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1. kapitulua

Laburpena





1. LABURPENA

2003. urterako Euskadiko negoziazio kolektiboari buruzko azterketa honek Euskal Auto-
nomia Elkartean (EAE) eragina daukaten 678 hitzarmen kolektiboren analisian jartzen du
arreta, eta hauek 400.836 langile eta 39.818 enpresa ukitu zituzten, hain zuzen ere, %78
sektore eremuko hitzarmenei zegozkienak eta %22 enpresa eremukoei, alegia. 2004ko
apirilaren 30ean, langileen %26k 2003. urteko hitzarmena berritu gabe zeukaten artean. 

Azterturiko hitzarmen kopurua aurreko urtekoa bezalatsukoa izan da, baina ukituriko lan-
gileen kopurua txikiagoa izan da, hitzarmen batzuk ez zituztelako sinatu. Halatan, bada,
2004ko apirilaren 30era arte 2003rako indarraldiko hainbat akordio gelditzen ziren buru-
tzeko zenbait sektoretan (Bizkaiko bulegoak, Gipuzkoako siderometalurgiako industria,
Estatuko eguneroko prentsa, eta abar) eta enpresatan (Pferd Ruggeberg, Laminados
Velasco, Enrique Keller, Egailan, Bilbomática, eta abar). Aparteko garrantzia izan du hit-
zarmenik berritu gabeko langileen kopuruaren hazkundeak Gipuzkoan.

Aztergai darabilgun urtea baino lehenago hitzarmen kopuru handia sinatu izana, 2003.
urterako negoziazio kolektiboaren ezaugarri behinenetariko bat dugu. Halatan, bada,
azterturiko hitzarmenetan %49 erregistratu ziren 2003. urtearen aitzin, 2003an %40 eta
gainerako %11, berriz, 2004. urteko aurreneko lau hilabeteetan. Nabarmentzekoa da
negoziazio kolektiboan hiru urterako edo gehiagorako indarraldia daukaten hitzarmenen
munta handia. Hau dela eta 2004. urterako negoziazio kolektiboaren parte bat jadanik
egina dago.

Eremu soziolaboralari dagokionez, 2003. urteko gertakaririk azpimarragarrienetarikoen
artean aipa daitezke gizarte eragileek izan dituzten ikuskera kontrajarriak, hau da, nego-
ziazio kolektiboaren bitartez lortu beharreko helburuak, ingurumen ekonomikoa eta lane-
koa (ekonomiaren egoera, aberastasunaren banaketa, lan merkatuaren egoera, erosteko
ahalmena, etab.), eta hau dela eta, alde batetik, lan gatazka garrantzitsuak sortu dira
(metalaren industria eta papera Gipuzkoan, Bizkaiko bidaiarien errepideko garraioa,
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etab.) eta beste batetik, negoziazio prozesuak luzatu egin dira, eraginkortasun mugatuko
zenbait hitzarmen sinatu dira eta beste hitzarmen batzuk egiteko utzi dira. 

Ekonomiak halako susperraldi bat izan zuen 2003. urtean zehar eta kontratazio eta enple-
gu kopuruak ere zertxobait gora egin zuen gure erkidegoan, eta urte amaieran langabe-
zia –bereziki gazteak eta emakumeak jotzen zituela- Europako batez bestekoaren
parekoa izan zen (%8,6). Lan gatazkei dagokienez, berriz, gatazka kopuruak gora egin
bazuen ere, ukituriko langileak eta lan egin gabeko egunak gutxiago izan ziren, dena dela,
honen zioa aurreko urtean burututako bi greba orokorretan bilatu behar da. 

2003. urteko negoziazio kolektiboaren egiturari dagokionez, beste sektore hitzarmen ba-
tzuk izenpetu zituzten (EAEko ingurumen hezkuntza ikastegiak, Eusko Jaurlaritzako Hez-
kuntza Saileko eskola jantokietako kolektibitateak, Estatuko higiezinen kudeaketa eta
bitartekaritza, eta Gipuzkoako bide garbiketa publikoa) eta halaber enpresa hitzarmen
batzuk ere lortu ziren (Daewoo, TSFundiciones, TESA, Tamar, eta abar). Orobat, argita-
ratu egin da ontziratutako uren sektorerako lan ordenantzak ordezteko esparru akordio
ere.  

2003an erregistratu diren sektoreko hitzarmenetan negoziatzeko prozesuek 225 egun
iraun dute batez beste, eta 2003. urterako indarrean zeuden sektoreko hitzarmenetan
berriz 231 egun iraun dute. 

EAEn erregistratuak izan diren eta 2003. urterako indarraldia daukaten hitzarmen kolekti-
boetan, sindikatuetako negoziatzaileen ordezkagaitasun maila eta  hitzarmen hauek izen-
petzerakoan izan duten parte hartze portzentajeak ez datoz bat, halatan, bada, UGT
sindikatua izan zen parte hartzerik handiena eduki zuen sindikatua eta ukitutako langile-
en %82 bildu zituen, atzetik dabilzkio CCOO %76rekin, LAB %50rekin eta ELA %39rekin.
Ordezkagaitasun mailaren eta hitzarmen kolektiboetan parte hartzearen arteko desber-
dintasunaren zergatia, negoziazio kolektiboak berez daukan egituran bilatu behar da, alde
batetik, eta sektoreko negoziazio kolektiboan sindikatuek elkarren artean eduki zituzten
desadostasunetan, bestetik. Enpresariei dagokienez, berriz, nabarmendu behar da Con-
febasken  eremuan antolaturiko lurralde erakundeek sektore hitzarmenen %54 izenpe-
tzerakoan hartu zutela parte eta hauek eremu horretako langileen %75 ukitzen zituztela.
Zenbait aldiz, aipaturiko erakundeak eta Confebaskekoak ez diren beste batzuk bat etorri
ziren sektore hitzarmenak sinatzerakoan. Enpresarien beste erakunde hauek sektore hi-
tzarmen kolektiboen %54 izenpetu zituzten oro har, baina hitzarmen hauek eremu horre-
tako langile kopuru txikiagoa ukitzen zituzten (%51). 

Ordainketei gagozkiola, itundutako batez besteko soldata igoera txikiagoa izan da aurre-
ko urtearen aldean (2003. urtean %4,11 eta 2002an %4,13) eta aipatutako soldata igoe-
ra hau urtean metaturiko inflazioa baino handiagoa izan da (%2,6 EAEn eta Estatuan).
Enpresa hitzarmenetan finkaturiko soldata igoerak (%3,63) sektore hitzarmenetan itundu-
takoak baino txikiagoak izan ziren (%4,25) eta EAEn erregistraturiko hitzarmen kolekti-
boetan igoera handixeagoa izan zen Estatukoetan baino (%3,67). Sektoreei begira,
eraikuntzak eduki zuen soldata igoerarik handiena eta apalena, berriz, nekazaritza-arran-
tza sektoreak. Soldatak berrikusteko klausulak negoziazio kolektiboaren osagai garran-
tzitsua dira betiere, alabaina haien eragin ekonomikoa ez da esanguratsua izan (%0,32).
Gipuzkoan erregistratutako sektoreko hitzarmenetan finkaturiko soldata igoerak batez
bestekoa baino handiagoak izan ziren, eta Estatuko hitzarmenetan finkaturikoak, aitzitik,
txikienak. 

Itundutako urteko batez besteko lanaldiaren iraupena (1.699 ordu) aurreko urtekoa baino
txikiagoa da. Halaber, hitzarmenen lagin adierazgarri baten azterketaren emaitzari begira,
2002. urterako negoziatutakoaren aldean, lanaldia 8 ordu eta 9 minutu murriztu dela
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ondorioztatzen da (8 ordu eta 59 minutu EAEn erregistratutako hitzarmenetan), eta Araba
da hiru lurraldeetan lanaldirik luzeena daukana. Sektore hitzarmenek lanaldi luzeagoa fin-
katu dute (1.701 ordu/urte) enpresa hitzarmenetan itundutakoa baino (1.690 ordu/urte).
Sektorez sektore aztertuta, industria eta eraikuntza sektoreetan hitzartzen dira batez bes-
tekoa baino lanaldi luzeagoak, eta zerbitzuen sektoreak, berriz, jarduera ekonomikoko
sektore guztietan lanaldirik murritzena dauka.

Negoziatutako gaien artean, ondoko hauek nabarmendu behar dira besteak beste: kon-
tratazio motak, soldata egitura aparteko orduak kentzea atsedenaldiaren truk konpentsa-
tuta, eta lanaldiaren banaketa irregularra, berariazkoa edo “ordu erabilgarrien burtsak”
deritzenen bitartezkoa. Orobat sendotu egin dira BGAE eta pentsio planei dagozkien kon-
promisoak ere eta agertu egin dira emakume langileari buruzko akordio batzuk ere. Bes-
tetik, berriagoak eta gero eta ugariagoak dira laneko eta familia bizitza bateratu ahal
izateko akordioak eta informazio eta komunikazioaren teknologia berriak erabiltzeari
buruzkoak.

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),  zeinek bere akordio arautzailea berritu gabe ere.
Nolanahi den ere, 2003. 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, 2003. urtean indarrean ziren hitzarmen
kolektiboak aztertzen dira –halakotzat jotzen da 2003. urterako berritu direnak eta urte
horretarako indarraldia duten hitzarmen berriak, berritu gabeko hitzarmenetako alde
arautzaileen luzapena kontuan hartu gabe- EAEn 2004ko apirilaren 30 arte erregistratu-
takoak, alegia, bai eta egun horretara arte Lan Ministerioan erregistraturikoak eta gure
erkidegoko sektoreak eta enpresak ukitzen dituztenak ere. Hauei, beren garrantzi handia
dela eta, ondokoak gehitu zaizkio: Bizkaiko merkataritza oro har, altzarien industria, okin-
degiak eta gasolindegiak, EAEko irakaskuntza pribatuko hitzarmena, Estatuko aldi bate-
rako lan enpresetakoak, Kutxa, FEVE eta Izar, izan ere, geroztik erregistraturikoak badira
ere 2002. urterako indarraldia zeukatelako. 

Alde batetik, etengabe berrikusi behar izaten diren negoziazio kolektiboko gaien edukie-
tan sakondu nahi izan dugu, esate baterako ordainsari ekonomikoak, lanaldia, eta abar.
Gainera, hitzarmenetan beste gai batzuk nola gobernatu diren ere aztertu dugu, kasura-
ko, lanbide sailkapena. 

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

Halatan, bada, hitzarmen bakoitzeko xehetasunik aipagarrienak zehatz-mehatz jaso dira
eta datu base bat osatu da. Datu base hau Lan Harremanen Kontseiluko zerbitzu tekni-
koak diseinatutakoa da, hain zuzen ere, erakunde honetan ordezkaritza daukaten sindi-
katuen eta enpresarien elkarteen laguntzaz, eta hartaz baliatuta txosten hau egin dugu. 
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Beste alde batetik, negoziazio kolektiboaren egiturari buruz Lan Harremanen Kontseiluak
eginiko 2001eko azterketa ere erreferentzia gisa erabili dugu. Azterlan honen helburua
negoziazio kolektiboaren eremuak bereiztea izan zen eta bai horietariko bakoitzean uki-
tutako enpresa eta langile kopurua zehaztea ere.

Azterlan honetan, zehatz-mehatz antzeman genien negoziazio eremuei soldatako langi-
leen %99,2ren kasuan, hau da, 634.524 lagun, guztira 639.388 zirelarik (2001. urteari da-
txezkion fitxategien arabera); Gainerakoak (%0,8) hitzarmena doi zehaztu gabe daukaten
enpresetako langileei dagozkie. Enpresa hauek, beraz, taldeka sailkatu ditugu eta ondo-
ren bakoitzari zegokion negoziazio eremua finkatu genuen, eta honek adierazten digu
gutxi gorabehera negoziazio kolektiboaren eremu bakoitzaren gehienezko zenbatekoa.

Era honetara, 2003. urteari dagokion negoziazio kolektiboa analizatzerakoan, azterlan
hau erabili ahal izan da sektore hitzarmenek ukitu dituzten langileen kopurua zehaztu ahal
izateko. *

2003. 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 Ministe-

rioan erregistratzen direnak 

Eta aplikazio eremuaren arabera: sektorea edo enpresa; eta hauetan, publikoa edo pri-
batua.

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 urteko negoziazio kolektiboaren bereizgarri izan diren ere-
duak 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 erdietsi
ditugun emaitzetariko batzuk zehazteari, halatan, bada, 2003. urtean indarrean zeuden
hitzarmenak, eta azterlan honetan analizatuak izan direnak, zein bere testuinguruan
kokatzearren. 

3.1. Azterketaren esparru orokorra

Antzemandako soldatako biztanleriaren banaketa egin dugu (gizarte segurantzan izena
emanda dauden 653.955 lagun gutxi gorabehera) negoziazio eremuen arabera, eta
hauen artean, %97,8 dira hitzarmen kolektiboek eta arautzeko akordioek ukitzen dituzte-
nak, alabaina, horrela izateak, ez du esan nahi baitezpada urte jakin batean hitzarmen eta
akordio hauek guztiak batera indarrean egon behar dutenik, zeren eta gertatu ahal izan
baita, zenbait gorabehera dela medio, horietariko batzuk izenpetzera ez iristea. 

Gainerako %2,2rentzat ez ditu negoziazio kolektiboak zehazten haien lan baldintzak, ai-
tzitik, lan baldintzak bakarrik oinarrizko edo berariazko lan arautegiak zehazten dizkien
soldatako langile talde batzuk dira. 14.567 lagun hauez gain, kalkula daiteke beste 18.000
lagun daudela gutxi gorabehera gizarte segurantzan izenik eman gabe, hala ere, beste
jarduera batzuetan egon litezke, 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 horiek hainbat negoziazio eremurekin lot bai-
tzitezkeen. 

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 MODULARRAK (*)

4.864       (%0,8)IDENTIFIKATUTAKO
NEGOZIAZIO EREMUETAN

634.524       (%99,2)

IDENTIFIKATUTAKO 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, izatez, hauetarik %20 estatuko eremuko hitzarmenek arautzen dituzte haien lan
harremanean, eta Euskal Autonomia Erkidegoko eremuko hitzarmenek, berriz, %80
arautzen dituzte. 
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SEKTORE HITZARMENAK EGUNERATUTAKO LANGILEAK

627.984

SEKTORE PRIBATUA

517.854        (%82,5)

EAE-KO
EREMUA

415.904     (%80,3)

ENPRESA

63.302

(%15,2)

LURRALDE.

61.021

(%96,4)

LURRALDE
ARTEKOA

2.281   (%3,6)

LURRALDE
ARTEKOA

21.817   (%6,2)

LURRALDE.

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 kon-
tratukoak 
23.550 
(%23,8)

Funtzio-
narioak
75.347
(%76,2)

Lan kon-
tratukoak

4.611
(%41,0)

Funtzio-
narioak
6.622

(%59,0)

ESTATUKO
EREMUA

11.233   (%10,2)

SEKTORE PUBLIKOA

110.130        (%17,5)

SEKTOREA

352.602

(%84,8)



1. taula.  EAEn aplika daitezkeen hitzarmen kolektiboak
(hurbilketa modularrak barne)

2. taula.  EAEn 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 Esta-
tuko administraziokoak, eta gainerako %90 autonomia, foru edo tokiko administrazioaren
langileak dira. 
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ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA
Hitzarmen Ukitutako Hitzarmen Ukitutako Hitzarmen Ukitutako
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

ARABA 130 20.673 19 38.737 149 59.410
BIZKAIA 204 29.823 50 173.120 254 202.943
GIPUZKOA 70 10.525 47 124.550 117 135.075
LUR. 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

HITZARMENAK % UKITUTAKO %
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 publikoen eta lan
kontratuko langileen lan baldintzen negoziazioa 

(estatutupeko langileak barne).
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FUTZIONARIO PUBLIKOAK LAN KONTRATUKO
ETA ESTATUPEKO 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

2003. urterako indarrean ziren
hitzarmen kolektiboak





4. 2003. URTERAKO INDARREAN ZIREN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

4.1. Hitzarmen kolektiboak aplikazio eremuaren arabera

Txosten honetan, 2003. urtean indarrean ziren eta Euskal Autonomia Erkidegoan eragina
zuten 678 hitzarmen aztertu ditugu, bai Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Sailean bai Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioan erregistraturikoak,
39.818 enpresa eta 400.836 langile ukitzen dituztenak (akordio arautzaileetan sarturik
dauden administrazio publikoetako funtzionarioak eta lan kontratuko langileak izan ezik),
hau da, negoziazio kolektiboak ukitzen dituen langile guztien %74. Beste alde batetik,
txosten honetan erregistratutako hitzarmen kolektiboak aztertzen dira, horrenbestez, ana-
lisi honetatik landa gelditzen da enpresa mailako itunen bitartez egin datekeen negozia-
zioa. 

Antzemandako negoziazio kolektiboak ukitzen dituen langile kopuruaren eta txosten
honek benetan aztertutakoaren arteko aldearen arrazoi nagusia zera da, 2003. urteko
negoziazio kolektiboa ez dela burutu sektoreen eta enpresen %100etan, negoziazio
kolektiboak berez dituen gorabeherengatik. 

Halaber, badaude sektore eta enpresa hitzarmen batzuk ere urte asko berritu gabe dara-
matzatenak, hau da, 2003. urterako negoziatu ez direnak, eta horrenbestez, hemen azter-
tu ez ditugunak. Hitzarmen hauek negoziazio kolektiboaren eraginpean dauden langileen
%1,2 ukitzen zituzten. Beraz, esan behar da, espreski 2003. urterako negoziatu ziren hi-
tzarmenak hartu ditugula indarrean ziren hitzarmentzat, hau da, baliteke beste batzuk ere
egotea beren indarraldia agortzen denerako hitzarmen berririk lortu ezean luzapen klau-
sulak adosturik dituztenak, eta horrenbestez, hauek ere indarrean direla jotzen da. Ala-
baina azken hitzarmen hauek, ez dira txosten honetan sartu, haien luzapenak eta
erantsiriko edukiak dagokien aldizkari ofizialean argitaratuak izan ez badira bederen, alta,
eduki arau emailea ia guztietan luzatzen da, kontrakoa itundu ez badute. 
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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. 

2003. urtean barrena aldaketa batzuk izan ditu negoziazio kolektiboren egiturak. Halatan,
bada, sektore hitzarmen berriak sortu dira (Estatu eremuko higiezinen kudeaketa eta
bitartekaritza, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko eskola jantokietako kolektibitateak
eta EAEko eremuko ingurumen hezkuntza ikastegiak - baserri eskolak, Gipuzkoako bide
garbiketa, eta abar) eta enpresa hitzarmen batzuk ere (Daewoo, Tamar, Tsfundiciones,
TESA, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko lan kontratuko erlijioko irakasleak, eta
abar). Halaber, argitara eman da ontziratutako uren industria sektorearen estatuko espa-
rru akordioa ere.

5. grafikoa.  EAEn eragina duten hitzarmenak eta 2003an indarrean direnak,
aplikazio eremuaren arabera

Hitzarmen kolektibo guztien artean, aplikazio eremuaren arabera, 160 izan ziren sektore-
ko hitzarmenak, 313.533 langile ukitu zituztenak, eta 518 izan ziren enpresako hitzarme-
nak, 87.303 langile ukitu zituztenak, hauetarik 77.253 enpresa pribatuetakoak ziren eta
10.050 enpresa publikoetakoak. 

Horrenbestez, ageri denez, negoziazio kolektiboak ukitzen dituen langileen %78 sektore
hitzarmenen bitartez daude araututa eta gainerako %22 enpresa hitzarmenen bitartez
daude araututa. 

6. grafikoa.  EAEn eragina duten hitzarmenak eta 2003an indarrean direnak,
ukitutako langile kopuruaren arabera (GUZTIRA 400.836)
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Sektorekoak   160 Enpresa pribatukoak   478 Enpresa publikokoak   40

%24%70

%6

Sektorekoak  313.533 Enpresa pribatukoak  77.253 Enpresa publikokoak  10.050

%19
%3

%78



Alderatzen baditugu aurreko urteetan indarrean zen negoziazio kolektiboa eta honako
azterlan honi dagokiona, nabari da enpresa eta sektore hitzarmenen arteko banaketan
sektoreko hitzarmenek pisua galdu dutela, zenbait sektoretako akordiorik eza dela medio
(Gipuzkoako siderurgia, Bizkaiko metalaren merkataritza, eta abar). 

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

4. taula.  Euskal Autonomia Erkidegoan eragina duten hitzarmen kolektiboak,
2003an indarrean direnak

A.- Aplikazio eremuaren arabera

B.- Lurralde eremuaren arabera

Araban, hitzarmenen %18 erregistratu dira, azterlan honek hartzen dituen langileen %15
ukitzen dituztenak. Negoziazio kolektiboaren estaldurak bere horretan dirau aurreko ur-
tearekin alderaturik, izan ere, ez baita gelditzen sektore hitzarmenik akordiorik gabe,
beste lurraldeetan gertatzen denaren aitzi. Nolanahi den ere, aipagarria da enpresako hi-
tzarmen kolektibo batzuk ez egotea, eta hauen artean nabarmentzen dira, besteak beste,
ondoko enpresei dagozkienak: Pferd Ruggeberg, Grupo Faustino, AMVISA, Combisa,
Shuton, eta abar. 
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HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREKOAK 160 23,60 313.533 78,22

ENPRESAKOAK 518 76,40 87.303 21,78
PRIBATUAK 478 70,50 77.253 19,27
PUBLIKOAK 40 5,90 10.050 2,51

GUZTIRA 678 100 400.836 100

HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 125 18,44 56.553 14,11
BIZKAIA 220 32,45 168.617 42,07
GIPUZKOA 82 12,09 57.616 14,37
EAE-KO LUR. ART. 21 3,10 26.336 6,57

EAE 448 66,08 309.122 77,12
ESTATUA 230 33,92 91.714 22,88

GUZTIRA 678 100 400.836 100



5. taula.  Araban eragina duten hitzarmen kolektiboak, 
2003an 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 erregistratutako hitzarmen kolektiboak,
2003an indarrean direnak

Bizkaia da hitzarmen gehien (%32) eta ukituriko langile gehien (%42) biltzen dituen lurral-
de historikoa. Eremu honetan sektoreko negoziazio kolektiboa da nagusi ukituriko langile
kopuruari dagokionez (%84), baina beste lurraldeekin alderatuz gero enpresa hitzarmen
kopuru handia erregistratu zen (184). Bizkaian negoziazio kolektiboaren estaldurak behe-
ra egin du 2002. urtearen aldean zeren eta sektoreko hitzarmen batzuk falta baitira (meta-
laren merkataritza, bulegoak, eraiukuntzarako material aurrefabrikatuak, eta abar).
Ondoko enpresen hitzarmenak ere ez dira berrituak izan: Laminados Velasco, JYPSA,
Inama, Cuchillería del Norte, Transformados Metálicos Prado, Robotiker, Multiplast, Lan-
tik, Cromoduro, eta abar. Aipagarria da, bestetik, eraginkortasun mugatuko hitzarmen
kolektiboak badaudela honako hauetan: hormigoiak eta harrobiak eta garajeen taldean.
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HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREKOAK 18 14,40 38.786 68,58

ENPRESAKOAK 107 85,60 17.767 31,42
PRIBATUAK 103 82,40 16.780 29,67
PUBLIKOAK 4 3,20 987 1.75

GUZTIRA 125 100 56.553 100

HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREKOAK 36 16,36 141.496 83,92

ENPRESAKOAK 184 83,64 27.121 16,08
PRIBATUAK 168 76,36 25.266 14,98
PUBLIKOAK 16 7,28 1.855 1,10

GUZTIRA 220 100 168.617 100



7. taula.  Gipuzkoan erregistratutako hitzarmen kolektiboak, 
2003an indarrean direnak

Gipuzkoa izan ohi da sektoreko negoziazioa nagusi izaten den lurralde historikoa, lurral-
de honetan ukituriko langileen %80rengana iristen da, hitzarmenen %12 eta ukituriko lan-
gileen %14 dituela –alabaina kontuan hartu behar da orobat enpresako itun gehien biltzen
dituen lurraldea ere badela-. Alabaina, lurralde historiko honetan, behera egin du sektore-
ko negoziazioaren pisuak, zeren eta ez baita akordiorik erdietsi siderurgian (akordiorik
eza zela eta, enpresariek gomendioak egin zituzten solatei buruz). Lurralde honetan jaitsi
egin da negoziazio kolektiboaren estaldura, zeren eta ez baita akordiorik erdietsi zenbait
sektoretan (altzarien industria, zementuaren eratorrien industriak, metalaren merkataritza,
merkataritza oro har, larruaren eta ehunen merkataritza, ospitaleratze pribatua, eta abar),
ez eta zenbait enpresatan ere, hala nola Pasaia, Enrique Keller, Euskadiko Orkestra,
Berio, Zorroaga Fundazioa, eta abar. Nabarmendu beharrekoa da altzarien merkataritzan
badagoela eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektibo bat.

8. taula.  EAEko lurralde arteko hitzarmen kolektiboak 2003an indarrean direnak

Lurralde arteko hitzarmenak 2003. urtean indarrean diren hitzarmenen %3 besterik ez dira
eta langileen %6 baizik ez dute ukitzen. Sektoreko hitzarmen kolektiboek eremu honeta-
ko langile guztien %87 ukitzen dituzte. Gora egin du negoziazio kolektiboaren estaldurak
eremu honetan sektoreko hitzarmen berriak direla medio (adibidez: eskola jantokiak).
Nabarmentzekoa da autonomiako administrazioaren zerbitzupeko eta enpresa batzueta-
ko pertsonalaren hitzarmen kolektibo batzuk ez egotea (Emankor, Irusoin, Egailan, Nei-
ker, eta abar). 
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HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREKOAK 24 29,27 46.376 80,49

ENPRESAKOAK 58 70,73 11.240 19,51
PRIBATUAK 55 67,07 10.607 18,41
PUBLIKOAK 3 3,66 633 1,10

GUZTIRA 82 100 57.616 100

HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREKOAK 6 28,57 23.047 87,51

ENPRESAKOAK 15 71,43 3.289 12,49
PRIBATUAK 11 52,38 2.017 7,66
PUBLIKOAK 4 19,05 1.272 4,83

GUZTIRA 21 100 26.336 100



7. grafikoa.  EAEn eragina duten hitzarmenak lurralde eremuaren arabera

EAEn erregistraturiko hitzarmenek  azterlan honetan sartzen diren langileen %77 ukitu
zituzten. EAEn erregistratutako hitzarmenen banaketan, bai lurralde historikoetan bai
EAEko organo zentralean, nabaria da  sektoreko negoziazio kolektiboak duela muntarik
handiena (%81, ukitutako langileei dagokienez); bereziki, Bizkaian eta Gipuzkoan, gaine-
rako lurralde historikoekin alderaturik eta batez ere Arabarekin, azken lurralde historiko
honetan erregistraturiko sektoreko hitzarmenek beste lurraldeetan baino garrantzi txikia-
goa baitute.

9. taula.   EAEn erregistratutako hitzarmen kolektiboak, 2003an indarrean direnak

EAEn eragina duten estatu eremuko hitzarmen kolektiboak, hitzarmen guztien %33 eta
ukitutako langileen %23 dira, eta negoziazio kolektiboaren estalduran duten partea han-
ditu egin dute konparazioan, lurralde historikoetan ez baita sektoreko akordiorik izan.
Aipatzekoa da ez dela hitzarmenik izan zenbait sektoretan: eguneroko prentsa, mezula-
ritza, eta abar; eta zenbait enpresatan: Bilbomática, Iparlat, Ibermática, Zurich, Banco de
España , eta abar).  
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Araba   125

Bizkaia   220

Gipuzkoa   82

Lurralde artekoak   21

Estatukoak   230

%18

%32

%12

%3

%35

HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREKOAK 84 18,75 249.705 80,78

ENPRESAKOAK 364 81,25 59.417 19,22
PRIBATUAK 337 75,22 54.670 17,69
PUBLIKOAK 27 6,03 4.747 1,53

GUZTIRA 448 100 309.122 100



10. taula.  EAEn eragina duten estatuko hitzarmen kolektiboak, 
2003an indarrean direnak

Aurreko taulatik ondoriozta daitekeen gisan, estatuko eremuan enpresako hitzarmenak
nagusi dira kopuruari dagokionez sektorekoen aldean, alabaina, sektoreko negoziazio
kolektiboaren estaldura %70 da, esan nahi baita, beste lurralde eremu batzuei dagokiena
baino txikiagoa da ehuneko hau –Araban izan ezik- zeren eta negoziazioa gehienbat “pro-
bintziako” hitzarmenetan banatu ohi baita. Aipagarria da, bestalde, badaudela estatuko
eremuko hiru sektoreko laudo lan ordenantzen hutsuneari aurre egiteko (nekazaritzako
langileak, itsasontzi izoztaileak eta bakailao itsasontziak) eta bi akordio ontziratutako uren
eta portuetako barne trafikoaren sektoreetako lan ordenantza ordezkatzeko. 

4.2. Hitzarmen kolektiboak erregistro dataren arabera 

Hitzarmen kolektiboen negoziazioa 2003. urtea baino lehen burutu zen gehienbat, izan
ere, 2003. urterako negoziazioaren %48,6 –enpleguari dagokionez- erregistraturik baitze-
goen aurreko urteetan. Era berean, 2004an erregistraturiko hitzarmenak –apirilaren 30
arte- eta 2003an indarrean direnak 75 dira eta 70.477 langile ukitzen dituzte. 2004. urtean
erregistraturiko hitzarmen hauen artean honako hauek nabarmenduko ditugu: 

- Araban: metalaren merkataritza, merkantzien errepideko garraioa, SK10, General Quí-
mica, MOASA, Cespa, Industrias Galycas, Newell, EJIE eta abar 

- Bizkaian: kontsignaziodunak, gozotegiak, osasun pribatua, okindegiak, hainbat merka-
taritza, Productos Tubulares, ITP, Pastguren, Sachs, Encartaciones, Aceralia, Matrinor,
Azkuenaga, Talleres Fabio Murga, eta abar.

- Gipuzkoan: gozotegiak, merkantzien errepideko garraioa, paperaren industria, gasolin-
degiak, bide garbiketa, arrain handizkariak, Donostiako lamiak, eta abar.

- EAEko lurralde arteko eremuan: EAEko irakaskuntza pribatua, Transportes Pesa, Men-
dikoi ,Osatek, eta abar.

- Estatuan: banku pribatuak, aurrezki kutxak, kreditu kooperatibak, finantza erakundeak,
etxez etxeko banaketa, Grupo Repsol, Kutxa, Izar, FEVE, Redesa, eta abar.

Hartara, aztertutako hitzarmenak hiru atal handitan banatu ditugu: aurrenik 2003. urtea
baino lehen erregistraturikoak, bigarrenik 2003. urtean zehar erregistraturikoak eta, azke-
nik, 2004an erregistraturikoak, 2004ko apirilaren 30 arte, haiek guztiak 2003. urterako
indarraldia dutenak. 
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HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREKOAK 76 33,04 63.828 69,59

ENPRESAKOAK 154 66,96 27.886 30,41
PRIBATUAK 141 61,30 22.583 24,62
PUBLIKOAK 13 5,66 5.303 5,79

GZUTIRA 230 100 91.714 100



11. taula.  2003an indarrean diren hitzarmenak erregistro urtearen arabera

A.- 2003. urtea baino lehen erregistratutakoak

B.- 2003an erregistratutakoak

C.- 2004an erregistratutakoak(2)

Aurreko urtean gertatu zen bezala, hitzarmen gehienak aztergai dugun aldia, hots, 2003.
urtea, baino lehenago erregistratu ziren. Honen zioa, urte horren aurretik negoziatu ziren
zenbait jardueraren sektoreko hitzarmenen garrantzi handian datza (adibidez: siderome-
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(1) Ehuneko hauek, aldi desberdinetan erregistratutako hitzarmenei dagozkie, 2003an indarrean diren hitzarmen guztien gai-
nean, eta aplikazio eremu bakoitzeko (sektorea, enpresa) hitzarmen kopurua eta berauek ukitutako langileen kopurua adieraz-
ten dituzte.
(2) Txosten honetan 2004. urteko apirilaren 30 arte erregistraturiko hitzarmen kolektiboak aztertzen dira, alabaina, hala ere,
beren garrantzia dela eta, barnean sartu dira halaber geroagokoak diren beste hitzarmen batzuk, lehen aipatu ditugunak.

2003AN LANGILE
HITZARMEN NDARREAN DIREN UKITUTAKO GUZTIEN
KOPURUA HITZARMENen LANGILEAK GAINEKO

GAINEKO %(1) %(1)

SEKTOREKOAK 73 45,63 152.246 48,56

ENPRESAKOAK 260 50,19 42.620 48,82
PRIBATUAK 242 50,63 39.211 50,76
PUBLIKOAK 18 45,00 3.409 33,92

GUZTIRA 333 49,12 194.866 48,62

2003AN LANGILE
HITZARMEN NDARREAN DIREN UKITUTAKO GUZTIEN
KOPURUA HITZARMENen LANGILEAK GAINEKO

GAINEKO %(1) %(1)

SEKTOREKOAK 62 38,75 99.709 31,80

ENPRESAKOAK 208 40,16 35.784 40,99
PRIBATUAK 194 40,59 31.283 40,49
PUBLIKOAK 14 35,00 4.501 44,79

GUZTIRA 270 39,82 135.493 33,80

2003AN LANGILE
HITZARMEN NDARREAN DIREN UKITUTAKO GUZTIEN
KOPURUA HITZARMENen LANGILEAK GAINEKO

GAINEKO %(1) %(1)

SEKTOREKOAK 25 15,62 61.578 19,64

ENPRESAKOAK 50 9,65 8.899 10,19
PRIBATUAK 42 8,78 6.759 8,75
PUBLIKOAK 8 20,00 2.140 21,29

GUZTIRA 75 11,06 70.477 17,58



talurgia). Ukitutako langileei dagokienez, berriz, EAEn aplika daitekeen negoziazioaren
%34 besterik ez zen erregistratu 2003an. Halaber, 2003. urterako indarraldia duten eta
2004. urtean erregistratu diren hitzarmenak guztizkoaren %17 dira gutxi gorabehera, eta
2003. urterako berritu gabe, berriz,  aplika daitezkeen hitzarmenen %25 gelditu dira eta
hauek negoziazio kolektiboak ukitzen dituen pertsonen %26 ukitzen zituzten.

12. taula.  Euskal Autonomia Erkidegoan eragina duten hitzarmen kolektiboak,
2003an indarrean direnak eta artean burutu gabeak

A.- 04.04.30 arte erregistratutakoak 

B.- 04.04.30ean artean burutu gabeak

Horrenbestez, nabarmen liteke 2003aren amaieran negoziazio kolektibopeko langileen
%61ek bazutela 2003. urterako indarraldia zuen hitzarmen bat, eta 2004ko lehenengo lau
hilabeteen buruan beste %13 gehiago zegoela egoera berean. Beraz, %26k berritu gabe
zuen artean hitzarmena 2004ko apirilaren amaieran. 
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EAE-N APLIKA EAE-N APLIKA

HITZARMEN DAITEZKEEN UKITUTAKO DAITEZKEEN

KOPURUA HITZARMEN LANGILEAK HITZARMENEK
GUZTIEN UKITURIKO LANGILE

GAINEKO % GUZTIEN GAINEKO %

SEKTOREKOAK 160 69,26 313.533 71,45

ENPRESAKOAK 518 77,08 87.303 84,65

GUZTIRA 678 75,08 400.836 73,96

EAE-N APLIKA EAE-N APLIKA

HITZARMEN DAITEZKEEN UKITUTAKO DAITEZKEEN

KOPURUA HITZARMEN LANGILEAK HITZARMENEK
GUZTIEN UKITURIKO LANGILE

GAINEKO % GUZTIEN GAINEKO %

SEKTOREKOAK 71 30,74 125.310 29,55

ENPRESAKOAK 154 22,92 15.825 15,35

GUZTIRA 154 22,92 15.825 15,35



13. taula.  Euskal Autonomia Erkidegoan erregistratutako hitzarmen kolektiboak,
2003an indarrean direnak eta artean burutu gabeak.

4.3. Negoziazio kolektiboaren indarraldia

2003ko negoziazio kolektiboan ageri da gehienbat urte anitzeko indarraldia daukaten hi-
tzarmenak negoziatu direla. Aurreko urtearekin alderaturik, urte aniztasuna areagotu egi-
ten da, eta aipagarria da urte anitzeko hitzarmen hauetariko batzuk 2002. urtean izenpetu
zirela, eta indarraldia urte horretarako, 2003rako eta 2004rako zeukatela. 

Nabari da hitzarmen kolektiboen %92 (2003an indarrean diren hitzarmenak dituzten lan-
gileen %93) 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 EAEko lurralde
arteko eremua, izan ere, eremu honetan urteko indarraldia duteneak izan ohi dira nagusi
urtero normalean –ukituriko langileei dagokienez- zeren eta  bertako hitzarmen nagusiak
–irakaskuntza pribatua eta ikastolak- hala adostu baitzuten aspaldion usu den gisan.
Gipuzkoan negoziazio kolektiboaren zatirik handienak bi urteko indarraldia eduki izan du
aurreko urteetan, ukituriko langileei dagokienez.

