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1.- SARRERA

Langileen ordezkaria zaren aldetik, gida honek, lantokian eskubide sindikal eta laboralen egu-
neroko defentsan erabil ditzakezun eta erabili behar dituzun oinarrizko tresna legalak ezaguta-
razi nahi dizkizu.

Gaur egungo prekarietate laborala dela eta,  LABen ordezkaritza sindikalak arreta berezia
jarri behar du lan baldintza okerrenetan dauden pertsonengan eta euren eskubideen defen-
tsan babesik ez dutenengan: aldi baterako kontratatutakoak, ETTek kontratatutakoak, kontrata
eta azpikontratetako pertsonala, diskriminazio egoerak, e.a.

Formazioa eta informazioa ezinbestekoak dira eskubideak hautsiak izan ez daitezen, baina
batez ere gure lan baldintzen hobekuntzan aurrera egiteko. Gida honek, LABen ordezkari sin-
dikala izanik, zure formazio prozesurako lehen urratsa izan nahi du. Prestakuntzarako beste
jarduera batzuen bitartez sakonduko dugu prozesu horretan eta zure laguntza izatea espero
dugu.



4

2.- ORDEZKARITZA UNITARIOA ETA
ORDEZKARITZA SINDIKALA

Enpresaren barnean bi ordezkaritza mota egon daitezke:

a).- Ordezkaritza unitarioa

Berau Enpresa Batzordeetako Kideei eta Langileen Ordezkariei dagokiena da.

Pertsona horiek enpresako edo lantokiko plantilla osoa ordezkatzen dute.

Langileen ordezkariak 6 eta 49 langile bitarte dituzten enpresa edo lantokietan aukeratzen
dira, eta enpresa edo lantoki Batzordeak 50 langile edo gehiago dituzten zentroetan eratzen
dira.

Batzorde osatzen duten pertsonen kopurua ondorengo eskalaren arabera ezarriko da:

50 – 100 langile bitartean ......................................................5 
101 – 250 .................................................................................9
251 – 500 ...............................................................................13
501 – 750 ...............................................................................17
751 – 1000 .............................................................................21
1000tik aurrera, beste bi kide mila edo frakzio bakoitzeko, gehienez 75ra iritsi arte.

Aipatzekoa da, halaber, enpresaren ezaugarrien arabera –adibidez: lantoki bat baino gehiago
baldin baditu edo Europako Batasunaren estatu batean baino gehiagotan egonez gero- beste
ordezkaritza organo batzuk ere egon daitezkeela, hala nola: lantokien arteko Batzordeak edo
Europako enpresa Batzordea.

Lantokien arteko Batzordea hitzarmen kolektiboz eratzen da eta gehienez 13 kide izango ditu;
pertsona horiek lantokietako batzordeetako kideen artean aukeratuko dira, sindikatuek hau-
teskundeetan lortutako proportzionaltasunari eutsiz.

b).- Ordezkaritza sindikala. 

Ordezkaritza hau Sail Sindikalen esku dago; sail sindikalak enpresa edo lantokiaren espa-
rruan Sindikatu batean afiliatuta dauden langileek osatzen dituzte.

Beharrezkoa da Sail Sindikalak sortzea, ez soilik afiliazioa lan sindikalean pilatu eta inplika-
tzeko interes eta beharragatik, baizik eta erabili beharreko hainbat eskubideen merezidunak
direlako ere bai, enpresaren aurrean afiliazioaren ordezkaritza izanik. Sail Sindikala, sindika-
tua da enpresan.
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Gainera, enpresak edo lantokiak 250 langile baino gehiago baditu eta sindikatua enpresa ba-
tzordean ordezkatuta badago, Sail Sindikalak ordezkari bat edo gehiago izateko eskubidea du,
plantillaren langile kopuruaren arabera. Ordezkari horri Ordezkari Sindikala deitzen zaio.

Hitzarmenak kontrakorik esan ezean, enpresa Batzordeko edo Administrazio publikoetako
ordezkaritza organoko hauteskundeetan botoen %10 lortu duten sindikatuek honako ordezkari
hauek izango dituzte:

250 – 750 langile bitartean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
751 – 200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2001 – 5000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
5001 edo gehiago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Botoen %10era iritsi ez diren Sindikatuen Sail Sindikalek Ordezkari Sindikal bakarra izango dute.

