eta enpresa jantokietarako kontratazioak.
Horregatik, aldi baterako kontratazioa handi samarra denez, Arabako hitzarmenean itun-
du dira kontratu finkoen ehunekoak (%15etik %65era bitartean lanpostuen zerrendaren
arabera). Halaber, Bizkaian kontratazio gehienak eta enplegua sustatzeko neurriak dago-
en lana banatzea deritzan artikulu batean bilduta daude, eta bertan parteek konpromisoa
hartzen dute enplegu anitza errotik kentzeko, aparteko zerbitzuak lehentasunez sektore-
ko langabeei eskaintzeko, eta krisi espedienteetako abusuak batzorde parekideak kon-
trolatzeko.

Hiru lurralde historikoetan itundu dira behin-behineko kontratazioaren epeak (Araban 12
hilabete 18 hilabeteko epean lan egindako hilabete bakoitzeko egun bateko kalte ordai-
narekin, Bizkaian 360 egun –jarraian edo txandakaturik- 16 hilabeteko epean lan eginda-
ko hilabete bakoitzeko egun bateko kalte ordainarekin sei hilabeteak gaindituz gero, eta
Gipuzkoan 12 hilabete 16 hilabeteko epean, eta luzapena ez da aplikatuko Gipuzkoan
ABLEen bitartezko kontratuetarako). Nolanahi den ere, badira muga batzuk, zeren eta
Arabako hitzarmenean, behin-behinekoak %50 baino gehiago badira ezin izango baita
gainditu sei hilabeteko muga. Orobat Bizkaian sei hilabetetik goiti bakarrik pasatu ahal
izango da lanaldia astean gutxienez 12 ordukoa edo hilabetean 48 ordukoa bada.
Jarduera berri bat abiarazteko kontratuen gehienezko iraupena 3 urtekoa da Gipuzkoan.
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9. artikulua.- Aparteko orduak Aparteko ordu ohikoak kentzea. Aukera enpresa mailako akordioan kon-
pentsazio ekonomikoa edo atsedenaldi ordaindua hautatzeko.

28. artikulua.- Bereizkeriarik ez.

31. artikulua.- Erretiro berezia 64 urterekin. 64 urteak beteta, langileak aurreratutako erretiro sistemari
heldu ahal izango dio, baldin eta jarraian azaltzen ditugun bi aukera hauetariko bat hautatzen badu:
a) Bere lanpostuan aldi berean beste langile batek ordezkatzea, honek langabezia edo lehenengo enple-
gua eskatzen duen gazteari dagozkien  edozein prestazio ekonomikoren eskubideen gozamendun delarik,
izaera bereko kontratu batekin. Aukera hau eginez gero, betetzat joko da uztailaren 17ko 1.194/1985 erre-
ge dekretuan xedatutakoa, zeinen arabera egokitzen baitira erretiroko adina aurreratzeari buruzko arauak
enplegua sustatzeko neurri bezala, abuztuaren 2ko 32/1984 legeak aldatu zuen martxoaren 10eko 8/1980
legearen zazpigarren xedapen gehigarriaren babesean (1984ko uztailaren 20ko Estatuko Aldizkari
Ofiziala).
b) Oinarrizko hitzarmen kolektibo honetako 20. artikuluak finkatzen duen erretiroagatiko saria jasotzea.
Bigarren suposamendu honetan, «a» letran aurreikusitako betebeharraz libre geratuko da enpresa, haatik,
erretiroagatiko saria hartzekodun den langilea Gizarte Segurantzarekin gestiona dezakeelarik beste urte
bat gehiago kotizatzea, horrela dagokion pentsioa aurretiaz jaso ahal izateko.

32. artikulua.- Probaldia. Periodo desberdinak.

33. artikulua.- Kontratuaren iraupena. 
Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuak. ABLEen bitartez egiten badira, enpresak eta langileen ordez-
kariek zereginak adostuko dituzte. 
Behin-behineko kontratuak. 12 hilabeteko epearen luzapena 16 hilabeteko epean, ez du balio ABLEen
bitartezko kontratuetarako. 
Bitarteko kontratua
Jarduera berria abiarazteko kontratua. 3 urte gehienez.
Prestakuntza kontratuak. 6 hilabetetik 3 urtera bitartean eta ordainsariak. Praktikaldiko kontratuak: 2 urte-
etako ordainsaria.

36. artikulua.- ABLE. Ordainsari eta lan eskubide berberak.

37. artikulua.- Zerbitzu enpresak. Batzorde Parekideak egin beharreko ikerketa.

Seigarren xedapen gehigarria.- Kolektibitateetako elikagintza. Subrogazioa.



Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuak islatu ditu Arabako sektoreko hitzarmenak (lan
egindako hilabete bakoitzeko 0,66 eguneko kalte ordaina), eta Gipuzkoakoak, azken
honetan ABLEen bitartez eginez gero, enpresak eta langileen ordezkariek adostuko dute
zein zereginetarako egin daitekeen kontratazio hau.

Prestakuntza kontratuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan jaso dira, eta finkatu dira gehie-
nezko iraupena (urtebete Araban, 6 hilabetetik 3 urtera Gipuzkoan) eta ordainsaria (bere-
zia lehenengo sei hilabeteetarako Bizkaian). Halaber, sektoreko hitzarmen horietan
praktikaldiko kontratuen gainean itundu dute (adibidez: gehienezko iraupena bi urte
Gipuzkoan), eta ordainsaria finkatu dute.

Itundutako beste kontratu mota bat bitarteko kontratua izan da Gipuzkoako sektoreko hi-
tzarmenean. Halaber lurralde honetan debekatu egin da la bereizkeria eta batzorde pare-
kidearen kargu utzi da zerbitzu enpresei buruzko ikerketa. Hiru lurralde historikoetan
jasotzen da subrogazioa kolektibitateetako elikagintza enpresetarako.

Araban aparteko ordu ohikoak kentzeko eta lehentasunez, parteen akordioa tartean dela,
halako orduak atsedenaldi ordainduaz konpentsatzeko konpromiso bat sartu da. Bizkaian,
ohikoak kentzen diren arren, premietarako murriztu egiten da ordain daitezkeen aparteko
orduen kopurua (langile bakoitzeko hirurogei). Gipuzkoan, aparteko ordu ohikoak kentzen
dira eta ordainsari edo atsedenaldi konpentsazioa enpresa mailan gauzatzen da akordio
bidez.

Araban eta Gipuzkoan ordainsari eta lan eta gizarte eskubide berberak bermatu dituzte
ABLEen bitartez kontratatutako langileentzat.

Lanpostu zerrendetako langileak berritzeari dagokionez, Bizkaian, aurreratutako erretiroa-
gatiko sariez gain (65 urteko nahitaezko erretiroa beste kontratazio berri batek baldintzatu-
rik dago), ordezkotza kontratua gomendatzen da. Gipuzkoan, langilea 64 urterekin erretira
daiteke dela ordezkotza kontratuaren bitartez dela aurreratutako erretiroagatiko saria onar-
tuta, eta kasu honetan enpresa ez dago behartuta beste kontratazio berri bat egitera.

90. taula  Kontratazioa eta enplegua bulegoetan

Araba

Bizkaia
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Ez du sektoreko hitzarmenik

34. artikulua.- Erretiro adina aurreratzea. Ordezkotza kontratua gomendatzea.

38. artikulua.- ABLE. Ordainsari eta informazio berdintasuna.

39. artikulua.- Txanda kontratua. Hau sustatzeko parteen konpromisoa.



Gipuzkoa

Bulegoen sektorean ez dago hitzarmenik Araban. Azpisektore batzuetan azkeneko ur-
teetan sortu den enplegua (adibidez: informatika) konpentsatu du beste batzuk galtzeak
(bankuak, aseguruak, eta abar). 

Gipuzkoan behin-behineko kontratazioaren epeak itundu dira (12 hilabete 16 hilabete-
ko epean, eta luzapena ezin da aplikatu Gipuzkoan ABLEen bitartezko kontratuetara-
ko). 

Prestakuntza kontratuak jasoak dira Gipuzkoan, eta finkatu dira gehienezko iraupena (6
hilabetetik 3 urtera) eta ordainsaria. Halaber, sektoreko hitzarmen honetan praktikaldi-
ko kontratuena itundu da (adibidez: gehienezko iraupena 2 urte), eta finkatu da ordain-
saria.

Gipuzkoan Enpleguari buruzko Akordioari atxikitzeko konpromiso bat sartu da aparteko
ordu ohikoak kentzeko eta enplegua sortzeko akordioak enpresa mailara eramateko eta
ordu horiek atsedenaldiaz konpentsatzeko. 

Bizkaian ordainsari berbera bermatu diete ABLEen bitartez kontratatutako langileei..

Lanpostuen zerrendako langileak berritzeari dagokionez, Bizkaian ordezkotza kontratua
gomendatzen da eta parteek txanda kontratua sustatzeko konpromisoa hartzen dute.

91. taula  Kontratazioa eta enplegua EAE-ko irakaskuntza pribatuan
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11. artikulua.- Aparteko orduak. Enpleguari buruko Akordioari atxikimendua. Ohikoak kentzea eta kon-
pentsazio atsedenaldia. Parteen arteko akordioak enpresa mailan enplegua sortzeko eta konpentsazio
atsedenaldia.

19. artikulua.- Behin-behineko kontratuak. 12 hilabeteko epea luzatzea 16 hilabeteko epean, ez du balio
ABLEen bitartezko kontratuetarako. 

20. artikulua.- Prestakuntza kontratuak. 6 hilabetetik 3 urtera eta ordainsariak. Praktikaldi kontratuak: bi
urteetako ordainsaria.

15. artikulua– Kontratu motak. Irakaskuntza zentroetako plaza hutsak betetzeko, kontratuak mugagabeko
denboraz egingo dira, legeak aurreikusten dituen salbuespenak salbu. Iraupen jakin bateko lan kontratuak
ondoko kasuetan egin ahal izango dira:

a).– Lan edo zerbitzu jakin batzuetarako.
b).– Zentroko behin-behineko, noizbehinkako edo ezusteko zerbitzuetarako.
c).– Lanpostua gordetzeko eskubidea daukaten langile finkoak ordezkatzerakoan, ordezkatutako langilea-
ren izena eta ordezkotzaren kausa jasota geratuko dira.
d).– Indarrean dagoen legeriak, denbora jakin baterako bezala, baimentzen dituen gainerako kasuetan.
Suposamendu honetan, gutxienezko iraupena ikasturtea amaitu artekoa izango da (abuztuaren 31).
Irakasleak ikasturte osorako kontratatzerakoan 365 eguneko indarraldia segurtatzen da. Zereginak pila-
tzeagatiko kontratuak 12 hilabete arte luzatu ahal izango dira zentroan lehenengo aldiz lan egiten duten
pertsonei egiten zizkienean. Hitzarmen honen baldintzek beren jarduera beronen eremuan garatzen duten
langile guztiak ukitzen dituzte erabilitako kontratu mota, adina edo sexua gorabehera.

18. artikulua.– Aldi baterako laneko enpresak. Ordainsari eta lanaldi berberaren bermea.

20. artikulua.– Probaldia. Periodo desberdinak
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22. artikulua.– Plaza hutsak, plaza berriak eta igoerak: Lan harremanaren amaieragatik langile baten baja
dela eta, zentro batean gertatzen den egoerari deritzagu Plaza huts. Zentroetan sortzen diren plaza hut-
sak edo eratu berriak, itunpeko gelen murrizketak ukitutako zentroei buruzko araudiaren eta hezkuntza itu-
nen arautegiaren irizpideen arabera beteko dira, berauek indarrean dauden bitartean.
Irakasle plaza hutsak. Zentro bereko talde bereko beheko kategorietako langileek lehentasuna, ahalmena,
titulazioa eta gaitasuna zentroan antzinatasunarekin bateraturik. Elebitasuna plaza hutsak betetzeko
lehentasun irizpide bat izan daiteke bere euskalduntze planean hala adierazten duten zentroetan.

Kontratazio berria edo sortutako plaza hutsak. Kontratazio berria edo plaza hutsak sortzen direnean, eta
lanpostu  hauetan ezin sar badaiteke lanpostuen zerrendako pertsonal finkoak, lehentasuna izango du aldi
baterako edo lanaldi partzialeko edo antzeko kontratuko pertsonalak eta bitarteko kontratua dutenek, bal-
din haiek guztiek zentroko titularraren iritzian egokitasuna badaukate eta probaldiari dagokion denbora
bete badute.

31. artikulua.- Aparteko orduak. Konpentsazio atsedenaldia.

73. artikulua.- Erretiroak. Aurreratutako erretiroagatiko sariak. 65 urterekiko erretiroaren gomendioa, ordez-
kotza kontratua 64 urterekin eta txanda kontratua. Batzorde parekidearen balorazioa.

Bigarren xedapen gehigarria. Irakaskuntza pribatu sektoreko enpresetan, eta  hitzarmen kolektiboaren
aplikazio eremuak ukitutako pertsonal guztiarentzat, irakasle, administrazioko zein zerbitzuetakoentzat,
aurreratutako borondatezko erretiro partzial formulak sustatuko dira 60 urtetik goiti edo Gizarte
Segurantzaren  kotizaziopeko erretiro pentsioa jasotzeko eskubidea izateko beharrezko adina betetzeko
gehienez 5 urte falta zaizkienentzat, LHKn 1999ko urtarrilaren 15ean lortutako ordezkapenei eta  plantilla
berrikuntzari buruzko lanbide arteko akordioak finkatzen duenaren arabera, xede horretarako, ordezkotza
eta txanda kontratuak erabiliz, eta ondoko baldintzak bete behar direla:

A. Txanda kontratu tresnaren bidezko alternatiba: Prozesua abiatzeko ekimena enpresarena, sindikatuko
delegatuarena edo 60 urte bete dituen langilearena izan daiteke, eta parteak –enpresa eta dagokion pert-
sona- bat badatoz. Prozesua hasita, dagokion pertsonak bere lanaldiko %77ko erretiro partzial aurreratua
izango du, bere enpresarekin gainerako %23rako lanaldi partzialeko lan kontratu bat izenpetuta. Edozein
kasutan ere, ordezkapenei eta  plantilla berrikuntzari buruzko lanbide arteko akordioak finkatzen duenaren
arabera, bermatuko da erretiratu partzialak erretiro osora arte jasoko duela pentsio zatiaren eta lanaldi
partzialeko kontratuaren artean gutxienez soldata gordinaren %85 eta gehienez %100, eta %23ko lanaldi
partzialeko kontratua urtero eguneratuko da dagokion hitzarmen kolektiboan haren lanbide kategoriarako
itundutako igoeran oinarrituta. Aldi berean enpresak txanda kontratu bat itunduko du langabezian dagoen
langile batekin, eta kontratu hau lanaldi osokoa eta mugagabea izango da, eta aplikatuko zaizkio enpre-
san haren lanbide kategoriarako finkatutako lan baldintzak. Txanda kontratu hau automatikoki kontratu
finko bihurtuko da probaldia gainditu ondoren, eta finkotasun hau bermatzeko finkotasun klausula kontra-
tuan bertan jasoko da, hala nola xede honetarako enpresak eta txanda hartzaileak izenpetuko duten agiri
batean ere, agiri honek langileen legezko ordezkarien sinadura ere eramango duelarik. Partzialki erretira-
tuta dagoen pertsonaren lanaldi partzialeko kontratuko %23 aplikatzeko modua finkatzeko, enpresak idat-
ziz jarriko ditu aipatutako baldintzak, hitzarmenaren batzorde interpretatzaile mistoak zehazten dituen
irizpideetan oinarriturik, eta idatzizko kopia bat erretiratu partzialari emanik. Desadostasunik egonez gero,
batzordearen erabakia loteslea izango da parteentzat.

A.2) Erretiroagatiko saria. Kontzeptu honen ordainketa, %77ri dagokion partean, lanaldi partzialeko kon-
tratua sinatzerakoan egingo da, antzinatasunean eta une horretan egiaztatutako soldata gordinean oina-
rriturik kalkulatua, eta lanaldi partzialeko kontratuko %23ri dagokion kopurua erretiro osoko unean
ordainduko da, soldata gordinean oinarriturik kalkulatua eta egun horretara arte zenbatutako zerbitzu urte-
ak kontuan direla.

B. Ordezkotza kontratuaren bidezko alternatiba. Enpresaren, sindikatuko delegatuaren edo 60 urte bete
dituen langilearen ekimenez, eta parte biak –enpresa eta dagokion pertsona- bat badatoz, prozesua abia-
tuko da. Langilea 60 urteetatik erretiratuko da lanbide arteko akordioan xedatutakoaren arabera, eta hau-
tuko du:

a) Aurreratutako erretiroa (1967-1-1 aurreko kotizazioak dituztenak bakarrik), eta pentsioaren %100 jaso-
tzeko beharrezko osagarria jaso.

b) Gizarte Segurantzarekin hitzarmen berezi bat izenpetzea kotizazioak 65 urte bete arte iraunarazteko eta
%100 jasota erretiratzeko.