Beste alde batetik, sektoreko hitzarmen kolektiboei dagokienez, badaude hamar muga-
gabeko indarraldia dutenak, eta honako hauek dira: Gipuzkoako papergintza, eraikuntza,
arte grafikoak, eta ostalaritza; eta estatuko eremukoak: paper orea, ogi irinak, edari fres-
kagarrien industriak, haragi industriak, landare kontserbak eta argazkigintzaren industria.
Hitzarmen hauetan, alor batzuk urtero negoziatzen dira, hala nola soldata igoerak eta
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EAE-N ERREGISTRATURIKO HITZARMEN KOLEKTIBOEK UKITZEN DITUZTEN LANGILEAK(1)

Erreferentziako Erreferentziazko Ondoko Burutuurtea baino urtean urteetan gabeko
Urtea lehen erregistratu erregistratu erregistratu hitzarmenakhitzarmenak hitzarmenak hitzarmenak

Ukitutako Ukitutako Ukitutako Ukitutako
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
2003 33,4 26,7 11,7 28,2

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



lanaldia, eta beste alor batzuk, berriz, ez dira aldatzen, hala nola lanbide sailkapena,
zehatzeko araubidea, eta abar. Halaber, nekazaritzako, itsasontzi izoztaileetako eta
bakailao itsasontzietako lan ordenantzak ordezkatzeko laudoak ere mugagabeko inda-
rraldi dute. 

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

14. taula.  Hitzarmenen indarraldia

A.- Indarrean 2003an

B.- Indarrean 2002an
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Hiru urte eta gehiago Bi urte Urtebete

%0

%20

%40

%60

%80

%100

Enpresako hitzarmenak Sektoreko hitzarmenak

URTE 1 2 URTE 3 URTE ETA GEHIAGO

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

SEKTOREA 6 3,75 22.415 7,15 44 27,50 56.743 18,10 110 68,75 234.375 74,75

ENPRESA 51 9,85 5.281 6,05 130 25,10 13.985 16,02 337 65,05 68.037 77,93
PRIBATUA 47 9,83 3.929 5,09 113 23,64 10.692 13,84 318 66,53 62.632 81,07
PUBLIKOA 4 10,00 1.352 13,45 17 42,50 3.293 32,77 19 47,50 5.405 53,78

GUZTIRA 57 8,41 27.696 6,91 174 25,66 70.728 17,65 447 65,93 302.412 75,44

URTE 1 2 URTE 3 URTE ETA GEHIAGO

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

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



15. taula.  2003an indarrean diren hitzarmenen denbora eremua

9. grafikoa.  2003an indarrean izanda EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboen
denbora eremua (hitzarmen kopurua, guztira: 678)

10. grafikoa.  Ukitutako langile kopurua, 2003an indarrean izanda EAEn eragina
duten hitzarmen kolektiboen denbora eremuaren arabera.

(ukituriko langile kopurua, guztira: 400.836)
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3 urte eta gehiago2 urteUrtebete

%8

%26

%66

%7

%18

%75

3 urte eta gehiago2 urteUrtebete

URTE 1 2 URTE 3 URTE ETA GEHIAGO
Hitzarmenak Ukitutako Hitzarmenak Ukitutako Hitzarmenak Ukitutako

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

ARABA 8,00 1,65 25,60 14,45 66,40 83,90
BIZKAIA 7,73 2,39 26,82 10,27 65,45 87,34
GIPUZKOA 10,98 2,56 31,71 41,34 57,31 56,10
LUR.ART. (*) 19,05 77,79 28,57 2,91 52,38 19,30

EAE 8,93 8,71 27,46 16,20 63,61 75,09
ESTATUA 7,39 0,84 22,17 22,52 70,44 76,64

GUZTIRA 8,41 6,91 25,66 17,65 65,93 75,44

(*) EAEko lurralde arteko eremua



Azken hamabi urteotan, urtebeteko indarraldiko hitzarmenek (1994. urtea salbuetsirik,
orduan promulgatu baitzen lan erreforma bat), garrantzia galduz joan dira, urte anitzeko
indarraldia duten hitzarmenen mesedetan. Hagitz 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, Totalfinaelf, eta
abar), eta honek burutu beharreko negoziazio kolektiboaren ehunekoa handituko luke.
Izan ere, urtero, hitzarmenetako batzorde paritarioak urteko biltzen dira KPIari lotutako
soldaten berrikuspena egiteko, urtean urteko lan egutegia finkatzeko edo produktibitatea-
ri, emaitzei eta beste aldagai batzuei lotutako ordainsari aldakorra zehazteko.

Azkenik, luzapen automatikoa xedatzen duten hitzarmenez gain, badira hitzarmen kolek-
tibo batzuk luzapenarekin batera KPIari lotutako soldata igoera bat dakartenak (desinfek-
zioa, Croselling, eta abar). 
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5. NEGOZIAZIO PROZESUAK

2003. urteko negoziazio kolektiboak hainbat gatazka sortu ditu, bereziki zenbait sektore-
tan. 

Hartara, bada, 2003. urteko negoziaziorako erakundeek emandako orientabideak, nego-
ziazio prozesuen iraupena eta negoziazio kolektiboari lotutako gatazkak aurkeztuko ditu-
gu jarraian.

5.1. Erakundeen orientabideak 

Sindikatuak

2003. urteko negoziazio kolektiborako EAEko sindikatu nagusiek jarraian laburbiltzen ditu-
gun errebindikazio ildoak aurkeztu zituzten. 

ELA, LAB eta ESK sindikatuek ekintza batasunerako akordio bat erdietsi zuten negozia-
zio kolektibo eta eremu soziolaboralari dagokionean, hitzarmen kolektiboak negoziatze
aldera ez ezik gizarte eredua bera aldatze aldera ere, hots, lan harremanetarako eta
gizarte babeserako euskal esparru bat lortze aldera, hala nola gatazka politikoari eta subi-
ranotasun prozesuari begira ere. Adostutako errebindikazio lineen artean honakoak aipa-
tu behar dira: 

- Soldatak. Errenta bestela bana dadin eskatzea, eta xede horretarako iragandako infla-
zioa baino soldata igoera dezente handiagoak eskatzen dituzte, produktibitatearen eta
enpresarien mozkinen bilakaeran oinarrituta. Soldata bereizkeriaren kontrako borroka.

43



- Enplegua. Lanaldiaren murrizketa eta 35 orduko asterantz jotzea, gizarte hobekuntza
eta enplegua sortzeko bide bezala. Lan kolokatasunaren kontrako borroka (aldi batera-
ko kontratazioa eta lanaldi partzialeko kontratazioa), txanda/ordezkotza kontratuak oro-
korki zabaltzea, aparteko orduak kentzea. Jarduera segregazio berririk ez onartzea,
azpikontratatutako langileak entitate nagusian hartzea, dela publikoan, dela pribatuan,
soldaten eta lan baldintzen homologazioa edo langileen subrogazioa kontrata aldatze-
rakoan. 

- Genero bereizkeria. Aukera berdintasuna diskriminazio positibozko neurriak ezarrita. 

- Laneko osasuna. Administrazioa hertsatzen segitzea, legozkiokeen neurrien gaineko
kontrol erantzukizuna bere gain har dezan batetik, eta arrisku egoerak desager daitezen
lortzea bestetik. 

- Euskararen normalizazioa lan munduan. Konfederazio arteko akordio bat negoziatzea
proposatzen dute, hizkuntzaren erabileraren normalizazioari buruzko sektoreko eta
enpresako hitzarmenen negoziazioa eragin eta sustatuko lukeena. 

Euskadiko CCOOk irizpide batzuk taxutu zituen bere konfederaziotik negoziazio kolekti-
boari begira, berauen bitartez, sindikatuaren jarduera gidatuko luketen xede eta jardunbi-
de orokor batzuk finkatzen ahalegintzeko, baina konfederazioaren xede eta irizpide hauek
garatzerakoan egoerak hain dira askotarikoak, non adierazi baitzuten federazio bakoitzak
ezarri behar zituela bere helburuak eta sektoreko lehentasunak, hala nola bere erritmoak.
CCOO sindikatuaren lehentasunezko helburuak, 2003. urteko negoziazioak bere garape-
nean izango zuen testuingurua kontuan hartuta, honako hauek ziren:

- Enplegu egonkor eta kalitatezkoa sortzea eta iraunaraztea.

- Soldaten erosteko ahalmena hobetzea.

- Lan denbora murriztea eta berrantolatzea, enplegua sortzeko xedeaz.

- Laneko segurtasuna eta osasuna.

- Kalitatezko etengabeko prestakuntza bermatzea.

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

Euskadiko UGTk, beste alde batetik, 2003. urteko negoziazio kolektiboari buruz egin zuen
gogoeta egun baten ondorioz ateratako konklusioak plazaratu zituen, eta hauen arabera,
negoziazioa egoera ekonomiko eta laboralean kokatzen du, bai eta metodoak eta edukiak
berrikusteko Euskadiko UGTk bultzatutako ekimenean ere. Halaber, 2003ko negoziazio
kolektiboan heldu beharreko funtsezko helburuak finkatu zituen: 

- Enplegua eta kontratazioa:

- Enpleguaren kalitatea hobetzea.

- Enplegua sortzea eta iraunaraztea.

- Lan egoeren eta lan aukeren berdintasuna gizon-emakumeen artean.
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- Oinarrizko eskubideak defendatzea jazarpen moralaren kontra, sexu jazarpenaren kon-
tra, eta pertsonaren duintasuna eta intimitateari egindako eraso guztien kontra.

- Laneko osasuna eta ingurumena. Zenbait sektore eta enpresatan lan ezbeharren apar-
teko maiztasuna dela eta, premiazkoa da negoziazio kolektiboak apustu bat egitea
Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen edukiak hobetzeko zenbait gairi dagokionean. 

- Sindikatuen parte hartzea eta hitzarmenen administrazioa. Gailentzen ari diren jarduera
berrietan (Telekomunikazioak) sektoreko hitzarmenak ezartzeko apustua egiten dute.
Itundutakoak zuzen betetzen direla segurtatzea, batik bat batzorde paritarioen bitartez. 

- Soldaten gaineko politika. Ondoko hirukoan oinarritutako negoziazio irizpidea finkatzea:
“inflazioa+produktibitatea+berrikuspen klausula”. Hau dela eta, batez besteko soldata
igoerak %4 ingurukoa izan behar du, haien ustez, soldatak berrikusteko klausula jaso
behar da, hitzarmen guztietan 666 euroko gutxienezko soldata bermatua, hots, batez
besteko soldaten %60, bultzatu behar da, gizon-emakumeen arteko soldata desberdin-
tasunak zuzendu behar dira, bai eta kontratu mota desberdinen artekoak ere, eta kon-
tratua amaieragatiko kalte ordainak finkatzea aldi baterako kontratu mota guztietan (33
egun urteko). 

Enpresarien elkarteak

Confebaskek, 2003. urteko negoziazio kolektiboari buruzko bere orientabideak, dezelera-
zio egoera ezaugarria duen gizarte eta ekonomiaren ikuspegi batean kokatzen ditu, izan
ere, lehiakortasunak behera egin du hainbat arrazoi dela medio: inflazioaren bilakaera,
sindikatu aurkaketa, negoziazio kolektibo ugariago eta agi denez gatazkatsuagoa, eta
estatu eremuan konfederazio arteko akordioaren erreferentzia izango duena. Confebas-
ken aburuz, negoziazioa aberasteko eta lehiakortasuna eta enplegua hobetzeko bide inte-
resgarri bat zabaltzen da. Europako eremuari dagokionean, ondokoak aipatzen dituzte:
langabezia tasa garrantzitsuekin batera zenbait sektore eta eskualdetan dagoen langile
urritasuna, biztanleria zahartua, globalizazioa eta eraldaketa teknologikoa eta, batez ere,
EB zabaltzea. Horiengatik guztiengatik, haren orientabideen xedea enpresak errealitate
ekonomikoaren baldintza  aldakorretara hobeki egokitzea zen, eta horrela, negoziazio
kolektiboa aberastea, ohiko gaiez gain, enpresaren produktibitatea hobetuko dituzten
neurriak hartuta.

Xede horretarako, enpresarien konfederazioak soldaten moderazioa gomendatzen du,
baina begien bistatik galdu gabe enpleguari lotutako lan kostu osoak, lege berriei lotuta-
koak, lerradurak (sustapenak, antzinatasun berriak, etab.) eta, nolanahi den ere, sektore
edo enpresa bakoitzeko errealitatea kontuan harturik eta, batik bat, etorkizunerako beren
ikusmugak. 

Soldaten egiturari dagokionean, seinalatzen duenez, hitzarmenek ez dute bere osoan era-
biltzen Langileen Estatutuak mintzaideei eskaintzen dizkien bideak beren interesei egoki-
tutako soldata egitura bat finkatzeko. Halatan, bada, oinarrizko soldatari dagokionean,
iradokitzen zuten ordua izan zedila oinarrizko soldata finkatzeko lan unitatea. Plusei eta
osagarriei dagokienean, osagarri pertsonal soilak baino lanaren kantitatea edo kalitatea
kontuan hartzen dituzten lanpostuko osagarriak hobestea gomendatzen zuen. 

Confebasken iritzian, lanaldiaren murrizketa orokor batek berekin dakar kostuen hazkun-
de bat eta kolokan jartzen du enpresen lehiakortasuna eta, horrenbestez, enplegua bera
ere. Nolanahi den ere, adierazten zuen lanaldiaren iraupenari buruzko negoziazioaren
ardatz nagusiak honako hauek izan behar zutela: 
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- Lan jardunaren denboraren malgutasun handiagoa bilatzea enpresa egokitzeko tresna
bezala.

- Lanaldia bere eraginkortasunagatik zenbatzea, esan nahi baita, benetan lan egindako
lan jardunaren arabera.

Legeak eskaintzen dituen aukerak era egokian erabiltzeak, enpresek ingurune aldakete-
tara moldatzeko daukaten gaitasuna nabarmen handitzeko bidea ematen du. Jorratu
behar diren gaien artean, ondoko hauek aipatu behar dira: funtzio mugikortasuna (lanbi-
de sailkapen on batekin lotutako gaia), lan baldintzen aldaketa (aldez aurretik zehaztuta-
ko aldaketa batzuk eragin ditzaketen kausak doitu eta, betiere, prozedura eta epe
zaluagoak eta laburragoak dituztelarik) eta lan harremanen iraungitzea (kaleratzearen
kausak zehazturik, halako moldez non erabakia negoziazioaren protagonisten esku geldi-
tuko baita eta halatan auzitara jotzea saihestuko baita). 

Kontratazio arauei dagokionean, araubide orokorrak negoziazio kolektiboari eskaintzen
dizkion bideak aztertu eta erabiltzea gomendatzen zuen, lan kontratuen egonkortasuna-
ren eta malgutasunaren artean desiratzekoa den orekan eta giza baliabideen optimiza-
zioan aurrera egin ahal izateko. 

Laneko arriskuen prebentzioari dagokionean, enpresarien elkarteek segituko dute pre-
bentzioa enpresaren kudeaketaren barnean sar dadin sustatzen, eta helburu hau era
errazagoan lortzen lagunduko duten tresnak eta lanabes eraginkorrak garatuko dituzte.
Xede horretarako, adierazten zuen, prozesuan parte hartzen duten guztien esku hartzea
eta partaidetza aktiboa nahitaezkoak dira, bereziki langileena, eta negoziazio kolektiboa
bitarteko egokienetariko bat izango da partaidetza hau mamitzeko, halatan, bai enpresa-
riei dagozkien betebeharrei buruzko gaiak adosteko (prestakuntza, arriskuaren ebalua-
zioa eta osasunaren gaineko zainketa), bai eta langileei dagozkienak ere (lankidetza eta
parte hartzearen betebeharra eta, honi loturik, langileen eginbeharrak ez betetzeagatiko
arau hausteen eta zigorren sailkapena xeheki azaldua). 

Halaber, enpresarien elkarteak gogorarazten zuen enpresen gaineko hitzarmenean eza-
rritako erretiro sarien konpromisoak esternalizatzeko epeak (2004/12/31) berauek birne-
goziatzeko abagune bat zabaltzen duela, dela desagerrarazteko, dela birformulatzeko,
halatan erretiro sariak izateari utz diezaioten eta esternalizatzeko betebeharra desager
dadin. 

Azkenik, Confebaskek gatazka kolektiboak ebazteko prozedurak badirela aipatzen du
(Preco), eta hori dela medio, hitzarmenetan era orokorrean Precora jotzeko klausula bat
jasotzea komenigarria dela, hitzarmenaren edo itunaren interpretazioak edo aplikazioak
sorraraz ditzaketen desadostasunak konpontzeko.
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5.2. Prozesuen iraupena

2003an EAEn indarrean zeuden sektoreko hitzarmenak negoziatzeko prozesuen luzerari
buruz eskura daukagun informazioa aztertuta, esan daiteke, negoziatzeko prozesuen
iraupena aurreko urtekoa baino luzeagoa izan dela. Halatan, batez besteko iraupena,
negoziatzeko mahaia eratu zen egunetik hasi eta 2002an sektoreko hitzarmen kolektiboa
sinatu zen egunera arte, batez beste, zazpi hilabete baino gehiagokoa (225 egun) izan
zen EAEn, eta 2003rako metatutako negoziazio kolektiboan (indarrean zeuden hitzarmen
kolektibo guztiak kontuan harturik) batez besteko iraupen hori 231 egunekoa izan zen.
(2002an 180 egunekoa izan zen urte horretan erregistratutakoentzat eta 179 metatutako
negoziazioan). Prozesu hauen iraupena are luzeagoa litzateke 2003rako hitzarmenik
gabe geratu diren sektoreak badaudela edo oraindik irekita dauden prozesuak badaude-
la kontuan hartuz gero (Gipuzkoako industria siderurgikoa, Bizkaiko bulegoak, eta abar). 

Lurralde eremuak aztertuta, esan behar da sektoreko hitzarmen batzuen negoziazio pro-
zesu batzuei buruzko informaziorik ezin izan dugula eskuratu (Bizkaiko hormigoiak eta
harrobiak, Gipuzkoako altzarien merkataritza, eta abar). Nolanahi den ere, EAEko sekto-
reko hitzarmenen %92ri buruzko azterketa egin da, eremu horretako langileen %97 uki-
tzen dituena. 

Araban 2003an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak nego-
ziatzeko prozesuek batez beste 95 egun iraun dute. Metatutako negoziazio kolektiboaren
batez besteko iraupena, ordea, luzeago (145 egunekoa) izan da. Negoziaziorik luzeena
etxez etxeko laguntzaren sektoreko hitzarmenarena izan da eta urte bat eta erdiz (583
egunez) luzatu zen. Beste muturrean, emakumeen ileapaindegien sektoreko hitzarmena
nabarmentzen da laburtasunagatik (30 egun). 

Bizkaian 2003an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak nego-
ziatzeko prozesuek batez beste 298 egun iraun dute (metatutakoak, berriz, 302 egun).
Negoziaziorik luzeena oro har merkataritzaren sektoreko hitzarmenarena izan da eta ia bi
urte (712 egunez) iraun zuen. Beste muturrean, zinematografia banaketa sektoreko hi-
tzarmena nabarmentzen da laburtasunagatik (egun bakarra).

Gipuzkoan 2003an erregistratu zen eta urte horretan indarrean zegoen sektoreko nego-
ziazio kolektiboak batez beste 179 egun iraun du (222 egun metatutakoan). Negoziazio
prozesurik luzeena Pasaiako zama lanen sektoreko hitzarmenarena izan da (704 egun).
Laburrena, berriz, autoeskolena (27 egun). 

Lurralde arteko eremuko hitzarmenetan 2003an indarrean zegoen eta urte berean erre-
gistratu zen sektoreko negoziazio kolektiboak 205 egunetan luzatu zen, batez beste. (172
egunekoa metatutakoan). Negoziazio prozesurik luzeena eskola jantokien sektorearena
izan da (400 egun) eta laburrena, berriz, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko zentroen
garbiketa 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
autoeskolen sektoreko hitzarmena negoziatzeko prozesua 27 egunekoa izan arren, hi-
tzarmena 2001az geroztik berritu gabe egotea.
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16. taula.  EAEn 2003an erregistratutako eta 2003an indarrean ziren sektoreko
hitzarmen kolektiboetako negoziazio prozesuen iraupena

17. taula.  EAEn 2003an eta aurreko edo ondoko urteetan erregistratutako 
eta 2003an indarrean ziren sektoreko hitzarmen kolektiboetako 

negoziazio prozesuen iraupena 
(metatutako negoziazio kolektiboa)

12. grafikoa.  Urte bakoitzean indarrean diren sektoreko hitzarmen 
kolektiboen prozesuen iraupena 

(metatutako negoziazio kolektiboaren prozesuetako egunak batez beste)
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AZTERTUTAKO UKITUTAKO NEGOZIAZIO PROZESUKO
HITZARMENAK LANGILEAK EGUNAK BATEZ BESTE

ARABA 7 7.251 95

BIZKAIA 17 58.581 298

GIPUZKOA 6 16.957 179

LUR. ART.* 3 4.610 205

EAE 33 87.399 225

* Lur. Art.: EAEko lurralde artekoak

AZTERTUTAKO UKITUTAKO NEGOZIAZIO PROZESUKO
HITZARMENAK LANGILEAK EGUNAK BATEZ BESTE

ARABA 18 38.786 145

BIZKAIA 30 134.539 302

GIPUZKOA 23 45.459 222

LUR. ART.* 6 23.047 172

EAE 77 241.831 231

* 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

2002

156

211

163
179

2003

145

302

222
231



5.3. Lan gatazkak

Kopurutan, 2003ak aurreko urtea bezain gatazkatsua ez badirudi ere, ñabardura batzuk
egin behar dira. Daukagun informazioaren arabera, lan greben kopurua %16 handiagoa
izan da (2003an 221 eta 2002an 191). Hala ere, greba horiek ukitu dituzten langileen
kopurua ere %88 gutxitu da, eta grebak direla kausa lanik egin gabeko egunen kopuruak
%48 egin du behera. Indize hauek azaltzeko, 2002an, langabeziaren erreformaren kontra
izaniko bi greba orokorren garrantzia aipatu behar da. Hala ere, aurreko urtean egindako
greba orokorrak kontuan hartuko ez bagenitu, 2003an grebengatik lanik egin gabeko egu-
nen kopuruak %374 egingo zukeen gora. Halaber, gatazkak sortzeko arrazoi gisa nego-
ziazio kolektiboak %688 gora egin du, lanik egin gabeko egunetan. 

18. taula.  EAEko lan grebak 2003an 

Beste alde batetik, 2002. urtearen aldean, ofizialduriko gatazka kolektiboak ere (lan admi-
nistrazioko agintaritzaren eta Precoren aurrean aurkeztuak) gehitu egin dira denbora
berean %6,8 eta hauek ukitu dituzten langileak ere %2,8 gehiago gehitu dira. 

13. grafikoa.  Lan gatazken eraginez lan egin gabeko egunak (2003)
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GREBA
UKITUTAKO LAN EGIN

KOPURUA LANGILE GABEKO
KOPURUA EGUN KOPURUA

ARABA 38 6.883 43.795

BIZKAIA 118 24.043 128.756

GIPUZKOA 65 43.868 167.315

EAE 221 74.794 339.866

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

Araba Bizkaia Gipuzkoa

43.795

128.756

167.315



2003an grebak izan dira hainbat sektoretan (Gipuzkoako siderurgia, ostalaritza eta pape-
ra, Bizkaiko bidaiarien errepideko garraioa eta beira lauzko manufakturak), enpresetan
(Babcock, Mercedes, Pfferd, Ocariz, etab.), azpikontratetan (a.b.: Bilbo-Bizkaia Ur Par-
tzuergoaren azpikontratetan), administrazioan eta erakunde publikoetan (a.b.: Osakide-
tzan) eta enpresa publikoetan (Renfe, Feve, Izar, etab.) hainbat arrazoi direla eta. 

19. taula.  2003ko laneko grebak, zioen arabera

14. grafikoa.  Negoziazio kolektiboarekin lotutako lan gatazkak, lan egin gabeko
egunen arabera.

2003. urtean izandako greben zergati nagusia hitzarmenen negoziazioari zegoen loturik.
Aurreko urteekin alderatuz gero, berriz, greben zergati moduan, negoziazio kolektiboaren
ehunekoak gora egiten du (1999. urtean lan egin gabeko egunen %4,28 izan ziren, urte
horretan greba orokor garrantzitsu bat ere izan zen; 2000. urtean %74, 2001. urtean
%84,6, 2002. urtean %6,2 eta 2003. urtean %95,2). 
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GREBA
UKITUTAKO LAN EGIN

KOPURUA LANGILE GABEKO
KOPURUA EGUN KOPURUA

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA 127 64.928 323.593

BESTE ZIO BATZUK 94 9.866 16.273

GUZTIRA 221 74.794 339.866

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Negoziazio kolektiboa Beste zio batzuk

%5

%95



20. taula.  EAEn 2003an laneko grebengatik lan egin gabeko egunak

Halaber, ageri da negoziazio kolektiboarekin lotutako zergatiak, greben sorburu nagusi
bezala, hiru lurraldeetara hedatzen direla. Negoziazio kolektiboarekin lotura zuzenik gabe
sortutako grebak direla kausa lan egin gabeko egunak nabarmenki gutxitu ziren 2003.
urtean 2002. urtearen aldean. Hau dela eta, kontuan hartu beharrekoa da 2002. urtearen
ekainean buruturiko greba orokorrek guztizko zenbakiaren gainean eduki zuten eragina. 

21. taula.  Laneko grebengatik lan egin gabeko egunen bilakaera 
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EAE EAE EAE EAE
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE (2003) (2002) (2001) (2000)

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

NEGOZIAZIO 42.384 120.962 160.247 323.593 95,2 6,2 84,6 73,5
KOLEKTIBOA

SOLDATAK 350 21 4.482 4.853 1,4 0,1 5,6 1,8

LAN 21 12 16 49 0,01 0,03 0,9 1,4
ANTOLAKUNTZA

EZBEHARRAK 520 417 0 937 0,3 0,01 3,5 16,7

BESTE GATAZKA 520 7.344 2.570 10.434 3,1 93,6 5,4 6,6
BATZUK

GUZTIRA 43.795 128.756 167.315 339.866 100 100 100 100

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE
03/02 (%) 03/02 (%) 03/02 (%) 03/02 (%)

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA 679,2 465,8 1.025,3 688,1

GUZTIRA -75,9 -56,22 -8,24 -48,4





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 erabili ditugu. Halaber, sindikatuen ordezkagaitasuna neurtu ahal
izateko, 2002eko 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
(2002eko abenduaren 31).
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22. taula.  Hauteskunde sindikalen behin-behineko emaitzak
2002ko abenduaren 31an

(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, 2002eko abenduaren 31ko hauteskunde sindikalen lortu dituzten emai-
tzen arabera.

Informazio hau, negoziazio kolektiboan bereizten diren eremu zabaletan banaturik aur-
keztuko dugu. 

NEKAZARITZA-ARRANTZA

23. taula.  Sindikatuen ordezkaritza arraste arrantza sektorean

Badaude arraste arrantzako sektore hitzarmenak Bizkaian eta Gipuzkoan. 
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ELA CCOO LAB UGT LSB ESK BESTE S.G.* GUZTIRA

ARABA 1.039 599 338 699 94 75 129 101 3.074
%33,80 %19,49 %11,00 %22,74 %3,06 %2,44 %4,18 %3,29 %100

BIZKAIA 3.640 1.824 1.030 1.319 202 113 354 215 8.697
%41,85 %20,97 %11,84 %15,17 %2,32 %1,30 %4,08 %2,47 %100

GIPUZKOA 2.683 969 1.528 509 23 74 127 118 6.031
%44,49 %16,07 %25,34 %8,44 %0,38 %1,23 %2,09 %1,96 %100

EAE 7.362 3.392 2.896 2.527 319 262 610 434 17.802
GUZTIRA %41,35 %19,05 %16,26 %14,19 %1,79 %1,47 %3,46 %2,43 %100

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

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

BIZKAIA 14 0 24 0 0 0 0 0 38
%36,84 %0,00 %63,16 %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 15 6 24 0 0 0 0 0 45
GUZTIRA %33,33 %13,34 %53,33 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
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 siderometalurgiako industriaren sektorean

Badaude siderometalurgiako industriaren sektoreko hitzarmenak hiru lurralde historikoe-
tan.
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ELA CCOO LAB UGT LSB ESK BESTE S.G.* GUZTIRA

ARABA 41 76 9 51 0 0 1 0 178
%23,03 %42,70 %5,06 %28,65 %0,00 %0,00 %0,56 %0,00 %100

BIZKAIA 159 142 18 74 4 3 6 4 410
%38,78 %34,63 %4,39 %18,05 %0,98 %0,73 %1,46% %0,98 %100

GIPUZKOA 206 64 76 66 0 0 0 7 419
%49,16 %15,29 %18,14 %15,75 %0,00 %0,00 %0,00 %1,67 %100

EAE 406 282 103 191 4 3 7 11 1.007
GUZTIRA %40,32 %28,00 %10,23 %18,97 %0,40 %0,30 %0,69 %1,09 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

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

ARABA 432 148 166 238 52 41 18 40 1.135
%38,06 %13,04 %14,63 %20,97 %4,58 %3,61 %1,59 %3,52 %100

BIZKAIA 1.058 631 365 391 69 23 17 44 2.598
%40,72 %24,29 %14,05 %15,05 %2,66 %0,89 %0,66 %1,69 %100

GIPUZKOA 889 332 568 160 8 29 4 46 2.036
%43,66 %16,31 %27,90 %7,86 %0,39 %1,42 %0,20 %2,26 %100

EAE 2.379 1.111 1.099 789 129 93 39 130 5.769
GUZTIRA 4%1,24 %19,26 %19,05 %13,68 %2,24 %1,61 %0,68 %2,25 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
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.

58

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2003

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

ARABA 43 44 14 81 9 5 8 11 215
%20,00 %20,47 %6,51 %37,67 %4,19 %2,33 %3,73 %5,12 %100

BIZKAIA 154 81 50 75 6 4 4 17 391
%39,39 %20,72 %12,79 %19,18 %1,53 %1,02 %1,02 %4,36 %100

GIPUZKOA 85 35 66 28 3 3 2 10 232
%36,64 %15,09 %28,45 %12,07 %1,29 %1,29 %0,86 %4,31 %100

EAE 282 160 130 184 18 12 14 38 838
GUZTIRA %33,65 %19,09 %15,51 %21,96 %2,15 %1,43 %1,68 %4,53 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

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

ARABA 14 5 5 3 0 0 1 0 28
%50,00 %17,86 %17,86 %10,71 %0,00 %0,00 %3,57 %0,00 %100

BIZKAIA 61 20 18 21 2 2 0 0 124
%49,19 %16,13 %14,52 %16,94 %1,61 %1,61 %0,00 %0,00 %100

GIPUZKOA 36 14 43 1 0 0 0 2 96
%37,50 %14,58 %44,79 %1,04 %0,00 %0,00 %0,00 %2,08 %100

EAE 111 39 66 25 2 2 1 2 248
GUZTIRA %44,76 %15,73 %26,62 %10,09 %0,80 %0,80 %0,40 %0,80 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



28. taula.  Sindikatuen ordezkaritza zuraren industriaren sektorean

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

29. taula.  Sindikatuen ordezkaritza paperaren industriaren sektorean

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

59

NEGOZIATZAILEAK

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

ARABA 16 4 10 11 0 0 0 1 42
%38,10 %9,52 %23,81 %26,19 %0,00 %0,00 %0,00 %2,38 %100

BIZKAIA 88 21 32 17 3 0 1 1 163
%53,99 %12,88 %19,63 %10,43 %1,84 %0,00 %0,61 %0,61 %100

GIPUZKOA 35 6 24 7 2 1 0 0 75
%46,67 %8,00 %32,00 %9,33 %2,67 %1,33 %0,00 %0,00 %100

EAE 139 31 66 35 5 1 1 2 280
GUZTIRA %49,64 %11,07 %23,57 %12,50 %1,78 %0,37 %0,37 %0,70 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

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

ARABA 5 4 0 0 0 0 0 0 9
%55,56 %44,44 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 35 4 11 1 0 0 0 0 51
%68,63 %7,84 %21,57 %1,96 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

GIPUZKOA 44 21 27 7 0 0 0 5 104
%42,31 %20,19 %25,96 %6,73 %0,00 %0,00 %0,00 %4,81 %100

EAE 84 29 38 8 0 0 0 5 164
GUZTIRA %51,22 %17,68 %23,17 %4,88 %0,00 %0,00 %0,00 %3,05 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



ZERBITZUAK

30. taula.  Sindikatuen ordezkaritza metalaren merkataritzaren sektorean

Badaude metalaren merkataritzaren sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan

31. taula.  Sindikatuen ordezkaritza janarien merkataritzaren sektorean

Badaude janarien merkataritzaren sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan, baina
Gipuzkoan sektoreko hitzarmenak industria ere barnean hartzen du.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2003

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

ARABA 23 5 6 9 0 0 0 1 44
%52,27 %11,36 %13,64 %20,45 %0,00 %0,00 %0,00 %2,27 %100

BIZKAIA 98 22 15 28 1 1 4 14 183
%53,55 %12,02 %8,20 %15,30 %0,55 %0,55 %2,19 %7,65 %100

GIPUZKOA 58 13 15 7 1 0 0 1 95
%61,05 %13,68 %15,79 %7,37 %1,05 %0,00 %0,00 %1,05 %100

EAE 179 40 36 44 2 1 4 16 322
GUZTIRA %55,59 %12,42 %11,18 %13,66 %0,62 %0,31 %1,24 %4,98 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

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

ARABA 18 6 0 17 0 3 0 0 44
%40,91 %13,64 %0,00 %38,64 %0,00 %6,82 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 54 21 18 36 4 0 2 5 140
%38,57 %15,00 %12,86 %25,71 %2,86 %0,00 %1,43 %3,57 %100

GIPUZKOA 32 14 24 5 1 0 0 1 77
%41,56 %18,18 %31,17 %6,49 %1,30 %0,00 %0,00 %1,30 %100

EAE 104 41 42 58 5 3 2 6 261
GUZTIRA %39,85 %15,71 %16,09 %22,22 %1,92 %1,15 %0,76 %2,30 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



32. taula.  Sindikatuen ordezkaritza ehunkien merkataritzaren sektorean

Badaude ehunkien merkataritzaren sektore hitzarmenak hiru lurralde historikoetan.

33. taula.  Sindikatuen ordezkaritza erostetxe handien sektorean

Badago Estatu eremuko erostetxe handien sektore hitzarmen bat. Nabarmentzekoa da
FASGA sindikatuaren presentzia “Beste” sindikatu batzuen atalean.
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NEGOZIATZAILEAK

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

ARABA 2 1 0 8 0 0 0 0 11
%18,18 %9,09 %0,00 %72,73 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 41 2 2 4 0 0 0 1 50
%82,00 %4,00 %4,00 %8,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2,00 %100

GIPUZKOA 9 2 3 2 0 0 0 0 16
%56,25 %12,50 %18,75 %12,50 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 52 5 5 14 0 0 0 1 77
GUZTIRA %67,53 %6,49 %6,49 %18,18 %0,00 %0,00 %0,00 %1,31 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

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

ARABA 11 5 4 13 0 0 7 0 40
%27,50 %12,50 %10,00 %32,50 %0,00 %0,00 %17,50 %0,00 %100

BIZKAIA 9 10 18 11 1 0 24 2 75
%12,00 %13,33 %24,00 %14,67 %1,33 %0,00 %32,00 %2,67 %100

GIPUZKOA 15 11 9 5 0 0 3 4 47
%31,91 %23,40 %19,15 %10,64 %0,00 %0,00 %6,38 %8,51 %100

EAE 35 26 31 29 1 0 34 6 162
GUZTIRA %21,60 %16,05 %19,14 %17,90 %0,62 %0,00 %20,99 %3,70 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
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 2003

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

ARABA 10 18 0 25 0 0 0 1 54
%18,52 %33,33 %0,00 %46,30 %0,00 %0,00 %0,00 %1,85 %100

BIZKAIA 120 47 43 54 1 1 5 8 279
%43,01 %16,85 %15,41 %19,35 %0,36 %0,36 %1,80 %2,87 %100

GIPUZKOA 87 20 54 6 0 0 0 4 171
%50,88 %11,70 %31,58 %3,51 %0,00 %0,00 %0,00 %2,34 %100

EAE 217 85 97 85 1 1 5 13 504
GUZTIRA %43,05 %16,86 %19,25 %16,86 %0,20 %0,20 %0,99 %2,59 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

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

ARABA 11 8 5 1 0 1 0 1 27
%40,74 %29,63 %18,52 %3,70 %0,00 %3,70 %0,00 %3,70 %100

BIZKAIA 122 35 18 27 2 2 1 23 230
%53,04 %15,22 %7,83 %11,74 %0,87 %0,87 %0,43 %10,00 %100

GIPUZKOA 31 25 9 10 0 0 0 5 80
%38,75 %31,25 %11,25 %12,50 %0,00 %0,00 %0,00 %6,25 %100

EAE 164 68 32 38 2 3 1 29 337
GUZTIRA %48,66 %20,18 %9,49 %11,28 %0,59 %0,89 %0,29 %8,62 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
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, eta abar) %10 gainditurik,
nabarmentzekoa da SATSE Araban eta Bizkaian. 
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NEGOZIATZAILEAK

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

ARABA 27 21 8 52 12 2 3 0 125
%21,60 %16,80 %6,40 %41,60 %9,60 %1,60 %2,40 %0,00 %100

BIZKAIA 96 58 23 88 6 33 5 3 312
%30,77 %18,59 %7,37 %28,21 %1,92 %10,58 %1,60 %0,96 %100

GIPUZKOA 93 31 24 27 0 22 0 1 198
%46,97 %15,66 %12,12 %13,64 %0,00 %11,11 %0,00 %0,51 %100

EAE 216 110 55 167 18 57 8 4 635
GUZTIRA %34,01 %17,32 %8,66 %26,30 %2,84 %8,98 %1,26 %0,63 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

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

ARABA 3 5 0 5 0 0 4 0 17
%17,65 %29,41 %0,00 %29,41 %0,00 %0,00 %23,53 %0,00 %100

BIZKAIA 20 11 4 0 0 2 8 0 45
%44,44 %24,44 %8,89 %0,00 %0,00 %4,44 %17,77 %0,00 %100

GIPUZKOA 65 11 27 1 0 3 0 2 109
%59,63 %10,09 %24,77 %0,92 %0,00 %2,75 %0,00 %1,83 %100

EAE 88 27 31 6 0 5 12 2 171
GUZTIRA %51,46 %15,79 %18,13 %3,51 %0,00 %2,92 %7,02 %1,17 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
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 sektoreko hitzarmenak hiru lurralde historikoe-
tan.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2003

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

ARABA 8 18 0 1 2 0 0 0 29
%27,59 %62,07 %0,00 %3,45 %6,90 %0,00 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 18 49 0 33 28 0 0 2 130
%13,85 %37,69 %0,00 %25,38 %21,54 %0,00 %0,00 %1,54 %100

GIPUZKOA 11 20 0 31 1 0 0 0 63
%17,46 %31,75 %0,00 %49,21 %1,59 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 37 87 0 65 31 0 0 2 222
GUZTIRA %16,67 %39,19 %0,00 %29,28 %13,96 %0,00 %0,00 %0,90 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

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

ARABA 10 7 6 10 2 0 0 0 35
%28,57 %20,00 %17,14 %28,57 %5,71 %0,00 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 67 48 12 30 0 0 0 3 160
%41,88 %30,00 %7,50 %18,75 %0,00 %0,00 %0,00 %1,88 %100

GIPUZKOA 49 20 28 4 0 0 0 0 101
%48,51 %19,80 %27,72 %3,96 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 126 75 46 44 2 0 0 3 296
GUZTIRA %42,57 %25,34 %15,54 %14,86 %0,68 %0,00 %0,00 %1,01 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila



40. taula.  Sindikatuen ordezkaritza bidaiarien errepideko garraio sektorean

Badaude bidaiarien errepideko garraioarentzako sektoreko hitzarmenak hiru lurralde his-
torikoetan.