Ordezkari Sindikalak aukeratu eta kargutik kentzen dituztenak euren Sindikatuak enpresan
dituen afiliatuak dira, ez beste inor, eta enpresa Batzordeko kideek dituzten berme berdinak
dituzte.

3. ORDEZKARITZA UNITARIOAREN
ARDURAREN IRAUPENA ETA ALDAKETA

a) Ardura sindikalaren iraupena. 

Ordezkaritza unitarioak 4 urteko iraupena du. Ordezkari sindikalek euren eginkizunetan
jarraitzen dute hauteskunde berriak egin arte, zeren beraien ardura ez baita automatikoki
bukatzen aipatutako epearen amaieran. Dena dela, aipatu behar da 4. urtetik aurrera ordezkari
horiek ez direla konputatzen beraien sindikatuari ordezkapen maila handiagoa emateko.

Batzorde bateko ordezkariak enpresa edo kargua uzten duenean edo kargutik kentzen dute-
nean, aurkeztu zen zerrendako hurrengo pertsonak hartuko du haren kargua.

Kargua uzten duena langileen ordezkaria baldin bada, beraren atzean boto gehien lortu
zituen pertsonak hartuko du beraren kargua, beste sindikatu batekoa edo independentea izan
arren.

Ordezkapena egiten duen pertsonaren ardurak geratzen den denboraz iraungo du, ez lau
urtez.

LAB-en ordezkari sindikalentzako oinarrizko gida
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b) Ordezkaritza sindikala kargutik kentzea 

Ordezkari sindikala bere kargutik ken dezaketen bakarrak pertsona hori aukeratu zuten lan-
gileak dira. Ordezkaria bere kargutik kentzeko, pertsona hori aukeratu zuten langileen gutxie-
nez heren batek beren-beregi deitutako batzar bat egin beharko da, eta erabakia gehiengo
osoz hartu beharko da, bozketa libre, sekretu, zuzeneko eta pertsonalaren bitartez.

Kargu gabetzea ezin egin daiteke hitzarmen kolektiboa negoziatzen den bitartean.
Kargua kentzeko saioak porrot eginez gero, ezin da helburu bereko beste prozesu bat hasi
gutxienez 6 hilabete iragan arte.

c) Hauteskunde partzialak

Hauteskunde partzialak egiteko deia kasu hauetan egin ahal da: ordezkaritzako organoetan
hutsuneak geratzen direnean –edozein arrazoiagatik-  eta hutsune horiek ezin bete daitezkee-
nean azaldutako eran, edota plantilla handitzeagatik ordezkarien kopurua doitu behar denean.

Bukatzeko, esan beharra dago Enpresa Batzordeetako kideek edo Langileen Ordezkariek
euren ordezkapen-eginkizunak gordetzen dituztela kontratua etenik dagoenean, dela greba-
gatik dela ugazaben itxieragatik, aldi baterako ezintasunagatik edo aldi baterako enplegu eta
soldatarik gabe egoteagatik.

4.- ENPRESA BATZORDEEN
FUNTZIONAMENDUA

Langileen ordezkariei dagokienez, beraien kopurua 1 eta 3 bitartekoa denez, beraien fun-
tzionamendu arauak ez dira enpresa batzordeetakoak bezain konplexuak; beraz, ezer gutxi
esan behar da horren inguruan, erabakiak gehiengoz hartu behar direla izan ezik.

Horrenbestez, enpresa Batzordeen funtzionamenduaren oinarrizko arauetan kontzentratuko gara.

Kargurik aukeratu behar al da Batzordearen barnean? Enpresa edo lantokiko Batzordeek
presidente eta idazkari gisa arituko diren pertsonak aukeratuko dituzte euren kideen artean.

Batzordeak bere funtzionamendu araudi propioa egin lezake, baina legean ezarritakoaren
aurka joan gabe, eta horren kopia bidali beharko die enpresari eta lan agintaritzari, bertan
erregistra dadin. Normalean, horrelako araudiak egitea ez da oso ohikoa; izan ere, bakarrik
egin ohi dira Batzordearen barnean arazoak daudenean.
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Nola hartzen dira erabakiak Batzordean? Gehiengoz hartzen dira beti, hau da, batzordekide-
en erdiek gehi beste batek eman behar dute aldeko botoa.