Enpresako bajatik erretirora arte, langileak gutxienez bere soldata gordinaren%85 eta gehienez %100
jasoko du, eta kopuru hau urtetik urtera eguneratuko da KPIan oinarriturik. Gizarte Segurantzarekiko hi-
tzarmen bereziaren kostua eragiketaren osagai orokorra izango da eta ez da langilearen bizkar izango..



Irakaskuntza sektorean biztanleria zahartzeak eragina izan du enpleguan. Azpi sektore
batzuetan azkeneko urte hauetan sortu den enplegua (hizkuntzak, arautu gabeko lanbide
prestakuntza, eta abar) beste batzuen galerak edo mantentze soilak konpentsatu dute
(adibidez: haur hezkuntza). Sektore publikoan, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzak
plaza finkorik gabeko baina nolabaiteko egonkortasuna duten irakasle kopuru handia
dauka, 0-3 urteko gelak irekita manten daitekeena. Arrazoi bera eta lanpostu zerrenden
berrikuntza bat suerta liteke sektore pribatuan enplegua mantentzeko.

Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza pribatuko lurralde arteko hitzarmenak (publikorako
arautzeko akordio bat dago eta ikastola pribatuetan sektoreko hitzarmena) jasotzen ditu
klausulak obrako kontratuez, bitarteko kontratuez (ugariak ikasketa eszedentziak eta eus-
kalduntze programak direla eta), behin-behineko kontratazio epeez (ikasturtea edo amai-
tu artekoa), eta ABLEen bitartez kontratatutako langileen ordainsari eta lanaldi bera
bermatzeko. Halaber konpromiso bat sartu da aparteko orduak atsedenaldiaz konpen-
tsatzeko. 

Irakaskuntza pribatuko plaza hutsak zentro bereko pertsonalarekin beteko dira lehenta-
sunez, eta elebitasuna erantsitako lehentasun irizpide bat izango da.

Lanpostuen zerrenden berrikuntzari dagokionez, erabakitzen da batzorde parekideak
egoera baloratzea eta gomendatzen da 65 urterekiko erretiroa. Enpleguari buruzko
Akordioak xedatzen duenaren ildotik, finkatzen ditu ordezkotza kontratua, txanda kontra-
tua eta aurreratutako erretiroagatiko sariak.

7.2.4 Ondorioak

Azkeneko hamar urteotan enpleguak hobera egin duen arren, atzeraldi baten posibilita-
teak lana duen biztanleriaren zifrei galga ezar diezaieke. Gazteen eta emakumeen kon-
tratazio errazteko politika aktiboak gorabehera, hauexek dira oraindik ere langabeziak eta
enplegu kolokatasunak gehien jotzen dituen sektoreak, langile elbarriekin batera. Orobat
enplegu kolokatasuna bereziki grinatzen da atzerritar etorkinekin. Lan eta familia bizitzak
bateratu ahal izateko neurriek ez dituzte murriztu familia ardurak dituzten emakumeen
zailtasunak enplegua lortzeko.

Gure erkideko irakaskuntzaren kantitate eta kalitatearen hazkundea gorabehera, enplegu
kualifikatua falta da lanbide batzuetan (soldatzaileak, burdinlariak, eta abar), eta uniber-
tsitate tituludun askok, berriz, ez dute beren espezialitatean enplegurik lortzen (aboka-
tuak, kazetariak, eta abar). Atzerritar etorkinak lan gogor eta gutxi ordaindutakoetan izan
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Aldi berean, enpresak lanaldi oso eta mugagabean kontratatu beharko du langabezian dagoen beste lan-
gile bat, eta haren lanbide kategoriarako lan baldintzak aplikatuko zaizkio. Enpresak hobetsiko balu aldi
baterako kontratuarekin bertan dagoen pertsona bat finko egitea, beste pertsona bat kontratatu beharko
du aldi baterako kontratua amaitzeko hari falta zaion denborarako gutxienez.

B.2) Erretiroagatiko saria. Enpresan emandako zerbitzu urteak zenbatzeko, hauek lan harremanak 65 urte
bete arte iraun balu bezala zenbatuko dira. Kontzeptu honen ordainketa –bestelako akordio zehatzik ez
badago- enpresako jardueratik erretiratzeko unean egingo da, oinarria data horretara arteko kantitatea
dela.

C. Neurri osagarria. 65 urte bete dituen Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza pribatuko hitzarmen
kolektiboak ukitutako langile oro, pentsioak arautzeko oinarria %100ekoa segurtatua izanez gero, enpre-
sak erretiratu ahalko du, baldin eta aldi berean erretiratuko den pertsonak zituen finkotasun ezaugarri
berak dituen beste kontratu berri bat egiten badu, dagokion kategoriarako enpresan dauden lan baldintzak
dituela.



ohi dira enplegatuak (ostalaritza, garbiketa, etxeko lanak, eraikuntza, eta abar), bertokoek
aurretiaz arbuiatzen dituztenetan alegia.

Sektoreko negoziazio kolektiboak luze eta zabal islatzen ditu behin-behineko kontratuak,
baina ez dago enplegu konpromisorik, funtsean, enpresetako ordezkariek nekez aurreikus
baitezakete enplegu hazkunde bat ezta konpromisorik hartu ere, enpresen eskumen
esklusiboa izanik. Enpresako negoziazio kolektiboak gutxiago islatzen du kontratazioa,
beharbada enpresetako ingurune ekonomikoa eta ibilera aldakorra delako.

Azken batez, aldi baterako kontratazioa gutxitzeko beharrezkoa da enpresarien mentali-
tatea aldatzea mugagabeko kontratazioa arriskutsua delako ideiari dagokionez. Dena
dela, ideia honek nekez egin dezake bide baldin eta laneko iraizpenen eta enpresaren
gizarte kotizazioen kostuak murriztea bezalako kontraprestaziorik ez badago. Beste alde
batetik, sindikatuek ez lukete onartuko iraizpenen kostuak murriztea baldin eta langabe-
ziagatik babes handiagorik ez balego. Kontratazioei dagokienez, kontratazio mota des-
berdinen kopurua gutxitu beharko litzateke, eta handitu emakumeak, gazteak, elbarriak
eta beste kolektibo behartsu batzuk kontratatzeko hobariak. Negoziazio kolektiboan kon-
tratazioa eta enpleguari buruz azterlana eta jarraipena egin beharko lukete hitzarmen
kolektiboetako batzorde parekideek, gai hauei buruzko eskumenak bere gain hartuta.
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8. kapitulua

Sektore publikoa





8.  SEKTORE PUBLIKOA

Azterlan honetan egoki iritzi diogu sektore publikoko pertsonala ukitzen duten hitzarmen
kolektiboak eta arautze akordioak oro har batera biltzeari. Xedea negoziazio kolektiboa
aztertzea da, bai administrazio publikoetan (AP), bai bere erakunde autonomoetan, bai
entitate publikoetan eta bai baltzu publikoetan ere. Helburua, sektore publikoko negozia-
zio kolektiboari buruzko ikuspegi  hurbilago bat eskaintzea besterik ez da. 

Funtzio publikoaren negoziazio esparrua

LORAP (administrazio publikoetako pertsonalaren ordezkaritza organoei, lan baldintzak
zehazteari eta parte hartzeari buruzko 1987/9 legea, ekainaren 12koa) legeak goberna-
tzen 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 erdiesten baitute. 

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zerbitzuko pertsonalaren ordezka-
ritza organoei, hauteskunde prozesua arautzeari, lan baldintzak zehazteari eta parte har-
tzeari buruzko 304/1987 dekretua, urriaren 6koa, aldatu zuen irailaren 4ko 228/1990
dekretuaren arabera, negoziazio mahaiak negoziazio kolektiboa eta funtzionarioen lan
baldintzak zehazteko (hauekiko lotura estatutu edo administrazio mailako harremana
dutelarik) eta parte hartzea errazteko osatzen dira, bertan egongo direlarik kasuan kasu-
ko administrazio publikoaren ordezkaritza, Estatuaren eta Autonomia Erkidegoaren ere-
muetako ordezkaritza handieneko erakundeak, eta delegatu eta langile batzordeetarako
hauteskundeetan ordezkarien %10 edo gehiago erdietsi duten sindikatuak. antzeko eran
arautzen dira negoziazio mahaiak Estatuaren administrazioan.

135



Horrenbestez, halatan eratu egiten dira EAEko administrazioaren eremuan negoziazio
mahai orokorra eta bai Euskal Autonomia Erkidegoko foru eta toki erakundeei dagokiena
ere (eta honetatik sortzen da Eufaleba deritzana: Euskadiko toki eta foru administrazioko
langileen enplegu baldintzen arautzeko akordioa), eta eremu hauetako funtzionario publi-
koen lan baldintzak zehazteko eskuduntza dute.

Era beran, sektoreko mahaiak ere eratu egiten dira, bertan egongo direlarik funtzionarioen
ordezkari bezala, lehenago aipatuak ditugun sindikatuak eta bai bakoitzari dagokion
eremuan %10 erdiesten dutenak ere. Sektoreko mahaien eskuduntza (unibertsitateaz
kanpoko irakasleak, Osakidetza, EAE-ko administrazio orokorra, Euskal Herriko Uniber-
tsitatea, Ertzaintza, eta abar) hedatu egingo da mahai orokorrak erabakiak ez dauzkan
gaietara ere. Beste alde batetik, EAEko administrazioaren mahai orokorrak hala erabaki-
tzen 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 beharrekoak diren
negoziazio mahai hauek, eta bakarrik seinalatzen du nortzuek daukaten bertan presente
egoteko eskubidea. Beste alde batetik, ez du arautzen akordioak erdietsi ahal izateko
zeintzuek izan behar duten bete beharreko gutxienezko baldintzak. Horrenbestez, admi-
nistrazioaren esku uzten du kasuan kasuko mahaietan presente dauden sindikatuekin
akordioak erdiesteko ahalmena, sindikatu hauek beren eremuan gehiengodunak ez badi-
ra ere.

Gauzak horrela izanik, iruzkin hauek gorabehera, EAEko negoziazio mahaietan, araudia-
ren arabera tarteko izateko eskubidea daukaten sindikatuek osatzen dituzte mahaiak, eta
eremu hauetara eramaten dituzte sektoreko hitzarmen kolektiboetarako finkatzen diren
arauak, funtsean beren ordezkaritzaren arabera.

Administrazio publikoetako langileen negoziazio kolektiboaren berezko
ezaugarriak

Enplegatu publikoen lan baldintzen araubidearen oso berezitasun garrantzitsu bat dela
eta, Eusko Jaurlaritzak eta EAEko foru eta toki administrazioetako organoek akordioak
erdietsi ahal izango dituzte euskal administrazio publiko guztietako enplegatu publikoen
ordainsariak eta lan baldintzak batera zehazteko. Tokiko erakundeetako gobernu kontsei-
luaren edo osoko bilkuraren eskumenekoak diren gaiei buruzkoak izango direlarik, akor-
dio hauek baliozkoak eta eraginkorrak izateko beren onespen formal eta berariazkoa
behar dute, zeinek bere eremuan. Onetsitako akordioak eta egindako itunak zein bere
bulego publikora igorriak izango dira eta Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofiziale-
an argitaratuak izango dira, eta memento horrexetatik izango dute eraginkortasun osoa.
Alabaina, ondorio ekonomikoak dauzkaten kontu guztiek kasuan kasuko aurrekontu oro-
korretan idatziz jasoak izan behar dute.

Funtzio publikoa lotzen duten aurrekontuen menpean egonik, honen ondorioz urteko eki-
taldi batzuetan soldatak izoztuta suertatu dira. Beste alde batetik, baldintzarik onuraga-
rriena ere ezin aplika dakioke estatutupeko pertsonalari, ezen hauek, funtzionario
publikoek bezala, ez baitute baldintzarik finkatzen –ekonomikoak eta bete beharreko fun-
tzioari dagozkionak izan ezik- administrazioak duen potestas variandi pean baitaude, eta
baldintza ekonomikoak xedapen orokorren menpe daude, eta, hala badagokie, LORAP
legearen sistemaren arabera negozia daitezke, baina erabilgarriak izanik agintari admi-
nistratiboen kudeaketa edo aplikazio egintzetarako.
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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 justifikatzen baitira.
Funtzionario 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 lan-
gileen soldatei buruzko politika.. Orobat, erakunde publikoetako hitzarmen kolektiboek
Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren aldeko txostena beharrezkoa izaten dute Estatu ere-
muan, eta Ogasun Sailarena, berriz, EAEko eremuan. 

Halaber, subsidiarioki, administrazioak badauka enplegatu publikoen lan baldintzak arau-
petzeko ahalmena, alde bakarreko egintzan edo, direnak direla, negoziazio mahaian pre-
sente dauden sindikatuekiko akordio baten bitartez. Orobat administrazioak, aurrekontu
legearen bitartez, egoera jakin batean hartuko duen politikari egokitzen ez zaizkion alder-
di ekonomikoak zuzendu egin ditzake, sindikatuek protesta egiten badute ere, 1994. eta
1997. urteetan gertatu  zen bezala. 

2002ko negoziazio kolektiboa

2002. urtean sektore publikoko negoziazio kolektiboa berezia izan da, zeren eta itunduta-
ko hitzarmen kolektiboei eta arautze akordioei aurrekontu orokorretan bideratutako solda-
ta igoerak eta administrazioko eremu batzuetan soldatei buruz erdietsitako akordioak
gehitu behar baitzaizkie.. Era honetara, beraz, kolektibo batzuetan ordainsariaren igoerak
izan dituzte (adibidez: Ertzaintza) arautze akordioa berritu gabe.

Ondoko taulan agertzen dira arautze akordio nagusiak:

92. taula  Administrazio publikoen zerbitzuko funtzionario publikoen eta
langileentzako negoziazio eremu nagusiak
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MAHAIA
UKITURIKO AZKEN
LANGILEAK ALDIA

EAEKO ADMINISTRAZIO
OROKORREKO 4.516 01/01/01-01/12/31 (*)

FUNTZIONARIOAK
OSAKIDETZA 23.397 00/01/01-00/12/31 (*)

UNIBERTSITATEAZ 18.802 02/01/01-03/12/31
KANPOKO IRAKASLEAK

ERTZAINTZA 7.110 99/01/01-01/12/31 (*)

EUFALEBA 24.223 00/01/01-01/12/31 (**)

ESTATUKO
ADMINISTRAZIO 6.622 95/01/01-97/12/31 (***)

(*)   2002.rako soldata igoerari buruzko mahai orokorreko akordioak
(**)  Alderdi politiko nagusien foru eta toki administrazioentzako akordio politikoa
(***) Estatuko aurrekontu orokorretako soldata igoera



Soldata igoera eta lanaldia

Sektore publikoko negoziazio kolektiboak –arautze akordioak, hitzarmen kolektiboak eta
ordainsarien gaineko akordio partzialak zenbatuta-  ondoko datuak eskaintzen ditu:
%2,92ko soldata igoerak eta 1.572 orduko lanaldia.

2001. urtean funtzionarioen negoziazio kolektiboa, urtero gertatzen den bezala, zegozkion
aurrekontu legeetako I kapituluaren menpean egon zen. Indarrean diren arautze akor-
dioen, aurrekontuetako kontu sailen eta beste akordioen batez besteko soldata igoera
%2,93koa izan da eta batez besteko lanaldia 1.568 ordukoa.

Indarrean diren hitzarmen kolektiboen batez besteko soldata igoera %2,76koa izan da eta
batez besteko lanaldia 1.633 ordukoa.

93. taula  Negoziazio eremu nagusietako urteko soldata igoera eta lanaldia

Estatuko administrazioak bere pertsonalaren ordainsariak 2002. urterako hasiera batean
aurreikusita zegoen KPIaren ehuneko berean (%2) handitu zituen, Estatuko aurrekontu
orokorretan xedaturi zegoen bezalaxe. Gaur arte ez da lortu 1995., 1996. eta 1997. urteei
dagokiena ordezkatuko duen arautze akordiorik, baina gai batzuetan badago akordio
hasiera bat 2003. eta 2004. urteetarako.