41. taula.  Sindikatuen ordezkaritza banku pribatuen sektorean

Badago Estatu eremuko banku pribatuen sektoreko hitzarmen bat. Beste sindikatuen arte-
tik (CGT, AMI-BP, FITC, CC, COAL, CGC, eta abar) %10 gainditurik, nabarmentzekoak
dira CGT, COAL eta CC Araban, eta CGT Bizkaian. 
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NEGOZIATZAILEAK

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

ARABA 10 6 3 14 0 2 2 0 37
%27,03 %16,22 %8,11 %37,84 %0,00 %5,41 %5,41 %0,00 %100

BIZKAIA 33 13 4 36 4 1 3 2 96
%34,38 %13,54 %4,17 %37,50 %4,17 %1,04 %3,14 %2,08 %100

GIPUZKOA 14 3 14 17 0 0 2 0 50
%28,00 %6,00 %28,00 %34,00 %0,00 %0,00 %4,00 %0,00 %100

EAE 57 22 21 67 4 3 7 2 183
GUZTIRA %31,15 %12,02 %11,48 %36,61 %2,18 %1,64 %3,83 %1,09 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

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

ARABA 7 8 3 4 0 0 18 0 40
%17,50 %20,00 %7,50 %10,00 %0,00 %0,00 %45,00 %0,00 %100

BIZKAIA 51 45 9 11 0 0 32 0 148
%34,46 %30,41 %6,08 %7,43 %0,00 %0,00 %21,62 %0,00 %100

GIPUZKOA 28 33 30 2 0 0 7 0 100
%28,00 %33,00 %30,00 %2,00 %0,00 %0,00 %7,00 %0,00 %100

EAE 86 86 42 17 0 0 57 0 288
GUZTIRA %29,86 %29,86 %14,58 %5,91 %0,00 %0,00 %19,79 %0,00 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
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, SATSE, SME, eta abar). 

43. taula.  Sindikatuen ordezkaritza zahar etxe pribatuen sektorean

Badago zahar etxe pribatu eta etxez etxeko laguntza sektoreko hitzarmen bat Estatu ere-
muan eta zahar etxeetakoa Bizkaian.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2003

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

ARABA 1 10 0 2 0 4 0 0 17
%5,88 %58,82 %0,00 %11,76 %0,00 %23,53 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 66 20 20 12 0 0 5 4 127
%51,97 %15,75 %15,75 %9,45 %0,00 %0,00 %3,94 %3,15 %100

GIPUZKOA 19 12 10 1 0 0 4 0 46
%41,30 %26,09 %21,74 %2,17 %0,00 %0,00 %8,68 %0,00 %100

EAE 86 42 30 15 0 4 9 4 190
GUZTIRA %45,26 %22,11 %15,79 %7,89 %0,00 %2,11 %4,74 %2,11 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

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

ARABA 14 2 0 0 0 0 0 0 16
%87,50 %12,50 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

BIZKAIA 40 7 6 7 0 0 0 0 60
%66,67 %11,67 %10,00 %11,67 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

GIPUZKOA 17 2 3 0 0 0 0 0 22
%77,27 %9,09 %13,64 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

EAE 71 11 9 7 0 0 0 0 98
GUZTIRA %72,45 %11,22 %9,18 %7,15 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
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 STEE-EILAS da nabarmentzekoa.

6.1.3. Erakunde negoziatzaileak eta sinatzaileak

Bigarrenez, 2003. urtean indarrean diren eta EAEn erregistratuak izan diren hitzarmenen
erakunde sinatzaileen gaineko informazioa aurkeztuko dugu. 

45. taula.  Euskal Autonomia Erkidegoan erregistratutako hitzarmenak
izenpetzerakoan langileen ordezkarien parte hartzea (2003)
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NEGOZIATZAILEAK

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

ARABA 40 9 0 5 0 0 10 0 64
%62,50 %14,06 %0,00 %7,81 %0,00 %0,00 %15,63 %0,00 %100

BIZKAIA 197 58 23 30 2 6 38 11 365
%53,97 %15,89 %6,30 %8,22 %0,55 %1,64 %10,42 %3,01 %100

GIPUZKOA 123 21 26 3 1 0 9 5 188
%65,43 %11,17 %13,83 %1,60 %0,53 %0,00 %4,79 %2,66 %100

EAE 360 88 49 38 3 6 57 16 617
GUZTIRA %58,35 %14,26 %7,94 %6,16 %0,48 %0,98 %9,24 %2,59 %100

* Sindikatu gabeak
Datuak: 02.12.31an
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

ELA CCOO LAB UGT LSB ESK BESTE S. G.*

SEKTORE
HITZAR.KOP. 38 57 32 60 6 4 3 0

(%S/L) 45,24 67,86 38,09 71,42 7,14 4,76 3,57 0,00
UKI. LANGI. 79.714 194.758 125.229 216.139 3.834 15.743 2.807 0

(%S/L) 31,92 77,99 50,15 86,56 1,54 6,30 1,12 0,00

ENPRESA
HITZAR.KOP. 239 155 117 163 33 33 25 40

(%S/L) 65,66 42,58 32,14 44,78 9,06 9,06 6,87 10,99
UKI. LANGI. 41.424 40.908 29.855 38.595 8.488 6.323 6.234 8.703

(%S/L) 69,72 68,85 50,24 64,95 14,28 10,64 10,49 14,64

GUZTIRA
HITZAR.KOP. 277 212 149 223 39 37 28 40

(%S/L) 61,83 47,32 33,26 49,78 8,71 8,26 6,25 8,93
UKI. LANGI. 121.138 235.666 155.084 254.734 12.322 22.066 9.041 8.703

(%S/L) 39,18 76,23 50,17 82,40 3,98 7,14 2,92 2,81

* Independenteak (sindikatu gabeak)



ELAk hamar hitzarmenetarik seiren sinaduretan parte hartu du, eta hitzarmen hauek
hamar langiletarik ia hiru ukitzen zituzten. Erakunde honek sektore hitzarmen baino
enpresa hitzarmen gehiago izenpetu ditu. Aipagarria da, bestetik, parte hartze txikia izan
duela, zeren eta, bereziki, erakunde honek ez baititu sinatu sektore hitzarmen batzuk.
Aurreko urtearekin alderatuz gero parte hartze handiagoa izan du hitzarmenak izenpe-
tzerakoan,  bai eta sindikatu honek sinaturiko hitzarmenek ukituriko langileen ehunekoak
ere.

46. taula.  Araban erregistratutako hitzarmenak izenpetzerakoan langileen
ordezkarien parte hartzea (2003)

CCOOk ia hitzarmenen erdiak izenpetu zituen eta hauek hamar langiletarik zortzi baino
gehiago ukitzen zituzten. 2002arekin alderatuz gero, hitzarmenak izenpetzerakoan bere
parte hartzea jaisten da eta bai ukituriko langileen ehunekoa ere. Nabaria da enpresa hi-
tzarmenetan baino presentzia handiagoa duela sindikatu honek sektore hitzarmenetan. 
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2003

ELA CCOO LAB UGT LSB ESK BESTE S. G.*

SEKTORE
HITZAR.KOP. 4 16 4 17 2 0 0 0

(%S/L) 22,22 88,88 22,22 94,44 11,11 0,00 0,00 0,00
UKI. LANGI. 7.224 37.805 10.658 38.429 1.713 0 0 0

(%S/L) 18,62 97,47 27,48 99,08 4,41 0,00 0,00 0,00 

ENPRESA
HITZAR.KOP. 68 43 36 57 16 13 9 12

(%S/L) 63,55 40,18 33,64 53,27 14,95 12,15 8,41 11,21
UKI. LANGI. 10.649 12.422 8.509 12.768 2.478 1.433 1.160 2.045

(%S/L) 59,93 69,91 47,89 71,86 13,94 8,06 6,53 11,51  

GUZTIRA
HITZAR.KOP. 72 59 40 74 18 13 9 12

(%S/L) 57,60 47,20 32,00 59,20 14,40 10,40 7,20 9,60
UKI. LANGI. 17.873 50.227 19.167 51.197 4.191 1.433 1.160 2.045

(%S/L) 31,60 88,81 33,89 90,53 7,41 2,53 2,05 3,61  

* Independenteak (sindikatu gabeak)



47. taula.  Bizkaian erregistratutako hitzarmenak izenpetzerakoan langileen
ordezkarien parte hartzea (2003)

LABek, antzeman diren hitzarmenetan, hirutik bat eta gehiago izenpeturik du eta hitzar-
men hauek langileen erdiak baino gehiago ukitzen zituzten. Sindikatu honek bere pisurik
handiena Gipuzkoako sektore negoziazioan dauka. Bere parte hartzea, berriz, behera egi-
ten du hitzarmenak izenpetzerakoan eta bai hitzarmen hauek ukituriko langileen ehune-
koan ere, sektoreko hitzarmen batzuk ez baititu sinatu. 

48. taula.  Gipuzkoan erregistratutako hitzarmenak izenpetzerakoan langileen
ordezkarien parte hartzea (2003)
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NEGOZIATZAILEAK

ELA CCOO LAB UGT LSB ESK BESTE S. G.*

SEKTORE
HITZAR.KOP. 18 21 10 24 3 1 3 0

(%S/L) 50,00 58,33 27,77 66,66 8,33 2,77 8,33 0,00
UKI. LANGI. 37.457 108.779 74.421 130.595 1.288 8.911 2.807 0

(%S/L) 26,47 76,87 52,59 92,29 0,91 6,29 1,98 0,00  

ENPRESA
HITZAR.KOP. 119 80 45 86 16 15 13 23

(%S/L) 64,67 43,48 24,45 46,74 8,69 8,15 7,06 12,50
UKI. LANGI. 19.639 18.870 11.315 17.719 4.810 2.232 2.845 5.609

(%S/L) 72,41 69,57 41,72 65,33 17,73 8,23 10,49 20,68

GUZTIRA
HITZAR.KOP. 137 101 55 110 19 16 16 23

(%S/L) 62,27 45,91 25,00 50,00 8,63 7,27 7,27 10,45
UKI. LANGI. 57.096 127.649 85.736 148.314 6.098 11.143 5.652 5.609

(%S/L) 33,86 75,90 50,85 87,96 3,61 6,61 3,35 3,32  

* Independenteak (sindikatu gabeak)

ELA CCOO LAB UGT LSB ESK BESTE S. G.*

SEKTORE
HITZAR.KOP. 11 17 13 16 0 1 0 0

(%S/L) 45,83 70,83 54,16 66,66 0,00 4,16 0,00 0,00
UKI. LANGI. 12.016 44.590 33.156 43.531 0 4.448 0 0

(%S/L) 25,91 96,14 71,49 93,86 0,00 9,59 0,00 0,00 

ENPRESA
HITZAR.KOP. 38 23 30 16 1 4 2 2

(%S/L) 65,51 39,65 51,72 27,58 1,72 6,89 3,44 3,44
UKI. LANGI. 7.894 6.913 7.675 6.183 1.200 1.718 1.289 119

(%S/L) 70,23 61,50 68,28 55,01 10,67 15,28 11,46 1,06

GUZTIRA
HITZAR.KOP. 49 40 43 32 1 5 2 2

(%S/L) 59,75 48,78 52,44 39,02 1,22 6,09 2,44 2,44
UKI. LANGI. 19.910 51.503 40.831 49.714 1.200 6.166 1.289 119

(%S/L) 34,55 89,39 70,86 86,28 2,08 10,70 2,23 0,20

* 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 2002. urtekoekin alderatzen baditugu, behera egiten du
izenpetu dituen hitzarmenen ehunekoak, baina apurtxo bat gora egiten du hitzarmen
hauek ukitu dituzten langileen ehunekoak. 

49. taula.  EAEko lurralde arteko eremuan erregistratutako hitzarmenak
izenpetzerakoan langileen ordezkarien parte hartzea (2003)

USOk, aztergai izan ditugun hitzarmenen %9 izenpetzerakoan parte hartu zuen, eta
hauek langileen %4 ukitu zituzten. Beheratxo egiten du izenpetu dituen hitzarmenen ehu-
nekoak, baina hitzarmen hauek ukitu dituzten langileen ehunekoak gora egin du. 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. 

Beste alde batetik, erregistraturiko hitzarmenen %6etan eragina duten beste sindikatu
batzuen  gaineko informazioa ere jaso dugu, izan ere, hitzarmen hauek langileen %3 uki-
tzen dituzte. Hitzarmen kolektibo batzuk sinatu dituzten sektoreko sindikatuak dira, hala
nola STEE-EILAS, edo pisu txikikoak, CGT bezala. 

Sindikatu gabeko ordezkariei dagokienez (eskuarki independente deritzenak), EAEn erre-
gistraturiko enpresa hitzarmenen %11 izenpetu dituzte hauek, eta hitzarmen hauek eremu
horretako langileen %15 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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ELA CCOO LAB UGT LSB ESK BESTE S. G.*

SEKTORE
HITZAR.KOP. 5 3 5 3 1 2 0 0

(%S/L) 83,33 50,00 83,33 50,00 16,66 33,33 0,00 0,00
UKI. LANGI. 23.017 3.584 6.994 3.584 833 2.384 0 0

(%S/L) 99,86 15,55 30,34 15,55 3,61 10,34 0,00 0,00 

ENPRESA
HITZAR.KOP. 14 9 6 4 0 1 1 3

(%S/L) 93,33 60,00 40,00 26,66 0,00 6,66 6,66 20,00
UKI. LANGI. 3.242 2.703 2.356 1.925 0 940 940 930

(%S/L) 98,57 82,18 71,63 58,53 0,00 28,58 28,58 28,27

GUZTIRA
HITZAR.KOP. 19 12 11 7 1 3 1 3

(%S/L) 90,48 57,14 52,38 33,33 4,76 14,28 4,76 14,28
UKI. LANGI. 26.259 6.287 9.350 5.509 833 3.324 940 930

(%S/L) 99,71 23,87 35,50 20,92 3,16 12,62 3,57 3,53

* Independenteak (sindikatu gabeak)



15. grafikoa.  Langileen ordezkariak EAEn erregistratuta eta 2003an indarrean diren
hitzarmenak izenpetzerakoan (hitzarmen kolektiboen %)

16. grafikoa.  Langileen ordezkariak EAEn erregistratuta eta 2003an indarrean diren
hitzarmenak izenpetzerakoan (ukituriko langileen %)

Nolanahi den ere, esan beharrekoa da izenpetzerakoan parte hartzea eta lehenago aipa-
tu dugun ordezkagaitasuna ez direla gauza bera. Era berean, izenpetzean ehuneko han-
diago bat izateak ez du esan nahi sindikatu batek presentzia handiagoa izan duenik
negoziazio mahaietan, zeren eta sindikatuen artean negoziatzerakoan desadostasun ba-
tzuk sortu zirela eta, sindikatu batzuek ez baitzituzten izenpetu hitzarmen batzuk. Hori
dela kausa, jarraian presentzia eta izenpetzea alderatzen dituzten grafikoak erakutsiko
ditugu. 
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17. grafikoa.  Sindikatu gehiengodunek parte hartu duten eta izenpetu dituzten
hitzarmen kopurua

18. grafikoa.  Sindikatu gehiengodunek parte hartu duten eta izenpetu dituzten
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 lau langileta-
rik hiru ukitzen dituzte. “Enpresarien beste elkarte batzuk oro har” izenburupean sailkatu-
takoek, sektore hitzarmenen erdiak baino gehiago izenpetzerakoan parte hartu dute,
baina langile kopuru txikiagoa ukitu dute (%51). 2002. urteko hitzarmenekin alderatuz
gero, behera egiten du Confebasken antolaturiko elkarteen parte hartzeak, zeren eta ez
baita akordiorik erdietsi zenbait sektoretan (Gipuzkoako siderurgia, Bizkaiko metalaren
merkataritza, eta abar) eta enpresarien beste elkarteen parte hartzeak, berriz, gora egiten
du. 
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50. taula.  EAEn erregistratu diren sektoreko hitzarmenak izenpetzerakoan
enpresarien elkarteek izan duten parte hartzea (2003)

19. grafikoa.  EAEn erregistratu diren sektore hitzarmenak izenpetzerakoan
enpresarien elkarteek izan duten parte hartzea (2003)

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 %26 ukitu zituzten. 

2002ko 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  (2003)

73

NEGOZIATZAILEAK

HITZARMENAK UKITUTAKO
LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

CONFEBASK 45 54,21 175.265 75,01

BESTE 45 54,21 127.186 50,93

Confebask Enpresarien beste
elkarte batzuk

Hitzarmen kolektiboen % Ukitutako langileen %
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54.21 54.21

75.01

50.93

HITZARMENAK UKITUTAKO
LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

SEA 10 55,55 28.427 73,29

BESTE 8 44,44 10.359 26,71



Bizkaiari dagokionez, CEBEK-ek sektoreko hamar hitzarmenetarik sei izenpetzerakoan
parte hartu zuen, eta hitzarmen hauek hamar langiletarik ia zortzi ukitu zituzten. Beste
elkarte batzuek, berriz, sektoreko hitzarmenen ia %42 izenpetu dituzte, eta hauek sekto-
reko negoziazioak ukitzen zituen langileen ia heren baten lan harremanak arautu dituzte. 

2001. urteko negoziazio kolektiboari gagozkiola, gorabehera txiki batzuk egon dira
CEBEK-en eta enpresarien beste elkarte batzuen parte hartzeari dagokionean, zeren eta
2003. urteko negoziazioak hitzarmen batzuk utzi baitzituen izenpetu gabe. 

52. taula.  Bizkaian erregistratu diren sektore hitzarmenak izenpetzerakoan
enpresarien elkarteek izan duten parte hartzea (2003)

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

2002. urteko negoziazio kolektiboari dagokionez, behera tegin du Adegiren parte har-
tzeak, zeren eta sektore garrantzitsu batzuetan ez baita akordiorik erdietsi (adibidez: side-
rometalurgia), halaber, enpresarien beste elkarte batzuen parte hartzeak ere behera egin
du, zeren eta 2003. urteko negoziazioak hitzarmen batzuk izenpetu gabe utzi baitzituen. 

53. taula.  Gipuzkoan erregistratu diren sektore hitzarmenak izenpetzerakoan
enpresarien elkarteek izan duten parte hartzea (2003)
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HITZARMENAK UKITUTAKO
LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

CEBEK 23 63,88 112.909 79,79

BESTE 15 41,66 54.394 38,44

HITZARMENAK UKITUTAKO
LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

ADEGI 12 50,00 33.929 73,16

BESTE 16 66,66 39.386 84,92



54. taula.  EAEko lurralde arteko eremuan erregistratu diren sektore hitzarmenak
izenpetzerakoan enpresarien elkarteek izan duten parte hartzea (2003)

Lurralde arteko eremuko hitzarmenetan, Confebasken antolaturiko enpresarien elkarteek
ez dute parte hartu horietariko bakar bat ere izenpetzerakoan, aitzitik, enpresarien beste
elkarte batzuek azterturiko sei akordioak sinatu dituzte. 
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NEGOZIATZAILEAK

HITZARMENAK UKITUTAKO
LANGILEAK

Kopurua % Kopurua %

CONFEBASK ------- ------- ------- -------

BESTE 6 100,00 23.047 100,00





7. kapitulua

Edukiaren azterketa





7. EDUKIAREN AZTERKETA

Hitzarmen kolektiboetako artikuluak aztertzeko, 2003rako indarraldia zuten erregistratuta-
ko hitzarmenen 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, negoziazioa, etenga-
be berrikusi behar diren gaiei dagokienez aztertzen da, batez ere eduki ekonomikoak,
lanaldia, eta gatazkak ebazteari buruzko akordioak; bestetik, puntu zehatzak aztertzera-
koan lanbide sailkapenari dagokiona hautatu da txosten hau egiteko. 

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

Informazio osagarri gisa, I. Eranskinak hitzez hitz jasotzen ditu aztergai izan ditugun 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

Aldeek, 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

2003. urterako, hitzarmenetan batez besteko soldata igoera %4,11koa izan da, Estatuan
oro har lortutakoa baino handiagoa, alegia, han %3,67koa 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 %4,25 igo ziren, eta enpresako hitzarmenak, berriz, %3,63 igo ziren.
Estatuko hitzarmenetan ere joera hauxe bera agertzen da, izan ere, sektore hitzarmene-
tan batez besteko igoera %3,76koa izan zen, eta enpresako hitzarmenetan, berriz,
%2,92koa. 

Beste alde batetik eta EAEko enpresa hitzarmenen barnean, badaude desberdintasun
esanguratsu batzuk, izan ere, enpresa pribatuetan soldata igoera %3,66koa izan zen, eta
publikoetan, berriz, %3,47koa. 

2003. urtean eman daiteke egiazko soldaten igoera gertatu dela, batez besteko soldata
igoera haztatua konparatzen badugu inflazio tasarekin (2003. urteko batez besteko KPIa
%2,8 EAEn), indize hau baino handiagoa da, beste faktore batzuk kontuan hartu gabe.
Soldata igoera hau gertatu ahal izan da, orokorrean begiraturik, 2003. urtean erregistra-
tutako hitzarmenetan itundutako soldata igoerak (%4,62) direla medio, ezen handiagoak
izan baitziren beste aldi batzuetan sinatu eta 2003. 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 (EAEko ingurumen hezkuntzako ikastegiak, Gipuzkoako kirol eta ikus-
kizunetako lokalak, Bizkaiko fruitu biltegizainak, eta abar) eta enpresatan (Ubis, BBK,
Zamakona Ontziolak, OTA Bilbao, eta abar) gertatu da hala. Are arraroagoak izan dira
beste KPI batzuei lotutakoak (Europako Batasunekoa Guardian enpresan, euro zonako-
an Tuboplasten, Arabako KPIa Fundición Alcasting enpresan, Gipuzkoako KPIa Hiriarte-
ko Autobusetan, eta abar). Azkenik, gutxi izan dira soldatak izoztea itundu duten
hitzarmenak (adibidez: Arteche). 

55. taula.  Soldata igoerak, 2003

Emaitza hauek 2002. urtekoekin alderatuz gero oso nabarmen agertzen dira ondoko sujet
hauek: 

1) Soldata igoeraren beherakadatxoa, enpresa pribatuetako hitzarmenetan soldata igo-
erak jaitsi direlako.  

2) Soldata igoera handiagoa sektoreko hitzarmenetan. 

3) Diferentzial txikiagoa dago soldata igoeren artean enpresa pribatu eta publikoen
artean. 
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Soldata igoera Batez besteko inflazioa

EUSKAL ESTATUA (*)
AUTONOMIA ERKIDEGOA

SEKTOREA 4,25 3,76

ENPRESA 3,63 2,92

PRIBATUA 3,66 2,35

PUBLIKOA 3,47 2,35

GUZTIRA 4,11 3,67

(*)  Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa



4) Berriro ere, Estatuan oro har lortutakoak baino EAEn soldata igoera handiagoak
erdietsi izana. 

5) 2003. urtean lortu den soldaten erosteko ahalmenaren igoera, 2002. urtean lortutakoa
baino handiagoa . 

56. taula.  Soldata igoerak, 2002

57. taula.  EAEn 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: 

• Bizkaian, Gipuzkoan eta EAEko lurralde arteko eremuan soldata igoera EAEko batez
bestekoa baino handiagoa izan da, eta Araban eta EAEn eragina duten Estatuko ere-
muan, berriz,  batez besteko hori baino soldata igoera txikiagoak adostu ziren. 
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EUSKAL ESTATUA (*)
AUTTONOMIA ERKIDEGOA

SEKTOREA 4,17 3,86

ENPRESA 3,94 3,63

PRIBATUA 4,06 3,96

PUBLIKOA 2,78 2,83

GUZTIRA 4,13 3,84

(*)  Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa

2002 2003

ENPRESA PRIBATUA 4,06 3,66

ENPRESA PUBLIKOA 2,78 3,47

ALDEA -1,28 -0,19

2001 2002 2003

EAE Estatua EAE Estatua EAE Estatua

SOLDATA
4,24 3,68 4,13 3,84 4,11 3,67IGOERA

ALDEA 0,56 0,29 0,44



Lurralde bakoitzean izandako joerak antzekoak dira: enpresa hitzarmenetan baino sekto-
re hitzarmenetan soldata igoera handiagoak, eta enpresa hitzarmenen artetik, enpresa
pribatuetakoek baino enpresa publikoei dagozkienek igoera txikiagoa izan zuten, Bizkaian
eta EAEn eragina duten Estatuko eremuan izan ezik. 

59. taula.  Soldata igoerak lurralde eremuaren arabera, 2003

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

Beste alde batetik, aztertuak izan dira orobat soldata igoerak erregistro data kontuan har-
turik. 

61. taula.  2003rako soldata igoerak hitzarmenen erregistro urtearen arabera 
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* LUR.ART. = Lurralde arteko eremua

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR.ART.* EAE ESTATUA GUZTIRA

SEKTOREA 4,01 4,36 5,24 4,81 4,51 3,23 4,25
ENPRESA 3,92 3,65 4,35 4,12 3,89 3,09 3,63

PRIBATUA 3,97 3,63 4,36 4,85 3,92 3,04 3,66
PUBLIKOA 3,06 3,90 4,20 3,49 3,63 3,30 3,47

GUZTIRA 3,98 4,24 5,07 4,70 4,39 3,19 4,11

1999 2000 2001 2002 2003

SEKTOREA 2,47 3,89 4,34 4,17 4,25

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

GUZTIRA 2,50 3,88 4,24 4,13 4,11

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR.ART.* EAE ESTATUA GUZTIRA

2003 03-04 2003 03-04 2003 03-04 2003 03-04 2003 03-04 2003 03-04 2003 03-04
aur. aur. aur. aur. aur. aur. aur. aur. aur. aur. aur. aur. aur. aur.
err. err. err. err. err. err. err. err. err. err. err. err. err. err.

SEKTOREA 3,94 4,18 3,70 4,92 4,94 5,50 5,93 4,68 4,03 4,93 3,34 3,12 3,87 4,60

ENPRESA 3,89 3,94 3,68 3,63 4,11 4,71 4,66 3,92 3,89 3,89 3,14 3,03 3,62 3,65

PRIBATUA 4,00 3,94 3,61 3,65 4,10 4,77 4,66 5,13 3,90 3,93 3,11 2,93 3,63 3,69

PUBLIKOA 2,30 3,85 4,27 3,29 4,20 4,20 ----- 3,49 3,74 3,57 3,31 3,29 3,55 3,44

GUZTIRA 3,93 4,07 3,69 4,70 4,75 5,38 5,51 4,58 4,00 4,72 3,28 3,09 3,82 4,39

2003 aur. err.: 2003 aurretik erregistraturiko hitzarmenak
03-04 urt. err.: 2003-2004 urteetan erregistraturiko hitzarmenak 



2003. urterako itundutako soldata igoerak txikiagoak izan ziren urte horretarako 2003
aurretik itundu ziren hitzarmenetan, 2003an eta 2004an erregistratu ziren hitzarmenetan
baino, bereziki sektore eremuan, izan ere, enpresa eremuan, antzekoak izan ziren. 

Ondoko grafikoan igoera hauen bilakaera agertzen da orokorrean. Halatan, bada,
20023rako, 2003an erregistraturiko hitzarmenetako soldata igoerak aurreko urteetan erre-
gistraturikoak baino zertxobait handixeagoak izan ziren, alabaina 2004an erregistraturi-
koetan soldata igoera txikiagoak itundu zituzten. 

21. grafikoa.  2003rako 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
%2.4 hazi zen 2003. urtean, eta hazkunde ekonomiko hau EBkoa (%0,7) baino handia-
goa izan zen, eta Estatukoaren (%2,4) berdina, eta honek abiadura handitze bat adieraz-
ten du 2002. urtearen aldean (%1,7). Beste alde batetik, salneurrien bilakaera aurreko
urtean baino hobea izan zen, eta inflazioak %2,6ko igoera izan zuen – abendutik aben-
dura bitartean- (%2,6 Estatuan). 

Lan merkatuak halako bilakaera positibo bat izan zuen, eta lana duen biztanleriaren inoiz-
ko kopururik handiena lortu zen, hots, 896.300 lagun enplegaturik (%0,9ko igoera), lan
kontratazioaren igoerari esker (Enpleguko Institutu Nazionalean erregistratutako kontrata-
zioaren %5,2eko igoera), baina aldi baterako kontratazioaren txandakatzeak ere gora egin
zuen. Halatan, 2003an EAEko langabezia tasa %8,36koa izan zen, Europako batez bes-
tekotik (%8) hurbil, eta bereziki gazteak eta emakumeak jotzen zituela. 

Ekonomiak etorkizunean izango duen bilakaerari buruzko segurtasun eza dela eta, aurre-
ko urteetakoak baino soldata igoera txikiagoak adostu zituzten. Jarduera sektoreei begi-
ra, eraikuntzakoa gailentzen da besteek baino igoera handiagoa baitu. Aitzitik, nekazaritza
eta arrantzak, zerbitzuen sektoreak eta industriak batez bestekoa baino soldata igoera txi-
kiagoak izan zituzten. 
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3,82

4,62

3,96

200420032003 aurretik



62. taula.  2003an indarrean diren hitzarmenetako soldata igoerak 
ekonomiaren sektoreen arabera 

B. SOLDATAK BERRIKUSTEKO KLAUSULAK

Puntu honetan, aztertuko ditugu hitzarmen batzuen edukia eta hitzarmenok jasotzen
dituzten klausulen eragina, itundutako soldata igoerari eusten edo eta bermatzen ahale-
gintzen baitira, hain zuzen ere. 

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 gehiengoa ez izan (2003. urterako indarraldia duten hitzarmenen
%46), guztiarekin ere, beren eraginak garrantzi handiagoa irabazten du, langileen %52
ukitzen dituztela kontuan hartuz gero. Soldata igoerak finkatzeko, hitzarmen kolektibo
hauek 2003. urteko KPIa erabiltzen zuten erreferentziatzat. 

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

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

SEKTOREA 3,10 3,71 5,81 4,23 4,25

ENPRESA 3,66 3,69 3,12 3,55 3,63

PRIBATUA 3,66 3,70 3,11 3,58 3,66

PUBLIKOA ------- 3,30 3,30 3,49 3,47

GUZTIRA 3,29 3,71 5,79 4,10 4,11



63. taula.  2003an indarrean izanik, soldatak bermatzeko klausula daukaten
hitzarmen kolektiboak 

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

64. taula.  2002an indarrean izanik, soldatak bermatzeko klausula daukaten
hitzarmen kolektiboak
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HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 46 36,80 38.800 68,61

BIZKAIA 85 38,63 96.414 57,18

GIPUZKOA 15 18,29 6.027 10,46

LURRALDE ARTEKOA 3 14,28 908 3,44

EAE 149 33,26 142.149 45,98

ESTATUKO EREMUA 163 70,87 65.292 71,19

GUZTIRA 312 46,01 207.441 51,75

HITZARMEN % UKITUTAKO %
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

ESTATUKO EREMUA 140 62,22 69.361 74,92

GUZTIRA 285 41,66 189.113 41,85

Araba Bizkaia Gipuzkoa Lurralde artekoak Estatukoak

%47

%19%31

%3
%0



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

1) Hitzarmen kopuruari dagokionez, gora egiten du 2003ko soldata igoerentzako klau-
sulak dituzten urte honetako hitzarmenen ehunekoak. 

2) Ukitutako langile kopuruari dagokionez, ia bi puntu gora egiten du. 

65. taula  Soldatak bermatzeko klausula duten hitzarmenen bilakaera 
(ukitutako langile kopuruaren arabera)

Azaltzeko moduari dagokionez, berme hau jasotzen duten hitzarmenek, eskuarki, KPIa-
ren bilakaerari loturik jasotzen dute, erosteko ahalmen jakin bat mantentzeko edo ber-
matzeko xedea dutela. 

66. taula.  2003rako soldatak bermatzeko klausularen ondorio ekonomikoak 

A.- Aplikazio eremuaren arabera

Klausula mota honen egiazko ondorio ekonomikoek aurreko urtean (%0,83) baino
garrantzi txikiagoa (%0,32) izan dute, eta hala izan da, batez ere, zeren eta halako klau-
sula bat jasotzen zuten hitzarmen gehienetan, 2003rako aurreikusitako KPIaren (%2) eta
urte bereko (03abe/02abe) benetako KPIaren, hots, %2,6 (baita EAEn ere), arteko aldea-
ren araberakoa baitzen, hau dela eta aldea 2002an baino txikiagoa izan zen. Halaber,
klausula hau jasotzen zuten hitzarmen gehienek bakarrik gorako berrikuspena jasotzen
zuten. Orobat zenbait hitzarmenek gehigarrizko puntu batzuk xedatzen zituzten igoerara-
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2001 2002 2003

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

ARABA 33.065 59,39 37.907 67,70 38.800 68,61
BIZKAIA 91.896 46,78 74.071 47,10 96.414 57,18
GIPUZKOA 3.682 3,13 7.061 5,04 6.027 10,46
LUR.ARTEKOA. 758 2,98 713 2,83 908 3,44

EAE 129.491 32,75 119.752 33,33 142.149 45,98
ESTATU EREM. 71.367 73,58 69.361 74,92 65.292 71,19

GUZTIRA 200.858 40,80 189.113 41,85 207.441 51,75

Uki. langi. = ukitutako langileen kopurua

SOLDATA BERME SOLDATA
IGOERA BERME KLAUSULAREN IGOERA
KLAUSULARIK ONDORIO GUZTIRA

GABE EKONOMIKOAK

SEKTOREA 3,95 0,30 4,25

ENPRESA 3,22 0,41 3,63

PRIBATUA 3,27 0,39 3,66

PUBLIKOA 2,91 0,56 3,47

GUZTIRA 3,79 0,32 4,11



ko behin betiko KPIaren gainetik hainbat arrazoi direla medio, batzuetan soldata hobe-
kuntza orokor gisa, eta beste batzuetan helburu jakin batzuei loturik (produktibitatea,
emaitzak, eta abar). 

B.- Lurralde eremuaren arabera

C. SEKTOREKO 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 jarduerak hain desberdinak izanik, sektore bakoitza-
rentzat aukeratutako kategoriek ez dute zertan bat etorri sektoreen artean; guztiarekin
ere, eta argitasun ahal denik handiena emate aldera, taldeak homogeneizatzen saiatu
gara antzeko ezaugarriak bilatuta. 

a) Siderometalurgiakoa industria 

67. taula.  Siderometalurgiako industriaren 2003ko soldata taulak
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SOLDATA BERME SOLDATA
IGOERA BERME KLAUSULAREN IGOERA
KLAUSULARIK ONDORIO GUZTIRA

GABE EKONOMIKOAK

ARABA 3,63 0,35 3,98

BIZKAIA 3,90 0,34 4,24

GIPUZKOA 4,94 0,13 5,07

LURRALDE ARTEKOA 4,64 0,06 4,70

EAE 4,11 0,28 4,39

ESTATUKO EREMUA 2,73 0,46 3,19

GUZTIRA 3,79 0,32 4,11

ARABA* BIZKAIA** GIPUZKOA***

LIZENTZIATUA 19.992,38 22.584,53 25.865,57

TAILER MAISUA 16.461,78 15.758,85 18.634,20

1. MAILAKO OFIZIALA 15.710,29 13.883,62 16.801,84

ESPEZIALISTA 13.342,47 13.013,00 15.124,20

PEOIA 13.072,01 13.013,00 15.124,20

*  Eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektiboa
** Urteko ordainsaria pizgarririk izan ezean
*** 2002rako ordainsari eguneratua (pizgarririk izan ezean, zeren eta 2003an ez baitzen hitzarmenik izan, baina Adegik %4,5eko
soldata igoera gomendatu zuen).