Noiz eta nola egin behar dira bilerak? Enpresa Batzordeak gutxienez bi hilabetetik behin
bildu beharko dira, edota batzordekideen heren batek edo ordezkatutako langileen heren
batek hala eskatuta.

Batzordearen funtzionamendu araudiak maiztasun handiagoa ezar dezake bileretarako, bi hila-
betetik behin baino gehiagotan egin daitezen; erabaki hori derrigorrezkoa izango da.

Deialdiak Batzordeko kide guztiei jakinarazi behar zaizkie; hori modu desberdinetan egin dai-
teke: ahoz, idatziz, jasotze-agiria behar duen idazkiz edo iragarki-tauletan iragarriz...

Deialdietan datu hauek ageri behar dira: bileraren lekua, eguna, ordua eta gai-zerrenda.

Bilera bakoitzetik, derrigorrezkoa ez bada ere, komenigarria da akta egitea, idazkari eta pre-
sidenteak sinatuta; bertan datu hauek jasoko dira: bileraren lekua, bertaratutakoen zerrenda,
agertu ez direnen zerrenda, eztabaidatutako gaiak (aldez aurretik jarritako gai-zerrendaren
arabera) eta hartutako erabakiak, bozketen emaitzekin eta gorabeherekin. 

Era berean gomendagarria da, Komiteak Enpresa Zuzendaritzarekin egiten dituen bileren
akta jasotzea, sarritan Lan Ikuskaritza, Lan Arloko Epaitegiaren aurrean… proba gisa erabil
daitezke eta.

Langileen, beraien ordezkarien eta sail sindikalen bilera eskubidea legez edo ohituraz ezarri-
tako terminoetan erabiltzea oztopatzen duten ekintzak edo omisioak arau-hauste oso larriak
dira, eta isunaz zigor daitezke.

5.- ORDU SINDIKALAK

Euren eginkizunak betetzeko, Batzordekide edo Langileen Ordezkari guztiek eskubidea dute
hilean ordu kopuru bat hartzeko, ordu-kreditu sindikala izenekoa. Orduen kopurua hitzar-
menetan adostu ohi da, eta gutxienez hauexek dira:

Enpresan 100 langile edo gutxiago egonez gero:  . .15 ordu.
101 – 250 langile:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ordu.
251 – 500 langile:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 ordu.
501 – 750 langile:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 ordu.
751 langile edo gehiago:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 ordu.

LAB-en ordezkari sindikalentzako oinarrizko gida
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Hitzarmen kolektiboan beste aukera bat jasotzen da, hots: enpresa Batzordeko pertsonen edo
Langileen Ordezkarien ordu sindikalak ordezkari batengan edo batzuengan metatzea, gehie-
neko muga gainditu gabe; pertsona horiek lanetik liberatuta gera daitezke, euren ordainsariak
jasotzen jarraitzeko eskubidearekin. Ordu sindikalen kreditua indibiduala denez, metatze
horrek orduak uzten dituenaren baimena eskatzen du.

Ordu sindikalak erabiltzeko eskubideaz baliatzerakoan, komenigarria da ondorengo alderdiok
kontuan hartzea:

- Hilabete bateko orduak ezin dira beste batean metatu, hitzarmenean adostu ezean
edo enpresarekin itundu ezean.

- Ezin da orduak proportzionalki murriztu langileen ordezkariaren kontratua eteten bada
(baja, oporrak...).

- Lanaldi partzialeko kontratua duten ordezkariek lanaldi osokoek duten kreditu berdina
izango dute.

- Ordezkariak txandaka lan egiten badu, ordu-kreditu sindikala goizez erabili ahal izan-
go du bere lan sindikalerako, gaueko txandan egon arren. Egunez erabiltzen dituen
orduak benetan lan egindako ordu bezala kontatzen dira, gauekoak neurri berean gutxi-
tuz (gauean erabili ahal izan balira bezala).

- Hitzarmenak jasotzen badu orduak metatzeko aukera, ordezkariek orduak trukatu ahal
izango dituzte euren artean, baimen, opor edo bestelako arrazoiengatik ordezkariak
lanetik kanpo daudenean, aldi baterako ezintasun egoera barne delarik, beti ere gehie-
nez onartutako metaketa gainditzen ez bada.