EAEko administrazio orokorrak 2002. urterako ordainsarien igoera aurreikusitako KPI
berean (%2) onetsi zuen eta honi erantsi behar zaizkio beste kontu sail gehigarri batzuk,
hau da, igoera haztatua %3koa izan zen. Ordainsari igoera hau administrazio autonomi-
koaren negoziazio mahai orokorrean onetsi zuten. Lanaldiak, , urteko 1.592 ordukoa
–asteko 35 ordukoa- izan zela- berdin jarraitu zuen. Hala ere, ez zen berritu 2002. urte-
rako arautze akordioa.. Halaber, zehaztekotan gelditu ziren beste akordio batzuk, hala
nola Ertzaintza, Osakidetza, Justizia,  Euskal Herriko Unibertsitatea, Herri Kontuen Euskal
Epaitegiko pertsonala, eta abar.

Indarrean diren arautze akordio eta hitzarmen kolektiboetatik nabarmentzekoa da EAEko
unibertsitateaz kanpoko irakasleei dagokiena, izan ere, mahai orokorrean finkatutako igo-
era bera ekarri zuen honek, eta irakasleen urteko lanaldia 1.462 orduetan mantendu zen.
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SOLDATA URTEKO
IGOERA LANALDIA

EAEKO ADMINISTRAZIO
OROKORREKO 3,0 (1) 1.592 

FUNTZIONARIOAK
OSAKIDETZA 3,0 (1) 1.592

UNIBERTSITATEAZ 3,0 1.462
KANPOKO IRAKASLEAK

ERTZAINTZA 3,0 (1) 1.592

EUFALEBA 3,0 (2) 1.592

ESTATUKO
ADMINISTRAZIO 2,0 (3) 1.647

(1) Mahai orokorreko akordioan finkatutako igoera 
(2) Akordio politikoan finkatutako igoera
(3) Estatuko aurrekontu orokorretan finkatutako soldata igoera



Eufaleba ez zen berritua izan (Euskadiko toki eta foru administrazioko langileen enplegu
baldintzen arautzeko akordioa) baina EAEko alderdi politiko nagusien arteko akordio bati
esker %3ko soldata igoera izan zen eta 2002. urterako gehienezko lanaldia asteko 35
ordukoa (1.592 ordu) izaten segitu zuen. 

Ertzaintzaren arautze akordioa ere ez zen berritua izan, baina aurrekoak 2002. urterako
1.592 orduetara iristeko lanaldia beheititzea jasotzen zuen. 

Edukia

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, bal-
din negoziazioek porrot egiten badute, gobernuak ezarriko dituela enplegu baldintzak.
Nolanahi den ere, administrazio publikoek eta sindikatuek elkarren adostasunez bitarte-
karia edo bitartekariak esleitu ahal izango dituzte akordio batera iritsi ahal izateko.

Ekainaren 12ko 9/1987 legeak, administrazio publikoen zerbitzuko pertsonalaren ordez-
karitza organoei, lan baldintzak zehazteari eta parte hartzeari buruzkoak, bere 32. artiku-
luan xedatzen duenaren arabera, kasuan kasuko eremuan negoziazio gai diratekeen
sujetak ondoko hauek ditugu, administrazio publiko bakoitzak dituen eskumenei dagokie-
nez:

a) Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsarien igoera.

b) Funtzionario publikoen ordainsarien zehaztapena eta aplikazioa.

c) Lan eskaintza publikoei buruzko 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 erre-
tiratutako funtzionarioen bizi baldintzen hobekuntzan eragina 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 iris-
teko edo funtzionario publikoen lan baldintzetan nola edo nolako eragina duketen gai guz-
tiak, berauek araupetzeko lege mailako arau bat behar denean.

k) Izaera ekonomikoa duten gaiak, zerbitzuak emateari dagozkionak, sindikatuei lotuta-
koak, laguntzazkoak eta, oro har, lan baldintzetan eta administrazioarekin funtzionario
publikoek edo berauen sindikatuek dituzten harremanetan nola edo nolako eragina duten
gaiak oro.
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Gai hauek guztiak, luze edo labur, funtzionario publikoen lan baldintzen arautze akor-
dioetan xedatzen dira. 

Halatan, bada, administrazioen zerbitzuko funtzionario publikoen lan baldintzen arautze
akordioek, lanaldia eta ordainsariak ez ezik, lizentziak eta baimenak, sarrerak eta lanpos-
tuak hornitzea, euskalduntze eta alfabetatze irizpideak (Justizia, Ertzaintza, eta abar),
istripu, bizi eta erantzukizun zibil aseguruak, lansari aurrerakinak, borondatezko erretiro-
agatiko konpentsazio ordainak, gizarte funtsa, eta abar ere finkatzen dituzte. 

Sektore publikoko negoziazio kolektiboaren eduki zehatzen artean, nabarmendu beharre-
koak dira EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleen arautze akordioan. enplegu egon-
kortasunerako konpromisoa eta bai genero berdintasunerako batzorde parekide bat
eratzekoa ere. Halaber, Eufalebaren akordio politikoak ere ordezkotza eta txanda kontra-
tuak aurreikusten ditu, hala nola haurdunaldian arriskuagatiko lizentziak ere.

Administrazio publikoen zerbitzuko langileen arautze akordioetan eta hitzarmen kolekti-
boetan, 2002. urtean ordezkatu ez baina oraindik aplikatzen direnetan, badaude eduki
batzuk hala nola heziketa bereziko langileentzako lanaldi eta soldata jaitsiera proportzio-
nala edo gizarte aurreikuspen osagarriari buruzko ikerketa Ertzaintzaren akordioan.
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I. eranskina

Negoziaturiko klausulak
(Jatorrizko testu batzuen erreprodukzioa)





NEGOZIATURIKO JATORRIZKO KLAUSULAK1

Atal honetan jatorrizko klausulak emango ditugu, hau da, osorik zein partzialki emango
ditugu hitzarmen kolektiboetako artikulu batzuk, hainbat gairi buruzkoak. Jarraian azaltzen
den moduan sailkatu ditugu: orotarikoak, kontratazioa eta enplegua, lanaren antolakun-
tza, ordainsariak, lanaldia, gatazkak ebazteko prozedurak, lan segurtasuna eta osasuna,
lanbide prestakuntza, klausula sindikalak, gizarte onurak, eta beste gai batzuk. Aukeratu-
tako artikulu hauek, beren berritasunagatik edo joera bat azpimarratzeagatik izan dira
hautatuak.

Jarraian, aukeratutako klausulak kokatu dituguneko gaien zerrenda azalduko dugu.

Orotarikoak:

Crosselling-en hitzarmen kolektiboa

4. artikulua.— Salatzea eta luzatzea.

Parte sinatzaileek hitzarmen kolektibo hau sala dezakete 2004. urteko urriaren 1aren
aurretik. Salaketa eraginkorra izan dadin, beste parteei idatzizko komunikazioaren bidez
egin beharko da, komunikazio hau erregistratu beharko da Lan eta Gizarte Gaietarako
Ministerioan.
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Aipatutako salaketarik suertatzen ez bada, hitzarmena automatikoki bi urte naturalerako
luzatzen dela ulertuko da. Kasu honetan, kontzeptu ekonomiko guztiak igo egingo dira eta
aplikatuko da aurreko urteari dagokion KPIa, estatu osokoa, Estatistikako Institutu Nazio-
nalak argitaratutakoa alegia.

SK10-en hitzarmen kolektiboa

5. artikulua.— Interpretazioa

Enpresa eta langileen ordezkariek hitzarmenaren interpretazio, arbitraje, adiskidetze eta
zaintza organo bezala jokatuko dute. Interpretazioari buruzko desadostasunik egonez
gero “in dubio pro operario” esakunea aplikatuko da.

Kontratazioa eta enplegua:

Seguros Allianz-en hitzarmen kolektiboa

29. artikulua.— Enplegu politika.

Enpresak adierazten du enplegu kopuruaren mantentze orokorra duela bere helburua,
hau dela eta, baldin etorkizunean lan harremanak amaitzeko espediente kolektiboak
mahaigaineratu beharrean aurkituko balitz, konpromisoa hartzen duela langileen ordez-
kariei jakinarazteko, berauek enplegua iraunarazteko eta ukiturik gerta litezkeen langileen
lanbide birziklatzeko aurkeztutako alternatibak aztertzeko, eta xede horretarako beha-
rrezko jokabide protokoloa negoziatuko duela.

Enpresa konprometitzen da, lan merkatuaren egoerak hala ahalbidetzen badu, zentro
bakoitzeko lanpostuen zerrendaren ehuneko hiru gordetzera, beharrezko lanpostuok
betetzeko gaituta dauden langile elbarriek bete ditzaten helburuarekin.

Enpresak aparteko ordu ohikoak egitea eliminatuko du, eta bakarrik erabiliko ditu aparte-
ko orduak halabeharrak hartaraturik zeharo premiazkoa denean, ezbeharrak edo aparte-
ko eta premiazko beste kalte batzuk konpontzeko, laneko puntako periodoetan, urteroko
kontabilitate erreserbak edo eta itxierak egiterakoan kasurako, sistema edo aplikazio
informatiko berriak ezartzerakoan edo enpresaren jarduerari lotutako izaera estrukturale-
ko beste gorabehera batzuetan, xede honetarako hitzarmen orokorraren 50. artikuluan fin-
katzen denaren arabera.

Aldi baterako kontratuaren bidez sartzen diren langile guztiek, etenik gabe langile finko
izatera iraganez gero, finko bihurtu direneko unean, eta etenik izan gabe, indarrean zeu-
katen kontratuaren antzinatasuna aitortuta edukiko dute efektu guztietarako, baita lan
harremana aldi baterako lan enpresa baten bitartez ezarria izan balitz ere, baldin eta aipa-
tutako jarraitasuna lanpostu bera beteta izan balitz.
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AAF-ren hitzarmen kolektiboa

25. artikulua.— Txanda kontratua

Txanda kontratua aplikaturik erretiro partzialera pasatzen diren langileek beren lanaldia-
ren barruan eskubidea izango dute laneko 240 orduko iraupeneko baimen berezi ordain-
du batez gozatzeko 65 urteko adinera iristeko falta zaien urte bakoitzean.

Baimen bereziaren gozamena, enpresako antolakuntzari ahal denik eta nahasterik gu-
txiena eragiteko moldez burutuko da.

Lanaren antolakuntza:

Enagasen hitzarmen kolektiboa

13. artikulua.— Oinarrizko printzipioak

Langileek egindako lanaren eraginkortasuna hainbat sistemaren bidez zuzendu eta sus-
tatu egin daiteke, eta hauen ondorioa da enpresaren produktibitatea.

Lana antolatzeko sistema modernoen oinarri dira lanaldian zehar lanak duen jarraitasuna
(materialen eta informazioen fluxu metodiko eta harmonikoaren bidez erdietsia) zein
mugimendu lastertasuna eta ahalegin fisikoaren gehienezko mugak.

Produktibitatea neurtzeko eta estimulatzeko sistema batek kontuan hartu behar ditu pro-
duktibitatean parte hartzen duten oinarrizko faktoreak.

— Epe erdi eta luzerako plangintza.
— Lanaldiaren malgutasuna.
— Prozedurak, metodoak eta denborak era egokian finkatzen dituen fabrikazio ingeniari-

tza baten bidez lana prestatzea.
— Aurreko puntuetako informazioan oinarrituta, epe laburrerako programazioa.
— Lanaren abioa oso epe laburrera, sail bakoitzaren beharrak kontuan hartuta.
— Kasuan kasuko lanak egitea.
— Aurreko funtzio guztiak garatzerakoan parte hartzen duten sail, atal eta pertsonen fun-

tzionamenduaren eta errendimenduaren jarraipena, kontrola eta analisia.

Hau guztia, helburu partzialak harmonizatu eta osotasunaren funtzionamendu egokirantz
helbideratzen dituen zuzendaritza baten bidez.

Bai langileek bai zuzendaritzak badakite zein garrantzitsua den produktibitateari eustea
eta are aurrera egitea lan antolakuntza egoki baten bidez, aurreko puntuetan oinarrituta,
eta aitortzen dute halaber  guztien arteko lankidetzaren beharra hau erdiesteko.
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Enagasen hitzarmen kolektiboa

V. KAPITULUA

Lanbide karreren garapena

20. artikulua.— Lanbide garapena.

1. Hitzarmen kolektibo honetan finkatutako lanbide karrera eta promozio erregimena,
antolakuntza garatzeak hala eskaturik, langileek duten lanbide trebakuntza beharrari
lotuta dago eta, funtsean, lanbide talde bakoitzeko gaitasun, ahalmen eta praktika
printzipioetan oinarritzen da hala nola garatzen den lanpostura egokituta egotean.

2. Printzipio honen pean lanbide karrerarako bide edo sistema bi daude:

a) Promozioa edo prestakuntza ordainsari banda beraren barnean.
b) Lanpostu hutsak, langilea enkoadratuta dagoeneko lanbide talde berean edo beste

batean betetzea.

Aipatu ditugun sistemak gauzatzeko, langileen integrazioari eta prestaketari dagokionean
eta promozio edo prestakuntza ekintzen behin betiko burutzeari dagokionean, lanbide
garapenerako programak dira ardatz.

3. Lanbide garapenerako programaren helburua lanbide promozioa erraztea eta estimu-
latzea da, lanaren beraren bitartez eta langilearen lanbide eskubideak errespetatuz,
ondoko hauek lortzeko:

Lanbide gaitasun eta garapen handiagoa lanpostuan, antolakuntzaren beraren aldakete-
tara egokitu ahal izateko.

Lanbide motibazio handiagoa, beronen garapen eta promozio ekonomikoaren bitartez.

4. Adierazitakoaren ondorioz:

a) Lanbide talde beraren eta ordainsari banda beraren barnean, promozio eta presta-
kuntza ekintzek ez dute halabeharrez ekarriko lanpostua aldatzea.

b) Lanpostu hutsak betetzea, funtzio higikortasunaren bidez egingo da lehenik eta hala-
korik ezean, xede horretarako garapen programak aurreikusitako ekintzen bidez.

c) 1. Lanpostu hutsak betetzeko, lanbide garapenaren bidetik jotzen denean, lehenik
barnetik betetzeko prozesua burutuko da.

Lanpostu hutsa ezin bete badadi barnetik, enpresak kanpora jo ahal izango du berau
betetze aldera.

Hiru sistema hauek aldi berekoak izan daitezke deialdi berean, baina beti ebatziko da
azaldutako ordenari jarraikiz.

2. Barneko sistemak lanpostua bete gabe agortuz gero, berau kanpotik betetzera joko da,
gutxienez lanpostuko ordainsari bandak daukan soldata maila minimotik hasita (sarrera-
ko maila).

d) Lanpostua betetzen duenak bere ordainsari tartearen barnean jaso ahal izango ditu
garapen mailak edo berauen arteko diferentzien ehuneko jakin batzuk.

146

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2002



Ordainsariak:

Donostigasen hitzarmen kolektiboa

10. artikulua.— Ordainketak eta antzinatasuna.

—Ordainketak: 2001eko abenduaren 31ko alokairu gordinek, ehuneko biko (%2) gehi-
kuntza izango dute 2002. urte osorako.

Balioa handituriko ordainketak I. Eranskineko «Alokairu Taulan» agertzen dira.

—Ordainketa aldakorra:

2002. ekitaldi honetarako ordainketa aldakorra ezarri da, enpresaren garapen prozesue-
tan produktibitatea hobetzeari lotutako helburu desberdinak lortzearen baitan zehaztuko
dena.

a) Kalitatea ziurtatzeko sistema: Honako kasu hauetan, langile guztiek %1,00eko osa-
garri pertsonala jasoko dute: ISO 9001 arauaren arabera Enpresaren Erregistro
Ziurtagiria lortzeagatik edo lehendik dagoena mantentzeagatik; EN-ISO 14.001
Ingurugiroaren Kudeaketa Sistema lortu eta burutzeagatik; eta, UNE 81.900 EX
arauaren arabera, Laneko Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Sistema Orokorra
ezartzeagatik.

b) Kalitate Planak: Kalitate Plana deiturikoak, ekitaldi honetan zehar lortu beharreko
hainbat helburu ezartzen ditu, helburu horiek lortzearekin lotutako adierazle sistema
bat finkatuz. Adierazle horien arabera jarritako helburu guztiak lortzeak, %2ko beste
osagarri bat jasotzeko eskubidea ekarriko du.

c) Hobekuntza proiektuak: Enpresak, hobekuntza talde edo plangintzen bidez etenga-
beko hobekuntza sistema ezar dadin sustatuko du. Hori lortzen bada, langile bakoi-
tzak %1,5eko beste osagarri bat jasoko du.

Adierazitako helburuen eta hobekuntza proiektuen betetze-maila eta balorazioa aztertzea
kanpoko auditoretzarekin egingo da.