Lehen analisi batek erakusten digu sektore honetan Gipuzkoako langileek dituztela sol-
data mailarik hoberenak, eta Bizkaiko sektorekoek, berriz, ordainsari apalenak dituztela,
lizentziatu kategorian 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 dutela ondorioztatzen da: 

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . urteko 1.7435 orduko lanaldia 

• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . urteko 1.708 ordu lanaldi zatituan
urteko 1.688 ordu lanaldi etengabean

• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . urteko 1.710 ordu lanaldi zatituan (2002)
urteko 1.695 ordu lanaldi etengabean (2002)

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

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

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

• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 40,68€ (3 egun edo gutxiagoko joan-etorriengatik
2002an, baina Adegik 42,31€ gomendatu zituen
2003rako)

Era berean, Gipuzkoako siderometalurgia sektoreak badauka gizarte aurreikuspen osa-
garri konpromiso bat, Geroa BGAEaren bidez. Geroari egindako ekarpenak, kotizazio
oinarriaren %3,5 dira, enpresarien ekarpenei %1,75 dagokiela eta gainerako %1,75 lan-
gileei (hitzarmenik ez dagoela eta, Adegik, 2003an ekarpenek maila horretan irautea
gomendatu zuen). 

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 2003rako 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  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.740 ordu urtean
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.736 ordu urtean
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.716 ordu urtean

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

69. taula.  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, Geroa BGAEaren bidez. Geroari 2001.01.01etik egindako ekarpe-
nak, kotizazio oinarriaren %2,5 dira, enpresarien ekarpenei %1,25 dagokiela eta
gainerako %1,25 langileen ekarpenei.

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 23.697,50 22.600,61 33.739,55

ARDURADUNA 20.034,95 19.364,83 22.246,28

1. MAILAKO OFIZIALA 18.533,80 17.697,14 19.589,04

PEOI ARRUNTA 16.369,42 14.725,60 17.188,97

DIETA OSOA KILOMETROAK

ARABA 27,07€ 0,27€./km.tik 0,30€./km.ra

BIZKAIA 34,57€ 0,24€./km.tik 0,28€./km.ra

GIPUZKOA 30,65€ 0,25€./km.tik 0,26€./km.ra



c) Ostalaritza

70. taula.  Ostalaritza sektoreko 2003rako soldata taulak

Aurreneko azterketa batean, Gipuzkoako ordainsariak beste bietan baino handiagoak
direla islatzen da, eta Bizkaia, berriz, ordainsari apalenak dituen lurraldea dugu. 

Urteko lan denborari erreparatzen badiogu:

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.761 ordu urtean
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 ordu urtean
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.747 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 2003rako soldata taulak

Arabako hitzarmena da hiruretan ordainsaririk apalenak ituntzen dituena –nahiz eta berri-
tu den bakarra izan- eta Gipuzkoakoa, berriz, ordainsaririk handienak finkatzen dituena. 

Haietariko bakoitzean finkatutako lanaldiei dagokienez: 

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.766 ordu urtean
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.770 ordu urtean (2001)
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.739 ordu urtean (2002)
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ARABA* BIZKAIA GIPUZKOA

SUKALDEBURUA 16.980,32 15.983,55 17.149,54

BARRABURUA 15.700,30 15.983,55** 17.149,54**

ZERBITZARIA 14.669,00 14.105,40 14.749,18

LAGUNTZAILEA 13.610,80 13.321,35 14.061,83***

ARABA BIZKAIA* GIPUZKOA**

LIZENTZIATUA 19.200,90 18.028,25 20.903,10

MERK. ZERBITZUBURUA 14.263,35 14.740,24 17.316,15

SALTZAILEA 12.069,75 13.932,10 14.556,45

SALTZAILE LAGUNTZ. 10.971,75 12.705,95 13.496,40

* Ostatatze izan ezik beste sektoreak     ** Mostradoreko lehen arduraduna     *** Kafetegiko laguntzailea

* Ez zen akordiorik izan sektorean 2002rako ez 2003rako, hori dela eta, adierazitako ordainsariak 2001. urtekoak dira  
**  2002rako eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektiboa, 2003rako ez zelako akordiorik izan



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

Beste ordainketa kontzeptu batzuei gatxezkiola, kilometro, otordu eta ostatu ordainetara-
ko Arabako hitzarmenean ez da kopuru finkorik finkatzen, eta langilearen gastuak egiaz-
tagiria aurkeztu ondoren ordaintzen dira, diru konpentsazio bat gehituta (3,22€)
egiaztatzea ezinezkoa gertatzen den gastuetarako. Bizkaikoan, berriz, kilometro, otordu
eta ostatu ordain oso bat finkatzen da, hau da, eguneko 43,90€ (2001), eta Gipuzkoako-
an ordain hau eguneko 37,714 ¤ da ostatu gastuetarako, 1,612€ gosari gastuetarako,
14,130€ bazkari gastuetarako y 10,247€ afari gastuetarako (2002). 

Beste alde batetik, Gipuzkoako metalaren merkataritza sektoreak badauka gizarte aurrei-
kuspen osagarri konpromiso bat, Geroa BGAEaren bidez. Geroari 2000.01.01etik egin-
dako 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 2003rako soldata taulak

Sektore honetan ordainsaririk altuenak kategoria guztietan Gipuzkoakoak dira, Bizkaiare-
kin alde nabarmena dagoela. 

Beste aldagai batzuen analisiari dagokionez, esanguratsua da itundutako lanaldia:  

• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.756 ordu urtean (2002)
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.758 ordu urtean (2002)

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 (2002ko ordainsariak, 2003rako ez delako akordiorik izan)
*** 2002ko ordainsariak, 2003rako ez delako akordiorik izan 



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 garraioko 2003rako soldata taulak

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

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

• Araba  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.752 ordu urtean
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.754 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 Beste estatu batzuetan

Bazkaria 11,25€ 14,07€

Afaria 10,46€ 13,05€

Ohea 11,25€ 20,11€ *
Gosaria 4,83€ -
Guztira 37,79€ 47,23€

* Ohea eta gosaria
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

ESTATUKO GIDARIA 14.979,64 17.250,45 16.439,24*

ESKUALDEKO GIDARIA 14.555,33 16.218,15 -------

TOKIKO GIDARIA 14.357,28 15.593,25 15.972,31**

GIDARI LAGUNTZAILEA 13.184,19 15.459,15 15.185,61

ZAMA LAN. LANGILEA 13.184,19 14.842,20 14.667,93

* Bideko mekanikari gidaria ** Banaketa gidaria



• Bizkaia:

Ohea 14,50€

Gosaria 3,73€

Bazkaria 10,12€

Afaria 9,82€

Guztira 38,17€

• Gipuzkoa:

Bazkaria edo afaria 11,383€

Gosaria eta ohea 11,187€

Ordain osoa 33,965€

Ordain osoak nazioarteko garraioan:

Alemania 61,135€ Belgika 46,029€

Frantzia 36,874€ Herbehereak 64,384€

Ingalaterra 46,849 libras Italia 44,295€

Marroko 35,253€ Portugal 32,728€

Suitza 60,698€

Beste alde batetik, Gipuzkoako merkantzien errepideko garraioko sektoreak badauka
gizarte aurreikuspen osagarri konpromiso bat, Geroa BGAEaren bitartez. Hartara, bada,
Geroari 2003.01.01etik egindako ekarpenak, kotizazio oinarriaren %1 dira, enpresarien
ekarpenei %0,5 dagozkiela eta gainerako %0,5 langileen ekarpenei, eta 2004.01.01etik
egindako ekarpenak, berriz, kotizazio oinarriaren %1,5 izango dira, enpresarien ekarpe-
nei %0,75 dagozkiela eta gainerako %0,75 langileen ekarpenei, alegia. 

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

A. LANALDIA

a) Lanaldiaren iraupena

Atal honetan, 2003. urteko negoziazioan itundu den lanaldiaren iraupena zein izan den
azalduko dugu, hau da, hitzarmen berrietan itundutakoa eta berariaz aurtengo berritu
diren hitzarmenetakoa. 

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 hartarako aukera ematen badu,
urte osorako zenbaketan ezarri dugu lanaldia eta, parekatze hau ezin egin izan denean,
bihurketa taula bat erabili dugu, honako txosten hau egiten hasi ginenetik erabili izan
duguna, alegia, halatan, erdietsitako datuak aurreko aldietakoekin homogeneoak izan dai-
tezen. 

2003rako itundutako urte osorako batez besteko kopurua 1.699 ordukoa da. Enpresa hi-
tzarmenetan itundutakoa (1.690 ordu/urte) baino sektoreko hitzarmenek finkatutako
lanaldia nabarmen handiagoa da (1.701 ordu/urte). Enpresakoen barnean, berriz, enpre-
sa publikoan adostutakoa (1.646 ordu/urte) baino enpresa pribatuan negoziatutako lanal-
dia (1.696 ordu/urte) handiagoa da.

74. taula.  2003an indarrean diren hitzarmenetan urte osorako adostutako lan ordu
kopurua lurralde eta aplikazio eremuen arabera 

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

Estatu eremuan oro har hitzarmen kolektiboetako lanaldia handiagoa da (1.753 ordu Lan
Ministerioaren arabera) 74. taulan erakutsi dena baino, hau EAEn eragina duten Estatu
eremuko hitzarmenei dagokiela (1.738 ordu) zeren eta Estatu eremuko hitzarmenek era-
gin 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

SEKTOREA 1.741 1.724 1.720 1.318 1.688 1.753 1.701
ENPRESA 1.710 1.676 1.691 1.604 1.683 1.703 1.690

PRIBATUA 1.714 1.680 1.697 1.687 1.694 1.700 1.696
PUBLIKOA 1.643 1.619 1.592 1.534 1.586 1.715 1.646

GUZTIRA 1.731 1.716 1.714 1.363 1.687 1.738 1.699



75. taula.  2003an EAEn eragina duten hitzarmenetan eta Estatukoetan itundutako
lanaldiaren iraupena (urteko ordu kopurua)

Lurralde historikoei begira, Gipuzkoa da urteko 1.714 ordu dituela lanaldi txikiena dauka-
na, eta Araba, da urteko 1.731 ordu dituela lanaldi handiena daukana. Nolanahi den ere,
azpimarratu beharrekoa da Gipuzkoan hainbat sektoretan (adibidez: metalaren merkata-
ritza) akordiorik lortu ez dela eta, batez bestekoa aurreko urte batzuetakoa baino txikia-
goa da. Halaber, enpresa jakin batzuek Bizkaian izan duten eragina (adibidez: zerbitzu
enpresak) dela eta, lurralde honetako batez bestekoa jaisten da. 

Jarduera sektoreei begira, aztertutakoetan zerbitzu sektorea da lanaldi murritzena ados-
tu duena, guztizko batez bestekoaren azpitik. Hala ere, nekazaritza-arrantza, industria eta
eraikuntza sektoreek batez bestekoa baino lanaldi handiagoak negoziatu dituzte. 

76. taula.  2003an indarrean diren hitzarmenetan adostutako lan ordu kopurua,
sektore ekonomikoen eta lurralde eremuen arabera 

2003. urtean, ez da akordiorik lortu zenbait sektore garrantzitsutan (adibidez: Gipuzkoako
siderometalurgiako industrian), hori dela eta, itundutako batez besteko lanaldia, benetan
aplikatu behar litzatekeena baino txikiagoa suertatu da. Halatan, bada, berritu ez den hi-
tzarmen bakoitzean indarrean zegoen azkeneko lanaldia kontatuz gero, sektorean aplika-
tu beharreko lanaldia aterako genuke, ondoko taula honetan ageri den bezala. 
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EAE ESTATUA*

SEKTOREA 1.701 1.760

ENPRESA 1.690 1.699

GUZTIRA 1.699 1.753

NEK.-ARRANTZA INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRA

ARABA 1.739 1.735 1.740 1.720 1.731

BIZKAIA 1.643 1.711 1.736 1.715 1.716

GIPUZKOA 1.693 1.712 1.716 1.715 1.714

LUR. ART. ------- 1.680 ------- 1.348 1.363

EAE 1.676 1.717 1.730 1.647 1.687
ESTATU EREM. 1.736 1.734 1.745 1.740 1.738

GUZTIRA 1.715 1.721 1.731 1.675 1.699

* Iturria: Lan Ministerioa



76 bis taula.  2003an, sektoreko hitzarmenetan aplikatu beharko litzatekeen
lanaldia, lurralde eremuen arabera 

Halaber, 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 hitzarmen kolektibo berri batzuk erantsi behar badira, magnitude homogeneoak era-
bili behar izaten ditugu, 2002an eta 2003an indarrean diren hitzarmen batzuen laginare-
kin egiten dugun bezala, lanaldiak jasan duen aldakuntza zehazki ikertu ahal izateko. 

Hitzarmenen lagin adierazgarri baten (hitzarmenen %97 eta hauek ukitzen dituzten langi-
leen %99) azterketa eginik, eta honen bitartez 2002. urterako eta 2003. urterako finkatu-
riko lan denborari buruzko informazioa jasorik, nabarmen agertzen da urte osorako lan
orduen zenbatekoan batez beste 8 ordu eta 9 minutuko jaitsiera izan dela guztira (8 ordu
eta 59 minutu EAEn erregistratu diren hitzarmenen artean), eta lanaldiaren murrizketarik
handiena hiru lurralde historikoen hitzarmenetan finkatutakoa dela (6 ordu Araban eta 10
ordu Bizkaian eta Gipuzkoan). Orokorrean begiraturik, lanaldiaren bilakaera honek, aurre-
ko urtean izan zuen jaitsiera baino zertxobait handiagoa izan duela agertzen du. 

77. taula.  2003/2002 lanaldia laburtzen duten hitzarmen kolektiboak
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LURRALDE URTEKO LANALDI
EREMUA APLIKAGARRIA

ARABA 1.741

BIZKAIA 1.732

GIPUZKOA 1.724

LURRALDE ARTEKOA 1.319

EAE 1.704

ESTATUA 1.751

GUZTIRA 1.712

AZTERTUTAKO LAGINA ALDAKUNTZA

% %
% % Lanaldia Lanaldi

Hitzarmenak Langileak Murrizten duten txikiagoa duten
hitzarmenak langileak

ARABA 97,60 99,70 69,67 74,74

BIZKAIA 99,54 99,96 63,92 77,07

GIPUZKOA 100,00 100,00 54,88 81,61

LURRALDE ARTEKOA 95,24 99,82 35,00 9,35

EAE 98,88 99,67 65,53 71,71
ESTATU EREMUA 92,17 99,51 33,02 46,73

GUZTIRA 96,61 99,62 52,89 65,78



Hitzarmen kolektiboen erdiek baino gehiagok laburtzen zuten 2003. urterako lanaldia
2002. urtekoaren aldean (EAEn erregistratu ziren hitzarmenetan %65). Oro har, azterlan
honetan, lanaldiaren murrizketak hamar langiletarik sei baino gehiago ukitu ditu. Sindika-
tuek eskatzen duten 35 orduko astearen aldarrikapenak lanaldiaren beheranzko joera hau
indartu egin du, guztiarekin ere, arras hitzarmen gutxitan finkatzen da 35 orduko lanaldia
2003. urterako (Estatuaren trenbide kontratak, Bilbo TAO, Donostiako FCC Medio
Ambiente, Berangoko Cespa, El País, Metrobilbao, Basauriko Ferroser, Papresa, eta
abar). Hitzarmen batzuek 35 orduko ezarpena datozen urteetarako geroratzen dute
(2004: Rontealde, Basauriko Segema, 35 orduko benetako lanaldia Tubos Reunidos
enpresan, eta abar; 2005: Arabako eta Gipuzkoako eraikinen eta lokalen garbiketa, Mun-
giako Cespa, TESA txandakako langileentzat, eta abar; 2006: Guenesko FCC Medio
ambiente; 2007: EAEko eskola jantokietako kolektibitateak, Lemona Aurrefabrikatuak,
Belloata Herramientas, eta abar; 2008: Sidenor, eta abar). Aipatu dugun lanaldi laburtze
hau gertatu ahal izateko berebiziko garrantzia izan du hiru lurralde historikoetako sekto-
reko hitzarmen kolektibo nagusietan izandako jaitsiera (siderometalurgiako industria,
eraikuntza, eta abar). 

78. taula.  Itundutako lanaldiaren aldakuntza

Emaitza hauek 2002. urtean eta 2001. urtean erdietsitakoekin alderatuz gero, ondorio
gisa esan genezake 2003. urteak lan orduak laburtzeko joerari eutsi diola aurreko urteko
abiadura bertsuan. 

b) Banaketa irregularra eta aparteko orduak 

Bi gai hauei buruz era bateratuan jardutea hobetsi dugu zeren eta gero eta lotuago baita-
biltza biak hitzarmen kolektiboetako artikuluetan. Negoziazio kolektiboak luze eta zabal
ukitu du lanaldiaren banaketa. Hitzarmen kolektiborik gehienetan lanaldiaren banaketa
era erregularrean gauzatzen bada ere, udako lanaldi etengabeez egokituta, gero eta uga-
riagoak dira, ordea, lanaldiaren banaketa irregularra jasotzen duten hitzarmen kolekti-
boak. Hitzarmenen heren bat baino gehiago izan dira lanaldiaren banaketa irregularraz
nola edo nola aritu direnak eta hauek langileen ia erdiak ukitu dituzte. Lan denboraren
banaketa irregularraren kausei erreparaturik, hauek izan daitezke urtaroari lotutakoak
(ardoaren industria, izozkigintza, eta abar) edo unean unekoak, ekoizpenari lotutakoak
(adibidez: siderurgia) edo zerbitzuei lotutakoak (adibidez: garraioa), eta bai aparteko
orduak gutxitzeko ere. 
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LANALDI LANALDI LANALDI
LABURTZE. 01-00 LABURTZE. 02-01 LABURTZE. 03-02

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

ARABA 8,83 8,23 6,36
BIZKAIA 10,84 7,77 10,69
GIPUZKOA 8,94 11,29 10,02
LURRALDE ARTEKOA 6,10 2,30 1,80

EAE 9,69 8,64 8,99
ESTATU EREMUA 3,84 3,93 5,35

GUZTIRA 8,56 7,70 8,15



2003. urteko negoziazio kolektiboan eguneko eta asteko lanaldi luzeenak finkatu dituzte
(egunean 9 ordu gehienez ingeniaritzan, gehienez 10 ordu eguneko eta 50 ordu asteko
ehungintzan, gehienez 11 ordu eguneko eta 45 ordu asteko Bizkaiko bingoetan, eta bar),
ordu erabilgarrien burtsak (100 ordu Miesa enpresan, 90 ordu FAES-en , 80 ordu Bizkai-
ko berogailu instalatzaileenean, 72 ordu metalgrafiako industrian, 50 ordu Bizkaiko ardo
biltegizainenean, 40 ordu Eusko Trenbideetan, 32 ordu ACB-n eta abar) eta itundutako
lanaldi osoaren gaineko malgutasun  ehunekoak (%10 Gizakia Fundazioan, %5,3
Legaian, eta abar). Alabaina, zenbait kasutan malgutasun mota hau mugatu ere egin izan
da (adibidez: egutegian 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 ondoren, age-
rian jarri da enpresen jardueretan aparteko orduak egiteko dagoen ohikotasuna aldatu
nahi dutela, aparteko aorduak salbuespenezko bihur daitezen, enplegu berriak sortzeko
asmoz. Ildo honetatik, gizarte eragileek 1999. urteko urtarrilean enpleguaren aldeko akor-
dio bat izenpetu zuten Lan Harremanen Kontseiluan, eta bertan aparteko orduak kentze-
ko konpromisoa adierazten zuten –egiturari lotutakoak eta ezinbesteko kasuak izan ezik-
enplegua sortze aldera eta enpresa antolakuntza arrazionalizatzeko xedeaz. 

2003. 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 NH Hoteletan, 54 ordu har hezkun-
tzako ikastetxeetan, 40 ordu Electroluxen, eta abar) edo ondorioak ezartzen dituzte (adi-
bidez: beste enplegu berri bat aparteko  orduetan egindako urteko lanaldi oso baten truke
Bizkaiko arrain kontserbetako sektorean). Hitzarmen batzuek zehaztu egiten dute zein-
tzuk izango diren ezinbesteko kasuetako aparteko orduak eta egitura kontuei lotutakoak.
Beste alde batetik, testu batzuetan, esate baterako errepideko garraioetako hitzarmene-
tan, egiturazkotzat hartzen dituzte aparteko ordu guztiak. Beste hitzarmen batzuetan,
berriz, jardueraren arabera nahitaezkotzat jotzen dira aparteko orduak, hala nola idatziz-
ko prentsako edo itsas garraioko lanei amaiera ematea. 

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
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URTEKO LANALDI URTEKO ORDU LANALDIAREN
ZATITUA ERABILGARRIEN GAINEKO ORDU

(2003) KOPURUA ERABILGARRIEN %

ARABA 1.735 70 4,03
BIZKAIA 1.708 100 5,85
GIPUZKOA 1.710 (2002) 65 (2002) 3,80 (2002)



baino errekargu txikiagoak xedatzen dituzte zenbait kasutan eta beste zenbaitetan erre-
kargu handiagoak.

Ondoren datozen grafikoetan aparteko orduaren ordainketa portzentajeak edo haren kon-
pentsazio atsedenaldi baliokideak islatuko ditugu  hitzarmen kolektiboen kopuruaren ara-
bera eta ukituriko langileen arabera. Xede horretarako, hitzarmenen erdiak baino gehiago
(%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).

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

23. grafikoa.  Ordu arruntaren gainean, aparteko orduaren ordainketaren
portzentajea edo konpentsazio atsedenaldia duten hitzarmen kolektiboak 

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

hitzarmenek ukitutako langileak 
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Aparteko orduak konpentsatzeko, aurrera egiten du, errekargu desberdinak dituela, kon-
pentsazio atsedenaldiak (%200 Segeman, %175 ingeniaritzan, eta abar), eta %75 baino
errekargu txikiagoak ituntzen dituzten hitzarmenen hazkunde txiki bat ere igar daiteke
(%150 Ondeo-Degremonten, %133 Guvac-en, %125 Lorran, %100 Donostiako zinema
emandegietan, eta abar). Nolanahi den ere, asko dira oraindik ere orduko bere diru kon-
pentsazioak oro harreko zenbatekotan ituntzen dituzten hitzarmenak (Aldaiturriaga, Tuy-
per, Gameko, La bacaladera, Servisa, eta abar) edo errekarguen bitartez (%200 janari
pastak, %175 en Sdad. Vascongada de Publicaciones, %150 Bizkaiko bingoetan, eta
abar). Halaber, aparteko orduak konpentsatzeko ordainsariaren eta atsedenaldiaren arte-
ko hautuak ere itundu egiten dira (%200 sasemarren, %175 Petronorren, %150 Aceralia
Perfiles Bergaran, %12n Arabako bidaiarien garraioan, eta abar), zenbait alditan enpre-
sariak aukeratzen duelarik (Bizkaiko ardo biltegizainak, GHI, eta abar), langileak aukera-
tzen duelarik (Bizkaiko etxez etxeko laguntza, BSH Krainel, Crown Cork, eta abar) edo bi
aldeen akordioaren bitartez (Gráficas Santamaría, Guvac, eta abar). Negoziazio kolekti-
boan, atsedenaldia lehenesten duten aukera desberdinak antzeman daitezke (adibidez:
125 konpentsazio atsedenalditan eta %100 dirutan Inyectametalen). Zenbait hitzarmene-
tan konpentsazio mistoak ituntzen dituzte, hau da konpentsazio atsedenaldia gehi diru
konpentsazio bat (adibidez: atsedenaldi ordu bat gehi %75 dirutan Herramientas
Ermuan). Zenbait kasutan konpentsazioa enpresa barnean lortutako akordiora bideratzen
da. 

Gertatu izan da aparteko orduei bestelako mugak ezartzea ere, esate baterako, Gipuz-
koako fruitu handizkarien hitzarmenak zehazten 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 paritarioen barnean bere banaketa finkatzeko. 

7.1.3 Lan gatazkak ebazteari buruzko akordioak 

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

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  jotzen duten hitzarmenak aztertuko
ditugu.

2003. 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). 
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80. taula.  Lan gatazkak ebazteko akordioak, 2003an indarrean diren 
hitzarmen kolektiboetan 

A.- Funtzio eremuaren arabera

B.- Lurralde eremuaren arabera

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 erabi-
li beharreko prozedura motaren aipu soila ere (adib.: arbitrajea). 

25. grafikoa.  lan gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko prozedurak dituzten
hitzarmen kolektiboek ukituriko langileen ehunekoak 
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HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 128 80,00 287.603 91,73

ENPRESA 220 42,47 53.292 61,04
PRIBATUA 200 41,84 45.915 59,43
PUBLIKOA 20 50,00 7.377 73,40

GUZTIRA 348 51,32 340.895 85,04

HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 45 36,00 37.277 65,91

BIZKAIA 119 54,09 155.891 92,45

GIPUZKOA 54 65,85 54.191 94,05

LURRALDE ARTEKOA 13 61,90 23.230 88,21

EAE 231 51,56 270.589 87,53

ESTATUKO EREMUA 117 50,87 70.306 76,65

GUZTIRA 348 51,32 340.895 85,04

67%

%18 15%

Preco ASEC eta beste Prozedurarik gabe



Azterlan honetan ikertutako hitzarmen guztien artetik, hitzarmenen erdiek eta gehiagok
jasotzen dute honelako akordioren bat, indarrean dagoen araudiak batzorde paritarioei
egozten dizkien eskumenak kontuan hartu gabe. 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 %90). Horrenbestez, lan gatazkak
ebazteko akordioak, Precok alegia,  euskal gizarte eragileek izenpetutakoa eta Euskadi-
ko Lan Harremanen Kontseiluak kudeatzen duenak, hitzarmenen erdiak ukitzen ditu, eta
azterlan honetan sartzen diren hamar langiletarik zortzi baino gehiago eta bai 31.000
enpresa ere gutxi gorabehera. Lurraldez lurralde begiraturik, Gipuzkoan erregistraturiko-
ak dira Preco  sendoen onartu duten hitzarmenak, eta Araban erregistraturikoak, berriz,
prozedura hau beren testuetan gutxien jasotzen duten hitzarmenak dira. Halaber, Precok
eragin handiagoa du sektore hitzarmenetan enpresa hitzarmenetan baino, eta hauen ar-
tean enpresa publikoetan baino enpresa pribatuetan gehiago. 

81. taula.  EAEn erregistraturik eta 2003an indarrean izanik, 
Preco jasotzen duten hitzarmenak

A.- Funtzio eremuaren arabera

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

SEKTOREA 69 82,14 236.618 94,76

ENPRESA 140 38,46 29.714 50,01
PRIBATUA 131 38,87 27.377 50,07
PUBLIKOA 9 33,33 2.337 49,23

GUZTIRA 209 46,65 266.332 86,15

HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 34 27,20 35.570 62,89

BIZKAIA 108 49,09 153.341 90,94

GIPUZKOA 54 65,85 54.191 94,05

LURRALDE ARTEKOA 13 61,90 23.230 88,21

EAE 209 46,65 266.332 86,15



26. grafikoa.  PRECOra jotzeko akordioak dituzten EAEn 
erregistraturiko hitzarmenen bilakaera

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

Precok dituen prozedurek (adiskidetzea, bitartekotza 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 jotzen duten klausula hauen edukia eta indar loteslea desber-
din samarra da kasu batetik bestera. Halatan, bada, negoziatu izan dira besterik gabe pro-
zedura hauek erabiltzera bultzatzen duten klausulak, konpromiso zehatzik gabe
orokorrean prozedura hauek erabiltzearen azpian jartzen direnak, 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
batean kokatzen dutenak ere, Precok aukera hau jasotzen ez duen arren. Era beran,
banakoen gatazkak konpontzeko ere Precoren profesionalak erabiltzea jasotzen da ba-
tzuetan hitzarmenetan, alta, hauek ere ez dira jasotzen lanbide arteko akordioan. 

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

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

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

- Gatazka kolektibo mota jakin batzuei buruzko klausula bereziak. Hots: funtsezko alda-
ketak lan baldintzetan, mugikortasuna, produktibitate sistemetako antolakuntzaren alda-
keten eragina, lan egutegia, oporrak, orduen malgutasuna, aldi baterako laneko
enpresen bidez kontratatutako langileek egin ditzaketen lanak, hitzarmenaren batzorde
paritarioan sortzen diren desadostasunak, bereziki soldata erregimena ez aplikatzeaga-
tik.
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Beste talde handi bat egingo dugu Precora jotzeko klausulak, akordioak berak beretzat
hartzen ez dituen gaiei buruzkoak direnean, esate baterako, banakoen gatazken inguru-
koak, gatazka ezohikoak eta gatazka ez diren gaien ingurukoak, arbitraje konpromisoen
ingurukoak, Precorenak ez diren epeak ezarrita edo gatazkan alderdi ez diren beste era-
gile batzuek parte hartzeari buruzkoak. 

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

Halako klausulak noiz onar daitezkeen erabakitzeko ereduak ezartze aldera, Precoren
Batzorde Paritarioak akordio garrantzitsu bat onartu zuen 2003.6.18an, eta bertan finkatu
egiten dira banakoen gatazka hauen nondik norakoen edo arbitratze konpromisoen bal-
dintzak. Lehenengoei dagokienez, hitzarmenaren aplikazioarengatiko banakoen gatazkak
onartuko direla xedatzen du, baldintza batekin betiere, hau da, hitzarmenak berak sortu-
tako organoan aztertuak izan daitezen, edo halakorik egon ezean, enpresan bertan lan-
gileen eta zuzendaritzaren ordezkarien artean. Bigarrenei dagokienez, berriz, enpresako
hitzarmen kolektiboetan gatazka kolektiboei buruz jasotzen diren konpromisoetako klau-
sulei dagozkien baldintzak finkatzen dira. 

Precoren prozeduren bitartez, negoziazioan zenbait oztopo zituzten hitzarmen kolektibo
batzuk izenpetzeko akordioak erdietsi ahal izan dira (Bizkaiko zuraren industria, Bizkaiko
zaharren egoitzak, Bizkaiko etxez etxeko laguntza, eta abar). 

Precok 2002. urtean baino 2003. urtean %13,2 gatazka gehiagotan jardun zuen, honek
agerian jartzen du argi eta garbi zenbaterainoko uste sendoa duten gizarte eragileek Pre-
coren prozeduretan. 2003. urtean ofizialduriko gatazkak (lan administrazioko agintaritzan
eta Precon aurkeztutakoak) %6,8 gehiago izan ziren. Precori esker hitzarmen kolektibo
batzuk izan ziren (Bizkaiko zaharren egoitzak, Bizkaiko etxez etxeko laguntza, eta abar). 

Jarraian, Precori buruzko klausuletariko bat jasoko dugu, Tubacex empresaren hitzarmen
kolektiboari dagokiona, hain zuzen ere: 

10.5. art. GATAZKETAKO ALDARRIKAPENEN EBAZPENA

Bi alderdiek, zuzendaritzak eta sindikatuek, kapitulu honetan jasotako prozeduren bitartez
tramitatuko dituzte baitezpada TUBACEX, S.A., T.T.I., S.A. eta ACERÍA DE ÁLAVA, S.A.
enpresen barruan sortzen diren erreklamazioen eta gatazka guztiak, banakoenak zein
kolektiboak. 

Xede horretarako, baitezpadakoa izango da bi alderdientzat gatazkak ebazteko boronda-
tezko prozedurei buruzko konfederazio arteko akordioa (EHAA 66 zenb. 2000ko apirilaren
4koa), 2000ko otsailaren 16koa, aplikatzea. 

Baitezpadakoa da bi alderdientzat artikulu honetan jasotzen diren obligazioak betetzen ez
dituzten erreklamazio edo gatazken tramitea ez onartzea eta ez hastea.  
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1. Banakoen aldarrikapenak

Hitzarmen edo akordioaren aplikazioaren edo interpretazioaren ondoriozkoak denean,
banakoen erreklamazio orok, eta antzeko izaera duen beste edozeinek,  ondoko proze-
dura hau segituko du: 

• Langileak, EBPko ordezkari sindikal bati edo batzuei aurkeztuko dio, eta honek edo
hauek idatziz aurkeztuko du(te) GBetako zuzendaritzan.

• Enpresak, erreklamazioa jaso ondorengo bost egun naturaleko epean erantzun behar-
ko du gehienaz ere. Epea erantzunik gabe agortuz gero, erreklamazioa onartutzat joko
da langilearen mesedetan. 

• Baldin eta enpresaren erantzunak eskatzailea gogobetetzen ez badu, honek auzia,
bost egun naturaleko epean, gehienaz ere, eta idatziz, EBPra igor dezake, bertako
ordezkari sindikal baten bitartez. Epe hau, auzia bertara igorri gabe agortuz gero,
enpresaren erantzuna onartutzat joko da.  

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

- Zuzendaritzaren eta sindikatuen ordezkaritzaren %60ren adostasunaz, auzia ebatzi-
ta, ebazpena loteslea izango da bi alderdientzat eta froga gisa erabili ahal izango da
jurisdikzioen aurrean baldin eta auzia igorriko baliete. 

- Auzia akordio batez ebatziko ezean, edo zehaztutako epean adierazpenik egon
ezean, auzia PRECOren bitartekotzaren pean jarriko da lehenik eta behin; geroago
gizarte jurisdikziora edo lan administrazioko agintaritzara edo lan ikuskaritzara igorri
ahal izango da. 

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

(...)

B. ASEC ETA BESTE PROZEDURA BATZUK

Hitzarmen kolektiboen %20tan gertatzen da gatazkak ebazteko beste prozedura batzue-
tara jotzea, eta negoziazio kolektibopeko langileen %18 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 Esta-
tuko 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-
kotza eta arbitraje zerbitzu bat sortu zuen (SIMA), baina ez du adiskidetze prozedurarik
jasotzen. Akordio honek funtsean Estatuko eremuko enpresak eta sektoreak ukitzen ditu.
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82. taula.  Gatazkak ebazteko beste prozedura batzuetara jotzea 
2003an indarrean diren hitzarmenetan 

A.- Funtzio eremuaren arabera

B.- Según ámbito territorial

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, bitartekotza eta
arbitrajea bezalako formulen bideak seinalatzen dituztenak (Grupo Repsol, ONCE, eta
abar). Ondoko lerroetan, Repsoleko hitzarmen kolektiboan itundutakoa jasoko dugu: 
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HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

SEKTOREA 59 36,87 50.985 16,26

ENPRESA 77 14,86 22.345 25,59
PRIBATUA 66 13,81 17.305 22,40
PUBLIKOA 11 27,50 5.040 50,15

GUZTIRA 136 20,06 73.330 18,29

HITZARMEN % UKITUTAKO %
KOPURUA LANGILEAK

ARABA 11 8,80 1.707 3,02

BIZKAIA 11 5,00 2.550 1,51

GIPUZKOA ------- ------- ------- -------

LURRALDE ARTEKOA ------- ------- ------- -------

EAE 22 4,91 4.257 1,37

ESTATU EREMUA 114 49,56 69.073 75,31

GUZTIRA 136 20,06 73.330 18,29



9. Gatazkak auzibidetik kanpo ebaztea 

34. artikulua. Gatazkak auzibidetik kanpo konpontzeko prozedurak.

Ondoko prozedura hauek zehazten dira:

Enpresako batzorde paritarioen esku hartzea.
Esparrua akordioaren jarraipenerako batzordearen esku hartzea..
Bitartekotza.
Arbitraje.

35. artikulua. Enpresako batzorde paritarioak aurretiaz esku hartzea.

Titulu honetan aurreikusten diren prozedurak aplikatzeko, enpresa eremutik at ez doazen
lan gatazkak auzibidetik kanpo konpontzeko, alegia, lehenik eta behin, dagoen batzorde
paritariora edo enpresako hitzarmen kolektiboetan sortuko den batzorde paritariora era-
man beharko da gatazka. Nolanahi den ere, baliozko bitartekotza eta arbitraje prozedura
bakarrak, titulu honetan aurreikusitakoak dira.

36. artikulua. III esparru akordioaren jarraipen batzordearen funtzioak lan gatazkak auzi-
bidetik kanpo ebazteko. 

III esparru akordioaren jarraipen batzordeak gatazkaren gaia aztertuko du xede horreta-
rako delegatutako azpibatzorde baten bitartez, eta hau izango da lehenbiziko urratsa
ezinbestean, hurrengo artikuluetan jasotzen diren mekanismoak aplikatu baino lehen,
gatazkaren eremua zeinahi dela ere. Aurretiaz burutu beharreko funtzio honetan erdietsi-
tako akordioek, titulu honen arabera bitartekotzan erdietsitako akordioei eta arbitraje
epaiei dagokien behartzeko indar berbera izango dute. Arazoa aztertu eta eztabaidatze-
ko zehaztuko den denboran, alderdiek ez dute bestelako neurririk hartuko gatazka kon-
pontzeko, greba eta ugazaben itxiera barne. Prozedura hau burutzeko epea hamar
egunekoa izango da, greba bat egin aurretik esku hartzen denean izan ezik, izan ere,
halakoetan hirurogeita hamabi ordukoa izango da-eta. Gatazka III esparru akordioaren
jarraipen batzordera eraman eta handik hamar eguneko epea agortuta batzorde hau ezin
izan bada batzartu, betetzat joko da lan gatazka auzibidetik kanpo ebazteko tramitea.  