- Enpresak ordu normalak balira bezala ordaindu behar ditu ordu sindikalak, ohiko
ordainsaria jaitsi gabe; bertan, langileak kobratzen dituen osagarriak sartzen dira barne,
hala nola gaueko lana, puntualtasuna, asistentzia eta abar, baita prima eta pizgarrien
batez bestekoa ere.

- Ordezkapen eginkizunen barne, bileretan, prestakuntza ikastaroetan, mintegietan, batza-
rretan eta konferentzia sindikaletan parte hartzera joatea dago, kontuan hartuta interes
sindikala enpresako langileen interesarekin lotuta dagoela.

- Ordu-kreditua erabiltzeagatik lanera ez joateko erabakia ez dago enpresaren baime-
naren mende. Aitzitik, ordu-kreditua erabiltzeko aski da enpresari aldez aurretik horren
berri ematea, aparteko egoeretan izan ezik. Enpresak egiaztagiri bat eskatzen baldin
badu, sindikatuak eman egingo dio.

6.- IRAGARKI TAULA

Langileen Estatutuak zera dio beren-beregi: enpresa edo lantokietan iragarki taula bat edo ba-
tzuk egon behar direla langileen ordezkarien eskura.
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- Zaila da taula bat edo batzuk jartzeko lekurik ez duen enpresa edo lantoki bat egon
daitekeela imajinatzea. Ondorioz, esan daiteke taula enpresa guztietan exijitu behar
den eskubide bat dela, eta lantokiaren barnean egon behar dela jarrita, plantillako lan-
gile gehienek ikus dezaketen leku batean.
- Ordezkariek argitaratu eta banatu dezaketena ez dira euren iritziak soilik, baizik eta
baita interesagarritzat jotzen dituzten gainerako argitalpen laboral eta sozialak ere.
Muga bakarra “lanaren garapen normala ez oztopatzea da”.
- Enpresak ez du eskumenik agiri bat kenarazteko edo jartzen eragozteko. Ordezkari
sindikalen adierazpen askatasunerako eskubidea ezin muga daiteke enpresak ezarri
nahi lukeen zentsuragatik.
- Teknologia berriek ere eragin garrantzitsua dute informazio sindikala langileei edo
afiliatuei jakinarazteko bidean eta horren abiaduran. Enpresak eskain dezakeen posta
elektronikoaz ari gara. 

7. JARDUERA SINDIKALA GAUZATZEKO
LOKALAK

Gai hau Langileen Estatutuaren 81. artikuluan araututa dago, bertan adierazten baita enpresa
edo lantokietan –beraien ezaugarriek ahalbidetzen badute- leku egoki bat eskainiko zaiela
Langileen Ordezkariei edo enpresa Batzordeko kideei, beraien jarduerak gauzatu ahal izan
ditzaten eta langileekin komunikatu. Lokalak eskuratzearen inguruko desadostasunak lan agin-
taritzaren bidez konponduko dira, lan Ikuskaritzaren txostena jaso eta gero.

Lokalen gaia negoziazio kolektiboaren bidez zehazten den zerbait da; nolanahi ere, hona
hemen orientazio-irizpide batzuk:

- Lokala eskuratzeko eskubidea ez da osoko eskubide bezala agertzen, baldintzatuta baizik,
zeren “lantokiaren ezaugarrien mende” jartzen baita; baldintza hori da eztabaidak sortzen
dituen puntu nagusia. Lokala egotea edo ez egotea lantokiaren araberakoa izango da: lantokia
zenbat eta handiagoa izan, orduan eta errazagoa izango da lokala egotea. Ezin esan daiteke,
modu interesatuan, lantoki txikietan ez dagoela ordezkari sindikalei lokal bat eskaintzeko
modurik, hau da, enpresak ezin du lokala ukatu, bere ezaugarriek eragozten dutela aitzakia-
tzat hartuta. Abiapuntua lokal hori egon daitekeela izan behar da; bestelako kontu bat da ea
lokal hori ordezkari sindikalentzat soilik izan behar den ala konpartitua izan behar den, enpre-
saren zerbitzu bati atxikitako bulego bat delako. Horrelakoetan, badirudi ordu batzuk ordezka-
rientzat gorde daitezkeela, erabili nahi den bakoitzean enpresari eskatu behar izan gabe,
zeren bestela kontrola edo aldez aurretiko zentsura ezarriko bailitzaieke biltzeko eskubideari
eta ordezkapen-jardueraren gainerako alderdiei. Edonola ere, modu irmoan eskatu behar
dugu lokal egoki bat eskain diezagutela gure jarduera sindikala gauzatzeko.