Aurreko a), b) eta c) paragrafoak aplikatzetik ondorioztatzen den portzentaia, soldata gor-
dinaren gainean kalkulatuko zaie hitzarmen honen eraginpean dauden langile guztiei; eta,
sortzen den emaitza, linealki banatuko da arestian aipatu den konputorako plantila osa-
tzen duten langile guztiengan.

d) Kudeaketa sistema, eskumenen arabera: Enpresako plantilaren gaitasun eragilea eta
malgutasun funtzionala areagotzeko xedez, hitz bitan, enpresaren emaitzak hobetze-
ko xedez, eskumen eta lanbide taldeen arabera pertsona kudeatzeko sistema bat eza-
rri eta aplikatzeagatik, %3,5eko pizgarria izango dute langileek.

Portzentaje hori, lanbide talde edo multzo desberdinen arabera edota banaka aplikatu
ahal izango da; beraz, ez du izaera orokorrez eragingo eta %3,5 hori gehieneko mugatzat
jotzen da. Ezartzen diren Lanbide Garapenerako Planen arabera sail eragile bakoitza-
rentzako finkatzen diren helburuak oso-osorik lortzen dituzten langileek jasoko dute gehie-
neko hori, aldizka aztertu eta baloratuko direlarik. 
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e) Lan eragimena ebaluatzea: Ekitaldian zehar lanean izandako errendimendua eba-
luatzeko sistema bat ezartzen da, beren langintzan nabarmendu diren langileei piz-
garri bat ematea ekarriko duena.

Pizgarri hori banakaturik emango da eta kalifikazio bikaina edo ona eman zaien langileek
jasoko dute. Kalifikazio horiek jasoko dituzten langileak gehienez %15 eta %25 izango
dira, hurrenez hurren, zuzendari bakoitzak ebaluatuko dituen talde edo kolektibo bakoi-
tzaren barruan. 

Xede honetarako, 2002. urtean, hitzarmeneko langileentzat izendatua dagoen soldata
masa osoaren %1,5eko zenbatekoa jarriko da gehienez, eta banakaturik emango diren
pizgarriak, langile bakoitzaren urteko soldata gordinaren %2,1erainokoak izango dira
gehienez. Edonola ere, lehen aipatutako %1,5eko zenbateko hori osorik banatuko da.

10. artikulu.— honetan zehazten den ordainketa aldakorra pizgarri gisa kontsideratzen da;
beraz, hurrengo urteetan ez da metagarria izango; eta, betiere, ekitaldia amaituta ordain-
duko da: a), b) eta c) ataletakoak hurrengo urteko lehenbiziko hiruhilekoaren barruan, eta
d) eta e) ataletakoak bigarren hiruhilekoaren barruan, kalitate planetan eta eskumenen
araberako kudeaketa sisteman ezarritako helburuak bete diren kanpoko auditoretzak
aztertu eta gero.

BP Oil-en hitzarmen kolektiboa

52 bis artikulua.— Telelanagatiko osagarria.

Telelana, lan eremuan zerbitzuak emateko molde bat da eta bere ezaugarri nagusia hau
du, enplegatuak itundutako lanaldi osoa bere etxean ematen duela.

"BP Oil España, Sociedad Anónima" konpainiako enplegatuek, bere zerbitzuak telelan
erregimenean ematen badituzte, hileko hamabi ordainsari arruntetariko bakoitzean
400,00 euro gordineko soldataren osagarri bat jasoko dute. Kantitate honek konpentsatu-
ko du, bulegoa etxean izateak berekin ekar dezakeen deserosotasuna ez ezik, berogailu,
argi, garbiketa eta antzeko beste gastu arruntak ere. Berau ordaintzen den datatik hasita,
hitzarmenaren testuak finkatutako otordu laguntza hartzeari utziko dio.

2003ko apirilaren 1az geroztik eraginkorra izanik, aipatutako kantitatea 410,00 euro gor-
dinekoa izatera pasatuko da eta 2004ko apirilaren 1az geroztik 420,00 euro gordinekoa.

Aldi berean eta behin bakarrik, enplegatuak 1.803,04 euroko diru kopurua edukiko du
gehienez ere, telelanak inplikatzen dituen zerbitzuak emateko espezialitatearekin loturik,
bere etxebizitza egokitzeko beharrezkotzat jotzen dituen lan guztiak egiteko.

Erantsitako baldintza gisa, lan hauek hasi baino lehen negozioaren arduradunaren ones-
pena eskatu beharko du eta ondoren berauek justifikatu beharko ditu.
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Lanaldia:

Guinea Hermanos Ingenierosen hitzarmen kolektiboa

23. artikulua.—Opor bereziak

Enpresarekiko lotura saritzeko, oporrak gehituko dira urteak iragan ahala, lan egun bat
gehiago erdietsirik zerbitzuko bost urteko, berauek, langilearen eta zuzendaritzaren edo
beronek delegatutako buruen arteko akordioaren arabera gozatuko dira.

Opor gehigarri hauek gozatzeko, ulertuko da eskubide hau badagoela enpresan zerbitzu-
ko bost urte betetzen direnean, matrikula liburuan alta jasotzen den datatik hasita.

Bosturteko oporra gozatzeko, baimen egunaren eskaera aurretiaz, gutxienez baimena
gozatzeko hautatutako egunaren bezperan, egin beharko zaio kasuan kasuko arduradu-
nari.

Lan ordutegi normala amaitutakoan suertatutako premia egoera bat egonez gero,
hurrengo lan egunean  bosturteko opor baimena hartzeari ezinbesteko iritziko dion lan-
gileak hala jakinarazi beharko du kasuan kasuko telefono automatikoan oharra utzirik.
Suposamendu honetan, harremanetan jarri beharko du bere goi hurrengo arduradunare-
kin, lan egunaren barnean premia egoera amaitutakoan badaezpada bere zerbitzuak
behar balira ere.

Hala gertatzen denean, bosturteko baimena ezin zatika daitekeenez, gozatutako orduak
berreskuratu beharreko baimen berezi bezala zenbatuko dira.

Bosturtekoak gozatzeari gatxezkiola, eskuratutako eskubideak errespetatuko dira gozatze
periodoari dagokionez irailaren 1etik uztailaren 31 arte, eta urtean barrena sorrarazitako
eskubidea hainbanatuko da.

Bosturtekoei buruzko araudia ez zaie aplikatuko 1992ko urtarrilaren 1az geroztik sartu
berri diren langileei. Seinalatutako datatik sartu diren enplegatuek ez dute opor hau goza-
tzeko eskubiderik izango, alabaina diru kopuru bat abonatuko zaie, eta 2002. urterako
hau, urtean hogeita hamabost koma hogeita hamaika (35,31) eurokoa izango da enpre-
san emandako zerbitzuko bost urteko. Kopuru hau urtetik urtera berrikusiko da aurreko
urteko KPIa aplikaturik. 

Patentes Talgoren hitzarmen kolektiboa

28. artikulua.— Amatasuna.

Amatasunagatiko babesari dagokionez, babespeko egoeratzat jotzen dira amatasuna,
adopzioa eta familia harrera, hala adopzio aurrekoa nola iraunkorra.

Erditze kasuan, etenaldiak 16 asteko iraupena izango du, tai gabe gozatuko direnak, erdi-
tze anitzaren kasuan, haur bakoitzarengatik bi aste gehiago luzatuko da bigarrenetik hasi-
ta. Etenaldia interesdunaren aukeraren arabera banatuko da baldin eta sei aste erditu eta
berehala gozatzen badira.
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Ama zenduz gero, aitak etenaldi osoa erabili ahalko du edo, hala bada kasua, gelditzen
den etenaldi zatia.

Aurreko hau gorabehera, eta amak erditu eta hurrengo sei asteetan duen nahitaezko
atsedenaldiari utzi gabe, baldin eta aitak eta amak lan egiten badute, amak, amatasuna-
gatiko atsedenaldia hasterakoan, hautatu ahalko du aitak erditu ondoko atsedenaldiaren
zati jakin eta tai gabe bat goza dezan, dela amarekin, salbu eta ama berriz lanean has-
teak bere osasunerako arrisku bat badakarkio.

Garaiz aurreko erditzeetan eta beste edozein arrazoi dela medio jaioberriak erditzearen
ondotik ospitalean egon behar duenetan, etenaldia, amak edo, hura ezean, aitak hala
eskatuz gero, ospitaleko alta datatik zenbatu ahalko da. Zenbaketa honetan ez dira sar-
tzen erditzearen ondorengo lehenengo sei asteak, amaren kontratuaren nahitaezko ete-
naldia, alegia.

Adopzio eta familia harrera kasuetan, adopzio aurrekoetan zein iraunkorretan, haurrak sei
urte baino gutxiagokoak badira, etenaldiaren iraupena tai gabeko hamasei astekoa izan-
go da, adopzio edo familia harrera anitzaren kasuan, haur bakoitzarengatik bi aste gehia-
go luzatuko da bigarrenetik hasita, langileak aukeratukoaren arabera zenbatuko dira
hauek, familia harrerako administrazio edo epaitegi erabakitik hasita zein adopzioa gau-
zatzen deneko erabaki judizialetik hasita. Etenaldiaren iraupena tai gabeko hamasei aste-
koa izango da halaber sei urte baino gehiago eta hamazortzi baino gutxiago dituen
haurren adopzio eta familia harrera kasuetan, adin txikikook elbarriak edo ezinduak dire-
nean edo bere gorabehera eta esperientzia pertsonalengatik edo atzerritik etortzeagatik,
gizarteratzeko eta familian integratzeko aparteko zailtasunak dituztenean, hau guztia
gizarte zerbitzu eskudunek behar bezala egiaztaturik dagoela. 

Baldin eta aitak eta amak lan egiten badute, etenaldia interesdunen aukeraren arabera
banatuko da, dela aldi berean dela bata bestearen ondotik, beti tai gabeko epeetan eta
adierazitako mugak dituztela.

Atsedenaldiak aldi berean gozatuz gero, bien baturak ezin izango ditu gainditu finkatuta-
ko hamasei asteak edo erditze anitzaren kasuan legozkiekeenak.

Nazioarteko adopzio kasuetan, gurasoek aurretiaz haurtzakoaren jatorrizko herrira joan
beharrean egonez gero, etenaldia, adopzioa gauzatzen duen ebazpena izan baino lau
aste lehenagotik ere has liteke.

Amatasun, adopzio edo familia harrera, adopzio aurreko zein iraunkor kasuetako atsede-
naldiak lanaldi partzialeko jardun erregimenean gozatu ahal izango dira jarraian azaltzen
diren terminoetan eta adostasunean.

Ezinbestekoa izango da enpresariaren eta ukitutako langilearen arteko adostasuna, eta
hau burutu ahal izango da bai kasuan kasuko atsedenaldiaren aurretik  bai geroagoko une
batean eta luzatu ahal izango da atsedenaldi osoan edo honen zati batean, hurrengo A)
letran xedatutakoari utzi gabe.

Amatasunagatiko baimena lanaldi partzialean gozatzeak ondoko arauak bete beharko
ditu:

A) Eskubide hau bai aitak bai amak erabili ahal izango dute eta gozatu atsedenaldia aldi
berean edo bata bestearen ondotik. Erditze kasuan, amak ezin izango du erabili bai-
men mota hau erditu ondoko sei asteetan, nahitaezko atsedenaldikoak izango baitira.
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B) Baimena gozatzeko epea, proportzioan luzatuko da egindako lan jardunaren fun-
tzioan.

C) Mota honetako baimenaren gozamena tai gabea izango da.

Adostu ondoren, itundutako erregimena bakarrik aldatu ahal izango da enpresariaren eta
ukitutako langilearen arteko beste akordio berri bat baten bitartez, langilearen ekimenez
eta bere osasunarekin edo haurrarenarekin lotutako kausengatik.

D) Amatasunagatiko baimena lanaldi partzialean gozatzeko epean, langileek ezin izango
dute aparteko ordurik egin, ezbeharrak eta aparteko eta premiazko beste kalte batzuk
saihesteko edo konpontzeko izan ezik.

Langileak zerbitzuak lanaldi partzialean ematen dituen denbora lan denbora efektibotzat
hartuko da, eta gainerako denboran lan harremanak etenik iraungo du. Suposamendu
hauetan ez dira aplikatuko lanaldi partzialeko kontratuetarako Langileen Estatutuko 12.
artikuluan eta berau garatzeko arauetan finkatutako erregelak.

Amatasunagatiko lanaldi partzialeko baimena ezin izango du bateratu langile berak aldi
berean “bederatzi hilabete baino gutxiagoko haur bati bularra emateko” baimenarekin,
“jaioberrien ospitaleratzeagatiko” baimenarekin edo lanaldi murrizketarekin edo “legezko
zaintzagatiko” lanaldi murrizketarekin. Era berean, ezin izango da bateratu familiaren
zainketagatiko eszedentzia eskubidea erabiltzearekin ere.

Jaioberriei bularra ematea eta berauen ospitaleratzea.- Bederatzi hilabete baino gutxia-
goko haurrei bularra emateko, langileek ordubetez lanean ez egoteko eskubidea izango
du, eta denbora hau bi zatikitan banatu ahal izango du. Emakumeak bere borondatez
eskubide hau ordezkatu ahal izango du bere lanaldia ordu erdiz murriztearen truke, hel-
buru bera duela. Biek lan eginez gero, eskubide hau bereizi gabe amak zein aitak gozatu
ahal izango dute.

Garaiz aurreko erditzeetan eta beste edozein arrazoi dela medio jaioberriak erditzearen
ondotik ospitalean egon behar duenetan amak edo aitak ordubetez lanetik kanpora joate-
ko eskubidea izango dute.

Halaber, beren lanaldia murrizteko eskubidea izango dute bi orduz gehienez, soldata ere
proportzioan jaitsita, heren bat gutxienez eta iraupenaren erdira arte gehienez.

Orduak zehaztea eta bularra emate edo haurren erditze ondoko ospitaleratze baimenak
edo lanaldi murrizketak gozatzeko epeak zehaztea langileari dagokio bere lanaldi arrun-
taren barnean. Langileak enpresariari hamabost eguneko aurretiaz jakinaraziko dio zein
datatan itzuliko den bere ohiko lanaldira.
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Gatazkak ebazteko prozedurak:

Tubacex Taylor Accesoriosen hitzarmen kolektiboa

10.3. artikulua.— Gatazketako erreklamazioen ebazpenak 

Parte biak konprometitzen dira hitzarmenaren negoziazioen arteko epean sortzen diren
izaera indibidual zein kolektiboko erreklamazio eta gatazka guztiak hitzarmen honetan fin-
katutako prozeduretatik bideratzera.

1. Banakoen erreklamazioak.

Banakoen erreklamazio oro, hitzarmen edo akordio baten aplikaziotik edo interpretaziotik
zein antzeko zernahitik datozela, ondoko prozedurari jarraikiko zaio:

• Langileak idatziz aurkeztuko die hau sindikatuko delegatuari edo delegatuei eta honek
edo hauek zuzendaritzara eramango dute.

• Enpresak gehienez bost egun naturaleko epean erantzun beharko du, erreklamazioa
jaso zuen egunetik hasita. Aipatutako epea erantzunik gabe agortuz gero, ulertuko da
erreklamazioa onartua izan dela langilearen mesedetan.

• Erantzuna erreklamazioa egin duenaren gogokoa ez bada, honek idatziz eraman ahal
izango du gaia batzorde mistora bost egun naturaleko gehienezko epean, sindikatue-
tako kide baten bitartez. Seinalatutako epean eraman ezean ulertuko da enpresaren
erantzuna onartua izan dela.

• Batzorde mistoak ebatzi beharko du bost lan eguneko gehienezko epean, erreklama-
zioa jaso duenetik hasita. Ebazpen hau honelakoa izan daiteke:

- Parte bakoitzaren %60ko akordioaz, eta gaiari buruz ebatzitakoa bi parteentzat
loteslea delarik, eta frogatzat balioko du jurisdikzioetan, gaia hauetara eramanez
gero.

- Aho batezko akordioaz, eta gaia PRECOko arbitro bati eramanaz, kasu honetan,
ukitutako langileak sinatu beharko duen mendekotasun akta bat eskatuko da, eta
bi parteentzat loteslea izango den laudoa diktatuko da.

- Akordiorik gabe edo epe barneko ebazpenik gabe, hasiera batean PRECOra joko
da (bitartekotza), edo lan arloko epaitegietara edo lan administrazioko agintari-
tzara geroago.

2. Erreklamazio kolektiboak.

Erreklamazioa edo gatazka izaera kolektibokoa izanez gero, idatziz eramango da batzor-
de mistora, eta honek jasotzen duen unetik hasita hogei egun naturaleko epean ebatzi
beharko du.