37. artikulua. Lan gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko akordioa. 

1996ko martxoaren 29an, Repsol YPF Taldeko ordezkariek eta taldeko enpresetan ordez-
karitzaren gehiengoa duten sindikatuen ordezkariek akta bat izenpetu zuten “gatazka
kolektiboak auzibidetik kanpo ebazteko akordioarekin” (aurrerantzean ASEC) bat egiteko,
eta honek Repsol YPF Taldean eta honen enpresa guztietan eraginkortasun zuzena izan-
go zuela xedatu zuten. 

Horrenbestez, eta data horrez geroztik, aipatutako akordio horrek, Repsol YPF Taldeko
enpresetan gerta litezkeen  lan gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko prozedura erregu-
latzen du, baldin eta testuko 4. artikuluan eta aplikazio araudiko 5. artikuluan jasotzen
diren motetariko batekoa bada, betiere akordio honen hirugarren idazpuruan zehazten
denari kalterik egin gabe (lehenik eta behin III. esparru akordioaren jarraipen batzordeak
esku hartzea).
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38. artikulua. ASECen aplikazio eremuan sartzen ez diren lan gatazkak auzibidetik kanpo
ebaztea.

Lantoki bakar batean edo autonomia erkidego bakar batean kokatuta dauden lantoki ba-
tzuetan sortzen diren lan gatazkak, titulu honetako gainerako artikuluetan gatazkak auzi-
bidetik kanpo ebazteko erregulatzen den prozeduraren pean geratuko dira Akordio
honetako, bigarren eta hirugarren idazpuruetan zehazten denari kalterik egin gabe (lehe-
nik eta behin enpresetako batzorde paritarioek eta jarraipen batzordeak esku hartzea). 

Lan gatazkak ebazteko akordio honetan erregulatutako prozeduretatik kanpo geratuko
dira espreski izaera indibidual garbia daukaten erreklamazio ekonomikoak eta lanbide
sailkapenari dagozkionak.

Hartara, bada, erreklamazio hauek, interesdunek berek tramitatuko dituzte zuzenik eta
legeak aurreikusten dituen instantzietan, III. esparru akordioaren jarraipen batzordetik ira-
gan gabe.

39. artikulua. Prozedurak.

Gatazka ebazteko bigarren eta hirugarren idazpuruetan zehaztutako aurretiazko trami-
teak agortu ondoren, honako prozedura hauek aplikatuko dira:

Bitartekotza.
Arbitrajea.

Bitartekotza baitezpadakoa izango da akordio honen aplikazio eremuan sartzen diren
gatazketan, baldin eta alderdietariko batek eskatzen badu. Bakarrik egin ahal izango da
arbitrajea bi alderdiek hala adostuta idatziz eskatzen badute.  

Titulu honetan erregulatutako lau instantzietariko edozeinetan erdietsitako soluzioek era-
ginkortasun orokorra izango dute, edo eta hirugarren batzuen aurrean, baldin eta Langi-
leen Estatutuko testu bat egineko 87., 88., 89.3. eta 91. artikuluetan eta Lan Prozedurako
Legearen 152. eta 154. artikuluetan zehazten diren zilegitasun baldintzak badaude. 

40. artikulua. Prozeduren kudeaketa.

Akordio honen aplikazio eremuan sartzen diren lan gatazkei dagokienez (hau da, ASE-
Cera ezin eraman daitezkeenak), aurreko artikuluan erregulatutako prozeduren aplika-
zioa, III. esparru akordioaren jarraipen batzordeari dagokio. 

Bitartekotza edo arbitraje prozedurak hasita, eta hauek garatzeko zehaztu den epe jakin
batean, alderdiek ez dute hartuko beste ezein neurri gatazka konpontze aldera, greba edo
ugazaben itxiera bezalako presio neurriak barne. 

41. artikulua. Bitartekotza.

Bitartekotza prozedura baitezpadakoa izango da, horretarako eskubidea duten alderdie-
tariko batek hala eskatzen badu. Nolanahi den ere, bitartekotza halabeharrezkoa izango
da prozedura aurreko baldintza gisa, alderdietariko edozeinek lan arloko jurisdikzioaren
aurrean gatazka kolektiboko demanda ezarri ahal izateko. 
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Halaber, greba deialdiaren aurretik, agortu egin behar izango da bitartekotza prozedura.
Bitartekotza eskaeraren eta greba deialdiaren artean gutxienez hirurogeita hamabi ordu
iragan behar izango dira, eta honek ez du berekin ekarriko, haatik, legezko epeak luza-
tzea.

Langileen Estatutuko 40., 41., 47. eta 51. artikuluetan aurreikusten diren kasuetan bitar-
tekotza prozedura agortu egin behar izango da, kontsulta aldian sor daitezkeen desados-
tasunak ebazteko, baldin eta hala eskatzen badu alderdietariko batek gutxienez, eta
honek ez du berekin ekarriko, haatik, legezko epeak luzatzea. 

III. esparru akordioaren jarraipen batzordean ordezkaritza duten alderdi batak zein bes-
teak dute zilegitasuna bitartekotza eskatzeko. 

42. artikulua. Bitartekotza prozedura.

III. esparru akordioaren jarraipen batzordeak, bigarren eta hirugarren idazpuruetan jaso-
tako tramiteak agortu ondoren, prozedurari ekingo dio eta batzordeak berak lehenago
onartu dituen zerrendetan agertzen diren adituen artetik bitartekaria izendatuko du. Bitar-
tekotza berehala hasiko da eta ez da egongo inongo arau bereziren menpean, izendatu-
tako bitartekariak berak zehazten dituenak izan ezik. Prozedura burutzeko epea hamar
egunekoa izango da, greba aurreko bitartekotza kasuetan izan ezik, eta halakoetan hiru-
rogeita hamabi ordukoa izango da.

43. artikulua. Prozeduraren amaiera.

Ondoan seinalatzen ditugun emaitzetariko bat egiaztaturik amaituko da bitartekotza pro-
zedura: 

Abenikoa.— Akordia idatziz formalizatuko da eta hitzarmen kolektiboan itundutakoen era-
ginkortasun berbera izango du, alderdien ordezkaritzaren eremuan. Akordioaren kopia bat
igorriko da lan administrazioko agintaritzara erregistra dezaten. 

Desadostasuna.— Jardun duen bitartekariak akta jasoko du, akordiorik eza erregistratu-
ko du eta betetakotzat joko du tramitea. 

Arazoa arbitraje epaiaren pean jartzeko akordioa. 

44. artikulua. Arbitraje prozedura.

Arbitraje prozeduraren bidez, gatazkan diren alderdiek beren borondatez adosten dute
desadostasunen soluzioa hirugarren baten kargu uztea eta hark desadostasunei buruz
ebazten duen soluzioa aldez aurretik onartzea. Aurretik bitartekotzakoa agortu gabe ere
ekin dakioke arbitraje prozedurari, edo hura dirauen bitartean, edo hura amaituta.  

Arbitraje prozedurari ekin eta haren aplikazioa adosteko zilegitasuna, esparru akordioaren
jarraipen batzordeak du, bertan ordezkaritza duten alderdi guztiek aho batez hartutako
akordioaren poderioz.

Arbitraje prozeduraren ekimenaren berri emango zaio lan administrazioko agintaritzari
hura informatze aldera. Prozedura hasita, alderdiek ezin izango diote uko egin, harik eta
azkenean arbitraje epaia eman arte. 
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Batzordeak berak aurretiaz prestatu duen arbitro zerrendan sartutakoen artetik izendatu-
ko da arbitroa alderdien adostasunaz. Akordiorik erdietsi ezean, alderdi bakoitzak jarraian
eta txandaka izen horietariko bat kenduko du harik eta izen bakarra gelditzen den arte. 

Bere eginkizuna beteaz, arbitroak alderdien laguntza eskatu ahal izango du, edo kanpo-
ko adituena, eta, edozein kasutan ere, entzute eta kontraesan printzipioak bermatuko ditu.
Arbitraje prozeduraren iraupena, alderdiek ezarritakoa izango da, eta gutxienez hamar
egunekoa. 

45. artikulua. Prozeduraren amaiera.

Ondoko emaitzetariko batez amaituko da bitartekotza prozedura:

Arbitraje epaia ematea: Arbitraje epaia loteslea izango da eta berehala eraginkorra, espa-
rru akordioaren jarraipen batzordean jasotzen denetik, honek lan administrazioko aginta-
ritzara igorriko du gordailuan jarri, erregistratu eta argitaratzeko hala badagokio. Lan
prozedurari buruzko legearen 65.3. artikuluan jasotako bidetik baino ezin izango zaio
helegiterik jarri, hots, epaia honako hutsegiteetan erortzen denean: ez egitearen inkon-
gruentzia edo inkongruentzia estentsiboa, edo konstituzioko edo legeriako arauekin kon-
traesanean egotea. Arbitraje epaiak hitzarmen kolektiboaren eraginak izango ditu,
alderdien ordezkaritzaren eremuan eta bateraezina da beste edozein prozedurarekin,
gatazka kolektiboko demandarekin edo grebarekin, ebazten ari den arazoari dagokionez.  

Izendatutako arbitroaren dimisioa edo epaia emateko ageriko ezintasuna. Halakoetan
beste bat izendatuko da aurreko artikuluan azaldutako prozeduraz.

46. artikulua. Arau orokorrak.

Esparru akordioaren jarraipen batzordeak bitartekari eta arbitro zerrenda bana prestatuko
du, eta hautagaien kopurua bakoitia izango da bietan. 

Prozedura hasten den egunean ez balego zerrendarik prest, bitartekaria edo arbitroa
denen adostasunaz izendatuko dute batzordean ordezkaritza duten alderdiek. 

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). 

111

EDUKIAREN AZTERKETA



7.2. Unean-unean berrikusi beharreko gaiak: lanbide sailkapena

Atal honetan gaurkotasunekotzat jo ditugun gaiak jorratu ditugu, atal espezifiko bat mere-
zi dutenak, alegia. Halatan, bada, txosten honetan, lanbide sailkapenari buruzko azterke-
ta egiteko aukera egin dugu, zeren eta gai hau garrantzitsuenetarikoa baita hainbat
arlotatik begiratuta, hots, lanbide egituran, laneko promozioan, mugigarritasun funtziona-
lean eta, horrenbestez, lan antolakuntzan, izan ere, merkatu berrien eta teknologia berrien
bilakaera, besteak beste, aldaketa garrantzitsuak ekartzen ari baita lan arlora. 

Xede horretarako, aurreneko azpiatal batean sarrera bat egin dugu gaiari buruz eta gaia-
ren gaineko araudiari buruz, horren ondotik, lanbide egiturak zein bilakaera izan duen
aztertuko dugu sektoreko lau hitzarmenetan hiru lurraldeetan eta Estatuan, eta azkenik,
konklusio batzuk emango ditugu. 

7.2.1 Sarrera

Lanbide sailkapena, soldatako langileak egituratzeko tresna bat da, eta lanaren banake-
tan oinarritzen da. Lanbide egiturak bi alderdi ditu: antolakuntzari dagokiona eta zuzenbi-
deari dagokiona. 

Lanaren antolakuntzan, betebeharrak eta eginkizunak banatzea gizateriaren historia
bezain antzinakoa da, eta guri greziar-erromatar kulturaren bitartez iritsi zaigu. Erdi aroan,
aldaketa garrantzitsu bat ekarri zuen lana gremioetan antolatzeak. Geroago, industria
iraultza garaiko makinismoaren antolakuntzak, eta fordismoak, lanaren antolakuntza zien-
tifikoko eredu gisa, ordura arte inoiz ikusi gabeko hazkundea ekarri zuten produktibita-
tean, baina giza jendearen ekarpena lanera mugatzen zen. Orduantxe hasi zen zehazten,
hain zuzen ere, eginkizunen banaketa, halako moldez, non langilearen mugiezintasuna
ekarri baitzuen.

Lan zuzenbideko katedradun Montoya jaunak dioen bezala, 1944. urteko lan kontratuari
buruzko legeak langilearen mugiezintasuna ekarri zuen, haren eginkizunak aldatu ahal
izatearen aurka. Lan arautegiek ere ahal zen eta zehaztasunik handiena bilatzen zuten
lanbide kategoria bakoitzaren eginkizunei zegokienez. Lanbide kategorien kopurua biziki
handia zen, eta eginkizunak hainbeste xehetasunez deskribatzen ziren ezen enpresariek
lana antolatzeko zeukaten ahalmena murriztuta suertatzen baitzen. Frankismoaren
amaieran gertatutako aldaketa teknologikoak eta 1978ko Konstituzioak aldarrikatzen zuen
enpresa askatasunak beharrezkoak ziren arau aldaketak bultzatu zituzten. 1980. urteko
Langileen Estatutua ez zuen araupetu lanbide sailkapena, baina jasotzen zuen goragoko
eta beheragoko kategorietako lanak egin zitezkeela, eta onartzen zuen eginkizunen
mugigarritasuna lanbide taldearen barnean, izan ere, honek bateratzen zituen “lanbide
gaitasunak, titulazioak eta prestazioaren eduki orokorra”. Mugigarritasunari eta lanbide
taldeei ate bat irekitzen zitzaien arren, 1994. urteko erreformara arte ez ziren zabaldu
enpresarien ahalmenak lanbide sailkapenaren eskema zurrunak gainditzeko, izan ere,
orduan zehaztu zen lanbide taldeak “bai lanbide kategoria desberdinak bai lanbide egin-
kizun edo espezialitate desberdinak” bil zitzakeela.

Duela hamarkada batzuetatik hona, giza baliabideei buruzko teoria modernoek giza fak-
torea enpresako ondasunik handiena dela deritzote eta langileen parte hartzea enpresa-
ren lehiakortasunerako ezinbestekoa izateaz gain enpresa beraren iraupenerako ere hil
edo bizikoa dela. Teoria hauek goraipatzen dituzte talde lana, barne bezeroari eskainita-
ko arretaren bidezko kalitatea, antolakuntza horizontala eta eginkizun gaitasun askotara-
ko balio izatea. Nolanahi den ere, hitzarmen kolektibo askotan lanbide taldeak kategoriak
biltzeko sistematzat jotzen dira oraindik ere, arauak ematen dion unitate zentzurik gabe.  
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Negoziazio kolektiboak lanbide egitura aldatuz joan da arian-arian, hein batean hartara-
turik, lan ordenantzak indargabetuz joan direlako bata bestearen atzetik. Baina 1997.
urteko negoziazio kolektiboari buruzko konfederazio arteko akordioak, aldaketa bultza-
tzeko proposatu zuen sektoreko negoziazioak lanbide kategorien ordez lanbide taldeak jar
zitzala, eta hauek eginkizun arloetan bana zitezkeela. Taldeak zenbait irizpideren arabe-
ra definitu behar ziren, hala nola, autonomia, prestakuntza, ekimena, zuzendaritza, eran-
tzukizuna, lanaren zailtasuna, eta abar. Urte bereko hutsuneak betetzeko akordioak ere
ildo beretik jotzen zuen eta zortzi lanbide talde handi proposatzen zituen. Halatan, bada,
sektore batzuek, industria kimikoa, kasurako, dagoeneko onartuak dituzte lanbideak sail-
katzeko irizpide horiek.

Lanbide sailkapena egituratzeko moduak eragina du gero mugigarritasun funtzionalaren
aukeretan, izan ere, Langileen Estatutuaren 1994ko erreformak mugigarritasun funtzio-
nala ekarri zuen lanbide talde beraren barnerako ez ezik (titulazioa muga dela), kanpora-
ko ere, baina mugigarritasuna izateko, kausa teknikoak eta antolakuntzazkoak egon
behar dira (edo aurretik ezin jakin daitekeen behar luzaezina, eginkizun apalagoren bat
ematekotan) eta ezinbesteko iraupena baino ez du izan behar. Hala ere, hitzarmen kolek-
tiboek jasotzen dituzten lanbide taldeen eginkizunek eta kategoriek eragotzi ohi dituzte
zeregin jakin batzuk edozein langileri ematea, hori dela eta hutsuneak betetzeko akor-
dioaren irizpideari eutsi behar genioke, eta honek “agindutako zereginak betetzeko ego-
kitasuna eta behar den gaitasuna” eskatzen ditu. Halaber, mugigarritasuna, Langileen
Estatutuan araututako eskubide ekonomikoen eta denbora mugen menpe dago.  

Gai honen inguruan izan diren aurrerapenak gorabehera, oraindik ere hitzarmen askok
lan ordenantzetatik datozen lanbide sailkapenekin segitzen dute eta gutxi dira balio aniz-
tasunaren gaineko akordioak.

7.2.2 Lanbide sailkapena sektoreko negoziazio kolektiboan. 

Azpiatal honetan, lanbide sailkapena aztertuko dugu sektoreko lau hitzarmenetan, hiru
Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetakoak dira eta bat Estatukoa. Aukera
honetan, lurralde eremurik eta ekoizpen sektorerik behinenak islatzeko ahaleginak egin
ditugu. 

Arabako eraikuntza 

Aski da 2002-2004ko hitzarmen kolektiboko xedapen iragankorra irakurtzea eta egiazta-
tuko dugu lanbide sailkapena ez dela aldatu duela 34 urtetik hona. 

Lehen xedapen iragankorra.-

Lanbide sailkapenari dagokionez, harik eta lanbide sailkapen berri bat egin arte, eraikun-
tzaren hitzarmen orokorrak zehazten duenez, indarrean egongo da 1970eko abuztuaren
28ko eraikuntzako lan ordenantzak bere 100. artikuluan eta II. Eranskinean gai honen
inguruan xedatzen duena. 

Nolanahi den ere, hitzarmeneko testuak garabi gidarien eta txoferren eginkizunak deskri-
batzen ditu, eta bigarren mailako ofizial eta lehen mailako ofizial kategoriekin parekatzen
ditu hurrenez hurren. 
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Eraikuntza sektoreko Estatuko hitzarmenak hainbat gai gordetzen ditu beretzat, besteak
beste, lanbide sailkapena, eta gai honen negoziazioa 2002. urtearen amaierarako buru-
tzeko konpromisoa adierazten du, haatik ez zaio emaitzarik ezagutzen gaur arte.

Azken buruan, eraikuntzako lanbide sailkapenak ohiko terminoetan segitzen du, izan ere,
batzuetan gremialista da lanbideei dagokienez (igeltseroak, iturginak, burdinlariak, pinto-
reak, eta bar), kategoria batzuk, ordea, titulazioaren arabera eta antzeko zereginak bete-
tzeko arauek eskatutako baldintzen arabera bereizten ditu (adibidez: aparejadorea eta
arkitektoa) eta berrikuntza teknologikoa dela medio sortu diren beste kategoria batzuk,
berriz, aipatu ere ez ditu egiten (adibidez: informatikaria). Beste bi lurraldeetan hitzarme-
netako sailkapena antzekoa da.

Gipuzkoako siderurgia

2001. eta 2002. urteetarako metalaren industriaren sektoreko hitzarmenak honako hau
adierazten du: 

32. artikulua. Lanbide sailkapena.

Lanbide kategoriei buruzko berariazko batzorde bat sortzea erabakitzen da, eta Lan
Harremanen Kontseiluan sektorerako behin betiko lanbide sailkapen bat onartze aldera
eratu den metalaren mahai paritarioak igortzen dizkion azterlanak eta akordioak analiza-
tzea izango da batzorde horren xedea.

Lanbide kategoriei buruzko batzorde paritarioa, kopurutan eta ehunekotan banaturik,
ondoko ordezkari sindikalek osatutakoa da: ELAk 6 batzordekide (%46,20); LABek 3 ba-
tzordekide (%26,19); CCOOk 2 batzordekide (%17,92); LABek 3 batzordekide (%26,19);
CCOOk 2 batzordekide (%17,92) eta UGTk batzordekide bat (%9,69); eta beste aldetik,
ADEGIko 6 batzordekide ere badira. Kide hauek delegatu ahal izango dute ordezkaritza
sindikatu bereko edo enpresari elkarte bereko beste kide batengan.

Batzorde honek hartuko dituzkeen akordioak, indarrean dagoen hitzarmen kolektiboaren
partetzat hartuko dira, eta lan administrazioko agintaritzara igorri behar izango dira erre-
gistratu eta argitaratzeko. 

95-01-27ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 18. zenbakian, argitaratutako lanbide kate-
gorien definizioari eta sailkapenari buruzko eranskinaren indarraldia luzatuko da harik eta
akordio bat erdietsi arte, artikulu honen aurreko ataletan jasotzen den moduan.

Hitzarmen honetan jasotzen diren jardueretan zerbitzua ematen duten langileak, eskulan-
gileak zein buru langileak izan, betetzen duten eginkizunaren arabera, ondoko lanbide tal-
deetan sailkatuko dira: 

a)Obreroak.
b)Menpekoak.
c)Administrariak.
d)Titulurik gabeko teknikariak.
e)Teknikari tituludunak.

Hitzarmenaren eranskin horretan zehazten den langileen sailkapena, adierazpen soila
baino ez da, eta horrenbestez, enpresek ez dituzte, nahitaez, kategoria guztiak bete
behar, zerbitzuek hala eskatzen ez duteino.
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Beste alde batetik, enpresek, analogian oinarrituta, lehendik dagoen edozein kategoriare-
kin parekatu ahal izango dituzte berariaz definiturik ez dauden lanpostu berriak.

Antolatutako enpresetan, lanpostuaren baloraziotik abiatuta, langile bakoitzari dagokion
kategoria zein den jakiteko, ezagutzen, esperientzien eta abarren irizpidea hartuko da
oinarritzat.

Hainbat lanbide kategoria edo zeregin desberdinetako eginkizunak jarraitutasunez buru-
tzen dituzten langileei, lan edo jarduera nagusiari dagokion kategoria emango zaio, betie-
re daukatena baino maila apalagokoa ez bada.  

Indarrean dauden xedapenen arabera, enpresek egoki deritzen sarbide probak egin ahal
izango dituzte, eta betetzen dituzten eginkizunen arabera sailkatuko dituzte langileak,
ezen ez egiteko gai izan litezkeenen arabera.  

Lanbide sailkapen hau, 1970eko lan ordenantzako 16. artikuluak (1988. urtean indarga-
betua) aipatzen zuen bost lanbide taldetako banaketan dago oinarriturik.  

1996an, metalaren industriako sektoreko lanbide sailkapenari buruzko Estatuko esparru
akordioa argitaratu zen, lanbide sailkapena eremu apalagoetan garatzeko irizpideak jaso-
tzen zituena. Irizpideok hiru banaketa funtzionalak ziren (Teknikariak, enplegatuak eta lan-
gileak), balorazioko sei faktoreak (ezagutzak, ekimena, autonomia, erantzukizuna,
agintea eta zailtasuna) eta zazpi lanbide taldeak.

Gipuzkoako metalaren sektoreko akordioak soldata taulan baizik ez ditu aipatzen lanbide
kategoriak, eta hauek 1970eko lan ordenantzakoak dira ia-ia, taldeko buru kategoria izan
ezik, eta honen eginkizunak deskribatzen ditu dagokion ordainsari plusa erregulatzera-
koan. 

Deigarriak dira kategoria zaharkituak (zaintzaileen kaporala, kalkatzailea, izangaiak, kon-
tramaisua, ekonomatoko saltzailea, mandatugilea, erizaina, etab.) eta beste sektore ba-
tzuetakoak diren kategoriak (irakaskuntzako maisua, urpekariak, pilotuak, etab.). 

1991eko uztailaren 24an, Lan Harremanen Kontseiluan, metalaren mahai paritarioa eratu
zen negoziazio kolektiboari buruzko batzordean, alta, batzorde hau 2003ko otsailean des-
agertu zen.  

1995eko urtarrilaren 27an Gipuzkoako siderometalurgiako industriako lanbide kategoriei
buruzko eranskina argitaratu zen arren, azkeneko hitzarmeneko 32. artikulua gainetik ira-
kurrita agerian geratzen da Gipuzkoan sektore honetako lanbide sailkapenean aldaketak
egin behar direla. 

Bizkaiko bulegoak

Bizkaiko bulegoetako sektoreko hitzarmenak kategoria batzuen zereginak deskribatzen
ditu (kalkulu eta diseinuko teknikaria, analista programatzailea, 2. mailako delineatzaile
proiektugilea, saltzaile bidaiaria, 2. mailako programatzailea, atezaina, 2. mailako opera-
dorea, 2. mailako marrazkilaria, laguntzaile teknikoa, eta 1. eta 2. mailako zulatzaile gra-
batzailea). Hala ere, hitzarmeneko 36. artikuluak hutsuneak daudela iragartzen du:  
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36. artikulua.—Lan ordenantza

Ondokoentzat: enpresak; kamerak, elkargoak eta elkarteak; finken administratzaileak;
igorpen eta mezularitzen kobratzaileak; beste talde batzuetan sartuta ez dauden eta bule-
goen lan ordenantzaren menpe dauden bulegoak, ordenantza hauek indarrean segituko
baitute zuzenbide osagarri gisa baita indargabeturik ere eta Langileen Estatutuko 83. eta
84. artikuluetan zehazten denari kalterik egin gabe. 

Argigarriagoa da hitzarmen honen xedapen gehigarrian itundutakoa: 

Sektoreko lanbide kategoriak errealitatera nola egokitu aztertuko batzorde bat sortzea
erabakitzen da. Bi alderdiek, gogoetak amaitu eta litezkeen akordioak 2001-12-31 baino
lehen egiteko konpromisoa hartzen dute. 

Gaur arte ez da egon sektoreko hitzarmen berririk eta bulegoen 1972ko lan ordenantze-
tara jotzeko adierazpenak argiak dira,  beraz, lanbide sailkapenen aldaketak oraindik ere
egiteko daude. 

Hitzarmen kolektiboak bi azpisektoretan banatzen ditu soldata taulak: informatika eta
banan-banan aipatzen dituen gainerako jarduerak, eta subsidiarioki, lan ordenantzan
jasotako kategorietara jotzen du.

Deigarria da kategoria arkaiko batzuen iraupena (sinadurarik gabeko kutxazaina, kalka-
tzailea, kobratzailea, mandatugilea, makina laguntzailearen programatzailea, eta abar)
eta kategoriaren bat genero femeninora pasatu izana (a.b.: emakume garbitzailea). 

Estatuko industria kimikoa

Industria kimikoaren sektoreko 2001-2003ko hitzarmenak “ekoizpen egitura arrazoizkoa-
go bat” erdiesteko asmoa agertzen du eta xede horretarako lanbide taldeen araberako
sailkapen bat zehazten du. Izan ere, kasu honetan, industria kimikoaren lan ordenantza
1988ko otsailaren 17ko ministro agindu batek indargabetu zuen, eta horri esker, lanbide
sailkapena aldatzeko aukera ireki ahal izan zen negoziazio kolektiboaren bidez. Guztia-
rekin ere, 2001-2003ko hitzarmeneko 23. artikuluak lanbide sailkapen berrirako jardunbi-
dea erregulatzen du oraindik ere, hitzarmen honen aurretik halako sailkapena egina ez
zuten enpresetarako, funtsean, enpresaren eta langileen ordezkarien arteko negoziazioa-
ren bitartez, eta subsidiarioki, batzorde mistoaren bitartekotza edo arbitrajearen bitartez,
hitzarmenean zehaztutako terminoetan. Kontu honetan gauzarik deigarriena zera da,
ordea, enpresek lanbide sailkapen berri hau aplikatu beharra zutela nahitaez 1997ko
abenduaren 31an agortzen zen epea baino lehen. Nolanahi den ere, lehen xedapen gehi-
garria zehatza da gai honetaz denaz bezainbatean:

Lehen xedapen gehigarria. Lan ordenantza ordezkatzea

Industria kimikoaren hitzarmen kolektibo orokorrak, 1988ko otsailaren 17an indargabetu-
rik geratu zen sektore kimikoaren lan ordenantza aspalditxo ordeztu zuen, eta sektore
honetako lan harremanetan aplikatu beharreko ohiko araudia da xede guztietarako. 

Lanbide sailkapen berria, sei banaketa organiko funtzionaletan oinarrituta dago (ekoizpe-
na, mantenua, zerbitzuak, ikerketa eta laborategiak, administrazioa eta informatika eta
merkataritza) eta lanbide talde jakin batean egoteko erabakian eragina duten faktoreetan
(prestakuntza-esperientzia, ekimen-autonomia, zailtasuna, erantzukizuna eta agintea).
Bederatzi lanbide talde dira, irizpide horien arabera, behar den adinako malgutasuna
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eskaintzen dutenak, lanbide mugigarritasunari dagokionez, eta goragoko talde batera
bidaltzekotan, denbora mugatu baterako da, halaber, ekidin nahi da langile bat berak
maila apalagoko talde baten lana errepikatzea. Oinarrizko soldatak lanbide taldeen ara-
bera aplikatuz gero asko errazten da ordainketa prozesua.

Nolanahi den ere, lanbide sailkapena aldatzeko prozesua ez dago itxita, dirudienez, biga-
rren xedapen gehigarriak zehazten duena ikusita. 

Bigarren xedapen gehigarria. Lanbide sailkapena, lanbide profilak eta gaitasunen egiaz-
tapena. 

Hitzarmen honen sinatzaileek komenigarritzat jotzen dute eta beraz gomendatu egiten
dute ezen hitzarmen kolektibo honen eremu funtzionalean sartuta dauden azpisektoreek
gerora hitzarmenaren testuan gehituko den lanbide sailkapenari buruzko azterlan bat egin
dezaten eta batzorde mistoan aurkez dezaten.  

Honelako azterlana egin ezean, hitzarmenean finkatzen den lanbide sailkapen orokorra-
ren arabera gobernatuko dira. 

Baldin eta oraingo hitzarmen kolektibo hau indarrean dagoelarik, lanbide sailkapeneko
batzorde teknikoa, prestakuntzako batzorde paritarioarekin elkarlanean, azterlan bat egi-
ten hasiko balitz industria kimikoaren lanbide profil bereizgarrienen definizioaren gainean
hala nola berauen eskumen bertikal eta zeharkakoei buruz, orobat berauek lanbide tal-
deekin duten harremana azterturik, hitzarmena sinatu duten antolakundeek haztatuko
lukete zeintzuk liratekeen lankidetza eta laguntza instituzional egokiak lanbide profilak
definitze aldera eta eskumenak egiaztatze aldera egin beharreko lanak garatzeko. 

Denbora berean, bai enpresentzat eta bai berauetan lan egiten duten pertsonentzat kali-
tatezko prestakuntzak daukan garrantzi estrategikoaz jabeturik, prestakuntzarako sekto-
reko fundazio paritario bat sortzeko aukerak eta bitartekoak aztertuko dituzte. Honen
helburua, sektorearen joerak aztertzea izango da, esan nahi baita, industriaren eta tek-
nologiaren eraldaketak, bai gaur egungoak eta bai epe laburrera aurreikus daitezkeenak
ere, prestakuntza premiak, lanaren antolakuntza eta sektorearen aurreikuspen teknologi-
koak, hala nola oraingo hitzarmen honen esparruan beharrezkotzat jotzen diren lanbide
profilak eratzeko gaitasunak hartze aldera egin beharreko prestakuntza programak, ale-
gia, enpresen eskaerak direla medio lehentasunezkotzat jotzen direnak sustatzea.

Halaber, enpresa eremuan ere ez da igartzen lanbide sailkapena aipatu dugun ildotik eral-
datu denik. Zenbait kasutan, ordea, agerikoa da eraldaketa hori, Bridgestone-Firestone-
ren hitzarmenak jasotzen duen bezala:

70. artikulua. Lan kategoriak.

a) “Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad Anóniman” hitzarmen honek zehazten
dituen lan kategorietariko bat emango zaio lanpostu bakoitzari. Aplika daitekeen kasue-
tan, beraz, lan kategoria hau, lanpostuen balorazioa oinarritzat hartuta, baremo baten
bitartez kalkulatuko da, lanpostu bakoitzak gaitasun eta erantzukizun faktoreetan dituen
puntuazio zuzenak kontuan hartuta. Gainerako kasuetan, berriz, automatikoki kalkulatuko
da betetzen den zereginaren izendapen “arruntetik”.

Batean zein bestean, 73. artikuluak agintzen duenaren arabera. 
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b) Lan kategoria bakoitza lanbide talde baten barruan kokatuko da; lanbide gaitasunak,
titulazioak eta prestazioaren eduki orokorra batera bilduko ditu lanbide taldeak; lanbide
talde bakoitzari dagozkion lanak egiteko beharrezkoak diren ezagutzak eta egokitasuna
izango dira talde hauek sortzeko oinarria, eta gerta litekeen elkar trukerako moduan eta
balio aniztasunari begira egon beharko dute betiere. 

Orain arte industria kimikoen ordenantzan eta barne erregimeneko arautegian lanbide
bakoitzerako jasotzen ziren deskribapenak ez zaizkie aplikatu ahal izango inongo lan
kategoriari eta lanbide talderi. 71. artikulua. Lan kategorien baremoa.

a) Administrarien taldea: Gaitasuna eta erantzukizuna faktoreetan (enplegatuen lanpos-
tuak baloratzeko eskuliburuko F-1etik F-8ra bitarteko R) lanpostuen balorazioak
erdietsi dituen puntuen kopurua kontuan harturik. 
275 puntu arte: Laguntzailea. 
276-490 puntu, edo gehiago: Ofizial administraria. 
Bigarren mailako administrari bururako honako baldintza hau bete behar izango da:
Gaitasuna eta Erantzukizuna faktoreetan 
490 puntu baino gehiago izateaeta 150 puntu baino gehiago erantzukizuna faktorean
(enplegatuen lanpostuak baloratzeko eskuliburuko faktoreetan, F-1etik F-8ra bitarte-
ko R eta F-5etik F-8ra bitarteko R) 

b) Fabrikazio zerbitzuetako taldea: Gaitasuna eta erantzukizuna faktoreetan (enplega-
tuen lanpostuak baloratzeko eskuliburuko F-1etik F-8ra bitarteko R) lanpostuen balo-
razioak erdietsi dituen puntuen kopurua kontuan harturik. 
424 puntu arte: 3. mailako ofiziala. 
425-499 puntu: 2. mailako ofiziala. 
500 puntutik aurrera: 1. mailako ofiziala. 
3., 2. eta 1. mailako ofizialentzat, eduki behar izango dira 100, 140 eta 160 puntu edo
gehiago F-1 faktorean hurrenez hurren talde honetan bi baldintza hauek betetzen ez
dituzten lanpostuak, F-1etik F-8ra bitarteko puntu kopuruari dagokion kategorian
baino beheragokoan sailkatuko dira batera.

c) Teknikaren taldea: Gaitasuna eta erantzukizuna faktoreetan (enplegatuen lanpostuak
baloratzeko eskuliburuko F-1etik F-8ra bitarteko R) lanpostuen balorazioak erdietsi
dituen puntuen kopurua kontuan harturik, gutxienez 530 puntu behar izango dira, eta
F-1 faktorean, 135 puntu gutxienez, laguntzaile tekniko tituludunen kategoria erdies-
teko. 

72. artikulua. Kategoria aldaketak.

a) Aurrerantzean, eta lanbide taldearen barnean mugigarritasuna izanez gero, bere lan
kategoriari eutsiko lioke langileak, “ad personam” berme gisa, lekualdaketa edo alda-
keta kasuetan izan ezik, dela interesdunak hala nahi izan duelako, lehiaketagatik, bi
alderdien arteko akordioa dela medio, zein lekualdaketak edo aldaketak berekin daka-
rrelako funtsean eta kontzeptuan desberdina den beste lan jarduera batera behin beti-
ko iragatea, eta horrenbestez, berez ondorioztatzen da izendapena aldatzeko beharra
(kasurako, mandataria izatetik zaintzaile izatera, edo 2. mailako ofiziala izatetik gida-
ria izatera). 

b) Aldaketak nomina batetik bestera pasatzea dakarren guztietan, ez dira gordeko
berme hauek, eta horren ondorioz, halabeharrez beste kategoria bat emango zaio. 
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73. artikulua. Lanbide taldeak eta lan kategoriak.

Hitzarmen honek ukitutako langileak, jarraian adieraziko ditugun lanbide kategorietan eta
taldeetan sailkatuta geratuko da. 

Lanbide taldeak:

Nominako lanbide taldea
Merkataritza teknikarien taldea.
Administrarien taldea.
Teknikarien taldea.
Enpresako zerbitzuen taldea.
Agintarien taldea.
Tituludunen taldea.
Enplegatuak.
Ekoizpen taldea.
Fabrikazio zerbitzuen taldea.
Obreroak.

Beste kasu batzuetan kontu hau egiteko dago Michelineko hitzarmenaren edukiak islatzen
duen bezala.

Hirugarren azken xedapena. Lanbide taldeak.

Lanbide kategorien egungo egoera aztertzeko, batzorde paritario bat eratuko da lanbide
talde bihurtze aldera, eta zehaztu egingo dira hala soldata baldintzak, nola lan baldintzak,
maila igoerak, eta abar. 

7.2.3 Ondorioak

Itxura guztien arabera, negoziazio kolektiboari dagokionean, gizarte eragileak ez zaizkie
behar bezala jarraiki lanbide sailkapena garai berrietara eguneratzeko xedea zuten arau
aldaketei.   

Lanbide sailkapena eite hierarkiko baten arabera egituratuta dago, bai lanbide kategoria
kopuru handiaren aldetik, bai berauen izendapenengatik ere (goi mailako burua, manda-
tugilea, bigarren mailako ofiziala, eta abar) talde lana eta eginkizun askotarako balio iza-
tea goraipatzen diren garai hauetan. Lanbide kategorien arteko jarduerak xehe-xehe
definitzeak ez du jadanik zentzurik kategoria batzuetan (adibidez: ofiziala eta administra-
ri laguntzailea) zeren eta azken belaunaldien lanbide prestakuntzak, batetik, eta informa-
tikaren erabilerak, bestetik, eginkizunen arteko hesia erauzi baitute. 

Mugigarritasun funtzionala ahalbidetzen duten arau erreformek, aitzineko mugiezintasuna
leundu duten arren, oraindik ere balio aniztasun funtzional handiagoa falta da. 

Kategorien izendapenei eustea da nabarmendu beharreko beste kontu bat, izan ere,
zuzen edo zeharka kategoria batzuk genero femeninora pasatu dira (adibidez: emakume
garbitzailea) edo bestetzuk gizonezkoenera (gizon arduraduna, gizon biltegizaina, etab.),
halaber, kategoria batzuk ez daude dagoeneko (mandatugilea, kalkatzailea, etab.). 

Aipatu beharrekoa da orobat lanpostuak gaitasunen arabera baloratzea ezen ez eginki-
zun taxutuen arabera. 
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Garrantzitsua da langileak zenbait lanbide kategoriatan sailkatzea, zeren eta honek ondo-
rioak baititu gizarte segurantzako kotizazio taldeetan eta berauei dagozkien prestazioetan
sartzerakoan. Halaber sarrerako zenbait kategoriatan edo maila desberdinekotan sailka-
tzeak (B, bigarren mailakoa, eta abar) berekin ekar lezake soldata eskala bikoitz diskrimi-
natzaileak izatea.

Lanbide promozioa eta lanbide karreren garapenari buruzko tratamendu urria, gai hau
aldatu ez izanaren isla dira.

Konstituzioa indarrean sartu zenetik, negoziazio kolektiboak, kasu bakan batzuetan izan
ezik, ez ditu segitu izan ez ekoizpen sisteman gertatutako aldaketak ez lan antolakuntzan
malgutasun handiagoa bilatzen zuten arau aldaketak. 
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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. Izan ere, hala egitearen xedea
negoziazio kolektiboa aztertzea da, bai administrazio publikoetan (AP), bai bere erakun-
de autonomoetan, bai entitate publikoetan eta bai baltzu publikoetan ere. Helburua, sek-
tore publikoko negoziazio 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 buruzko, hauteskunde prozesua arautzeari buruzko, lan baldintzak zehaz-
teari eta parte hartzeari buruzko 304/1987 dekretua, urriaren 6koa, aldatu zuen irailaren
4ko 228/1990 dekretuak xedatzen duenaren arabera, negoziazio mahaiak negoziazio
kolektiboa eta funtzionarioen lan baldintzak zehazte aldera (hauekiko lotura, estatutu edo
administrazio mailako harremana dutelarik) eta parte hartzea errazte aldera osatzen dira,
eta bertan egongo dira bai kasuan kasuko administrazio publikoaren ordezkaritza, bai
Estatuaren eta Autonomia Erkidegoaren eremuetako ordezkaritza handieneko erakunde-
ak, eta bai delegatu eta langile batzordeetarako hauteskundeetan ordezkarien %10 edo
gehiago erdietsi duten sindikatuak. Antzeko eran arautzen dira negoziazio mahaiak Esta-
tuaren administrazioan.
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Horrenbestez, bada, halatan eratu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoko administra-
zioaren eremuan negoziazio mahai orokorra eta bai Euskal Autonomia Erkidegoko foru
eta toki erakundeei dagokiena ere (eta honetatik sortzen da Eufaleba deritzana: Euskadi-
ko toki eta foru administrazioko langileen enplegu baldintzen arautzeko akordioa), eta
eremu hauetako funtzionario publikoen 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, Euskal Autonomia Erkidegoko negozia-
zio mahaietan, araudiaren arabera tarteko izateko eskubidea daukaten sindikatuek osa-
tzen dituzte mahaiak, eta eremu hauetara eramaten dituzte sektoreko hitzarmen kolekti-
boetarako 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. Fun-
tzionario publikoen eta administrazio publikoen zerbitzuko estatutupeko pertsonalaren
soldata igoerak negoziazio gai izaten diren arren, egia da halaber gobernuak ezartzen
duela, hurrenez hurreneko aurrekontu legeen bitartez, sektore publikoaren zerbitzuko 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. 

2003ko negoziazio kolektiboa

2003. urtean sektore publikoko negoziazio kolektiboa berezia izan da, zeren eta itunduta-
ko hitzarmen kolektiboei eta arautze akordioei aurrekontu orokorren bitartez bideratutako
soldata igoerak eta administrazioko eremu batzuetan soldatei buruz erdietsitako akor-
dioak  gehitu behar baitzaizkie. Gisa honetara, beraz, kolektibo batzuetan ordainsariaren
igoerak izan dituzte (adibidez: Ertzaintza) arautze akordioa berritu gabe. 

Ondoko taulan agertzen dira arautze akordio nagusiak:

83. taula.  Administrazio publikoen zerbitzuko funtzionario publiko eta kontratuko
langileentzako negoziazio eremu nagusiak 
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UKITUTAKO AZKEN
LANGILEAK ALDIA

EAE-KO ADMINISTRAZIO
OROKORREKO 4.516 01/01/01-31/12/01 (*)

FUNTZIONARIOAK
OSAKIDETZA 23.397 01/01/00-31/12/00 (*)

UNIBERTSITATEAZ 18.802 01/01/02-31/12/03
KANPOKO IRAKASLEAK

ERTZAINTZA 7.110 01/01/99-31/12/01 (*)

EUFALEBA 24.223 01/01/00-31/12/01 (**)

ESTATUKO
ADMINISTRAZIO 6.622 01/01/95-31/12/97 (***)

OROKORRA

(*)   2003.rako soldata igoerari buruzko mahai orokorrean CCOO eta UGTrekin sinatutako akordioak 
(**)  2002rako eta 2003rako Alderdi politiko nagusien akordio politikoa foru eta toki administrazioetarako 
(***) 2003rako eta 2004rakoa akordio partzial batean administrazioak eta sindikatuek itundutako soldata igoera 



Soldata igoera eta lanaldia

Sektore publikoko negoziazio kolektiboak –arautze akordioak, hitzarmen kolektiboak eta
ordainsarien gaineko akordio partzialak zenbatuta-  ondoko datuak eskaintzen ditu:
%3,48ko soldata igoerak eta 1.575 orduko lanaldia. 

2003. 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
%3,48koa 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 1.638 ordukoa. 

93. taula.  2003. urterako funtzio publikoaren negoziazio eremu nagusietako
soldata igoera eta urteko lanaldia 

Estatuko administrazioak, 2003. urterako hasiera batean aurreikusita zegoen KPIaren
ehuneko berean (%2) handitu zituen bere pertsonalaren ordainsariak, Estatuko aurrekon-
tu orokorretan xedaturik zegoen bezalaxe. Igoera honi gehitu behar zaio %0,71ko aurre-
kontu sail bat ordainsari berezietan, eta beste %0,59 hiritarrei eskainitako zerbitzuaren
kalitatea eta eraginkortasuna hobetzeko helburuei loturik. Aurrekontu sail hauek, Admi-
nistrazioaren eta CCOO, UGT eta CSI-CSIF sindikatuen arteko akordioaren emaitza izan
dira. Nolanahi den ere, akordio partzial honek ez du ordezten 1995., 1996. eta 1997. ur-
teei dagokien akordio arautzailea, eta lanaldia, beraz, astean 37,5 ordutakoa da. 

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak 2003. urterako ordainsarien igoera
aurreikusitako KPI berean (%2) gehitzea onetsi zuen eta honi erantsi behar zaizkio beste
kontu sail gehigarri batzuk –Estatuko administrazioaren ildo beretik-, esan nahi baita, igo-
era haztatua %2,7koa izan zen. Nolanahi den ere, geroago, administrazio autonomikoak
akordio bat erdietsi zuen CCOO eta UGT sindikatuekin %0,5 gehiago eransteko. Lanal-
diak berdin jarraitu zuen, urteko 1.592 ordukoa –asteko 35 ordukoa- izan zela. Hala ere,
ez zen berritu 2003. urterako arautze akordioa. Halaber, zehaztekotan gelditu ziren beste
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UKITUTAKO AZKEN
LANGILEAK ALDIA

EAE-KO ADMINISTRAZIO
OROKORREKO 3,2 (1) 1.592 

FUNTZIONARIOAK
OSAKIDETZA 3,2 (1) 1.592

UNIBERTSITATEAZ 3,2 (1) 1.462
KANPOKO IRAKASLEAK

ERTZAINTZA 3,2 (1) 1.592

EUFALEBA 3,2 (2) 1.592

ESTATUKO
ADMINISTRAZIO 3,2 (3) 1.647

OROKORRA

(1) Mahai orokorreko akordioan finkatutako igoera 
(2) Akordio politikoan finkatutako igoera 
(3) Administrazio-sindikatuen arteko akordioan finkatutako soldata igoera



arautze akordio batzuk, hala nola Ertzaintza, Osakidetza, Justizia,  Euskal Herriko Uni-
bertsitatea, 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.

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 2003. urterako gehienezko lanaldia asteko 35
ordukoa (1.592 ordu) izaten segitu zuen. 

Administrazioaren zerbitzuko kontratuko langileei dagokienez, eskuarki funtzio publikoa-
ren mahaietan finkatutako irizpideei lotu zaizkie, baina beren hitzarmen kolektiboak berri-
tu gabe.

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) Enplegu publikoaren eskaintza planen prestaketa eta diseinua. 

d) Lanpostuen sailkapena.

e) Barne sustapen, prestakuntza eta hobekuntza ekintzetarako diru funtsak eta egitarauak
zehaztea. 

f) Klase pasiboen prestazioak eta pentsioak zehaztea eta, orokorrean, nola edo hala erre-
tiratutako funtzionarioen bizi baldintzen hobekuntzan eraginen bat duketen gai guztiak.

g) Funtzionario publikoen lanbide sarrera, hornidura eta sustapen sistemak.

h) Eskubide sindikalei eta parte hartzeari buruzko proposamenak.

i) Lan osasunari buruzko neurriak.
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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. 

Gai hauek guztiak, luze edo labur, funtzionario publikoen lan baldintzen arautze akor-
dioetan xedatzen dira. 

Halatan, bada, administrazioen zerbitzuko funtzionario publikoen lan baldintzak arautze-
ko akordioek, lanaldia eta ordainsariak ez ezik, lizentziak eta baimenak, sarrerak eta lan-
postuak hornitzea, euskalduntze eta alfabetatze irizpideak (Justizia, Ertzaintza, eta abar),
istripu, bizi eta erantzukizun zibil aseguruak, lansari aurrerakinak, borondatezko erreti-
roagatiko 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. 

Aipatutako arautze akordio partzialen artetik, Estatuko eta EAEko funtzionarioek izango
dituzten pentsio planak nabarmendu litezke. Halaber, Estatu eremuko akordioaren edu-
kiak ere azpimarratu behar ditugu hainbat arlotan, kasurako, lan eta familia bizitzak bate-
ratu ahal izatea (adibidez: haurtzaindegiak lantokietan), barne eta kanpo mugigarritasuna
(borondatezkoa eta nahitaezkoa), eta lanaldi zatitua hiritarrei eskainitako arreta areago-
tzeko. 
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I. eranskina

Negoziatutako klausulak
(Jatorrizko testu batzuen erreprodukzioa)

(Euskarazko klausula hauetako batzuk gaztelaniaz agertu ziren jatorrizko testuan 
eta hemengo hau azterketa honetarako egindako itzulpena da)





NEGOZIATUTAKO KLAUSULAK

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. Hartara,
bada, aukeratutako artikulu hauek, beren berritasunagatik izan dira hautatuak, hain zuzen
ere. 

Jarraian azalduko dugu gaien zerrenda, eta beraien esparruan ditugu kokatu, beraz,
aukeratutako klausulak.

Orotarikoak: 

Cegelec-eko hitzarmen kolektiboa

Atarikoa

Cegelec. S.A.ko (lehen Alstom Contracting. S.A.) hitzarmen kolektiboa sinatu duten alder-
diek, oraingo akordio honetan amaitu diren negoziazio luzeak gobernatu dituzten printzi-
pioak azaldu nahi ditu.
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Muntaketa eta zerbitzuetako enpresen sektoreak bereak dituen berezitasunak baloratu
dituzte alderdiek, partikularki, Cegelec. S.A.renak, 2001ko uztailean Alstom taldetik irten
ondoren, negozio espezifiko burujabe eta balaiabide mugatuak dituelarik.

Enpresaren egoera ekonomiko zailari buruz jardun dugu, eta bereziki aurtengo ekitaldi
honetako egoerari buruz. Izan ere, konpainiako zuzendaritza berriak jakinarazi duen beza-
la, badira adierazle ekonomiko batzuk egoera ekonomikoa kritikoa dela agerian jartzen
dutenak eta 2003ko irailaren 30ean amaitutako ekitaldirako emaitzak negatiboak dira. 

Konpainia bideragarri bihurtzeko eta ahal den eperik laburrenean arlo guztietan lehiatze-
ko moduan ipintzeko, neurri premiazkoak eta zorrotzak hartu beharra mahai gaineratu
dugu, halatan Cegelec-en etorkizuna ahalbidetzeko, elkarlanean ahaleginak eginda bai
konpainiak bai gizarte alderdiak. 

Cegelec-en errealitatea ulertzeko elkarrizketa esparru honetan, alderdiek asmo onez
negoziatu dute, ahalegina alderdi guztiena izan behar duela ulertuta, jarduketa bateratuen
bitartez eta elkarrekiko lankidetzaren bitartez.  

Alde batetik, konpainiako zuzendaritzak merkataritza gehiago garatzeko neurriak hartzen
ditu eta bai kudeaketa etengabe hobetzeko neurriak ere, besteak beste, gastu orokorrak
murriztea, salmentak bultzatzea, kudeaketa sinplifikatzea eta hobetzea, hala nola aginta-
rien inplikazioa helburu hauek erdieste aldera Cegelec-en etorkizunerako.

Beste aldetik, alderdi sozialaren lankidetzari esker II. Hitzarmen kolektiboa kudeaketara-
ko lanabes egoki bat da kostuak kontrolatzeko, beraz, halatan gauzatzen dira akordioak
oraingo hitzarmen kolektibo honetan eta honi erantsitako akordioaren aktan.  

Erdietsitako akordioen jarraipena egin behar dela berresten dute alderdiek, elkarren aha-
legin eta lankidetza partekatuan oinarriturik, konpainiaren etorkizuna ahalbidetzeko,
Cegelec. S.A. enpresaren errealitatearekiko malgutasun eta ulergarritasun dosiak ditugu-
la. 

Enpresa eremuko negoziazio honen egituraz denaz bezainbatean, berriz ere esan beha-
rra dago ezen muntaketa eta zerbitzuetako enpresen sektoreak ez duela araupetze oro-
korrik oraindik ere. Haren berezitasun profesional eta operatiboak direla medio, nekez
txerta daiteke, hola-hola, dauden sektoreko hitzarmen kolektibo ugarietan. II. Hitzarmen
hau bigarren urrats bat da 22 probintziatan diharduen eta jokabide arau orokor minimo
batzuk behar dituen enpresa baten harreman industrialak era orokorrean arautzeko aha-
leginean. 

Halatan, bada, lehenagoko hitzarmen kolektiboan adostutako ordainsari egiturari eusten
zaio: soldata baldintza finkoei dagokienez, hala nola oinarrizko soldata, edo hitzarmene-
ko soldata, hitzarmeneko plusa/pentsio osoa, konpentsazio plusa, antzinatasuna/antzina-
tasun ohia, pizgarri gabezia, aparteko ordainsariak, oporrak, ohikotasun plusa, asistentzia
plusa, kantitate/kalitate plusa, jarduera edo eta asistentzia plusa, behin-behinekotasun
plusa, talde buru plusa, garraio plusa, soldataz kanpoko plusa/lokomozioa, eskolako bur-
tsa laguntza eta produktibitate plusa, ordezko gisa arautzen dira metalaren hitzarmen
kolektibo probintzialetan eta hala aplikatzen jarraituko dira lantoki bakoitzean, ordezko
izaera horrekin kasuan kasuko hitzarmen probintzialean ezarritako erregelen arabera. 

Beste alde batetik, zuzenean aplikatu beharreko arau propioak zehazten dira, edozein hi-
tzarmenetan bezala, lanpostuko osagarriei dagokienean, hala nola toxikoak, neketsuak,
arriskutsuak, gaueko lana, kilometroak (lokomozioa), joan-etorriak, txandak, erretena,
distantzia plusa, aparteko orduak, kontrolpeko zonako plusa, soldataz bestelako kontzep-
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tuak, hala nola dietak edo dieta erdiak eta gizarte onurak, hala nola baimen partikularrak,
eritasuna edo istripuagatiko bermeak, antzinatasun saria, aseguru polizak, lan jantziak,
opor edo jaiotza burtsa; konteptu hauek guztiak zeharo araututa daude testu honetan, eta
horri, homogeneizazio berme pertsonalei buruzko VII. Tituluan jasotzen diren guztiak
gehitu behar zaizkio.

Productos de bricolage, Aceros del Gordea eta Proinsako hitzarmen kolektiboa. 

28. artikulua.

Aho batez hartutako akordioak.- Hitzarmen honen gogoeta aldian, prestaketan eta onar-
penean egondako ordezkaritzek eta hauetako kide bakoitzak adierazi nahi dute akordioak
oro aho batez hartu direla. 

Kontratazioa eta enplegua:

Aseguru pribatuen bitartekotza enpresetarako sektoreko hitzarmen kolektiboa 

III. KAPITULUA

Enplegu politika

11. artikulua. Oinarrizko printzipioak.
Hitzarmen hau sinatu duten alderdiak jabetuta daude dagoen langabezia arazoaz eta
honen kausei eta ondorioei heldu beharra eta ahala badagoela, enplegu politika aktiboen
bitartez; politika hauek sektorekoak zein enpresakoak izan, sanoak, egonkorrak, hazko-
rrak eta lehiakorrak izango dira, eta gure sektorearen aukerak kontuan hartuko dituzte. 

Xede horretarako, beraz, egokitzat jotzen da aurreikuspen eta planifikazio metodoak har-
tzea enpresako giza baliabideei buruzko politikak orientatzeko. Hartara, bada, bitartekot-
za enpresetan sartzeko metodoak, lanpostuak eta eginkizunak ikusiko ditugu; hauek
enpresen beharretara egokitzeko era desberdinak eta enpleguaren egonkortasunari eus-
teko manerak ere sektoreko enpresen eraldatze prozesuetan. Hau guztia, indarrean
dagoen lege esparruan, bai langileek bai enpresariek dituzten eskubideen begirunerik
handienaz eta legeak baimentzen ez dituen bereizkeriei biderik eman gabe.

Kasu guztietan, alderdiek ahaleginak egingo dituzte beren interesak uztartzeko, gizarte
elkarrizketaren metodoaren bitartez.

Oraingo hitzarmen hau oinarrizko printzipio biren menpean egin da:

Bitartekotza enpresei zerbitzu ematen izan dieten langileek irabazitako eskubideen begi-
runea, eta beste langile berri batzuk, bereziki gazteak, sartzeko aukera, beste sektore ba-
tzuetakoekin homologa daitezkeen baldintza ekonomikoekin. Nolanahi den ere, hitzarmen
honen sinatzaileak diren langileen eta enpresarien ordezkaritzek berariaz adierazi nahi
dute bazter batera utzi dituztela, edozein kasutan ere, enpresan finkatutako langileak
beste langile berri batzuekin ordezkatzeko aukerak oro, baldin eta kostuen murrizketa
erdiesteko balizko helburu soilaz egiten bada, eta horrenbestez, aurre egingo diotela,
beren ahalmenek hala uzten dieten neurrian, ildo horretatik doan edozein ekintzari.   

Zeinahi eite eta kalifikazio dituela ere, aseguru pribatuen bitartekotza enpresetan ohituraz
betetzen diren zeregin edo eginkizunei buruzkoa den edozein kontratu, kasurako, beka-
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dunak izan daitezkeen bezala, besteak beste, lanbide sailkapenari, ordainsariari, lanal-
diari, prestakuntzari eta hitzarmen honetan oinarri gisa itundu diren gainerako lan baldin-
tzei dagokienez, hitzarmenean zehaztutakoez gobernatuko dira. 

12. artikulua. Enplegu sustapena hitzarmenetik.

Hitzarmen honetan hainbat klausula itundu dira, haien bitartez enpleguaren sustapena
bultzatzeko sektorean. 

Hartara, bada, nabarmentzekoak ditugu aparteko orduei buruzko erregulazioak, lanbide
sailkapen sistemako VI. taldeari buruzkoak, promozio eta maila igoerei buruzkoak, pres-
takuntzari buruzkoak... eta abar, eta aipatutako gai hauetatik ondorioztatzen diren jardu-
ketak, bereziki, prestakuntzak, berebiziko betekizuna dute enpleguaren egonkortasunean
eta profesionaltasuna indartzean, eta honek eragin positiboa du sektoreko enpleguan.

Halaber, komenigarritzat jotzen da lan talde bat eratzea, hitzarmenaren interpretazio eta
aplikaziorako batzorde mistoaren esparruan jarraian azalduko ditugun eginkizun hauek
eta etorkizunean batzorde mistoak beharrezko deritzen beste edozein bere gain hartuko
dituena: 

Sektoreko enpleguaren sustapena lagunduko duten elementuen garapena, azterketa eta
jarraipena. 

Enpleguaren sustapenari lotuta kapitulu honetan jasotzen diren aurreikuspenak betetzen
ote diren zaintzea.

Azterlanak prestatzea eta taxutzea gerora sektorean enplegua sustatzeko eta hitzarmen
kolektiboan sartuko diren neurriak hartzeko balioko dutenak. 

Sektoreko enpleguaren bilakaera eta haren ezaugarriak. 

Haren osaera, funtzionamendua, eta kideen eskumenak eta bermeak, hitzarmenaren apli-
kazio eta interpretazioko batzorde mistoan erabakiko dira. 

13. artikulua. Printzipio orokorrak.

Jarraian aipatzen diren printzipioak jotzen dira beharrezkotzat enplegu politika aktiboak,
sanoak, egonkorrak, hazkorrak eta lehiakorrak ardazteko:  

Egonkortasunaren lehentasuna eta enpleguaren bermea.

Arautze printzipioen errespetua eta aldi baterako kontratazioaren kausaltasuna.

Kontratuaren jitearengatiko bereizkeriarik ezaren printzipioa. 

VI. taldean kontratazioa indartzea sektorerako sarbide gisa. 

Arrazionaltasuna lanaldiaren banaketan enplegua garatzeko.

Aparteko orduak egokitzea horrela haien ordez enplegu egonkorra sortzeari buruz haus-
nartzeko.
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14. artikulua. Sektoreko enplegu politika aktiborako tresnak. 

Sektoreko enplegu politika aktiborako tresna bezala, ondoko aplikazio arauak finkatzen
dira: 

1. Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, ukitutako enpresek ezin izango dute den-
bora osoko lan kontraturik egin beste sektore batean lanaldi normaleko lan harremana
daukaten langileekin, edo erretiratu egoeran daudenekin, eta alderdiek begiratuko dute
enplegu aniztasunari buruzko araudia bete dadin. 

2. Enpresek legez araututa dagokeen edozein lan kontratu mota egin ahal izango dute,
eta lehentasuna, prestakuntza kontratuak eta mugagabeko kontratazioa bultzatzea izan-
go da, betiere agindu orokorrak eta beren erregulazioko arau espezifikoak errespetatuz
gero, gai honi dagokionez, bereziki bete behar izango dira informazioari buruzko arauak,
eskumenei buruzkoak eta langileen legezko ordezkaritza eskubideei buruzkoa. 

3. Aldi baterako kontratazioaren gaian egindako lege iruzurrak, xede horretarako aurrei-
kusitako lege ondorioak ekarriko ditu, bereziki mugagabeko denboraz egin dela susma-
tzen bada.

4. Karrera profesionala prestakuntzaren bitartez bultzaturik, langile gazteen kontratazioa
sustatuko da VI. lanbide taldearen bidez, hala lanpostuen zerrenda dinamizatzeko xe-
deaz. 

5. Enpresa mailan, eta legeak aurreikusten dituen parte hartze mekanismoen bitartez,
enplegu politikaren gaian hemen aipatu ditugun arau eta jarraibideen berariazko jarraipe-
na egingo da.  

6. Gizarte elkarrizketaren testuinguru honetan, Enpresak, legeak aurreikusitako maizta-
sunaz, informatu egingo die langileen legezko ordezkariei, zerbitzu ematen duten langi-
leen lanpostu zerrendari buruz, eta enpresako lanpostu zerrendaren eta enpleguaren
egoera eta izan dezaketen bilakaera jakiteko beharrezkoak diren datuak eta informazioak
jakinaraziko ditu. 

Informatuko du, halaber, kontratu berriak egiteko dituen aurreikuspenei buruz, eta hauen
kopurua eta erabiliko dituen kontratu modalitateak adieraziko ditu, informatuko du orobat
azpikontratazio kasuez.

Era berean, urte bakoitzean urtarrilean, Enpresak langileen legezko ordezkariei eman
beharko dizkie lanpostu zerrendako langileen laneko datuak –norbere intimitatea izateko
eskubidea urratzen ez dutenak- eta zerrenda, une horretako egoera zein den ezagutze-
ko.

7. Urtero ere, eta enpresa barnean egiten den gizarte elkarrizketaren bitartez, egoki iritzi-
ko zaio hitzarmen honetan jasotzen diren alderdirik behinenen egoeraren eta bilakaera-
ren  gaineko azterketa egiteari lan harremanen eta giza baliabideen gaiei dagokionez. 
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Bilbao Bizkaia Kutxako hitzarmen kolektiboa

2.  Enplegua

2.1.  Hitzarmen kolektibo hau indarrean dagoen bitartean, Kutxak lanaldi osoko 200 lan-
postu berri eskaintzeko konpromisoa adierazten du, hitzarmen kolektibo honetako 16. bis
artikuluan xedatzen denaren arabera. 

Hitzarmen kolektibo hau indarrean dagoen bitartean, enplegatu berriei, eta kasuan kasu-
ko inguruabarren arabera, entitatearen iritzian egokiena datekeen lan kontratu bat eskai-
niko zaie, txandatze programa eta arauen barnean, edo indarrean dauden legeetan jasota
dagoen beste edozeinen barnean. Hartara, bada, 2005eko abenduaren 31 baino geroa-
goko epemuga duten aldi baterako kontratuak izanez gero, epemuga hau iritsitakoan aldi
baterako kontratuak mugagabeko bihurtzeko konpromisoa adierazten du, eta kontuan
hartuko du inguruabar hau kontratuen prestazio edukia hasieran finkatzerakoan. 

Kontratuek, hala behin-betikoek nola mugagabeek, sei hilabeteko probaldi bat izango
dute.

2.2. Enplegatu berri hauek, beren ohiko egoitza –gutxienez bi urteko antzinatasunaz- fin-
katua  duten autonomia erkidegotik beste batera bidaliak izango balira, eta haien etxetik
100 kilometroko distantzia baino urrunago baleude, “etxebizitzako laguntzako osagarri”
bat jasoko dute, eta kantitate hau hilabeteko 325 eurokoa izango da. Osagarri honek
iraungo du harik eta enplegatuak, hitzarmen kolektiboaren laugarren xedapen gehigarrian
zehazten diren ohiko etxebizitzarako kredituetariko bat lortzen duen arte, edo aipatutako
kantitate hau edo handiagoa dakarren soldata igoera duen lanpostu edo kategoria bat
ematen dioten arte, edo langileak berak eskatutako beste lanpostu bat ematen dioten
arte, baldin eta lanpostu berriak laguntza hau hartzeko egoera aldatzen badu. Suposa-
mendu hau soilik aplikatuko da enplegatu berriaren ohiko bizilekua Euskal Autonomia
Erkidegoan edo lanera sartzean BBK-k lantokiak zabalik dituen probintzia batean finkatu-
ta dagoenean.

2.3.  Gorago, 2.2 atalean aipatutako osagarri hau jasotzeko baldintza guztiak betetzen
dituzten enplegatu hauek, BBKn sartu eta handik 4 urte iraganik, lehentasuna edukiko
dute beren jatorrizko autonomia erkidegoko lantokiren batean lanpostu bat betetzeko.
Hartara, bada, Kutxak, unean-unean behar dituen lanpostuen arabera emango dio eran-
tzuna lehentasun honi, enplegatu berriak sartu ahala eta antolakuntza irizpideen arabera. 

2.4.  Hitzarmen kolektibo hau indarrean dagoen bitartean egin litezkeen aldi baterako
beste kontratu batzuk, egiten diren selekzioko lehiaketa publikoetan azkeneko fasera iri-
tsi eta aukeratuta suertatzen ez diren hautagaiei eskainiko zaizkie. 

2.5.  Langileen Estatutuak 48.4. artikuluan aipatzen dituen amatasun atsedenaldiak dire-
la medio behin-behinekoz bete gaberik gelditzen diren langile finkoen lanpostuak, lehen-
tasunez betetzeko konpromisoa adierazten du Kutxak, bai hitzarmen kolektibo honetako
29.4. artikuluak aurreikusten duen aukerari heldu eta aipatutako atsedenaldi horren irau-
pena luzatuz gero ere, eta bai hiru hilabete baino iraupen luzeago dituzten ordaindu gabe-
ko baimenak ere, entitatearen bulego sarerako giza baliabideak egokitzeko politiken
barnean.
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2.6.  Hedapenerako berariaz egindako lehiaketa publikoaren bitartez Bizkaitik kanpoko
lantokietan lan egiteko sartu diren enplegatuak, 2000-2002 urteetarako BBKren jarduera
finantzarioaren hitzarmen kolektiboak lehengo azken xedapenean (2. atalean) finkatu
zuen bezala, oraingo hitzarmen hau sinatzen den puntutik lan kontratua berritzea eskatu
ahal izango dute, 2003ko azaroaren 30 baino lehen, eta horrela heldu ahal izango diete
bigarren xedapen iragankor honetako 2.2. eta 2.3. ataletan finkatzen diren baldintza
berriei, hots, haien bizilekua Autonomia Erkidego batean izanda beste batean lan egiten
dutenentzat. 

Bellota Herramientasko hitzarmen kolektiboa

2. ERANSKINA

Txanda kontratuarekiko erretiro partzialari buruzko akordioa 

Bellota Herramientas S.A. enpresako hitzarmen kolektiboaren indarraldi berdinarekin, hau
da, 2003-01-01etik 2007-12-31 arte, honako hau erabaki da:  

Lehena.— Bellota Herramientas S.A. enpresako langile guztiak, hurrengo paragrafoan
jasotzen diren adinak izan edo betez gero, erretiratu ahal izango dira, hala nahi badute,
horretarako urte bakoitzerako itundutako lanaldiaren ehuneko 85eko erretiro partzialari
helduta, ondoko legen arabera: urtarrilaren 29ko 144/99 Errege Dekretua, uztailaren 9ko
12/01 Legea, urriaren 31ko 1131/02 Errege Dekretua eta lege hauen indarraldiak dirauen
bitartean, 65 urteko adinera arte gehienaz ere, akordio honen baldintzen arabera, ondo-
ren adierazten dugun bezala. 

Aipatutako erretiro hauek, jarraian azaltzen ditugun erreferentziazko data hauetatik hasi-
ta egin daitezke: 

03/9/1 Hurrengo datara arte jaiotakoak: 1943-08-31.
04/1/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1943-09-1 / 1943-12-31.
04/5/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1944-01-1 / 1944-04-30.
04/9/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1944-05-1 / 1944-08-31.
05/1/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1944-09-1 / 1944-12-31.
05/5/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1945-01-1 / 1945-04-30.
05/9/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1945-05-1 / 1945-08-31.
06/1/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1945-09-1 / 1945-12-31.
06/5/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1946-01-1 / 1946-04-30.
06/9/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1946-05-1 / 1946-08-31.
07/1/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1946-09-1 / 1946-12-31.
07/5/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1947-01-1 / 1947-04-30.
07/9/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1947-05-1 / 1947-08-31.
08/1/1 Bi data hauen artean jaiotakoak: 1947-09-1 / 1947-12-31.

Bigarrena.—Zuzendaritzak urtero finkatuko du, txandakaturiko langilearekin adosturik, lan
egin beharreko lanaldiaren banaketa, denbora partzialeko kontratuko ehuneko 15eko par-
tean, 65 urteak bete arte. 

Hirugarrena.—Zuzendaritzak osatu egingo du pentsioa, soldata garbiaren %90 arte (*).
Hala ere, osagarriari muga bat aplikatuko zaio, halatan langilearen diru sarrerak guztira
ez dezaten gainditu jaso behar zukeen pentsio garbiaren %100 erretiro partziala hartze-
rakoan 65 urte izan balu. Lehenbiziko urterako osagarria kalkulatu ondoren, urtarrilaren
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1ean balioa irabaziko du urtero, soldatak igotzen diren ehuneko berean. Arau berbera
aplikatuko da gizarte segurantzaren kotizazio oinarriak eguneratzerakoan.  

Laugarrena.—Zuzendaritzak, lanaldi osoko kontratua egingo dio txanda hartzen duen lan-
gileari.

Bosgarrena.—Zuzendaritzak, urtero 2003-2007 aldian, txanda hartzen duten langileen
%60ri kontratu mugagabea eta lanaldi osokoa egiteko konpromisoa adierazten du, txan-
dakatutako langilearen hutsunea betetzeko. 

Enpresako zuzendaritzak, kontuan hartuko ditu inguruabar ekonomikoak, eta langileen
legezko ordezkariei entzun ondoren, aztertu egingo du gainerako %40 horien egoera. 

Seigarrena.—Txandakatutako langileak, 65 urte betetakoan erretiro osoa eskatzeko kon-
promisoa hartzen du.

Zazpigarrena.— Bellota Herramientas S.A.ko hitzarmen kolektiboaren indarraldia agortu
ondoren, esan nahi baita, 2003-01-01ean hasi eta 2007-12-31 bitartean, enpresako
zuzendaritzak eta langileen legezko ordezkariek txanda kontratua zeintzuk baldintzatan
aplikatuko den negoziatuko dute, jakina, indarrean dagoen legeriak horretarako bide ema-
ten badu. 

Zortzigarrena.—Txanda kontratuaren aplikazioaren jarraipena egingo duen batzordea
osatzen da. Honako eranskin hau sinatu duen alderdi bakoitzaren ordezkariek osatuko
dute jarraipen batzorde hau. Haren klausulen interpretazio edo aplikazioari buruz alder-
dien artean sor litezkeen zalantzak eta desadostasunak oro, batzorde hoetara eramango
dira lehentasunez, baitezpadako irizpena eman dezan, alderdiek erabil lezaketen beste
edozein bitartekora jo aurretik. 

Eta hala ager dadin, eta eduki osoarekin ados daudela frogatze aldera, bi alderdiek sina-
tzen dute, Legazpin, 2003ko ekainaren 25ean. 

(*) Soldata garbia: lana uzten duenean kobratzen izan duena da, eta bertan sartzen dira
soldata, antzinatasuna, prima eta azkeneko hiru hileetako batez bestekoa ondoko kon-
tzeptuetan: gaueko orduak, txandaka lan egiteagatiko plusa eta 4.edo txanda plusa. 

Zahar etxe pribatuen sektoreko hitzarmen kolektiboa 

13. artikulua. Enplegua

(...)

Laneratzeko kontratua.-Laneratzeko kontratuak enplegu bulegoan izena emana duten
langile langabeekin egin ahal izango dituzte irabazi asmorik gabeko erakundeek, aldi
baterako kontratu horren xedea, interes orokorreko edo sozialeko lan edo zerbitzu bat egi-
tea denean, lan esperientzia hartzeko bide bezala eta parte hartzen duen langabearen
enplegagarritasuna hobetzeko, betiere araudi bidez zehazten diren programa publikoen
barruan. 

Modalitate honen bidez kontratatutako langileei hitzarmen honetan zehaztutako baldin-
tzak aplikatuko zaizkie.

(...)
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14. artikulua. Enplegu, kualifikazio eta sektorearen analisirako behatokia.

Analisirako behatoki bat sortu da hainbat gairi buruzko ezagutza aurreratuagoa eta sako-
nagoa izateko xedeaz: sektoreaz, haren egoeraz, sortzen duen enpleguaren kantitateaz
eta kalitateaz, hala nola etxez etxeko laguntza zerbitzuan eta adindunen egoitzetan zer-
bitzu ematen duten langileen kualifikazioez. Behatokia, hitzarmen kolektiboa sinatu duten
antolakundeen ordezkariek osatzen dute, sei hilabetean behin bilduko da eta txostenak
emango ditu enpleguaren bilakaeraz eta sektoreko kualifikazioez.  

Behatoki honek, aurreikusitako txostenak taxutze aldera eskura dezakeen beharrezko
informazioaren kalterik gabe, berak jo ahal izango du hitzarmenaren batzorde paritariora,
enpleguari buruzko akordioak zein mailatan betetzen diren ezagutzeko, bai kopuruari
dagokionean eta bai egindako kontratazio eredueei dagokienean ere.

Sinatzen duten antolakundeek, hartutako konpromisoak behar bezala ebaluatzeko, beha-
rrezkoak diren datuak eskuratzeko konpromisoa hartzen dute.  