Ebazpen hau izan daiteke:

• Parte bakoitzaren %60ko akordioaz, eta gaiari buruz ebatzirikoa bi parteentzat lotes-
lea delarik.

• Bitartekotza eta adiskidetzea.
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• Aho batezko akordioaz, eta gaia PRECOko arbitro bati eramanaz, bere prozeduren
arabera esleitua izanik, bi parteentzat era loteslean ebatziko duena, aurretiaz bi par-
teen mendekotasun akta tartean dela.

• Akordiorik gabe, hasiera batean PRECOra joko da (bitartekotza), edo lan arloko epai-
tegietara, edo lan administrazioko agintaritzara geroago.

Enpresa konprometitzen da hitzarmen honek finkatu ez dituen bideetatik egindako erre-
klamaziorik ez onartzera motu propio.

Ageriki aitortzen da legezko grebarako langileen eskubidea, beren interesak defendatze-
ko bide konstituzional bezala..

Hitzarmenarekin lotutako gatazka juridikoak ebazteko, hitzarmen honek jasotzen dituen
ebazpen prozeduretara joko da.

Lan osasuna eta segurtasuna:

Gas Natural SDG-ren hitzarmen kolektiboa

16. artikulua.— Prebentzio alorreko jarduketa enpresa kontratista eta aldi baterako lan
enpresei dagokienez.

1. Enpresa kontratistei buruzko jarduketa plana: Enpresako zuzendaritza konprometi-
tzen da enpresa kontratistei buruzko jarduketa plana iraunaraztera, legea betetzen den
zaintzeko bere eginkizuna beteaz. Xede horretarako, kontratuetan honako konpromiso
hauek bermatzeko beharrezkotzat jotzen dituen klausulak sartuko ditu:

a) Enpresa kontratistetako langileen prestakuntza: Gas Natural Sdg.-k enpresa kontra-
tistetako gutxienezko prestakuntzak definituko ditu langileen segurtasunari dagokie-
nez. Premisa hauetan oinarrituta, enpresa kontratistak bere langileak prestatzeko
arduratuko da gurekin lanean hasi baino lehen.

b) Arriskuei buruzko informazioa: Gas Naturalek enpresa kontratistak informatuko ditu
segurtasun araudiaz eta dauden arriskuez hala nola prebentzio neurriez, babes eki-
pamenduez, eta abarrez. Horretarako ondoko agiriak emango zaizkie: barneko segur-
tasun arauak, arriskuen ebaluazioa, produktu arriskutsuei buruzko fitxak, larrialdieta-
rako planak eta abar.

c) Segurtasun plangintza. Zaintza eta kontrola: Enpresa kontratistek arriskuei buruzko
segurtasun plan bat egin behar dute eta honek eduki beharko ditu arriskuen deskri-
bapena, prebentzio neurriak, norbera babesteko ekipamenduak (NBE), langileek jaso-
tako prestakuntza eta lanean dauden arriskuei buruz jaso duten informazioa egiaztatu
eta gaitasun emaitzak osasunaren zaintzari dagokionez.
Segurtasun arduradun bat izendatu beharko dute gai hauen inguruan sor daitezkeen
puntu guztietarako mintzaide jardungo duena.
Komenigarri irizten den maiztasunaz, "Gas Natural Sdg., Sociedad Anónimak", kon-
tratistei istripuei dagozkien datuak jakinaraz diezazkioten eskatuko die hala nola istri-
puen ikerketei buruzko txostenak eta berauen konklusioetatik hartutako neurri
zuzentzaileak ere.
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d) Koordinazioa: Zaintza lanetan, Gas Naturaleko prebentzio zerbitzuko kideek aldizka-
ko harremanak izango dituzte kontratetako prebentzio zerbitzuekin betetze maila eba-
luatzeko, beharrezko informazioa eskatzeko, eta abar.

2. Aldi baterako lan enpresekiko harremanak laneko arriskuen prebentzioari dagokionez:
aldi baterako lan enpresetako segurtasunerako eta osasunerako gutxienezko neurriei
buruzko 216/1999 errege dekretua beteaz, ondoko betebeharrak xedatzen dira:

2.1 Gas Natural Sdg-k agirien bidezko informazioa eskainiko die ABLEari eta langileari
lanean hasi aurretik gai hauen gainean:

Arrisku orokorrak, bereziak, NBEak eta lanpostuko prebentzio neurriak (arriskuen
ebaluazioa).

Osasuna zaintzeko protokolo espezifikoak.

Lanposturako beharrezko prestakuntza prebentzioari dagokionez.

2.2 Gas Natural Sdg-k beharrezko prozedurak ezarriko ditu ABLEak ondoko betebeharrak
bete ditzan segurtatzeko:

Prestakuntza/informazioa langileari, lanpostuko baldintzen eta arrisku orokor eta
berezien arabera.

Langilearen osasunaren zaintza aurretiazkoa eta aldizkakoa, lanpostuko protokolo
bereziak barne direla.

Aurreko bi betebeharren betetzeari buruzko informazio dokumentatua.

2.3 Prebentzio delegatuek eta Gas Natural Sdg-ko prebentzio zerbitzuak aipatutako lan-
gileak enpresan sartzen direneko informazio puntuala jasoko dute.

2.4 Gas Natural Sdg-ren esku jarritako langileen osasunari beren lan jardunean gertatzen
zaion edozein kaltez informatuko zaio aldi baterako lan enpresari.

2.5 ABLEetako langileen hilabeteko batez besteko kopurua zenbatuko da azkeneko
hamabi hilabeteetan beren prebentzio jardueren bitartekoak, baliabideak eta antola-
kuntza zehazteko.

2.6 Gas Natural Sdg-ko prebentzio zerbitzuak beharrezko komunikazio bideak ezarriko
ditu ABLEaren prebentzio zerbitzuarekin behar den informazioa igortze aldera.

2.7 Gas Natural Sdg-k gai honen gaineko dokumentazioaren zaintza betebeharra beteko
du.
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OTA Bilbaoren hitzarmen kolektiboa

22. artikulua.— Mutualitateak

Enpresak prestazio ekonomikoaren estaldura mantenduko du gertakizun arruntekin (gai-
xotasun arrunta eta lanez kanpoko istripua) lotutako aldi baterako ezintasunagatik, eta
halako gertakizunengatiko alta eta baja egoeren kontrola, sistema publikoan, aipatutako
estaldura hau Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten entitateen bidez egitea
ezin hauta daitekeela (lan istripuetako eta lanbide eritasunetako mutualitateak - LILEMak).

Hala ere, enpresak, gertakizun arruntengatiko ezintasun egoerak kontrolatzeko legezko
bide publiko guztiak erabiltzeko eskubidea erreserbatzen du, eta bai langilearen osasunaz
interesatzeko eskubidea ere une oroz erreserbatzen du.

Lanbide prestakuntza

Cabot-en hitzarmen kolektiboa

37. artikulua.— Irauteko ituna

Langilea, enpresaren kontutik bere jarduerak eskatzen duen lanbide espezializaziorako
prestakuntza berezia hartu badu, Langileen Estatutuan (21.4. artikulua) xedatutakoaren
arabera, enpresan irauteko epe bat errespetatzera konprometitzen da, hau ez delarik
izango bi urte baino gehiagokoa, prestakuntza amaieratik hasita zenbatuko direnak, hau
ez betetzeak, dagozkion kalteak eta galerak abonatzeko konpainiaren eskaera ekarriko
du. Zuzendaritzak, prestakuntza mota hau jasoko duen langileari idatziz ohartaraziko dio
irauteko ituna indarrean dela, eta baldintza zehatzak langileak jasoko duen prestakuntza-
ren ezaugarrien eta iraupenaren arabera finkatuko dira.

Aipatutako itunaren baldintzez eta indarraldiaz idatziz ohartaraziko zaio enpresa batzor-
deari.

RM Permesaren hitzarmen kolektiboa

32. artikulua.— Prestakuntza

Enpresako estamentu guztiek hartzen dute bere gain prestakuntza, aurrerapenaren oina-
rri garrantzitsuetariko bat den heinean.

Gerentzia, aurretiaz ikuskaritza eginik, beharretara eta eskura dituen bitartekoetara ego-
kitutako prestakuntza programa bat garatzera konprometitzen da. Aipatutako planaren
jasotzaile diren langileek aktiboki parte hartzea onartuko dute eta bera mamitzen lagun-
duko dute.
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Klausula sindikalak:

Cafinsaren hitzarmen kolektiboa

41. artikulua.— Langileen legezko ordezkaritzaren osaketa. 

Parte sinatzaileek adosten dute legezko ordezkarien kopurua enpresan gerta daitezkeen
lanpostuen zerrendaren handitze eta txikiagotzeen arabera egokitzea, legeak xedatzen
duenari jarraikiz.

Lanpostuen zerrenda txikiagotzen bada, legezko ordezkarien kopuruaren doiketa auto-
matikoa gertatuko da.

Getronicsen hitzarmen kolektiboa

10.2. artikulua.— Bitarteko elektronikoen erabilera:

10.2.1. Lokalak eta iragarki ohola.

Enpresak lokal egoki bat jarriko du langileen delegatuen edo enpresa batzordearen esku-
ra beren jarduerak burutu ahal izateko eta langileekin komunikatu ahal izateko, hala nola
iragarki ohol bat edo gehiago, halaber enpresaren intranetean ere leku bat eskainiko zaie.

Enpresak, lokal egoki bat jarriko du sindikatu atal bakoitzaren eskura beren jarduerak
burutu ahal izateko eta langileekin komunikatu ahal izateko, hala nola iragarki ohol bat
edo gehiago, halaber enpresaren intranetean ere leku bat eskainiko zaie.

Gerta litezkeen desadostasunak lan administrazioko agintaritzak ebatziko ditu, Lan
Ikuskaritzaren txostena jaso ondoren.

10.2.2. Posta elektronikorako sarbidea:

a) Enpresa batzordeek/sindikatu atalek eta beren ordezkariek, sindikatu jarduerarako,
posta elektroniko sistema korporatiboa erabiltzeko eskubidea daukate, postak bidal-
tzeko eta hartzeko barnera eta kanpora. Baita enplegatu guztiei posta elektronikoak
bidaltzeko eskubidea ere, kasu honetan beharrezkoa da enpresak horren berri aurre-
tik izatea eta onartzea, bidaltzeari dagokionean eta ez edukiari dagokionean.
Eskubide hau zentzuz erabili behar da. Horrez gain, posta elektroniko korporatiboa-
ren barnean iragarki ohol elektroniko bat edo eztabaida zerrenda zerbitzuak kudea-
tzeko eskubidea izango da, baldin eta bitarteko hauek teknikoki posible badira.

b) Enplegatuek posta elektroniko korporatiboa erabiltzeko eskubidea dute beren sindi-
katu atalarekin edo enpresa batzordearekin eta beren ordezkariekin komunikatzeko.

10.2.3. Interneterako sarbidea:

a) Enpresa batzordeek/sindikatu atalek eta beren ordezkariek, enpresaren zerbitzariaren
bitartez internetera sartzeko eskubide dute, internet erabiltzeko enpresak finkatuak
dituzkeen arau orokorren arabera. Enpresa batzordeek/sindikatu atalek beren web
gunea sortzeko eskubide dute, enpresaren intranet/internet zerbitzariaren bitartekoak
edo posibilitateak erabilirik, baldin eta bitarteko hauek teknikoki eskuragarri badira.
Enpresa batzordeek/sindikatu atalek beren web gunean egoki deritzan material oro
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jartzeko eskubidea dute, baldin eta pertsonen genero, adin, sexualitate, arraza, erlijio,
elbarritasun edo itxuraren inguruko esamesa iraingarri edo diskriminatzailerik ez
badago.

b) Enplegatuek, beren batzordeek edo sindikatu atalek kudeatzen dituzten internet/intra-
net guneetara sartzeko eskubidea dute.

10.3. Sindikatu ekintzaz.

Langileek, beren batzordeek edo sindikatu atalek bidaltzen dizkieten informazio guztiak
jaso ahal izango dituzte une bakoitzean dauden komunikabide guztien bitartez, eta igor-
keta honen kostua, euskarria barne, igorri duten batzordeek edo sindikatu atalen kontura
izango da.

Gizarte onurak:

Union Salineraren hitzarmen kolektiboa

10. artikulua.— Erretiroa.

1988ko irailaren 28ko enpresa itunari dagokionez, zeinen protokoloa 1992ko urtarrilaren
28an Bartzelonako Ángel Martínez Sarrión notario jaunaren bidez gauzatu baitzen, erre-
tiroari buruzko konpromisoak enpresaz kanpoko bihurtu dira "Pelayo Mondiale Vida, S. A."
aseguru konpainiarekin:

1. Erretiratuak, 2002ko abuztuaren 1eko datako kontratua.

2. Aktiboak, 2002ko azaroaren 15eko datako kontratua.

Ez dago beste konpromisorik.

Oerlikon Soldaduraren hitzarmen kolektiboa

32. artikulua.— Air Liquideren stock options.

Etorkizunean, sozietatearen akzio bat aurretiaz ezarritako prezio batean erosteko eskubi-
dea da (ekitaldi prezioa).

2002. urtean enpresak "Air Liquide, Sociedad Anónimaren" stock options edo akzioen gai-
neko aukerak jarriko ditu langileen eskura, igar daitekeenez 2002ko irail/urrian.

Stock options langile bakoitzeko: 20 eta 30 artean, kalkulatzen da.

Stock options hauek 4 urteko xedaezintasun epe batekin jaulkiko dira eta balioa zazpi
urtez edukiko dute, hau da, jaulkitze datatik lau eta zazpi urteak bitartean erabili ahalko
dira.

Air Liquideren akzioen gaineko aukerak harpidetzeko eskubidea, jaulkitze unean enpre-
san urtebete baino gehiagoko antzinatasuna duten langile orok izango dute.
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Salbuespen gisa eta hitzarmenaren sinadurara arte enpresan sartu diren eta antzinatasun
baldintza orokorra betetzen ez duten "Oerlikon Soldadura, Sociedad Anónimako" langileei
bermatuko zaie jaulkitze unetik hasi eta akzioen gaineko aukerak erabil daitezkeen lehe-
nengo data artean lortutako plusbalioaren zenbatekoa jasotzeko eskubidea. Modalitate
honetan sartutako pertsonaren batek kontratua berritu ez enpresa utziko balu, akzioen
gaineko aukeren erreferentziazko prezioaren eta Pariseko burtsan bajaren egunean
akzioen kotizazioaren arteko diferentziaren ordainketa, baldin eta kalkulu hau positiboa
ateratzen bada, eta likidazioa gauzatuko lirateke.

Stocks options delakoak dataren aurretik erabiltzeko posibilitate suposamenduak:
Ezintasuna, heriotza, aurreratutako erretiroa, erretiroa eta iraizpena, non eta azkeneko
hau hutsegite larriagatik ez den.

Stocks options delakoak galtze suposamenduak: Dimisioa (borondatezko baja), eta hu-
tsegite larriagatiko iraizpena.

Beste klausula batzuk:

Patentes Talgoren hitzarmen kolektiboa

15. artikulua.— Ekintza positiboa.

Bereizkeriarik ezaren printzipioaren aplikazioari eta bere garapenari era eraginkorrean
laguntzeko, balio berdineko lan baldintzen berdintasun kontzeptuen pean, beharrezkoa da
ekintza positibo bat garatzea, bereziki, kontratazio, soldata, prestakuntza, promozio bal-
dintzetan eta lan baldintzetan orokorrean, halako moldez non egokitasun baldintza ber-
dintasuna izanez gero lehentasuna izango baitute kasuan kasuko lanbide taldean gutxien
ordezkatutako generoko pertsonek.

Catelsaren hitzarmen kolektiboa

25. artikulu—. Elebitasuna.

a) Produkzio-prozesuan erabiltzen diren inprimaki guztiak euskaraz eta gazteleraz idatzi-
ko dira.

b) Lanpostuak betetzeko egiten diren deialdi berrietan, euskararen ezagupena baloratuko
da.

c) Etorkizuneko kontratazioetan euskara ezagutzea eskatuko da lanpostu jakin batzuk
betetzeko: Bai enpresaz kanpo edo geure ingurunean harremanak direnean (telefonistak,
jagoleak, eta abar), bai enpresaren barruan langile guztiekin harremana izatea dakarre-
nean (zerbitzu medikoa, langileria, eta abar).

d) Enpresa eta Enpresa Batzordea, euskararen normalkuntzarako batzorde bat enpresan
sortzera konprometitzen dira. 

Enpresak, bere ahalbideen arabera, euskara irakasteko lokalak eskainiko ditu.
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Zardoyaren hitzarmen kolektiboa

10. artikulua.— Lizentziak eta baimenak.