Lanaren antolakuntza:

Bombardierreko hitzarmen kolektiboa

15. artikulua.—Produktibitatea hobetzea

Hitzarmen hau sinatu duten alderdiek aitortzen dute erdietsi beharrekoa dela produktibi-
tatea etengabe hobetzea, ekoizpen prozesuaren estamentu guztietan, bai zuzenetan bai
zeharkakoetan, zeren eta horiek baitira lehiakortasunaren oinarria, hala nazio eremuan
nola nazioarteko merkatuetarako esportazioei dagokienean, horrenbestez, hura etengabe
handitzea funtsezko baldintza da enpresa hobetzeko. Haren izaera dinamikoa dela medio,
enpresaren bitartekoak egokitzearen emaitza izango da, bai bere interesei, batetik, bai
langileek daukaten giza garapenaren beharrei, bestetik, (esfortzuak kentzea, istripuak sai-
hestea, garapen profesional eta pertsonala, eta abar) hura aplikatuz aurrerapen teknikoek
eta giza aurrerapenek hala aholkatzen duten heinean.

Rontealdeko hitzarmen kolektiboa

9. artikulua.- Lanpostuetako zehaztasunak

(...)

C) Balio anitzeko operadoreak

Lanpostuetako hutsuneak betetzeko, balio anitzeko operadoreak ditugu. Balio anitzeko
operadoreak lanpostu guztiak ezagutu behar dituzten langileak dira.  

Balio anitzeko operadoreek beteko dituzte azidoa kargatzeko operadorearen oporrak. 
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Zerbitzu emateko moduan daudenean, ondoko zeregin hauetan lagunduko dute: azidoa
diluitzeko instalazioan, azidoa kargatzen, sufre garabia erabiltzen, bagoi-zisternak kar-
gatzen, itsasontziak kargatzen/deskargatzen, laguntzako ibilgailuak garbitzen eta gida-
tzen. 

Zisternak kargatzeko traktorea erabiliko dute.

Instalazioak behar bezala egon daitezen, ematen zaizkion zeregin guztiak beteko ditu. 

(...)

Ondeo Degremonteko hitzarmen kolektiboa

11. artikulua.—Mugigarritasun geografikoa

Bi mugigarritasun geografiko mota bereizten ditugu:

11.1. Behin betiko lekualdaketa

Ondeo Degremonteko lantoki bateko langile batek egin dezakeen hautua da, beti boron-
datezko aukera, sortu berria den lanpostu bat betetzeko beste lantoki desberdin batean. 

Aukera hau egiteko gutxienezko baldintza batzuk finkatu dira;

Konpentsazio ekonomikoa:

a) Lekualdaketagatiko prima: bi hilabete soldata gordin (%14,29) lekualdaketa egiten den
hilabetean kobratzekoa.
b) Langilearen eta haren familiaren etxe aldaketaren ordainketa faktura aurkeztutakoan. 
c) Ostatu gastuen ordainketa, gehienaz: 1.000 euro/hilabete.

Lan kontratuaren baldintzak aldatzea:

a) Lantoki aldaketa.
b) Mugagabea ez den kontratua izanez gero, mugagabe bihurtu lekualdaketa egitean.

11.2. Joan-etorriak

Joan-etorrietan 4 kategoria zehazten dira:

11.2.1. Iraupen luzeko joan-etorriak (astebete baino iraupen luzeagokoak).

Konpentsazio ekonomikoa:

— Otorduen ordaina eta aparteko gastuak, 40 euro egunean.
— Ostatu eta garraio ordainak egonaldi guztian (enpresaren kontura).
— Enpresaren kontura bidaiatzeko eskubidea, gutxienez, asteburu bat hilabetean jato-
rrizko bizilekura, lan bilera batekin bat etor daitekeena.
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11.2.2. Iraupen laburreko joan-etorriak (astebete baino iraupen laburragokoak).

Konpentsazio ekonomikoa:

— Ostatua, otorduak eta garraioa enpresaren kontura izango dira. Kobratu ahal izateko
ezinbestekoa da ordainagiriak gordetzea.
— Nekez justifika daitezkeen gastuak onartuko dira, gehienez 20 euro egunean.

11.2.3. Abiarazte eta muntaketako langileak.

a) Bidaia gastuak:

— Ostatua eta garraioa enpresaren kontura izango dira.
— Otorduen ordaina eta aparteko gastuak, 35 euro egunean.

b) Konpentsazio ekonomikoa:

— Lekualdaketagatiko prima:
— Urteko soldata gordinaren %15, hilero nominan kobratuko dena.

11.2.4. Atzerrirako joan-etorriak (Ondeo Degrémonten Europako bulegoetara astebete
baino iraupen laburragoko bidaiak izan ezik, hauetan estatuko erregimena aplikatuko da).

Joan-etorriak egiteko bitartekoak:

a) Hegazkinez:

—Bost ordu baino gutxiagoko hegaldiak, klase ekonomikoa.
—Bost ordu baino gehiagoko hegaldiak, business edo lehen klasea.

b) Trenez:

— Bidaia hauek lehen klasean egingo dira.
— Egonaldi laburrak (15 egun baino laburragoa).
— Ordainagiriaz ordaindutako gastuak (otorduak, ostatua, garraioa eta ikuztegia).
— Dieta osagarria, 38 euro egunean.
— Telefonoa eta telefono bidezko komunikazioen gastuak.
— Istripu, eritasun eta gerta daitezkeenen (bahiketa, estortsioa, eta abar) asegurua.
— Egonaldi luzeak (15 egunekoa edo luzeagoa).

Ondeo Degrémonten konturako gastuak:

— Estatuko 3 izarretako kategoriako hotela edo baliokidea + gosaria.
— Ikuztegia.
— Garraioa: alokatutako ibilgailua, erregaia, taxi gastuak, eta abar.
— Telefonoa eta telefono bidezko komunikazioen gastuak.
— Istripu, eritasun eta gerta daitezkeenen (bahiketa, estortsioa, eta abar) asegurua.
Otordu gastuetarako eguneko ordaina:

1. Eguneko ordaina 60 eta 70 dolar bitartekoa izango da kokapen geografikoaren arabe-
ra. Kantitate hau, otordu gastuetarako aski ez balitz, ordain handiago bat negoziatuko
da.

2. Ordain osagarria, 38 euro egunean.
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— Atzerriko obretara joandako langileek eskubidea izango dute etxera bidaia bat egiteko,
enpresak ordainduko du hau hiru hilabetean behin, bost eguneko atsedenaldiaz gozatze-
ko, eta ez dira halakotzat zenbatuko bidaia egunak, oporretatik aparte.
— Obraren beharrek hartaraturik, aipatutako bidaia atzeratu egin behar balitz, atzerape-
na ezin izan daiteke 3 hilabete baino luzeagoa, eta hegazkinaren txartelaren munta ber-
dinekoa izango da, eta atsedenaldi egun guztiak bidaiatik itzultzean gozatuko ditu. 

Errespetatuko dira egungo akordioak indarrean diren bitartean.

Baldintza orokorrak

Zerbitzu emateko desplazatzen diren langileek aurrerapenak eska ditzakete, «justifikatu-
ko direnak», administrazio departamentuak seinalatuko duen muga ekonomikoen barne-
an. Kantitate hau kalkulatzeko, kontuan hartuko dira zenbat egunekoa den joan-etorria eta
beste inguruabar batzuk, baina eskuarki, kantitateak ez du izan behar 15 eguneko man-
tenua baino gehiago.  

Langileen arazoak arindu nahian, enpresak berak bere gain hartuko du kasuan kasuko
hoteleko gela erreserbatzeko ardura, xede horretarako homologatuta daudenen zerren-
daren arabera. 

Aipatutako baldintza hauek, 2003ko abuztuaren 1ean sartuko dira indarrean, eta 2002ko
KPI erreala berrikusiko da, 2003ko urtarrilaren 1etik 2003ko uztailaren 31 arte irabazitako
dietak.

2004. eta 2005. urteetarako kantitateak eguneratu egingo dira aurreko ekitaldiko KPI erre-
alaren arabera.

Lokomozio bideak
Ez da bidaiarik egingo norberaren ibilgailuan, departamentuko zuzendariaren berariazko
baimen idatzia eduki ezean. Enpresak hornituko du kasuan kasuko lokomozio biderik ego-
kiena. 

Hala baimendurik dagoen kasuetarako, 2003. urtean kilometroaren prezioa 0,25 euro/Km
ordainduko da. Prezio hau, 2003, 2004 eta 2005ko urtarrilaren 1ean eguneratu egingo da
atzeraeragineko ondorioekin, Gipuzkoako siderurgiako hitzarmenaren arabera. 

Kilometroen kontzeptuaren barnean langileek jasotzen dituzten kantitateak, indarrean
dagoen legeria fiskal eta sozialaren menpe egongo dira, horrenbestez, bakoitzari dago-
kion erretentzioa egingo da.

Auto enpresaren kontura zerbitzu eginkizunetan erabiltzekotan, ezinbesteko baldintza
izango da mugagabeko aseguru poliza izatea, bai hirugarren batzuei egindako kalteei
dagokienez bai erantzukizun zibilari dagokionez. 

Administrazioak, lehenengo likidazioaren ordainketa egin aurretik, kasuan kasuko poliza
aurkezteko eskatuko du. 

Lanaren beharrak hartaraturik, konpainiako langileak garraiatu beharra dagoen kasuetan,
erabiltzaileak hala egin behar izango du, eta osagarritzat 1cm/Km jasoko du bidaiari
bakoitzeko. 
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Muruetakon ontziolako hitzarmen kolektiboa

10. iradokizunengatiko sariak

Sari honen xedea, langileen interesa piztea da, produktibitatean, kalitatean, kostuen
murrizketan, segurtasunaren prebentzioan eta laneko higienean, horretarako iradokizu-
nen kutxa erabilita. 

Enpresako zuzendaritzak izendatutako pertsonak iradokizuna aztertuko du eta berak jaki-
naraziko dio langileari idatziz hartutako erabakia zein den. Ematen den saria behingoz
bakarrik emango da eta haren munta, iradokizunak ekar dezakeen aurrezpenaren arabe-
rakoa izango da. 

Emandako sari guztiei ahal den publizitaterik handiena emango zaie gainerako langileen
satisfazio eta estimulu gisa. Sari guztiek interesdunaren espediente pertsonalean egon
behar izango du eta kontuan hartuko dira maila igoeretarako eta kategoria aldaketetara-
ko.

Telefónicako hitzarmen kolektiboa

12. Klausula. Bestelakoak.

12.1 Telelana: Enpresako zuzendaritza eta langileen ordezkariak bat datoz, egungo bila-
kaera teknologikoaren tresna berrien erabilpena bultzatzea ezinbestekoa dela adierazte-
rakoan, eta  hauetan Telefónica de España aitzindaria da eta izaten segitu behar du, izan
ere, telelana, lanaren antolakuntza eta prestaziorako forma berritzaileetariko bat da, eta
buru-belarri sartuta gauden aldaketa teknologikoaren exijentzietara hobeki moldatzeko
aukera ematen du, helburua, lan baldintzak modernizatzea eta egokitzea delarik, baliabi-
deak berkokaturik enplegagarritasun handiagoa sortzeko. 

Hori dela medio, enpresak, aurreko hitzarmen kolektiboan aurreikusitakoaren ildotik,
oraingo hitzarmen honen indarraldiaren barnean eta langileen ordezkariekiko akordioaren
bitartez, plan pilotu bat abian jartzeko konpromisoa hartzen du, izaera esperimentalaz
taxutu dena, tokirik egokienetan eta jarduerarik egokienetarako, telelanaren ezarpen oro-
korra komenigarria ote den haztatzeko xedeaz, Europako Batasuneko estatu kideetako
enpresarien elkarteek eta gizarte mintzaideek 2002ko uztailaren 16an izenpetutako tele-
lanari buruzko Europako esparru akordioak jasotzen dituen printzipioen barnean. 

Proba pilotu hau burura eramateko, enplegatuak aldez aurretik telelanari buruzko akordio
bat izenpetu behar izango du, eta bertan zehaztuko dira aplikatuko diren baldintzak,
borondatezkoa eta atzeragarria izatearen printzipioetan oinarrituta, eskubide berdintasu-
naren bermearekin eta bertan parte hartzen duten enplegatuen enplegu baldintzak eta
eskubide kolektiboei eusteko bermearekin. Hasiera batean, eta ahal izanez gero, proba
honetan sartuko dira administrazio-merkataritza arloko identifikazio zereginak 1003 eta
1004 zerbitzuetako deiei arreta, erreklamazioei arreta, eta abar), eta egiten duten jardue-
ra mota dela medio modalitate honetan sar litezkeen beste batzuk. Telelan modalitatean
egin litezkeen zereginetan diharduten enplegatuak, bere borondatez edo zuzendaritza
orokorren proposamenez, gerora sartzeko aukeraren kalterik gabe.
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Outokumpuko hitzarmen kolektiboa

Bosgarren azken xedapena: Produktibitatea handitzea.

Zaratamoko lantegiko bideragarritasuna eta egonkortasuna sendotzeko, produktibitate
eraginkorraren hazkunde jarraikiak eta iraunkorrak lortu behar dira, eta enpresarentzat
kostu gehiagorik ekarri gabe. Honek esan nahi du, termino praktikoetan, Cast & Rollen
ahalmen nominala ekoitzi behar dela (lantegian guztira 52.000 tm/urte gutxi gorabehera),
hitzarmen hau sinatzen den datan langileen zerrendan pertsona kopuru bera dagoela.

Ordainsariak:

Cepsako hitzarmen kolektiboa

5. ERANSKINA

Emaitzetan parte hartzea

V. kapituluko 4.2. puntuan jasotako helburuak betetzen ote diren egiaztatzeko ebaluazioa,
ondoko irizpideen arabera egingo da: 

A) Enpresaren bilakaera ekonomikoari lotutako emaitzak:

(1) ZAM: Zerga aurreko mozkinak, konpainiaren memorian jasorik dagoena, galera eta
irabazien kontuan.

Aktibo totala: Aktiboa totala, konpainiaren memorian jasorik dagoena, egoeraren balan-
tzean.

ZAM aurrekontua: Konpainiaren aurrekontua.

Behin datu guztiak ezagutu ondoren, emaitza era proportzionalean kalkulatu egingo da,
eta xede honetarako, taulan ezarritako balioak tartearen gutxienezko baliotzat hartuko
dira. 
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(1) (2)
ZAM * 100 Urteko ZAM aurrekontuaren betetze portzentajea

Aktibo totala < 70,0 70-79,9 80-89,9 90-99,9 100-109,9 110-119,9 ≥ 120,0

< 3,50 — 0,083 0,167 0,250 0,333 0,417 0,500
3,50 - 3,99 0,083 0,167 0,250 0,333 0,417 0,500 0,583

4 - 4,49 0,167 0,250 0,333 0,417 0,500 0,583 0,667
4,50 - 4,99 0,250 0,333 0,417 0,500 0,583 0,667 0,750

5 - 5,49 0,333 0,417 0,500 0,583 0,667 0,750 0,833
5,50 - 5,99 0,417 0,500 0,583 0,667 0,750 0,833 0,917

≥ 6,0 0,500 0,583 0,667 0,750 0,833 0,917 1,000



Ratioetariko baten emaitza, adierazitako gutxienezko balioaren azpitik egonez gero,
emaitza orokorra zero izango da. 

1 eta 2 ratioak taulan konbinatu ondoren, erdietsitako koefizienteari aplikatuko zaio oina-
rrizko ordainsari bateratuaren (RBG+CRF) aldagai honi esleitzen zaion portzentajea,
aurreko urtean lan egindako hilabeteen proportzioan eta ordainketa datan –urte bakoitze-
ko abenduaren 31- alta emanda dagoen hitzarmeneko langile bakoitzari dagokiona, ale-
gia. Kontzeptu honi aplika dakiokeen portzentajea %4 izango da, alabaina, %5re ere irits
daiteke baldin eta langileak lan egiten duen lantoki horrek eremu horretan helbururik ez
markatzeko aukera egin badu, V. Kapituluko 4.2. puntuan zehaztutakoaren arabera. 

B) Lantokiko helburuak betetzeari lotutako emaitzak: 

Urtero, abenduan, lantokiak enpresa batzordeari bere erabakia jakinaraziko dio eremu
horretan hurrengo urterako finkatutako helburuei dagokionez, eta, izatekotan, haiei infor-
matuko die helburuon gainean hauek zabaldu baino lehen. Izan ere, helburu hauek lan-
toki bakoitzeko errealitateari lotuta egongo dira eta konpainiaren ekintza planetan
zehaztutako aldagai jakin batzuk hobetzea edo mantentzea bilatuko dute, ahalegin kolek-
tiboaren bitartez eraginkortasun handiagoa erdieste aldera.

Baldin eta lantokiko helburuak zehaztu badira, hurrengo urteko martxoan ebaluatuko da
zein mailatan bete diren, eta hau, aurreko urtean lan egindako hilabeteen proportzioan eta
ordainketa datan –urte bakoitzeko abenduaren 31- alta emanda dagoen hitzarmeneko
langile bakoitzari dagokion oinarrizko ordainsari bateratuaren (RBG+CRF)  %1en gainean
aplikatuko zaio. 

Enpresaren bilakaera ekonomikoari eta lantokian finkatutako helburuen betetze mailari
lotutako helburu hauetarako irizpide hauen arabera atera den kantitatea zehaztu ondoren,
aurreko urteko absentismo portzentajea deskontatu behar izango da, arrazoi guztiengatik
lanean %4ko absentzia baino gehiago izan duten langileen kasuan, ordaindutako lizentzia
eta amatasun atsedenaldi kasuetan izan ezik, kontzeptu hori dela eta, jaso beharreko
zenbateko gordina zehazteko.  

Kontzeptu hau abonatzerakoan, kontuan hartuko dira aurreko ekitaldiko emaitzak (2003.
urtean 2002. urteko emaitzak hartuko dira kontuan, eta horrela elkarren segidan), eta liki-
dazioa, hala badagokio, ekitaldi horretako akziodunen batzar orokorra egin eta hurrengo
hilabetean gauzatuko da. Baldin eta lantokiko helburuak finkatzea erabaki balitz, hauen
emaitzak enpresaren emaitzak abonatzen diren egun berean abonatuko dira. 

Crown Corkeko hitzarmen kolektiboa

23. artikulua.—Helburuengatiko bonusa

Hitzarmen honetarako eta langileek nola edo hala haien erosteko ahalmena hobetu ahal
dezaten, bonus hauek ordaintzea erabakitzen da, betiere helburu jakin batzuk lortzearen
arabera, eta honako hauek dira finkatutako helburuak:

1. Absentismoagatiko helburuak:

Baldin eta haren urteko absentismo indibidualak %1,5 gainditzen ez badu, langileak hel-
buruengatiko ordainketa bakuna jasoko du, hau da, 250 euro gordin/urte, eta hau ordain-
keta bakarrean emango zaio, absentismoagatiko helburua erdietsi ondoren hurrengo
urteko otsailean.
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Baldin eta urtea amaitutakoan, enpresak bere aurrekontuetan 2003. urterako finkatua
duen urteko batez besteko absentismo kolektiboa, hau da, %3,6 erdiesten bada, orduan
urteko absentismo indibiduala %1,5 baino handiagoa, baina urterako finkatutako urteko
absentismo kolektiboa (2003. urterako %3,6) baino txikiagoa izan duten langileek ere hel-
buruengatiko ordainketa bakuna jasoko dute, hau da, 250 euro gordin/urte, eta hau
ordainketa bakarrean emango zaie, absentismoagatiko helburua erdietsi ondoren hurren-
go urteko otsailean.

Hurrengo urteetarako, enpresak helburu horretarako finkatua duen urteko absentismo
kolektiboaren batez bestekoa, 2003. urtekoaren berdina izango da, esan nahi baita,
%3,6koa. 

2. Lineetako efizientziengatiko helburuak:

Lineetako efizientziengatiko helburuak departamentuen araberakoak izango dira (hau da:
Littell, litografia eta bernizketa CPMn; zizailak, prentsak eta armatze lineak enbase indus-
trialean) eta, urteko aurrekontuan aurreikusitako efizientziaren aldean haietariko bakoi-
tzean hobera egindako efizientzia puntu oso bakoitzeko, soldata indibidualaren %0,5
gordineko bonus bat ordainduko zaie departamentuko lineetan lan egiten duten langile
zuzenei hobekuntza hori badute, langile bat departamentu batekoa izango da bere urteko
lanaldiaren %80 departamentu horretan lanean aritzen denean.

Departamentuetan lan egiten duten gainerako langile zuzenentzat, esate baterako ardu-
radunak eta mantenua CPMn oro har; iraulketa, zumitzak, orgatilak eta isolajea CPMko
litografian eta bernizketan, hala nola orgatilak eta mantenua enbase industrialean, bana-
keta honen arabera sekzioko departamentuen artean lineen efizientziaren hobekuntzaga-
tik erdietsitako bonusaren ehunekoaren batez bestekoa izango da, eta bonusaren
ehuneko hau ordainduko zaie haien soldata indibidualean dagokien gordinaren gainean.

Enpresako beste langileentzat, zuzenak ez direnentzat, hots, mantenua oro har (elektrizi-
tatea eta tailerra), biltegiak, kalitate kontrola eta kudeaketa departamentu guztiak (logisti-
ka, administrazioa, etab.), enpresako departamentuen artean lineen efizientzia
hobetzeagatik lorturiko bonusaren ehunekoaren batez bestekoa izango da eta bonusaren
ehuneko hau ordainduko zaie haien soldata indibidualean dagokien gordinaren gainean. 

2003. urterako, aurrekontuan aurreikusitako lineetako efizientziak, ondoren jasotzen ditu-
gun hauek dira: 

— Efizientzia Littellen: %64,98.
— Efizientzia litografian: %64,80.
— Efizientzia bernizketan: %58,17.
— Efizientzia zizailetan: %42,87.
— Efizientzia prentsetan: %67,92.
— Efizientzia armatze lineetan: %60,9.
— Efizientzia lineetako urteko batez bestekoa: %62,16.

Hurrengo urteetarako, enpresak helburu horretarako finkatuak dituzkeen lineetako efi-
zientziak, enpresaren aurrekontuetan urte bakoitzean proposatzen diren helburuetakoak
izango dira. 

Efizientzien hobekuntzengatik urtero erdiesten diren bonus hauek ordainketa bakarrean
emango dira, efizientzien hobekuntzen helburua erdietsi ondoren hurrengo urteko otsai-
lean. 
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Efizientziengatiko helburu hauetako parte bat finka daiteke. Lineetako urteko batez bes-
teko efizientziak 4 puntu edo gehiago gora eginez gero, enpresak urteko soldata masa
gordin osoaren %0,50en baliokidea den zenbatekoa emango du jardueraren ebaluaziora-
ko burtsarentzat, hobekuntzan lortzen diren 4 puntuko. 

Tenneco Automotiveko hitzarmen kolektiboa

5. artikulua.—Eraginkortasun bonusa

5.1. Lantegiko eraginkortasun orokorraren hobekuntza bultzatzeko eta saritzeko bonus
bat finkatzen da. 

5.2. Bonus hau hitzarmen kolektiboak ukitzen dituen langile guztiek jasoko dute.

5.3. Eraginkortasunaren hobekuntza jarraian azaltzen den moduan neurtuko da: 

1. Motelgailu familia batzuk aukeratuko dira, homogeneoak hainbat arlotan: mota, fabri-
kazio prozesua eta beste ezaugarri batzuk. 

2. Motelgailu familia bakoitzari hainbat puntutako balioa emango zaio. 

3. Hilabete bakoitzaren amaieran fabrikatu diren erreferentzia bakoitzeko motelgailuak
bider haien familiaren balioko puntuak biderkatuko dira, erreferentzia guztien puntuak
batuta

4. Emaitza 2002. urtean erdietsitako eraginkortasunarekin alderatuko da, kalkulu metodo
berberaz neurturik. 

5.4. Eraginkortasun bonusaren zenbatekoa hiru hilabetean behin kalkulatuko da 2. erans-
kineko taularen arabera. 

5.5. Eraginkortasun bonusa iragandako hiruhilekoaren ondorengo hilabeteko nominan
kobratuko da. 

5.6. Hilero jakinaraziko dira hilabete horretan erdietsitako emaitzez, eta hiruhilekoan
metatutakoaz. 

5.7. Eraginkortasun bonusari dagokionez, hilero abonatuko den gutxienezko zenbateko
bat finkatzen da, erdiets daitekeen den eraginkortasun orokorra kontuan hartu gabe, gu-
txienezko zenbateko kontzeptuan abonatutako kantitateak hiruhilekoko eraginkortasun
bonusaren gaineko aurrerapen kontzeptua izango dute, eta hiruhilekoan zehar ordaindu-
tako kantitateak deskontatu egingo dira azkeneko zenbatekotik.

5.8. Eraginkortasun bonusaren hilabeteko gutxienezko zenbatekoa, 21,86 eurokoa izan-
go da 2003. urtean. Hurrengo urteetan, zenbateko hauek igo egingo dira soldata taula
igotzen den ehuneko bera. 

5.9. Eraginkortasun bonusaren hilabeteko gutxienezko zenbatekoa metatu egingo da
urtean, eta metatutako zenbatekoa abenduko nominan ordainduko da. Langile batek
enpresa utziko balu ordainketa egin baino lehen, lan egindako denboraren parte propor-
tzionala sartuko zaio likidazioan.
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Lanaldia (aparteko orduak, oporrak, baimenak eta lizentziak):

Berakoko hitzarmen kolektiboa

9. artikulua.- Aparteko orduak

(...)

Premietarako, hornidura osoa izango duen talde baten txandakako erreten bat ezarriko da
astero. Premietako zerbitzu hau, izena bere borondatez eman duten lagunez osaturik
egongo da, gutxienezko kopurua hamar lagunekoa izango delarik, eta lagun hauen
zerrenda hitzarmen honi eransten zaio, talde hauetako kideek zuzendaritzarekin zehaztu-
ko duten plangintzaren arabera txandakatuko dira. Astero premietako mugikorra darama-
ten taldeek, lehenago aipatutako kontzeptuez gain, 30 euro jasoko dute laguneko eta
asteko.

(...)

Arabako ardoaren industria eta merkataritza sektoreko hitzarmen kolektiboa 

10. artikulua.- Oporrak.-

(...)

Halaber, baldin eta oporraldiaren hasieran, langilea, izaera traumatikoa izan duen lan istri-
pua –“algiak” ez dira barne sartzen- dela medio ezgai egoeran badago, oporrak osorik
edukitzeko eskubidea izango du langileak, urte naturalean gai egoeran sartzen bada. 

Hondakinen berreskurapen, transformazio eta salmenta sektoreko hitzarmen kolektiboa 

18. artikulua. Baimenak, eszedentziak, kontratu eteteak eta lanpostu aldaketak.

(...)

Garaiz aurreko jaiotzen kasuan edo erditzearen ondoren beste edozein arrazoirengatik
haurrak ospitalean segitu behar izanez gero, amak edo aitak lanetik ordubete lekutzeko
eskubidea izango dute. Halaber, eguneko lanaldia gehienez 2 ordu murrizteko eskubidea
izango du, soldata proportzio berean murriztuko delarik.

(...)

148

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2003



Unilever Foodsko (Frigo) hitzarmen kolektiboa

33. artikulua. Mediku kontsultetarako baimenak.

(...)

Langileak, urtean ordaindutako zortzi ordu izateko eskubidea du gehienez, seme-alaba
adingabekoei pediatrarenera edo pediatrak esandako espezialistarenera laguntzeko, hau,
aldez aurretik jakinarazi behar izango du behar adina denboraz, ustekabeko larrialdi ba-
tean izan ezik. Absentzia hau ez da inoiz izango lau ordu baino gehiagokoa egunean.  

Cepsako hitzarmen kolektiboa

VII. KAPITULUA

Oporrak, lizentziak eta eszedentziak

(...)

4. Lan eta familia bizitza bateratzea.

6 urte baino gutxiagoko haurren eta aita-amen lan eta familia bizitza hobeki bateratzen
lagunduko duten ekintza positiboen garapenaren esparruan, honako akordio hau zehaz-
ten da:

Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, eta behartze klausula gisa, sei urtetik behera-
ko haurrak dituzten langileek baimen egun kopuru jakin bat eduki ahal izango dute adin-
gabea zaintzeko, betiere guztira 9 egun baino gehiago ez badira, kapitulu honetako 2.3.1.
eta 2.3.2. puntuen aplikaziotik ondorioztatzen diren norberaren gauzetarako egunen edo
eta konpentsazio atsedenaldien batuketa eginez gero.  

Baimen egun hauek, justifikatutako kausaz eskatu ahal izango dira, adingabeari eman
beharreko arreta dela eta (eritasuna edo osasun laguntza, eskola egutegiko jaiegun espe-
zifikoak, edo eta aipatutako hauen antzekoak), kasuan kasuko departamentuko buruari
aldez aurretik jakinaraziz gero.

Hauek argiroago administratze aldera, kontuan hartuko dira ondoko premisa hauek:

Oporraldiak ezin daitezke metatu, eta tartean lan egunak egon behar dira, non eta ekoiz-
pen prozesuak ez duen horretarako aukera ematen, departamentu bakoitzeko buruaren
iritzian. 

Inguruabar jakin batzuk direla medio, absentzia kopuru handia suerta litekeen datetan,
departamentu bakoitzeko buruak erabaki beharko du lan, ekoizpen, segurtasun eta aba-
rren beharren arabera, lan talde bakoitzean zenbat eskabide onar daitekeen gehienez. 

Baimen hauek  urtean baino ezin dira erabili, eta ezin daitezke metatu hurrengo urteeta-
rako. 

Kontzeptu honegatik izandako baimen egunak –ordutegi malgutasunezko neurri gisa
jasotzen direnez gero- berreskuratu behar izango dira (ordua ordu truk) ordutegia luzatu-
ta hurrengo sei hilabeteetan eta beti urte horretako abenduaren 31 baino lehen (abenduan
hartzen direnean izan ezik, orduan epea hurrengo urteko urtarrilaren 31 arte luzatzen da
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eta), departamentuko buruarekin adosten den moduan, eta departamentuaren antola-
kuntza beharrak kontuan hartuta.

(...)

Cucart taldearen hitzarmen kolektiboa

12. artikulua. Amatasuna/Aitatasuna.

Amatasunak babes berezia jasotzen du bi arrazoirengatik funtsean, amatasuna, herriak
eta gizarteak aintzat hartzea merezi duen funtzio sozial gisa ulertzen dugulako, Europan
bereziki larria den desoreka demografikoa konpontze aldera, eta bigarrenez, lan eremuan
zeharkako diskriminazio faktore bat delako, emakumeek lan merkatuan osoki integratze-
ko aurkitzen duten zailtasuna areagotu egiten du eta, izan ere, lan merkatua gizarte
eremu guztietan benetako berdintasuna erdietsi ahal izateko oinarrietariko bat baita. 

(...)

Azti Fundazioaren hitzarmen kolektiboa

30. artikulua.– Haurdunaldi, erditze eta bularra emateko lizentzia

a) Emakume langileek dagokien haurdunaldi eta erditze lizentzia erabiltzeko eskubidea
dute, 21 asteko aldi baterako, interesdunak aukeratzen duen eran banatuta, horietarik sei
astek erditzearen ondorengoak izan behar dutela, eta ama hilez gero aitak erabil ditzake
hauek haurra zaintzeko.  

Emakume langilearen lizentzia aldia agortu ondoren, bere lana era normal batean bete-
tzera berriz itzultzea galarazten dion koadro kliniko bat edukiko balu, lanerako ezintasun
iragankorragatik (LEIg) ezgai egoerara pasatuko litzateke, eta xede horretarako aginduz-
ko tramiteak bete behar lituzke.  

Baldin eta amak eta aitak lan egiten badute biek, amatasun atsedenaldiagatiko baimena
hasitakoan, amak aukeratu ahal izango du aitak erabil dezan denbora horren laurdena,
baina erabilitako aste horietan ez da etenik egon behar eta aldiaren amaieran izan behar
da, ama lanera berriz itzultzea haren osasunerako arriskutsua izan daitekeenean izan
ezik. 

b) Garaiz aurreko erditze kasuetan eta, beste edozein arrazoirengatik, jaioberriak ospita-
lean egon behar badu erditzearen ondotik, etete aldia, amak hala eskatuta edo, hura
ezean, aitak, ospitalean alta ematen diotenetik hasi ahal izango da kontatzen. Erditze
ondorengo lehenengo sei asteak ez dira sartuko zenbaketa horretan, aldi horretan ama-
ren kontratua baitezpada eten egin behar delako.  

c) Emakume langileak bere lanean ordubeteko pausa bat egiteko eskubidea izango du,
eta hau bi zatitan banatu ahalko du, 12 hilabete baino gutxiagoko bere haurrari bularra
edo biberoia emateko erabiltzen duenean. Emakumeak, bere borondatez, eskubide
honen ordez eguneko lanaldi arrunta ordubete murriztu ahal izango du helburu berbera-
rekin. Aldez aurretik zuzendaritzarekin hala adostuz gero, bularra emateko orduak meta-
tu ahal izango ditu amatasun atsedenaldiaren amaieran, eta horren truke uko egingo dio
haurrak hamar hilabete bete bitartean legokiokeen eguneroko pausari. Edoskitze artifizial
kasuetan, pausa egiteko edo lanaldia murrizteko eskubidea aitak ere erabili ahal izango
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du, aldez aurretik berak hala eskatu eta justifikatuz gero, izan ere, egiaztatu behar izango
du ama langilea dela eta uko egin diola lizentzia erabiltzeari edo ezin erabil dezakeela. 

d) Haurdun dauden emakume langileek, lanetik ordainduta lekutzeko eskubidea izango
dute, jaiotza aurreko azterketak egiteko edo erditzerako prestatzeko teknikak ikasteko,
aldez aurretik enpresariari jakinaraziz eta lanaldi denboran egin beharra justifikatuz gero. 

Pavigomeko hitzarmen kolektiboa

26. artikulua. Lizentziak.

(...)

Haurra jaiotzean lizentzia egun bi gehiago emango dira erditzeak konplikazioak izan badi-
tu eta hori dela bide ebakuntza kirurgikoren bat beharrezkoa izan bada. 

(...)

Higiezinen kudeaketa eta bitartekotza sektoreko hitzarmena 

44. artikulua. Pausak eta lanaldi murrizketak.

(...)

Garaiz aurretik jaiotako haurren kasuetan edo beste edozein kausagatik erditzearen
ondotik ospitalean egon behar badute, aita edo ama ordubetez lekutu ahal izango dira
lanetik egunero.  

(...)

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko erlijioko irakasleentzako hitzarmen kolektiboa 

26. artikulua.– Eritasun kronikoak edo mugitzeko arazoak dituzten senideak zaintzeko bai-
mena. 

Odol ahaidetasun edo ezkontza ahaidetasunezko bigarren maila arteko senideren bat
artatu edo zaindu behar duen pertsonalak, edo are maila urrunagokoa ere elkarrekin bizi
badira, mugitzeko arazoak izanez gero edo eritasun larri luze bat jasanez gero, eta medi-
ku txosten batek hala egiaztaturik, ikasturteko berrogeita hamar ordu arteko ordaindutako
baimena izango du. Orokorrean, egunean bi ordu erabil daitezke gehienez denbora kre-
ditu honetatik eta orduok beti bat etorri behar izango dute lan sarrera edo irteeretariko
batekin.
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Gatazkak ebazteko prozedurak:

Zu eta biokeko hitzarmen kolektiboa

9. artikulua. Lan edo zerbitzuko kontratuak.

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuak, lan edo zerbitzu bat egiteko helburua dutenak
dira, enpresaren jardueraren barnean autonomia eta substantibotasun propioa izan dai-
tezke, edo hitzartuak, dakarten lan masa gehigarriagatik aski bereiziak diren lanak edo
zereginak betetzeko, izan ere, denboran mugatua den arren, printzipioz, obraren iraupe-
na ezezaguna da.  

Kontratu bakoitza formalizatu eta handik 10 eguneko epean gehienez, enpresek kontra-
tuon kausa jakinaraziko diete langileen ordezkariei, eta zehatz adieraziko dute zeintzuk
diren ukitutako langileen kopurua, esleituko diren lanbide taldeak eta aurreikusitako irau-
pena.

Modalitate hau onar dezaketen lanak identifikatzerakoan desadostasunik egonez gero,
edozein alderdik jo dezake PRECOra (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 66. zenb.,
00-04-04koa) desadostasun hauek ebazteko. 

Lizitazioen menpe eta ematen dizkioten zerbitzuen menpe dagoen enpresa bat denez,
langileen kontratuak, eskuarki, lan edo zerbitzukoak izango dira, eta haien antzinatasuna
zenbatu egingo da. 

Uztailaren 10eko 12/01 Legearen 3. artikuluko lehen atalak zehazten duenaren arabera,
kontratua amaitutakoan, langileak kalte ordain bat jasotzeko eskubidea du, hau da, zer-
bitzuko urte bakoitzeko zortzi eguneko soldata abonatzetik aterako litzatekeen kantitatea-
ren zati proportzionala. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko eskola jantokietako kolektibitateen sektoreko
hitzarmen kolektiboa.

23. artikulua.– Emakume haurdunaren lanpostua.

Haurdun dagoen emakumeari, behin-behinekoz eta haurdunaldia dirauen bitartean lan-
postu egoki bat emango zaio, aldez aurretik espezialistak justifikatuta. Eragozpenik bale-
go lana egokitzat jotzeko, alderdiek berariazko akordio batera iristeko konpromisoa
adierazten dute, bai eta erabakia Preco IIan  aurreikusitako arbitraje egoera baten menpe
jartzeko ere.

Bularra emateko aldiak metatzeko eskubidea zehazten da. 