(...)

Langileak, lanez kanpo beharrezkoak diren periodoetarako eskubide izango du eta hauek,
ordaindu gabeak direlarik, onartuak izango zaizkio, justifikatu ondoren, legez baimendu-
tako ugaltze teknikak erabiltzea erabakitzen duenean, bide naturaletatik haurdunaldia ezi-
nezkoa dela frogatu ondoren, hala nola haurdunaldia gertatuz gero Gizarte Segurantzako
pretenzia sanitarioko teknika erabiltzeko ere.

(...)

NCR-ren hitzarmen kolektiboa

13. artikulua.— Jabego intelektuala.

Enpresak langile guztiei emango die bere jabego intelektuala osatzen duenaren defini-
zioa, eta hau hertsiki bete eta begiratu beharko dute langileek.

Kateaken hitzarmen kolektiboa

24. artikulua.— Ordaindutako eta ordaindu gabeko baimenak

(...)

i) Artikulu honen ondorioetarako, egitatezko bikoteek –kideen sexua edozein delarik
ere– ezkondutakoen eskubide berberak izango dituzte baldin eta bizikidetasuna behar
bezala justifikatzen badute, (errolda-ziurtagiri amankomuna, eskatu aurretik bi urteko
etengabeko aldi batez, edo egitatezko bikoteen erregistroak emandako ziurtagiria edo
bikoteko elkarbizitza egoera ziurtatzen duen beste edozein dokumentu ofizial). Baina,
betiere, c), d), e) eta g) ataletan aipatu diren kasuetan, bikote-kideak, eta bietako edo-
zeinen gurasoak eta seme-alabak bakarrik hartuko dira kontuan; hau da, bikote-ki-
dearen anai-arrebek, bilobek eta gurasoek ez dute baimena sortu.

(...)

Unedisaren hitzarmen kolektiboa

3. ERANSKINA

Posta elektronikoa erabiltzeko protokoloa

Aurkibidea:

1. Irizpide orokorrak.
2. Arau erregulatzaileak.
3. Norberarentzako erabilera.
4. Erabiltzeko baldintza orokorrak.
5. Enpresaren kontrola.
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6. Erabiltzailearenak ez diren posta helbideez baliatzea.
7. Birusak.
8. Lan kontratuaren amaiera.
9. Hutsegiteak eta zehapenak.
10. Enpresa batzordea.

Irizpide orokorrak: Saihestu beharko da posta elektronikoan gizarteak oro har onartzen
dituen printzipio etikoen kontrako edozein eduki edo pertsonaren oinarrizko eskubideak
urratzen dituztenak. Edozein kasutan ere, enpresak, beharrezkoak diren sistemaren
mekanismoak xede horretarako erabilita, edozein posta mezuri gehitu ahalko dio auto-
matikoki ez dela bere edukiez erantzule egiten eta hauek igorleari baino ezin egotz dakiz-
kiokeela adierazten duen oharra.

Posta, lan helburuetarako erabiltzen denean, hala nola baimen eskaerak, epeen salake-
ta, erreklamazioak, edo horien karietara enpresako zuzendaritzak igortzen dituen eran-
tzunak, aipatutako komunikazio hauek balioa izango dute eta eraginkorrak izango dira
igortze dataz geroztik, baldin eta hurrengo 48 orduetan baliozko edozein bidetik, baita
beste posta mezu berri baten bitartez, berresten badira.

Kontu handiz saihestuko dira honelako edukiak: bortxazkoak, arrazakeriazkoak, sexistak,
pornografikoak, eta masiboak, umore hutsezkoak direla, zeren eta edozein herritarrek
eskuar baitu bere helbide elektroniko izateko aukera, enpresaz kanpoko medioetan.

Nolanahi den ere, zeharo debekatuta dago lanpostuari dagokion posta elektronikoa era-
biltzea enplegatuak Unidad Editorialean egiten duen funtziorako ez beste zeinahi lanbide
jarduera burutzeko, norberaren kontura nahiz besteren kontura. Hartara, debeku honen
barnean sartuta egongo dira oharrak, posta mezuen trukaketa eta antzekoak, baldin eta
lanbideari lotutako eduki zuzenik gabekoak izan arren kanpoko lanbide jarduera hori man-
tentzen laguntzen badute.

Halaber, biziki gaitzesgarritzat joko da posta elektronikoa erabiltzea lankideei, mendeko-
ei, bezeroei, hornitzaileei edo zeinahi arrazoirengatik enpresari lotutako pertsonei jazar-
pen sexuala edo morala inplika lezaketen edo berez edo metatuz gero hala izan litezkeen
komunikatuak igortzeko.

Biltegiratzea: Erabiltzaileak ahaleginak egingo ditu posta mezuen gehiegizko biltegiratzea
saihesteko, partikularki dokumentu luzeak txertatuta daramatzatenak.

Posta elektronikoaren zerbitzuaz arduratzen den sistema informatikoaren gainkargak sai-
heste aldera, enpresak posta kontu bakoitzarentzako espazio erabilgarriko kuotak ezar-
tzeko eskubidea erreserbatzen du, eta mezuen igortze-hartzeak automatikoki murriztu
ahal izango dira ezarritako muga gaindituz gero. Halaber, enpresak prozesatutako mezu
indibidualen tamainarentzako muga bat ezartzeko eskubidea erreserbatzen du, eta
berauen igortze-hartzeak deusezta daitezke ezarritako muga gaindituz gero. Hartutako
mezu pertsonalak ezabatu behar izango dira jaso ondoren, eta edozein kasutan ere berro-
geita zortzi orduko epean, hau gainditu ostean mezuok lanbidezkotzat joko dira efektu
guztietarako, kontrakoa adierazi ezean.

Enpresaren kontrola: Aitortzen zaio enpresari sistema informatikoak mezuen kopurua eta
erabiltzaile bakoitzaren kontutik zein helbidetara igorriak izan diren detekta ditzan beha-
rrezko mekanismoak ezartzeko askatasuna, 10. zenbakian jasotako salbuespena izan
ezik. Edukiari dagokionez, bereiziko dira mezu pertsonalak eta pertsonalak ez direnak.
Azkeneko hauei dagokienez, enpresak aztertzeko askatasun osoa izango du. Pertsonalen
edukia, berriz, ezin izango da ikuskatu, hurrengo atalean zehazten diren kasuetan eta bal-
dintzetan izan ezik.
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Posta mezuak ikuskatzea.-Enpresak, hurrengo kausengatik bakarrik burutu ahal izango
ditu mezu ikuskapenak, mezu pertsonalak barne:

a) Posta elektronikoa erabilita edo haren bidez, delituak edo hutsegiteak egiten ari dira-
tekeelako arrazoizko zantzuak daudenean.

b) Arrazoizko zantzuak daudenean ageriko abusuak daudela edo mezuen edo helbide-
aren nahiz beste edozein erreferentziaren, erabiltzailea igorle nahiz hartzaile izanik,
bidegabeko erabilpen bat dagoela pentsatzeko.

c) Arrazoiz susma daitekeenean jazarpena edo bestelako kalteak daudela, posta elek-
tronikoaren bidez lankideei, mendekoei, bezeroei, hornitzaileei, aholkulariei edo beste
edozer dela eta enpresari estuki lotutako pertsonei kausatutakoak.

Mezu pertsonalak barne badaude, posta elektronikoaren ikuskapenak egiteko bertan
egon beharko du langileen ordezkari batek eta erabiltzailearen duintasunarekiko begiru-
nez egin beharko da. Ikuskapenaren akta egingo da.

Hala ez egiteak postaren ikuskapenaren eraginkortasunari edo baliagarritasunari kaltea
ekar diezaiekeenean, enpresak erabiltzailearen ordenagailua prezintatu ahal izango du
ikuskapenaren aitzin, eta geroago aurreko atalean azaldutako baldintzetan miaketa buru-
tu. Prezintatze akta ere jaso egingo da, bi lekukok sinaturik, eta aldez aurretik enpresa
batzordeari jakinaraziko zaio. 

Erabiltzailearenak ez diren posta helbideez baliatzea: Irizpide orokorra.- Hurrengo zenba-
kian jasotako salbuespenak salbu, debekatuta dago beste erabiltzaile baten posta elek-
tronikoa erabiltzea, ondoriozko nahastea dela eta, beraientzako edo enpresarentzako
zeinahi kalte mota saiheste aldera.

Inoren posta elektronikoa erabili ahal izateko beharrezkoa izango da erabiltzaileak espres
emandako oniritzia, eta aurretik giza baliabideen zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio
eta erabilpen horren kausa azaldu.

Birusak: Sistema informatikoetan birusak gehienbat posta elektronikoaren bidez sartzen
direla eskuarki onartzen den gauza izanik, UNEDISAko langile guztien betebeharra da
ahal den arretarik handiena jartzea halako arazoak ekiditeko.

Zalantzazko edo birusak sartu ahal izateko arriskuzko edozein egoeraren aurrean, era-
biltzaileek sistemen arduradunengana jo beharko dute eta berauek ematen dizkieten argi-
bideei jarraiki.

Lan kontratuaren amaiera: Kontratu amaiera dela eta enpresan lanpostua uztean, justifi-
katuki kontrakoa espres adierazi ezean, lanpostua uzten duen enplegatuaren terminalean
jaso litezkeen edo bertan biltegiratuta dauden posta elektronikoak lanbide jarduera bati
lotutakoak direla iritziko zaie, eta enpresak berauek ikuskatzeko edo ezabatzeko askata-
suna izango du.

Kitatze ordainagiriek aurreikuspen bat jasoko dute honi dagokionez, enpresari baimena
emanaz. Kontrakoa justifikatzen duten aparteko inguruabarrak egonez gero, beharrezko
zehaztapenak egingo dira, interesdunaren kontrako borondate soila ez da aski izango
xede horretarako ordea. 

Inolaz ere ez da izango enpresaren erantzukizunik ez inongo betebeharrik ere lanpostua
utzi ondoren irits litezkeen mezuen edukiak jakinarazteko, xede horretarako enplegatuak
justifikatuki eta espres egindako jakinarazpenik egon ezean, eta honek zehaztu beharko
du zeintzuk diren modu bereziaz jokatu beharreko mezu horiek.
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Hutsegiteak eta zehapenak: Protokolo honetan jasotako eginbideak ez betetzeari hutse-
gite arin, larri edo oso larri iritziko zaio, enpresako hitzarmen kolektiboko diziplina araubi-
deari buruzko kapituluan xede horretarako jasotzen diren irizpideen arabera. Bereziki,
kontuan hartuko dira enpresari, lankideei edo beste arrazoi batzuengatik enpresari lotuta-
ko pertsonei ekarritako kaltea, litekeen oinarrizko eskubideen urraketa, sistema informati-
koan kausatutako nahasmendua, eta kasuan kasuko jokabideak ekarri dituen ondorioak
laneko funtzioak bete ahal izateari dagokionean; eta horiekin batera, nahita egin izana,
errepikatu izana eta hauteman litekeen beste edozein  inguruabar.

Inola ere ez du erantzukizunetatik salbuetsiko eta ezin izango da argudiatu zehapena
arintzeko xedeaz ere, posta elektronikoa dela eta egindako hutsegitea hitzarmen kolekti-
boaren hutsegite zerrendan agerian ez agertzeak, eta hartara, protokolo honen aurrei-
kuspenak askitzat edukiko dira.

Ezarriko diren zehapenak, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan finkatutako irizpide-
en araberakoak izango dira, eta beronen mailakatzeari jarraikiko zaizkio. Hitzartutako
aurreikuspenik ez balego, aplikatu beharreko legezko xedapenen araberakoak izango lira-
teke, proportzionaltasun printzipioa gordeaz.

Enpresa batzordea: Hornidura.-Enpresak posta elektronikoko helbidea eta dagokion ter-
minala hornituko dizkio enpresa batzordeari, esklusiboki berak erabiltzeko, eta batzorde-
ko edozein kidek erabili ahal izango du, baina haiek bakarrik.

Konfidentzialtasuna.- Irizpide orokor bezala, enpresa batzordearen terminaletik igorritako
mezu elektronikoak konfidentzialtzat joko dira, eta enpresak ezin izango ditu ikuskatu,
salbu eta hau justifikatzen duten salbuespenezko kausak badaude eta, nolanahi den ere,
aurretiaz batzordeari jakinarazi beharko zaizkio eta, jakina, berau ikuskapenean egongo
da.

Enpresa batzordeak saihestuko du 500 K baino gehiagoko dokumentuak txertaturik dara-
matzaten mezuen igorpen masiboa.

Enpresa batzordearen eta zuzendaritzaren artean trukatutako posta elektronikoak ezin
izango dira hartu inola ere lan akordiotzat.

Enpresa batzordeak posta elektronikoaren bidez zuzendaritzari edozein motatako baime-
na eskatuz gero, hala nola biltzarrak egiteko, ordezkaritza funtzioengatiko absentziak edo
bere eskumen eremuko beste zeinahi, isiltasunagatik ezin izango da baimena emanda-
kotzat jo inoiz, aitzitik, espres emandako baiezko erantzuna beharko da.

Enpresa batzordeak, eman zaizkion erraztasunez ageriko abusua eginez gero, enpresak
hauek mugatu ahalko ditu, geroago egin litezkeen negoziazioei edo gatazkei, eta hauetan
sor litezkeen akordioei edo ebazpenei kalterik egin gabe.
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II. eranskina

Negoziazio kolektiboaren
egitura

(jarduera sektoreen arabera)





NEGOZIAZIO KOLEKTIBOAREN EGITURA JARDUERA SEKTOREEN ARABERA

Atal honetan, jarduera sektore handi bakoitzean (nekazaritza-arrantza, industria, erai-
kuntza eta zerbitzuak) aplikatzen diren sektoreko hitzarmenak eta enpresako hitzarmen
nagusiak azalduko ditugu. 

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA

Sektoreko hitzarmenak:

- Bizkaiko arrantza freskoko arrastearen hitzarmena 
- Ondarroako portuko sare konpontzaileen hitzarmena
- Gipuzkoako arrantza freskoko arrastearen hitzarmena (1991etik eguneratu gabe)
- Gipuzkoako baxura arrantzaren hitzarmena  (1981etik eguneratu gabe)
- Gipuzkoako bakailao itsasontzi bikoteen hitzarmena 
- Estatuko lorezaintzaren hitzarmena
- Estatuko hegazti granjen hitzarmena
- Estatuko landare bizien hitzarmena (1991etik eguneratu gabe)
- Estatuko nekazal basogintza tratamenduaren hitzarmena (1994etik 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

Eguneratu gabe daude Gipuzkoako arraste eta baxura arrantzaren hitzarmenak, dena
dela, ez ohi da egoten honelako hitzarmenen berritze formalik zeren eta berezitasun ba-
tzuk baitituzte (harrapaketen araberako ordainketa sistema, etengabeko jarduna eta meta
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daitezkeen atsedenaldiak, eta abar), hau dela eta, sektore hitzarmenetan negoziatu ohi
diren gai nagusiek (ordainsaria eta lanaldia) ez dute halako garrantzirik arrantzan. 

Badaude enpresako hitzarmenak basogintza sektorean (adibidez: Central Forestal),
abeltzaintzan (adibidez: Sergal) eta lorezaintzako udal kontratetan (Segema, Goroldi,
Cespa, eta abar)

INDUSTRIA

Industria siderometalurgikoa eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako industria siderometalurgikoaren hitzarmena
- Bizkaiko industria siderometalurgikoaren hitzarmena
- Bizkaiko berogailu, aire girotu eta abarren instalatzaileen hitzarmena
- Gipuzkoako industria siderometalurgikoaren hitzarmena
- Estatuko industria metalgrafikoaren eta metalezko ontzien hitzarmena

Badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa metaleko enpresa batzuetan hala
nola Aceralia, Sidenor, Alcoa, Babcock, Tubos Reunidos, ABB, Nervacero, Olarra,
Tubacex, Bellota, Bombardier, Alstom, Outokumpu, ITP, Losal, Productos Tubulares,
Siderurgia del Tubo Soldado, Tarabusi, Accesorios de Tubería, FYTASA, FIASA,
Laminaciones Arregui, Olazabal y Huarte, Arania, Talleres Fabio Murga, Fuchosa,
Fundiciones Gelma, Zardoya Otis, Mercedes Benz, Izar, ACB, Sachs, Ayala,
Herramientas Eurotools, Inyectametal, Gamesa, Aratubo, SK10, Egui, Fundix, MESA,
Mecaner, Arteche, Grupos Diferenciales, MOASA, Crow, Hofesa, OASA, Prado, Inauxa,
Alcasting, Guinea, Cables y Alambres Especiales, Forging, Rinder, Amurrio, JYPSA,
Theis, ESISA, Carrera, Tenecco, BIALSA, Consonni, Araluce, PEAP, Acerías y Forjas de
Azkoitia, eta abarretan.

Ez daude sartuta sektoreko hitzarmen eremuan sektoreko langile kooperatibistak (adibi-
dez: Fagor). Halaber, enpresako hitzarmen ugari ez dira argitaratzen (CAF, Orbegozo,
Daewoo, eta abar)

Industria kimikoa eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

- Estatuko industria kimikoaren hitzarmena
- Estatuko perfumeria eta antzekoen industriaren hitzarmena 

Ondoko enpresetan erregistratutako hitzarmen kolektibo propioa daukate: Bridgestone,
Petronor, Michelín, UEE, Sefanitro, FAES, Reckitt, Cabot, Atofina, Repsol, Vinilika,
Ibercaucho, CLH, General Química, Explosivos Alaveses, Tuboplast, Catelsa,
Donostigas, Cepsa, Inquitex, Formica, Silquímica, Rontealde, Sana, Fuchs, Gateor, Dow,
Bekaert, Air Liquide, Praxair, Fibertecnic, Bilore, eta abar.
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Ehunkien, oinetakoen eta antzekoen industria:

Sektoreko hitzarmenak:

- Bizkaiko larruzko jantzigintzaren hitzarmena
- Bizkaiko larruki eta antzekoen industriaren hitzarmena 
- Bergarako ehunkien industriaren hitzarmena
- Estatuko ehunkien industriaren hitzarmena 
- Estatuko jostuntza, joskintza, alkandoragintza eta antzekoen hitzarmena
- Estatuko oinetakoen industriaren hitzarmena 
- Estatuko artisautzako eta ortopediako oinetakogintzaren hitzarmena
- Estatuko larru zurratzearen, uhalen, larrukien eta abarren hitzarmena.

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa (Fernando
Montes, Pribañez, Intecsa, eta abarretan)

Janarien, edarien, tabakoaren eta antzekoen industria:

Sektoreko hitzarmenak:

- Gipuzkoako janarien industriaren eta merkataritzaren hitzarmena 
- Arabako gozogintza, pastelgintza, bonboi eta karameluen industriaren hitzarmena
- Bizkaiko artisautzako  gozogintza eta pastelgintzaren hitzarmena 
- Gipuzkoako gozogintzaren industriaren eta merkataritzaren hitzarmena 
- Arabako okintzaren industriaren eta merkataritzaren hitzarmena
- Bizkaiko okintzaren industriaren eta merkataritzaren hitzarmena
- Gipuzkoako okintzaren industriaren eta merkataritzaren hitzarmena 
- Estatuko janari pasten hitzarmena
- Estatuko haragi industrien hitzarmena
- Estatuko animalientzako jan konposatuen hitzarmena 
- Estatuko landare kontserben fabrikazioaren hitzarmena 
- Estatuko kontserba, erdikontserba eta gazituen hitzarmena 
- Bizkaiko arrain kontserba eta gazituen hitzarmena 
- Estatuko azukre industriaren hitzarmena
- Estatuko esne industrien hitzarmena
- Estatuko hotz industrialaren industrien hitzarmena
- Estatuko hegazti eta untxi hiltegien industriaren hitzarmena
- Estatuko turroi eta mazapanen industriaren hitzarmena 
- Estatuko ogitarako irinen eta semolen hitzarmena 
- Estatuko izozkigintzaren hitzarmena 
- Bizkaiko likoregintza eta ardo biltegizainen hitzarmena 
- Arabako ardoaren industria eta merkataritzaren hitzarmena 
- Gipuzkoako ardo, garagardo eta edari alkoholdunen industria eta merkataritzaren hi-

tzarmena
- Gipuzkoako edari freskagarrien industriaren hitzarmena
- Estatuko edari freskagarrien hitzarmena
- Bizkaiko kafe xigortu egileen hitzarmena 
- Estatuko gatz industriaren hitzarmena
- Estatuko arroz elaborazioaren industrien hitzarmena

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa (Unilever,
Moyresa, Guvac, Zahor, Pepsico, Cafinsa, Danone, Bimbo, Grupo Cruz Campo, Galletas
Artiach, Cafés La Brasileña, Gallina Blanca, Schweppes, La Bacaladera, Bodegas
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Marques del Puerto, Altadis, Milupa, Vinos Marqués de Riscal, Helados Miko, Yurrita,
Grupo Faustino Martínez, Iparlat, Pasaia, La Lactaria, Kraft, Interal, Unión Salinera, eta
abarretan)

Gipuzkoako ore, paper, kartoi eta antzekoen industria:

Sektoreko hitzarmenak:

- Gipuzkoako paper orearen eta kartoiaren hitzarmena 
- Estatuko paper orearen eta kartoiaren hitzarmena 
- Bizkaiko arte grafikoen eta industria laguntzaileen hitzarmena 
- Gipuzkoako arte grafikoen eta industria laguntzaileen hitzarmena 
- Estatuko arte grafikoen paper eta kartoizko manipulatuen hitzarmena 
- Estatuko egunerokoa ez den prentsaren hitzarmena 
- Estatuko eguneroko prentsaren hitzarmena 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa (Kimberly
Clark, Papresa, Fournier, Recoletos, Sdad. Vascongada de Publicaciones, Editorial
Iparraguirre, Gráficas Santamaría, Smurfit, Edivasa, Cibensa, Euskalprint, Cemosa, El
País, Baigorri, Cartonajes Jabar, Azcoaga, Pastguren, eta abarretan)

Erauzteko industriak, eraikuntza, beira, zeramika eta antzekoen osagarriak:

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako 
- Bizkaiko eraikuntzarako materialen eta aurrefabrikatuen hitzarmena 
- Bizkaiko hormigoiaren eta harrobien hitzarmena 
- Bizkaiko beira lauaren manufakturen hitzarmena 
- Bizkaiko harriaren eta marmolaren hitzarmena 
- Gipuzkoako zementuaren deribatuen industrien hitzarmena
- Gipuzkoako zeramikaren industriaren hitzarmena 
- Gipuzkoako beiraren industriaren hitzarmena 
- Estatuko buztin errezko teilaren, adreiluaren eta pieza berezien hitzarmena
- Estatuko erauzteko industrien, beiraren, zeramikaren eta abarren hitzarmena 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa (Norten PH,
Cementos Lemona, Vicrila, Hormigones Vascos, Vidrala, Guardian, Abrasivos Manhattan,
Sdad. Financiera y Minera, Gamecho y Errandonea, Prefabricados Lemona, eta abarre-
tan)

Zuraren, altzarien eta antzekoen industria:

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako zuraren industriaren hitzarmena 
- Bizkaiko zuraren industriaren hitzarmena
- Gipuzkoako zuraren industriaren hitzarmena
- Gipuzkoako altzarien industriaren eta industria laguntzaileen hitzarmena 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa (Inama,
Enrique Keller, Ebaki, Hijos de Cabanellas, eta abarretan).
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Beste industria batzuk:

Sektoreko hitzarmenak:

- Estatuko urak biltzeko, igotzeko, arazteko eta banatzeko hitzarmena 
- Gipuzkoako hortz protesien hitzarmena 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa (Ur Partzuer-
goa, Iberdrola, Amvisa, Aguas del Norte, Sollano, Seragua, eta abarretan)

ERAIKUNTZA

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako eraikuntzaren hitzarmena 
- Bizkaiko eraikuntzaren hitzarmena
- Gipuzkoako eraikuntzaren hitzarmena
- Estatuko eraikuntzaren hitzarmena (jarduera batzuetarako, a. b.: zementu bereziak)

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola
Kaefer Aislamientos, Rodio Cimentaciones, eta abarretan.

ZERBITZUAK

Janarien, edarien eta tabakoaren merkataritza:

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako janarien merkataritzaren hitzarmena 
- Bizkaiko janarien merkataritzaren hitzarmena
- Gipuzkoako janarien merkataritzaren hitzarmena
- Arabako okintzaren industriaren eta merkataritzaren hitzarmena 
- Bizkaiko okintzaren industriaren eta merkataritzaren hitzarmena
- Gipuzkoako okintzaren industriaren eta merkataritzaren hitzarmena
- Arabako pastelgintza industriaren eta merkataritzaren hitzarmena 
- Bizkaiko pastelgintza industriaren eta merkataritzaren hitzarmena
- Gipuzkoako pastelgintza industriaren eta merkataritzaren hitzarmena
- Bizkaiko fruitu, barazki eta bananen biltegizainen hitzarmena 
- Gipuzkoako fruitu eta barazki handizkarien hitzarmena 
- Mercabilbaoko arrain handizkarien tokiko hitzarmena 
- Gipuzkoako arrain eta itsaski handizkarien hitzarmena  
- Bizkaiko likoregintza eta ardo biltegizainen hitzarmena 
- Arabako ardoaren industria eta merkataritzaren hitzarmena 
- Gipuzkoako ardo, garagardo eta edari alkoholdunen industriaren eta merkataritzaren

hitzarmena 
- Estatuko Tabacaleraren probintzia ordezkaritzen hitzarmena 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola
Sabeco, Snack Ventures, eta abarretan.
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Metalaren merkataritza:

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako metalaren merkataritzaren hitzarmena
- Bizkaiko metalaren merkataritzaren hitzarmena
- Gipuzkoako metalaren merkataritzaren hitzarmena

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola
Laminados Velasco, Agfagevaert, Lezuri, Dalia, eta abarretan.

Ehunkien eta oinetakoen merkataritza:

Sektoreko hitzarmena :

- Arabako ehunkien merkataritzaren hitzarmena
- Bizkaiko ehunkien merkataritzaren hitzarmena
- Gipuzkoako ehunkien merkataritzaren hitzarmena
- Arabako oinetakoen merkataritzaren hitzarmena 
- Bizkaiko larrukien eta oinetakoen merkataritzaren hitzarmena
- Gipuzkoa larrukien merkataritzaren hitzarmena
- Bizkaiko larrukien joskintzaren hitzarmena (merkataritza jarduera)

Altzarien merkataritza:

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako altzarien merkataritzaren hitzarmena 
- Bizkaiko altzarien merkataritzaren hitzarmena
- Gipuzkoako altzarien merkataritzaren hitzarmena

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola
Almun, Arechavala, eta abarretan.

Produktu kimiko, farmazeutiko eta antzekoen merkataritza:

Sektoreko hitzarmenak:

- Estatuko produktu kimiko industrial, drogeria, perfumeria eta antzekoen handizkarien
hitzarmena

- Farmazia espezialitateen eta produktuen banaketa merkataritzaren hitzarmena 
- Bizkaiko farmazia bulegoetako hitzarmena 
- Gipuzkoako farmazia bulegoetako hitzarmena
- Estatuko farmazia bulegoetako hitzarmena 
- Bizkaiko gasolindegien hitzarmena 
- Gipuzkoako gasolindegien hitzarmena
- Estatuko gasolindegien hitzarmena 
- Estatuko drogeria, belar denda, ortopedia eta perfumeria txikizkarien hitzarmena
- Bizkaiko butano banatzaileen hitzarmena 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola,
Unicefar, Barandiaran, Vascofar, Repsol Comercial, Guifarco, eta abarretan.
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Beste merkataritza batzuk:

Sektoreko hitzarmenak:

- Gipuzkoako jostailuen merkataritzaren hitzarmena
- Estatuko lore eta landareen merkataritzaren hitzarmena 
- Estatuko hondakin eta zabor solidoen berreskurapen eta salmentaren hitzarmena 
- Bizkaiko merkataritza oro har
- Gipuzkoako merkataritza oro har
- Estatuko erostetxe handietako merkataritza 
- Estatuko argazkigintzaren hitzarmena 
- Estatuko paperaren merkataritzaren eta arte grafikoen hitzarmena 

Badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa ondoko enpresetan: Champion,
Makro, Bric-Hogar, Decathlon, General Óptica, eta abarretan.

Eremu honetan ez dira sartzen enpresetako langile kooperatibistak (adibidez: Eroski).

Finantza jarduerak eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

- Estatuko banku pribatuen hitzarmena 
- Estatuko aurrezki kutxen hitzarmena 
- Estatuko kreditu sozietate kooperatiboen hitzarmena 
- Estatuko finantza erakundeen hitzarmena 

Badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa ondoko enpresetan: BBK, Kutxa,
Banco de España, Vital, Grupo Hispamer, eta abarretan. 

Eremu honetan ez dira sartzen entitateetako langile kooperatibistak (adibidez: Euskadiko
Kutxa).

Aseguruak eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

- Estatuko lan istripuetako aseguru, berraseguru eta mutualitateen hitzarmena
- Estatuko enpresa aseguru agenteen eta artekarien hitzarmena

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola,
AXA, Zurich, Fremap, Allianz, Banco Vitalicio, Grupo La Estrella, Bilbao, Grupo Norwich,
Musini, Imperio, Mapfre, eta abarretan.

Garraioa eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako merkantzien errepideko garraioaren hitzarmena 
- Bizkaiko merkantzien errepideko garraioaren hitzarmena
- Gipuzkoako merkantzien errepideko garraioaren hitzarmena
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- Arabako bidaiarien errepideko garraioaren hitzarmena 
- Bizkaiko bidaiarien errepideko garraioaren hitzarmena
- Gipuzkoako bidaiarien errepideko garraioaren hitzarmena
- Estatuko anbulantzien hitzarmena
- Bizkaiko anbulantzien hitzarmena
- Estatuko bidaia agentzien hitzarmena 
- Estatuko aireko garraioaren hitzarmena 
- Bizkaiko kontsignaziodunen, zamaketarien eta garraio kudeatzaileen hitzarmena 
- Gipuzkoako kontsignaziodunen hitzarmena (1991etik eguneratu gabe)
- Gipuzkoako garraio kudeatzaileen hitzarmena
- Bilboko zamaketarien tokiko hitzarmena 
- Pasaiako portuko zamaketaren tokiko hitzarmena 
- Bilboko portuko eta itsasadarreko barne trafikoaren eskualdeko hitzarmena
- Portuetako barne trafikoaren lan ordenantza ordezkatzeko akordioa
- Estatuko mezularitzaren hitzarmena 
- Estatuko auto-taxien hitzarmena 
- Bizkaiko garajeen talde hitzarmena  
- Estatuko ibilgailuen aparkalekuetako enpresa kontzesionarioen eta pribatuen hitzar-

mena 
- Bide publikoan aparkatzea araupetzeko estatu eremuko hitzarmena 
- Gipuzkoako trafikoaren eta aparkamenduaren ordenazioaren (TAO) hitzarmena 
- Estatuko etxez etxeko banaketa enpresen hitzarmena 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola
Euskotren, TCSA, Transportes Pesa, Encartaciones, CWT, Wagons Lits Viajes, Sabena,
FEVE, Iberia, Eguisa, Vascongados, Renfe, Garayar, AENA, Herribus, TUVISA, Hertz,
Aldaiturriaga, Europistas, Estacionamientos y Servicios, Avis, DHL, British Airways,
Iparbus, Ambulancias de Euskadi, Naviera Murueta, Ambulancias Bilbao, Donostiako
tranbiaren konpainia, Viajes Ecuador, Artxandako Funikularra, Metro Bilbao, CESA,
Pavigon, SAMU, Aparcabisa, Basterra y Zubiaga, Sasemar, Danzas, Bilboko Portuko
Agintaritza, EAT, Dornier, Alitalia, Monte Igeldo, eta abarretan.

Garbiketa:

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako eraikin eta lokalen garbiketaren hitzarmena 
- Bizkaiko eraikin eta lokalen garbiketaren hitzarmena
- Gipuzkoako eraikin eta lokalen garbiketaren hitzarmena
- Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko zentroen garbiketaren hitzarmena 
- Osakidetzako zentroen  garbiketaren hitzarmena 
- Estatuko bide publikoen garbiketaren hitzarmena 
- Estatuko desinfekzio, intsektuak kentze eta arratoiak hiltzearen hitzarmena
- Bizkaiko tindategi eta ikuztegien hitzarmena 
- Gipuzkoako tindategien, ikuzketaren, lisaketaren eta garbiketaren hitzarmena 

Badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa Arabako Eusko Jaurlaritzako zen-
tro batzuetako kontratek eta enpresa batzuetan: Cespa, FCC, Ferrovial, Ferroser, Garbile,
Elurra, Ramel, eta abarretan.
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Ostalaritza eta antzekoak:

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako ostalaritzaren hitzarmena 
- Bizkaiko ostalaritzaren hitzarmena
- Gipuzkoako ostalaritzaren hitzarmena
- Estatuko etxez etxe saltzeko produktu kuzinatuen egileen hitzarmena 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola
Paradores de Turismo, Barceló, NH , Bilboko Aterpetxea, Abba, eta abar.