Sidenorreko hitzarmen kolektiboa

40. artikulua.- Lan gatazkak ebazteko prozedura

Oraingo hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, enpresaren barnean ager litezkeen
lan gatazkak, kolektiboak zein banakoenak izan, baitezpada igorri behar izango dira era-
tzen diren organoetara eta jarraian garatzen diren prozeduren bitartez.  
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40.1. Laneko gatazka kolektiboak

Eremu objektiboa

Ondoren erregulatzen den gatazkak ebazteko prozedura honako laneko gatazka kolekti-
bo hauei aplikatuko zaie:

a) Interes gatazkak lan harreman kolektiboen eremuan. 
b) 2003ko urriaren 1eko esparru akordioaren aplikazioagatik edo interpretazioagatik izan-
dako gatazkak. 
c) Haien eraginkortasuna edozein dela ere, hitzarmen edo itun kolektiboaren aplikazioa-
gatik edo interpretazioagatik izandako gatazkak. 
d) Enpresako praktikaren edo erabakiaren aplikazioagatik edo interpretazioagatik izanda-
ko gatazkak. 

Gatazkak ebazteko batzordearen buru, bitartekari bat izango da, arbitroen elkargoko kide,
eta gatazka bakoitzean, batzordean konpondu ezean, azkenean konponbide proposamen
bat aurkeztuko du idatziz. Bitartekariak ez du parterik hartuko ondorengo arbitrajean, hau
beharrezkoa izanez gero. 

Gizarte ordezkarietariko batek eta enpresaren ordezkarietariko batek gatazkak ebazteko
batzordean parte hartu ahal izango dute aholkulari gisa.

Banakoen gatazketan, lantokiko batzorde paritariora jo behar izango da nahitaez, eta tra-
mite honek aldez aurreko adiskidetze funtzioa beteko du (LPLaren 63. artikulua). Tramite
hau agorturik, lan arloko jurisdikziora edo arbitrajera jotzea izango dira alderdien aukerak. 

Eskubidea dutenak

Aipatutako prozedurei ekiteko eskubidea izango dute, indarrean dagoen legeriaren ara-
bera, gatazka kolektiboak abiarazteko ahalmena duten subjektuak. 

Prozedura

Gatazka kolektiboa idatziz emango da lantokietako hitzarmen kolektiboko batzorde pari-
tarioaren aurrean. Bertan hala adostuz gero, lan ikuskaritzaren bitartekotza jarduera eska-
tu ahal izango da. 

Batzorde paritarioak gatazka konpontzeko, beharrezkoa da alderdi bakoitzaren ordezka-
rien %60ren adostasunaz hartutako akordio bat erdiestea. Erabaki honek hitzarmen
kolektibo baten eraginkortasuna izango du. 

Baldin batzorde paritarioak ezin halako akordiorik erdiets baleza, eta edozein kasutan ere,
gatazka aurkeztu eta ondorengo sei egun baliodunak iraganik konponbiderik lortu ez
balitz, batzorde honek aktan jasoko luke, kopia bana emango lieke interesdunei eta bai
akta eta bai harekin batera daukan informazio guztia ere gatazkak ebazteko batzordera
igorriko ditu hurrengo 24 orduko epean gehienez. 

Gatazkak ebazteko batzordeak gatazka konpontzeko, beharrezkoa da alderdi bakoitzaren
ordezkarien %60ren adostasunaz hartutako akordio bat erdiestea. Akordio honek hitzar-
men kolektiboaren indarra izango du.
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Baldin eta ezin baledi halako akordiorik erdiets, eta edozein kasutan ere, gatazka aur-
keztu eta ondorengo sei egun baliodunak iraganik konponbiderik adostu ez balitz, batzor-
de honek aktan jasoko luke, esku artean darabiltzan aurrekari eta informazio guztiak
erantsiko dizkio, eta dagokion arbitroari igorriko dizkio hurrengo 24 orduko epean gehie-
nez.

Arbitroak, bere eginkizuna betetzeko, beharrezkotzat jotzen duen informazio guztia eska-
tu ahal izango du. 

Prozeduran bermatuko da alderdiak entzunak izango direla, bai eta berdintasun eta kon-
traesan printzipioak ere.

Arbitroaren epaiak arrazoitua izan behar du eta gatazkan dauden alderdiei jakinarazi
beharko die 10 egun balioduneko epean gehienez, bere jarduera hasi zuenetik zenbatu-
ta.   

Arbitroaren epaia loteslea da eta nahitaez bete beharrekoa, eta hitzarmen kolektiboaren
indarra izango du. 

Langileen ordezkariek ezarritako gatazka kolektiboak ebazteko prozesuak abiarazteak,
berekin dakar gatazka kolektibo horiek direla eta greba eskubidea ez erabiltzea tramita-
zioa irauten duen bitartean. 

Gatazka kolektiboaren prozedura enpresaren ekimenez abiarazten denean, eta langileek
greba eskubidea erabiltzen dutenean, prozedura hori ez da bertan behera geldituko. 

40.2. Banakoen lan gatazkak

Eremu objektiboa

Gatazkak ebazteko prozedura hau, jarraian erregulatzen dena, oraingo hitzarmen hone-
tan jasotzen diren gaien inguruan sor litezkeen banakoen lan gatazkei aplikatuko zaie.
Eskubidea dutenak

Prozedura hauei ekiteko eskubidea izango dute hitzarmen honen aplikazio eremuan sar-
tuta dauden langileek, lehenago aipatutako gaietan haien eskubideak kalteturik suertatu
direla deritzatenak.

Prozedura

Banakoen gatazka idatziz aurkeztuko da hitzarmen kolektiboko batzorde paritarioaren
aurrean. Ebatzirik geldituko da batzordea osatzen duten alderdi bakoitzaren gehiengoak
hartutako akordioaz. Akordio hau jakinaraziko zaie interesdunei. 

Baldin eta akordiorik erdietsiko ez balitz, eta edozein kasutan ere, bost egun baliodun ira-
ganik gatazka formalizatu zenetik, inongo soluziorik adostu gabe, batzordeak aktan jaso-
ko du, kopia bana emango die interesdunei eta esku artean darabiltzan aurrekari eta
informazio guztiak erantsiko dizkio, eta xede horretarako izendatutako arbitroari igorriko
dizkio hurrengo 24 orduko epean gehienez.

Arbitroak, bere eginkizuna betetzeko, beharrezkotzat jotzen duen informazio guztia eska-
tu ahal izango du. Prozeduran bermatuko da alderdiak entzunak izango direla, bai eta ber-
dintasun eta kontraesan printzipioak ere. 
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Arbitroaren epaiak arrazoitua izan behar du eta gatazkan dauden alderdiei jakinarazi
beharko die 10 egun balioduneko epean gehienez, bere jarduera hasi zuenetik zenbatu-
ta. Loteslea izango da eta nahitaez bete beharrekoa. 

40.3. Gatazken ebazpena

Erkidegokoa baino eremu handiagoa ez duten gatazkek, eremu horretan gatazkak ebaz-
teko lanbide arteko akordioek finkatu dituzten prozeduretara jo dezakete. Hartara,bada,
xede horretarako, hitzarmen honetako batzorde paritarioak, beharrezkotzat jotzen dituen
dokumentu guztiak igorriko ditu aipatutako akordioen batzorde paritarioetara.  

Lan osasuna eta segurtasuna:

Repsol Químicako hitzarmen kolektiboa

51. artikulua. Gizarte Segurantzak aitortuta ez dauzkan eritasunak edo terapiak. 

Repsol Química, S.A.ko langile batek edo berarekin bizi den edo haren menpekoa den
senide zuzenak, Gizarte Segurantzak aitortuta ez daukan laguntza edo terapia bat jaso
behar balu, edo, nolanahi den ere, terapiaren kostua kantitate handia balitz berarentzat
soldataren proportzioan, ukitutako lagunak zuzen aurkeztu ahal izango du bere kasua
enpresaren aurrean edo bere lantokiko batzordearen bitartez. 

Enpresak positiboki edo negatiboki erabakiko du bere laguntzaz, aldez aurretik proposa-
men guztiak irakurrita, eta batzordeak aurkeztutako txostena aztertu egingo du, ahalegin-
duko da zuzentasun printzipioari eusten bere erabakietan, izan ere, hauek ez baitute
oinarri gisa inolako araudirik.  

Kontzeptu honegatik emandako edo ukatutako aparteko laguntzaz informatuko zaio bat-
zordeari.

Pavigomeko hitzarmen kolektiboa

20. art. Mutualitateak 

Enpresak, gertakizun arrunten (eritasun arrunta eta lanekoa ez den istripua) ondoriozko
aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoaren estaldurari eutsiko dio, eta hala-
ko gertakariengatiko gai eta ezgai egoeren osasun kontrola, ezarriko diren lege baldintzen
arabera egingo da, eta lehentasuna emango zaio hau guztia sistema publikoaren kontrol
pean egiteari. 

Dena dela, legezko bide publiko guztiak erabiltzeko eskubidea gordetzen du enpresak
gertakizun arrunten ondoriozko ezgai egoerak kontrolatzeko, hots, langilearen osasunaz
une oro interesatzeko eskubidea gordetzen du. 
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Trox-ko hitzarmen kolektiboa

41. artikulua. Tabako azturari uztea.

2003ko ekainaren 30eko negoziazio aktan hartutako akordioaren arabera.

Hondakinen berreskurapen, transformazio eta salmenta sektoreko hitzarmen kolektiboa 

23. artikulua. Ingurumena zaindu eta babesteko jokabidea.

Hitzarmen hau sinatu duten alderdiek beharrezko deritzote enpresek ingurumenarekin
arduratsu eta errespetuz jokatzeari, eta ingurumena zaindu eta babesteko arreta handia
eman behar dutela, gizartearen interes eta kezkekin bat eginez. 

Xede honetarako, sektoreak jokabide iraunkor, arduratsu eta agerikoa eduki behar du
ingurumenari dagokionez eta, denbora berean, arlo honetako industria izanik, geroan egi-
teko direnak eta honen emaitzak ezagutu behar direla deritzo, eta gizarteak eta adminis-
trazio eskudunek egoki baloratu behar dituztela. 

Lanbide prestakuntza

Smurfit Ibersaceko hitzarmen kolektiboa

31. artikulua.—Prestakuntzari buruzko irizpideak

Bi ordezkaritzen iritzian, prestakuntzak eta hobekuntza profesionalak duten garrantziaz
jabeturik, lanbide prestakuntzak ondoko irizpideak jaso behar ditu: 

— Prestakuntza ekintzak ahal den langile kopururik handienarengana iristeko ahalegina
egingo da. 
— Langileek enpresarekin elkarlanean arituko dira prestakuntza ekintza guztietan, izan
ere, honen xedea ezagutzak eguneratzea bilatzea baita. 
— Enpresa batzordeak prestakuntza ekintza bereziak proposatu ahal izango dizkio
zuzendaritzari, eremu edo arlo jakin bateko langileen prestakuntza balio anitza osatze
aldera, hala nola beste ekintza espezifiko batzuk lanbide jakin batentzat. Zuzendaritzak
erantzun egingo du eta hartutako erabakia eta hartarako arrazoiak azalduko ditu. 

Inquitex-ko hitzarmen kolektiboa

13. art.

(...)
.
Inquitexera lehenbizikoz sartzen den langile bakoitzari edo beste sekzio batera bidalia
izan denari, lanpostua aldatzearren, gutxienez lau ordu iraungo duen segurtasunari buruz-
ko prestakuntza emango zaio. 
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16. art. Prestakuntza ikastaroak.
(...)

3. Enpresaren helburu estrategikoen esparruaren barneko prestakuntza planek, bertako
langile guztien parte hartzea bultzatuko dute aukera berdintasunaren printzipioan oinarri-
tuta.

4. Arreta berezia mereziko dute kualifikazio gutxien duten pertsonei zuzendutako presta-
kuntza ekintzek eta emakumeentzako prestakuntza programa espezifikoak dituztenek. 

(...)

Outokumpuko hitzarmen kolektiboa

7.2. artikulua. Euskalduntzea.

Enpresak bere konpromiso adierazten du ikasketa plan egokiak izan daitezen langileek
euskara ikasi ahal izateko eta haien promoziorako lantokiaren barnean.

Halaber, enpresak elebitasuna ezartzen joango da mailaz maila barne erabilerarako bai-
zik ez diren agirietan, berauen edukia eta hedadura kontuan hartuta praktikoa denean. 

Zardoya Otisko hitzarmen kolektiboa

49. artikulua. Tituluak aitortzea.

Enpresako langileek dituzten lanbide edo unibertsitate tituluak aitortzea loturik egongo da
betetzen den lanpostuarekin. Hartara, bada, titulu hauek ezagutzea beharrezkoa da
enpresarentzat langileek duten ezagutza maila zehaztu ahal izateko. 

Lanpostu bat betetzeko lanbide titulu bat edo unibertsitateko titulu bat beharrezkoa dene-
an, lanpostu hau enpresako langileek beteko dute, zuzendaritzaren iritzian, langileak, lan-
postu horretarako eskatutako baldintzak betetzen baditu. 

Klausula sindikalak:

Aceraliako hitzarmen kolektiboa

81. artikulua.—Eskubideak eta bermeak

(...)

Ordezkari bakoitzarentzat, esan bezala, hilabetean berrogei orduko funts bat finkatuko da,
presidentearentzat eta idazkariarentzat izan ezik, izan ere, hauek liberaturik egongo bai-
tira. Funts hau enpresa batzordean parte hartzen duten hautagaien artean banatuko da,
bakoitzak duen ordezkari kopuruaren proportzioan, eta beraiek administratuko dute, eta
ez da egongo enpresaren esku hartzerik ez abonatze salbuespenik, giza baliabideen
buruzagitzan ordu horiek dituzten lagunen berri ematea besterik, haiek ordezkatzeko,
absentziak justifikatzeko eta hartzekoak jasotzeko. 
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Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko hitzarmen kolektiboa

72. artikulua.- Afiliatu gabeen elkartea

Emandako botoen %10 erdiesten duten afiliatu gabeen elkarteek lehenago aipatutako
eskubide berberak izango dituzte.

Gizarte onurak:

Seguros Catalana Occidenteko hitzarmen kolektiboa

43. artikulua. Gizarte aurreikuspen planak.

Oraingo hitzarmen hau sinatu baino lehenago zeuden erretirorako gizarte aurreikuspen
planak, kasuan kasuko hitzarmen kolektiboetan erregulaturik zeudenak, alegia, Catalana
Occidente eta MNA zirenetik datozen enplegatuentzat, sistema berri bat bihurtzen dira,
haien osotasun eta hedadura guztian, SCOko enplegatu guztientzat, haren terminoak eta
baldintzak ondorengo izenburu hau duen hitzarmen honen eranskinean arautzen dira:
“gizarte aurreikuspen plana eta pentsio konpromisoak eraldatzeko eta kanporatzeko akor-
dioa”. 

“2002ko abenduaren 31n, iragan zerbitzuengatik 2. kolektiboak dauzkan eskubideen balo-
razio aktuarialari buruzko txostena”, eta “2002ko abenduaren 31n, iragan zerbitzu aitor-
tuengatik eta geroko urteroko ekarpenengatik 3. kolektiboak dauzkan eskubideen
balorazio aktuarialari buruzko txostena” “Pricewaterhouse Coopers Recursos Humanos,
Sociedad Limitada” konpainiako aktuario independenteek prestatu dituzte eta “Pensiones
y Previsión Social, Sociedad Anónima” aholkularitza enpresako aktuario independenteek
kontrastatu dituzte, azkeneko hau langileen legezko ordezkaritzak izendatutakoa izan
delarik.

“Plan de Pensiones de Empleados de Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros” planaren entitate kudeatzaile izendatzen da “Seguros Catala-
na Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros” konpainia, izan ere, honek
eskaini dituen baldintza ekonomikoetako funtsaren ondarearen gaineko gestio komisioa
urteko %0,20koa da. Halaber, entitate gordailuzain, entitate kudeatzailearekin ahal den
eta baldintzarik hoberenetan aritzen dena izendatzea erabaki da, eta hauek gaur egun ez
dira funtsaren ondarearen urteko %0,10 baino haratagokoak. 

Aipatutako eranskina hitzarmen honen osagaia da eta honek daukan balio eta eraginkor-
tasun berberak ditu. 

Nervaceroko hitzarmen kolektiboa

5.5.—Aparkalekua

Zehaztutako akordioaren arabera, enpresak beharrezko azterlanak egingo ditu, langi-
leentzako aparkaleku estali bat egiteko. 
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Beste klausula batzuk:

Bingo aretoetako sektoreko hitzarmen kolektiboa

47. artikulua. Laneko jazarpena edo esetsaldia («Mobing»).

Bingo sektorearen berezitasunak direla eta, sektore honetan, lanaren ondorioz banakoen
harremanak ez dira izaten bakarrik langileen eta zerbitzu ematen duten enpresaren arte-
koak, izan ere, horrez gain, harremanak izan behar dituzte zerbitzu horien erabiltzaileekin
ere, langilearentzat zaila den beste partikulartasun bat baduela, hau da, bera bitartekaria
da apustua egiten duen bezeroaren eta saria abonatzen duen enpresaren artean, alta,
berak enpresa horrentzat lan egiten du.

Harreman honek eta ondorioztatzen diren konnotazioek sentiberatasun berezi bat sortzen
dute langilearengan bere lan ingurunean, eta hau mugatu egin behar da, eta horrela ahal
den neurrian ekidin ere lanean aparteko tentsioak sortzea, izan ere, hauek eragin negati-
boak eduki ditzake langilearen osasunean. 

Horrenbestez, lan eremuan, jarduerak berez dituen tentsioak eta lanaren antolakuntzaren
ondoriozko tentsioez gain beste batzuk sortzea prebenitu behar da. Halatan, bada laneko
jazarpena jokabide gaitzesgarri eta zigorgarri bezala definitzen da, ondoren seinalatzen
ditugun terminoetan:

Laneko jazarpentzat honako hau ulertuko dugu: pertsona batek edo pertsona talde batek
egiten duen botere abusu oro, beste pertsona baten edo batzuen borondatea makurtze-
ko, muturreko biolentzia psikologiko baten bitartez, hitzezko erasoen bitartez, edo eraso
fisiko eta mehatxagarrien bitartez, larderiaz, abusuz edo jazarpenez; sistematikoki eta era
errepikarian, denbora luzean, biktimaren edo biktimen komunikazio bideak edo gainerako
lankideekin dituzten harremanak erauzteko, haren izen ona zikintzeko, haren zereginak
lardaskatzeko eta azkenik pertsona horrek edo horiek lanpostua utz dezaten lortzeko. 

Honelako jokabide hau oso huts larritzat joko da eta zigorgarria izango da indarrean da-
goen hitzarmen honetako 43. eta 44. artikuluetan zehaztutakoaren arabera.

DHL Internacionaleko hitzarmen kolektiboa

Bigarren xedapen gehigarria. Bereizkeriarik ezaren eta berdintasun politika. 

Hitzarmen hau sinatu duten alderdiek ondoko konpromisoa adierazten dute: adina, jato-
rria, nazionalitatea, sexua, atxikimendu etnikoa, elbarritasuna, orientazio sexuala, edo
beste edozein inguruabar pertsonal edo soziala, ez dira izango elementu baztertzaileak
lanera sarbidea izateko eta barne promoziorako, eta honela berdintasun printzipioa aitor-
tuko da. 

Izatezko bikoteek, ezkondutako bikoteen eskubide berberak izango dituzte, lizentzia eta
baimenei dagokienez, egoera hori egiaztatzeko ondoko betekizunak dituela: 

Izatezko bikoteen edozein erregistro ofizial batean izena emandakoak izatea. 

Egoera hau egiaztatzeko, kasuan kasuko erregistroko ziurtagiria aurkeztuko da (hartara-
ko ziurtagiria oraindik ez bada  eman, erregistroaren aurrean egindako eskaera aurkeztu-
ko da, eta honek gutxienez hiru hilabete lehenago egina izan behar du) baita errolda
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ziurtagiria ere, gutxienez bi urteko antzinatasuna duela, eta bizikidetzako ziurtagiri bat
aipatutako denbora bera edo handiagoa egiazatatzen duena. 

Errolda ziurtagiriaren bitartez bi urteko elkarrekiko bizikidetza ziurtatzea. 

Seguros Allianzeko hitzarmen kolektiboa

Laugarren xedapen gehigarria.

Alderdi sinatzaileek aitortzen dute komenigarria dela erakunde bat sortzea emakumea lan
munduan sartzearekin lotutako problematika guztiez jardungo duena; hartara, bada, lan
batzorde bat sortzea erabakitzen dute, gure enpresaren eremuan aukera berdintasunaren
egoera zertan den jakite aldera, eta haren emaitza batzorde mistora igorriko da dagokion
xedeetarako. 
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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 (1999tik eguneratu gabe)
- Ondarroako portuko sare konpontzaileen hitzarmena (1997tik eguneratu gabe)
- Gipuzkoako arrantza freskoko arrastearen hitzarmena (1991etik eguneratu gabe)
- Gipuzkoako baxura arrantzaren hitzarmena  (1981etik eguneratu gabe)
- Gipuzkoako bakailao itsasontzi bikoteen hitzarmena (1981etik eguneratu gabe)
- Estatuko lorezaintzaren hitzarmena
- Estatuko hegazti granjen hitzarmena
- Estatuko landare bizien hitzarmena (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, Tuba-
cex, Bellota, Bombardier, Alstom, Outokumpu, ITP, Losal, Productos Tubulares, Siderur-
gia del Tubo Soldado, Tarabusi, Accesorios de Tubería, FYTASA, FIASA, Laminaciones
Arregui, Olazabal y Huarte, Arania, Talleres Fabio Murga, Fundiciones Gelma, Zardoya
Otis, Mercedes Benz, Izar, ACB, Sachs, Ayala, Herramientas Eurotools, Inyectametal,
Gamesa, Aratubo, SK10, Egui, MESA, Arteche, Grupos Diferenciales, MOASA, Crow,
OASA, Prado, Inauxa, Alcasting, GHI, Cables y Alambres Especiales, Forging, Rinder,
Amurrio, JYPSA, Theis, ESISA, Carrera, Tenecco, BIALSA, Consonni, Araluce, PEAP,
Acerías y Forjas de Azkoitia, FUASA, Siemens, TSFundiciones, TESA, Malta, Matrinor,
Daewoo, Txingudi, Ondeo-Degremont, 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, Atofina, Repsol, Vinilika, Trelleborg,
CLH, General Química, Tuboplast, Catelsa, Donostigas, Cepsa, Inquitex, Formica, Silquí-
mica, Rontealde, Sana, Fuchs, Gateor, Bekaert, Air Liquide, Praxair, Fibertecnic, Onduli-
ne, eta abarretan.
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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 (1998tik eguneratu gabe)
- 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
- Ontziratutako uren lan ordenantzak ordezkatzeko esparru akordioa. 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa (Unilever, Moy-
resa, Guvac, Zahor, Pepsico, Cafinsa, Danone, Bimbo, Galletas Artiach, Cafés La Brasi-
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leña, Gallina Blanca, Schweppes, La Bacaladera, Bodegas Marques del Puerto, Altadis,
Milupa, Vinos Marqués de Riscal, Helados Miko, Yurrita, Grupo Faustino Martínez, Ipar-
lat, 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 Ipa-
rraguirre, Gráficas Santamaría, Smurfit, Edivasa, Cibensa, Euskalprint, Cemosa, El País,
Baigorri, Cartonajes Jabar, Azcoaga, Pastguren, Cartonajes Igamo, eta abarretan)

Erauzteko industriak, eraikuntza, beira, zeramika eta antzekoen osagarriak:

Sektoreko hitzarmenak:

- Arabako zementuaren deribatuen industrien hitzarmena
- 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, Enri-
que Keller, Ebaki, Hijos de Cabanellas, Zaitegui Maderas, 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 (Consorcio de
Aguas, Iberdrola, Amvisa, Aguas del Norte, Sollano, Seragua, Aqualia, etc.)

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 Kae-
fer Aislamientos, Rodio Cimentaciones, Tamar, 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, 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 

Badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa ondoko enpresetan: Unicefar,
Barandiaran, Vascofar, Repsol Comercial, Guifarco, eta abarretan.

168

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA EUSKADIN 2003



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, Mapfre, Grupo Generali, Bilbao, Grupo Norwich, Avenir,
Aviva, 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,
TCSA, Transportes Pesa, Encartaciones, CWT, Wagons Lits Viajes, FEVE, Iberia, Egui-
sa, Vascongados, Renfe, Garayar, AENA, Herribus, TUVISA, Hertz, Aldaiturriaga, Esta-
cionamientos y Servicios, Avis, DHL, British Airways, Iparbus, Ambulancias de Euskadi,
Naviera Murueta, Ambulancias Bilbao, Cía. del tranvía de SS, Viajes Ecuador, Funicular
de Artxanda, Metro Bilbao, CESA, Pavigon, SAMU, Aparcabisa, Basterra y Zubiaga,
Sasemar, Danzas, Autoridad Portuaria de Bilbao, EAT, Dornier, Autoridad Portuaria de
Pasaia, Monte Igeldo, Gertek, UTE OTA Bilbao, Servicios Sociosanitarios Generales, Sis-
tema a Domicilio, Corporación de Prácticos del Puerto de Bilbao, 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 
- Gipuzkoako 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, Garbi-
le, Elurra, Ramel, Marliara, Valoración y Tratamiento de Residuos, 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 
- Hezkuntza Saileko eskola jantokietako kolektibitateetako hitzarmena 

Enpresa batzuetan badaukate erregistraturiko hitzarmen kolektibo propioa hala nola Para-
dores 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 (irabazi asmorik gabeko) unibertsitate hezkuntza eta ikerketa zentroen hi-

tzarmena
- 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, Escue-
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la Ariz, Diocesanas, Cinematografía Kareaga, Antena 3, Uniprex, Fundación 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, Eder-
track, Fundación Estadio, Cinematografía Basauri, K-2000, Telebilbao, Azti, Eragin, Soge-
cable, Golf de Larrabea, Izan 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 Clí-
nica Virgen Blanca, Clínica Vicente San Sebastián, Gipuzkoako Poliklinika, Aspace, Lan-
kidetza, Irungo Gurutze Gorria, BBK Gizartekintza, Organización Médica de Vitoria, La
Previsora, Centro Gerontológico Berio, Hospital Psiquiátrico Aita Menni, Policlínica San
José, Fundación Zorroaga, Residencia Uribarren-Abaroa, Clece, Gerontológico de Ren-
teria, 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 
- Estatuko higiezinen kudeaketa eta bitartekotzaren 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  
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- Estatuko sustapen, banaketa, merchandising eta propagandaren hitzarmena (1993
baino lehenagotik eguneratu gabe)

- Estatuko zuntz optikozko kable enpresa kontzesionarioen hitzarmena 
- 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 Tele-
fónica, Cebanc, Nazioarteko Erakustazoka, Cimubisa, Lantik, Imebisa, Servimax, Bilboko
Merkataritza Ganbera, Ibermática, VINSA, Ombuds, TELYCO, Sabico, EJIE, Gupost,
Fimestic, Umano, Serfirun, Link, Bilbomática, Servisa, Auna, eta abarretan.
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III. eranskina

2003rako indarrean ziren
sektoreko hitzarmen

kolektiboak





ÁRABA

177

SOLDATA URTEKO
IZENDAPENA IGOERA LANALDIA BESTE

2003 2003

JANARIEN MERKATARITZA 3,12 1.781

OINETAKOEN MERKATARITZA 3,20 1.775

METALAREN MERKATARITZA 4,50 1.766

ALTZARIEN MERKATARITZA 3,35 1.766

EHUNKIEN MERKATARITZA 3,40 1.768

ERAIKUNTZA 5,60 1.740

OSTALARITZA 3,60 1.761

OKINTZAREN INDUSTRIA ETA MERKATARITZA 4,50 1.775

PASTELGINTZA ETA GOZOGINTZAREN 3,60 1.765

ZEMENTUAREN DERIBATUEN INDUSTRIA 4,50 1.738

ZURAREN INDUSTRIA 3,35 1.753

INDUSTRIA SIDEROMETALURGIKOA 3,35 1.735 (1)

ARDOAREN INDUSTRIA & MERKATARITZA 4,50 1.753

ERAIKIN ETA LOKALEN GARBIKETA 4,50 1.577

ILE-APAINDEGIAK ETA EDERGINTZA 4,00 1.800

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA 7,38 1.700

MERKANTZIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 4,50 1.752

BIDAIARIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 5,00 1.763

(1) Eraginkortasun mugatuko estatutuz kanpoko hitzarmen kolektiboa



BIZKAIA
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SOLDATA URTEKO
IZENDAPENA IGOERA LANALDIA BESTE

2003 2003

FRUITU ETA BARAZKIEN BILTEGIZAINAK 3,85 1.738
AMBULANTZIAK 13,4 1.816 (1)
ARTE GRAFIKOAK 4,90 1.720
MERCABILBAOKO ARRAIN HANDIZKARIAK 5,90 1.760
AUTOESKOLAK 5,00 35 O/A.(2)
ETXEKO LAGUNTZA 4,50 30 O/AST.
BINGOAK 4,40 1.792
ZAHARREN EGOITZAK (3) 1.755 (4)
JANARIEN MERKATARITZA 3,12 1.758
LARRUKIEN ETA OINETAKOEN MERKATARITZA 4,90 1.734
ALTZARIEN MERKATARITZA 4,25 1.774
MERKATARITZA ORO HAR 3,12 1.774
EHUNKIEN MERKATARITZA 3,12 1.753
GOZOGINTZA ETA PASTELGINTZA ARTISAUA 4,00 1.780
ARRAIN KONTSERBAK ETA GAZITUAK 3,375 1.728
KONTSIGNAZIODUNAK & GARRAIO KUDEATZ. 5,00 1.666
ERAIKUNTZA 6,00 1.736
BUTANO BANAKETA 4,90 1.762
ZINEMA BANAKETA 6,00 1.726
OSASUN ESTABLEZIMENDU PRIBATUAK 3,10 1.730
GASOLINDEGIAK 5,10 1.752
ARDO EGILE ETA BILTEGIZAINAK 3,85 1.738
GARAJEEN TALDEA 3,60 1.792 (5)
HORMIGOIAK ETA HARROBIAK 5,85 1.720 (5)
OSTALARITZA 4,90 1.800
OKINTZAREN INDUSTRIA & MERKATARITZA 3,72 1.768
ZURAREN INDUSTRIA 5,50 1.738
INDUSTRIA SIDEROMETALURGIKOA 3,35 1.708 (6)
BEROGAILU ETA AIRE INSTALATZAILEAK 4,60 1.732
ERAIKIN ETA LOKALEN GARBIKETA 4,80 35 O/AST.
KIROLDEGIAK ETA KIROL ZELAIAK 5,00 1.720
BOTIKA BULEGOAK 8,50 1.784
HARRIA ETA MÁRMOLA 5,80 1.718
TINDATEGIAK ETA IKUZTEGIAK 4,90 1.767
MERKANTZIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 4,60 1.754
BIDAIARIEN ERREPIDEKO GARRAIOA (7) 1.744 (8)

(1) Gehi 40 orduko presentzia lau astetik lau astera 
(2) 35 ordu astean irakasleek, 40 ordu astean besteek 
(3) Soldata igoera 721 €ra iritsi arte 
(4) Bitartekotza bat onartzearen ondoriozko hitzarmen kolektiboa 
(5) Eraginkortasun mugatuko estatutuz kanpoko hitzarmen kolektiboa
(6) 1.708 ordu lanaldi zatituan eta 1.688 etengabeko lanaldian 
(7) 84,14 €ko soldata igoera 15 pagatan
(8) Nahitaez bete beharreko laudoa lanaldia eta soldatari buruz 



GIPUZKOA
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SOLDATA URTEKO
IZENDAPENA IGOERA LANALDIA BESTE

2003 2003

APARKAMENDUA ETA TAO 5,00 1.737

ARTE GRAFIKOAK 5,00 1.708 (1) (2)

AUTOESKOLAK 5,00 35 O/A. (3)

ALTZARIEN MERKATARITZA 4,50 1.752 (4)

JOSTAILUEN MERKATARITZA 4,25 1.772

ERAIKUNTZA 5,60 1.716 (2) (5)

GASOLINDEGIAK 4,80 1.745 (5)

PASAIAKO ZAMAKETA 3,30 35 O/AST.

DONOSTIAKO ZINEMA EMANDEGIAK 4,50 1.738

PASTA, PAPER ETA KARTOI FABR. 5,50 1.696 (2) (5)

OSTALARITZA 4,75 1.747 (2)

GOZOGINTZA INDUSTRIA & MERKATARITZA 4,80 1.745

JANARIEN INDUSTRIA & MERKATARITZA 4,60 1.737

ZERAMIKAREN INDUSTRIA 4,75 (3) 1.718 (5)

ZURAREN INDUSTRIA 4,75 (3) 1.729 (5)

OKINTZAREN INDUSTRIA 4,75 1.744

BEIRAREN INDUSTRIA 4,50 (3) 1.738 (5)

ERAIKIN ETA LOKALEN GARBIKETA 5,00 1.654 (5)

BIDE GARBIKETA PUBLIKOA (4) 1.589,5

IKUSKIZUN ETA KIROL LOKALAK 4,625 1.721,4 (5) (5)

FRUITU ETA BARAZKIEN HANDIZKARIAK 4,50 38 O 50 M (5)

ARRAIN ETA ITSASKIEN HANDIZKARIAK 4,50 1.735

HORTZ PROTESIAK 4,25 40 O/AST.

MERKANTZIEN ERREPIDEKO GARRAIOA 5,04 (3) 1.720 (5)

(1) 1.708 ordu lanaldi zatituan eta etengabeko lanaldian eta 1.653 ordu benetako lan edo 1.708 ordu 15 minutuko atsedena
barne

(2) Mugagabeko indarraldia duen hitzarmen kolektiboa
(3) 35 ordu astean irakasleek, 40 ordu astean besteek
(4) Eraginkortasun mugatuko estatutuz kanpoko hitzarmen kolektiboa
(5) Geroa BGAEari egindako ekarpenak
(6) Gehi igoera gehigarri bat aurretik antzinatasuna kendu dutelako 
(7) Soldata igoera lineala kategoriaren arabera
(8) 1.721 ordu lanaldi zatituan eta 1.706 etengabeko lanaldian 



EAE-KO LURRALDE ARTEKOAK
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SOLDATA URTEKO
IZENDAPENA IGOERA LANALDIA BESTE

2003 2003

INGURUMEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK (1) 1.720

HEZKUNTZA SAILEKO ESKOLA JANTOKIAK (1) 1.728

OSAKIDETZAKO GARBIKETA KONTRATAK (2) 1.592

HEZKUNTZA SAILEKO GARBIKETA KONTRATAK (3) 1.592

UNIBERTSITATEZ KANPOKO IRAKASK. PRIB. 4,70 32 O/A. (4)

IKASTOLA PRIBATUAK 3,90 (5) 1.293 (4)

(1) Ez da ezagutzen lehenbiziko hitzarmen kolektiboa delako
Osakidetzako igoera gehi berdintzea
(3) EAEko lehenagoko KPIaren igoera gehi berdintzea
(4) Irakasle ez den pertsonalak urteko 1.585 orduko lanaldia dute 
(5) Irakasle ez den pertsonalak %4ko soldata igoera du 



ESTATUA (*)
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SOLDATA URTEKO
IZENDAPENA IGOERA LANALDIA BESTE

2002 2002

BIDAIA AGENTZIAK 2,90 1.752 (4)

BANKU PRIBATUAK 2,75 1.700 (4)

AURREZKI KUTXAK 2,60 1.680 (4)

HAURRENTZAKO ASISTENTZIA ZENTROAK 2,60 1.661 (1)

ELBARRIENTZAKO ZENTROAK 3,00 1.736

FARMAZIA MERKATARITZA 2,85 1.784

PUBLIZITATEA 4,10 39 O/A. (2)

SEGURTASUNA 4,00 1.796

ALDI BATERAKO LAN ENPRESAK 3,50 1.770

KREDITU ERAKUNDE FINANTZARIOAK 2,60 1.734

HEGAZTI GRANJAK 3,15 1.788

GESTORIA ADMINISTRATIBOAK 2,70 1.816

EROSTETXE HANDIAK 2,70 1.780

INDUSTRIA METALGRAFIKOA 3,50 1.756

INDUSTRIA KIMIKOA 3,50 1.752

EHUNKIEN INDUSTRIA 3,10 1.808

HARAGIEN INDUSTRIAS 3,10 1.770

ESNEKIEN INDUSTRIAS 3,10 1.778

INGENIARITZA 2,60 40 O/AST.

LORAZAINTZA 3,10 1.700

PRODUKTU KIMIKOEN HANDIZKARIAK 3,00 1.760

ASEGURUPRIBATUEN BITARTEKOTZA 2,60 1.736

PERFUMERÍA ETA ANTZEKOAK 3,40 1.728

EGUNEROKOA EZ DEN PRENTSA 2,60 36 O/A (3)

ZAHARREN EGOITZA PRIBATUAK 4,00 1.800

ASEGURUAK 2,60 1.700 (4)

KREDITU SOZIETATE KOOPERATIBOAK 2,60 1.700

TELEMARKETINA 7,716 1.780

(*)    EAEn eragina duten Estatu eremuko sektoreko hitzarmen nagusiak 
(1) Haur hezitzaile kategoriaren lanaldia. Badaude beste lanaldi batzuk beste kategoria batzuetan
(2) Uztailean eta abuztuan asteko 35 ordu 
(3) Udan asteko 35 ordu
(4) Pentsio plana