Irakaskuntza, kultura, kirola, aisia eta jokoa:

Sektoreko hitzarmenak:

- EAEko irakaskuntza pribatuaren hitzarmena 
- EAEko ikastolen hitzarmena 
- Estatuko unibertsitate pribatuen eta graduatu ondoko prestakuntza zentroen hitzar-

mena 
- Estatuko unibertsitate hezkuntza eta ikerketa zentroen (irabazi asmorik gabe) hitzar-

mena
- Estatuko laguntza eta haur heziketa zentroen hitzarmena 
- Arabako autoeskolen hitzarmena (1987tik eguneratu gabe)
- Bizkaiko autoeskolen hitzarmena
- Gipuzkoako autoeskolen hitzarmena
- EAEko ingurumen hezkuntza ikastegi-baserri eskolen hitzarmena 
- Bizkaiko kiroldegien eta kirol zelaien hitzarmena 
- Gipuzkoako ikuskari eta kirol lokalen hitzarmena 
- Estatuko ur instalazioen mantenu eta kontserbazioaren hitzarmena 
- Estatuko bingo aretoen hitzarmena 
- Bizkaiko bingoen hitzarmena 
- Gipuzkoako bingo aretoen hitzarmena 
- Estatuko bikoizketaren hitzarmena (adar artistikoa) (1995etik eguneratu gabe)
- Estatuko bikoizketaren eta sonorizazioaren hitzarmena (adar teknikoa) (1995etik egu-

neratu gabe)
- Estatuko zinema emandegien hitzarmena 
- Donostiako zinema emandegien tokiko hitzarmena 
- Estatuko zinema banaketaren hitzarmena
- Bizkaiko zinema banaketaren hitzarmena
- Estatuko ikus entzunezkoen ekoizpen industriako teknikarien hitzarmena 
- Estatuko ikus entzunezko obretako aktoreen hitzarmena 
- Estatuko diskoteka, dantzaleku eta abarretako artisten eta teknikarien hitzarmena 
- Estatuko saskibaloi profesionalaren hitzarmena 
- Estatuko txirrindularitza profesionalaren hitzarmena
- Estatuko eskubaloi profesionalaren hitzarmena
- futbol profesionalaren hitzarmena
- Estatuko loteria administrazioen hitzarmena 
- Estatuko zezenketa ikuskizunen hitzarmena

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola
ONCE, Euskadiko Orkestra, Txikitxu, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Edex, FOREM,
Escuela Ariz, Diocesanas, Cinematografía Kareaga, Antena 3, Uniprex, Fundación
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Instituto de Idiomas, VESA, Museo de Bellas Artes, COPE, Grupo Unión Radio, SGAE,
CIDESA, Cinematografía Capitol, Gran Casino Nervión, Aquadonosti, Arriaga Antzokia,
IFES, Real Club de Golf de SS, RTVE, Irusoin, Club de Golf de Zuia, Agencia Efe,
Egunbide, Edertrack, Fundación Estadio, Cinematografía Basauri, K-2000, Telebilbao, eta
abarretan.

Osasuna eta gizarte laguntza:

Sektoreko hitzarmenak:

- Bizkaiko osasun establezimendu pribatuen hitzarmena 
- Gipuzkoako ospitaleratze eta kliniken hitzarmena 
- Estatuko elbarrien asistentzia, arreta, diagnostiko eta birgaitze zentroen hitzarmena 
- Estatuko eta etxez etxeko laguntzaren hitzarmena 
- Bizkaiko zaharren egoitzen hitzarmena 
- Arabako etxez etxeko laguntzaren hitzarmena 
- Bizkaiko etxez etxeko laguntzaren hitzarmena 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola
Clínica Virgen Blanca, Clínica Vicente San Sebastián, Gipuzkoako Poliklinika, Aspace,
Lankidetza, Irungo Gurutze Gorria, BBK Obras Sociales, Organización Médica de Vitoria,
La Previsora, Centro Gerontológico Berio, Hospital Psiquiátrico Aita Menni, Policlínica
San José, Fundación Zorroaga, eta abarretan.

Zerbitzuak enpresei eta beste zerbitzu batzuk:

Sektoreko hitzarmenak:

- Estatuko ABLEen hitzarmena 
- Estatuko ingeniaritza enpresen eta ikerketa teknikoen bulegoen hitzarmena 
- Estatuko aholkularitza, plangintza, antolakuntza eta kontabilitatearen hitzarmena 
- Estatuko publizitatearen hitzarmena 
- Estatuko segurtasunaren hitzarmena 
- Estatuko telemarketinaren hitzarmena 
- Estatuko trenbide kontraten hitzarmena 
- Estatuko telefono kabinen mantenuaren hitzarmena 
- Bizkaiko bulegoen hitzarmena
- Gipuzkoako bulegoen hitzarmena 
- Estatuko gestoria administratiboen hitzarmena
- Bizkaiko, lan harremanetako graduatuen, prokuradoreen, merkataritza informazioko

agentzien eta  abokatu bulegoen hitzarmena 
- Bizkaiko zerga eta kontabilitate aholkularitzaren hitzarmena (1994tik berritu gabe)
- Estatuko tributu teknikarien eta zerga aholkularien hitzarmena 
- Estatuko jabetza eta merkataritza erregistratzaileen hitzarmena 
- Arabako emakumeen ile-apaindegien eta edergintza aretoen hitzarmena 
- Bizkaiko emakumeen ile-apaindegien eta edergintza aretoen hitzarmena
- Gipuzkoako emakumeen ile-apaindegien, ile institutuen eta gimnasioen hitzarmena 
- Estatuko ile-apaindegi, edergintza institutuen, gimnasioen eta antzekoen hitzarmena  
- Estatuko sustapen, banaketa, merchandising eta propagandaren hitzarmena (1993

baino lehenagotik eguneratu gabe)
- Estatuko zuntz optikozko kable enpresa kontzesionarioen hitzarmena 
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- Bizkaiko hiri finketako enplegatuen hitzarmena (1993 baino lehenagotik eguneratu
gabe)

- Bizkaiko hileta zerbitzuen hitzarmena  (1986tik eguneratu gabe)
- Estatuko detektibe pribatuen hitzarmena (1977tik eguneratu gabe)
- Bizkaiko eta Arabako notariotzen hitzarmena (1993 aurretik eguneratu gabe)
- Estatuko irratidifusio pribatuaren (1976tik eguneratu gabe)

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola
Telefónica, Cebanc, Nazioarteko Erakustazoka, Cimubisa, Lantik, Imebisa, Servimax,
Bilboko Merkataritza Ganbera, Ibermática, VINSA, Ombuds, TELYCO, Sabico, EJIE,
Gupost, Fimestic, Manpower, Umano, Serfirun, Link, Bilbomática, eta abarretan.
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III. eranskina

2002an indarrean ziren 
sektore hitzarmen kolektiboak 





ARABA
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SOLDATA URTEKO
IZENDAPENA IGOERA LANALDIA BESTE

2002 2002

JANARIEN MERKATARITZA 4,25 1.785

OINETAKOEN MERKATARITZA 4,60 1.779

METALAREN MERKATARITZA 4,75 1.766

ALTZARIEN MERKATARITZA 4,75 1.772

EHUNKIEN MERKATARITZA 4,80 1.772

ERAIKUNTZA 3,85 1.748

OSTALARITZA 4,85 1.761

OKINTZAREN INDUSTRIA ETA MERKATARITZA 5,00 1.780

PASTELGINTZA ETA GOZOGINTZAREN INDUSTRIA 5,00 1.770

ZEMENTUAREN DERIBATUEN INDUSTRIA 4,50 1.744

ZURAREN INDUSTRIA 4,75 1.762

INDUSTRIA SIDEROMETALURGIKOA 4,75 1.744 ERAG. MUG.

ARDOARENINDUSTRIA ETA MERKATARITZA 4,85 1.757

ERAIKIN ETA LOKALEN GARBIKETA 3,50 1.585

ILE-APAINDEGIAK ETA EDERGINTZA ARETOAK 2,70 40 h/aste

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA 2,91 1.700

MERKANTZIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 5,00 1.758

BIDAIARIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 5,00 1.769



BIZKAIA
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SOLDATA URTEKO
IZENDAPENA IGOERA LANALDIA BESTE

2002 2002

FRUITU ETA BARAZKIEN BILTEGIZAINAK 4,50 1.637

AMBULANTZIAK 18,00 40 h/aste(1)

ARTE GRAFIKOAK 3,50 1.730

MERCABILBAOKO ARRAIN HANDIZKARIAK 4,90 1.768

AUTOESKOLAK 3,80 35 h/aste(2)

BINGOAK 5,00 1.800

JANBARIEN MERKATARITZA 4,80 1.768

GOZOGINTZA ETA PASTELGINTZA 3,70 1.780

ARRAIN KONTSERBAK ETA GAZITUAK 5,375 1.738

KONTSIGNAZIODUNAK ETA GARRAIO KUDEA. 3,575 1.670

ERAIKUNTZA 4,05 1.744

ZINEMA BANAKETA 4,70 1.726

BUTANO BANAKETA 4,00 1.770

OSOASUN ESTABLEZIMENDU PRIBATUAK 3,90 1.730 ERAG.MUG.

GASOLINDEGIAK 4,40 1.752 ERAG.MUG.

BILBOKO PORTUKO ZAMAKETARIAK 3,51 1.680

ARDO EGILE ETA BILTEGIZAINAK 5,00 1.746

GARAJEEN TALDEA 5,00 1.800 ERAG.MUG.

HORMIGOIAK ETA HARROBIAK 5,20 1.736 ERAG.MUG.

OKINTZAREN INDUSTRIA ETA MERKATARITZA 4,50 1.768

LARRUKIGINTZAREN INDUSTRIA 3,90 1.776

ZURAREN INDUSTRIA 4,50 1.748 LAUDO I.S.

INDUSTRIA SIDEROMETALURGIKOA 4,75 1.722(3)

BEROGAILU ETA AIRE INSTALATZAILEAK 4,80 1.739

ERAIKIN ETA LOKALEN GARBIKETA 3,24 36 h/aste

KIROLDEGIAK ETA KIROL ZELAIAK 4,00 1.730

BEIRA LAUAREN MANUFAKTURAK 4,20 1.764 ERAG.MUG.

ERAIKUNTZA MATERIALAK ETA AURREFABRIK. 4,692 1.736 ERAG.MUG.

BULEGOAK 3,45 1.756

HARRIA ETA MARMOLA 4,50 1.734

TINDATEGIAK ETA IKUZTEGIAK 4,40 1.775

MERKANTZIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 5,50 1.760

BIDAIARIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 5,50 1.754

(1) 40 ordu astean gehi 60 ordu presentzia lau astetik lau astera
(2) 35 ordu astean irakasleek, 40 ordu astean besteek
(3) 1.722 ordu lanaldi zatituan eta 1.702 etengabeko lanaldian



GIPUZKOA
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2002AN INDARREAN ZIREN SEKTORE HITZARMEN KOLEKTIBOAK

SOLDATA URTEKO
IZENDAPENA IGOERA LANALDIA BESTE

2002 2002

APARKAMENDUA ETA TAO 4,75 1.745

ARTE GRAFIKOAK 3,375 1.719 MUG.GAB.IND.

AUTOESKOLAK 4,40 35 h/aste(1)

METALAREN MERKATARITZA 3,206(2) 1.739 ER.MU. GEROA

ALTZARIEN MERKATARITZA 3,20 1.756 ERAG. MUGA.

MERKATARITZA ORO HAR 3,037 1.774

JOSTAILUEN MERKATARITZA 3,20 1.785

ERAIKUNTZA 3,78 1.727 GEROA

GASOLINDEGIAK 3,70 1.735 GEROA

PASAIAKO ZAMAKETA 2,00 35 h/aste

ORE, PAPER ETA KARTOIAREN INDUSTRIA 4,20 1.706 M.G.I. GEROA

OSTALARITZA 3,206 1.755 MUG.GAB.IND.

GOZOGINTZAREN INDUSTRIA ETA MERKA. 3,35 1.745

EDARI FRESKAGARRIEN INDUSTRIA 3,0375 1.753

JANARIEN INDUSTRIA ETA MERKATARITZA 3,105 1.745

ZERAMIKAREN INDUSTRIA 2,95(2) 1.734 GEROA

ZURAREN INDUSTRIA 3,45(2) 1.741 GEROA

OKINTZAREN INDUSTRIA 3,45 1.748

BEIRAREN INDUSTRIA 3,12(2) 1.754 GEROA

INDUSTRIA SIDEROMETALURGIKOA 3,375 1.710(3) GEROA

ARDO ETA EDARIEN INDUSTRIA ETA MERKA. 3,0375 1.749 ERAG. MUGA.

IKUSKIZUN ETA KIROL LOKALAK 3,91 1.736 GEROA

FRUITU ETA BARAZKIEN HANDIZKARIAK 3,20 38 h 50 min GEROA

ARRAIN ETA ITSASKIEN HANDIZKARIAK 3,50 1.745

FARMAZIA BULEGOAK 3,95 1.772

BULEGOAK 3,0375 1.758

EMAKUMEEN ILE-APAINDEGIAK ETA BESTE 3,95 39,5 O / AST.

HORTZ PROTESIAK 2,95 40 h/aste.

BINGO ARETOAK 3,24 1.776

GARRAIO KUDEATZAILEAK 3,20 1.709 GEROA

MERKANTZIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 3,20(2) 1.720 GEROA

BIDAIARIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 3,80 40 h/aste

(1) 35 ordu astean irakasleek, 40 ordu astean besteek
(2) Eta igoera gehigarri bat antzinatasuna kentzeagatik 
(3) 1.710 ordu lanaldi zatituan eta 1.695 ordu etengabeko lanaldian



EAE-KO LURRALDE ARTEKOAK

ESTATUA (*)
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SOLDATA URTEKO
IZENDAPENA IGOERA LANALDIA BESTE

2002 2002

OSAKIDETZAKO GARBIKETA KONTRATAK (1) 1.592

HEZK. SAILEKO GARBIKETA KONTRATAK 3,4 1.592

UNIBERT. KANPOKO IRAKASKUNTZA PRIB. 4,00 32 h/aste(2)

IKASTOLA PRIBATUAK 3,5(3) 1.293(2)

SOLDATA URTEKO
IZENDAPENA IGOERA LANALDIA BESTE

2002 2002

BANKU PRIBATUAK 2,00 1.700

AURREZKI KUTXAK 4,00 1.680

HAURRENTZAKO ASISTENTZIA ZENTROAK 4,00 1.661(1)

ELBARRIENTZAKO ZENTROAK 3,50 1.736

FARMAZIA MERKATARITZA 4,50 1.784

PAPER ETA ARTE GRAFIKO. MERKATARITZA 3,20 1.784

PUBLICITATEA 4,50 39 h/aste(2)

SEGURTASUNA 15,8(3) 1.804

ALDI BATERAKO LAN ENPRESAK 5,00 1.770

GESTORIA ADMINISTRATIBOAK 4,00 1.816

EROSTETXE HANDIAK 4,10 1.785

INDUSTRIA KIMIKOA 5,00 1.760

EHUNKIEN INDUSTRIA 4,50 1.808

ESNEKIEN INDUSTRIAK 4,50 1.794

PRODUKTU KIMIKOEN HANDIZKARIAK 4,70 1.764

PERFUMERIA ETA ANTZEKOAK 4,90 1.732

EGUNEROKO PRENTSA 2,70 1.620

EGUNEROKOA EZ DEN PRENTSA 4,00 36 h/aste(4)

ZAHARREN EGOITZA PRIBATUAK 4,00 1.776

ASEGURUAK 4,00 1.715

KREDITU SOZIETATE KOOPERATIBOAK 4,00 1.700

UNIBERTSITATE PRIBATUAK 3,20 1.685(5)

(1) Osakidetzako igoera gehi berdintzea
(2) Irakasle ez diren langileek urteko 1.585 orduko lanaldia dute
(3) Irakasle ez diren langileek %4ko soldata igoera dute

(*)    EAEn eragina duten estatuko eremuko sektoreko hitzarmen nagusiak 
(1) Haur hezitzaile kategoriaren lanaldia. Badaude beste lanaldi batzuk beste kategoria batzuetan.
(2) Uztailean eta abuztuan asteko 35 ordu
(3) Sindikatuen iturrien araberako balorazioa
(4) Asteko 35 ordu udan
(5) Irakasle ez diren langileek urteko 1.700 orduko lanaldia dute