LAB-en ordezkari sindikalentzako oinarrizko gida
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- Lokalean gordetzen den dokumentazioaren zaintza eta konfidentzialtasuna behar bezain
bermatuta egon behar da.
- Enpresak sarbidea eragozten edo zailtzen badu, edo lokala kentzen badu, askatasun sindi-
kalerako eskubidearen hausduratzat hartuko da.
- Enpresak ordezkari sindikalen esku jarri behar duen lokala egokia izan behar da ordezka-
pen-eginkizunak behar den bezala betetzeko (ez da egon behar lokalera iristea oztopatzen
duen oztopo fisikorik, eta lekuak baldintza egokiak izan behar ditu azalera, argiztapen, airezta-
pen, berokuntza, zarata-maila eta gisa berekoei dagokienez); horrek barne hartzen du jardue-
ra hori gauzatzeko behar diren baliabide materialak: altzariak, artxibategiak edo fitxategiak,
telefonoa, faxa, fotokopiagailua, eta abar.

Esandako guztiagatik, garbi ikusten da gai horrek interpretazio desberdinak eta gatazkak sor-
tuko dituela enpresarekin; horregatik, une bakoitzean egoera baloratu behar dugu, gure esku-
bideei uko egin gabe.

8.- LANGILEEN BATZARRAK

Enpresan edo lantokian batzarrak egiteko eskubidea Langileen Estatutuaren 77.-80. artikulue-
tan dago araututa, era honetan:

Batzarraren deialdia hauexek egin dezakete:
- Langileen Ordezkariek.
- Enpresa Batzordeak.
- Gutxienez enpresako langileen %33k.

Batzarren presidentzia enpresa batzordea edo langileen ordezkariak izango dira, modu
mankomunatuan, eta beraiek izango dira batzarraren normaltasuna bermatzeko arduradunak.

Presidentziak deialdiaren berri jakinaraziko dio enpresari, enpresatik kanpo batzarrera etorri-
ko direnen izenekin batera, eta enpresaren jarduera normala ez oztopatzeko hartu beharreko
neurri egokiak adostuko ditu beronekin.

Enpresa Batzordeak edo Langileen Ordezkariek batzarraren presidentzia izateko eskubideak
bere horretan dirau beraiek deialdia ez egin arren, edota jorratuko den gaia beraien kargu-
gabetzea izan arren.

Txandaka lan egiteagatik, lokal nahikorik ez egoteagatik edo beste edozein zirkunstantziagatik
langile guztiak aldi berean biltzea ezinezkoa denean –produkzioaren funtzionamendu nor-
mala oztopatu gabe-, egin beharreko batzar partzialak batzar bakartzat hartuko dira eta egi-
ten den lehenengoaren data jarriko zaie.
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Batzarra egiteko lekua lantokia izango da, haren baldintzak egokiak izanez gero; batzarra
lanorduetatik kanpo egingo da, enpresarekin kontrakorik adostu ezean.

Deialdia batzarra egin baino 48 ordu lehenago jakinaraziko zaio enpresariari, gai-zerrenda-
rekin batera, eta beronek jakinarazpena jaso duela sinatu beharko du.

Batzarrean eztabaidatzen diren gaiak langile guztiengan eragina duten akordioak izanez gero,
akordio horiek baliodunak izan daitezen enpresa edo lantokiko langileen erdiek gehi beste
batek eman beharko dute aldeko botoa –posta bidezko bota kontatuta-; botoa pertsonala,
librea, zuzenekoa eta sekretua izan beharko da.

Hitzarmenaren negoziazioari dagokionez, Langileen Estatutuaren 78. artikuluak informazio
tresnatzat hartzen ditu batzarrak. Beraz, batzarraren iritzia kontrakoa izanda ere ordezkaritza
unitarioak hitzarmena sinatzen badu, hitzarmen hori guztiz balioduna da.

Oro har, aipatu behar da legeak aurreikusita dituela ordezkaritza unitarioko organoen (enpre-
sa Batzordeak eta Langileen Ordezkariak) funtzionamendurako mekanismoa, baita erabakiak
hartzeko eskatzen diren gehiengoak ere, erabaki horiek batzarretan berresteko beharrik
gabe. Batzarretan hartzen diren erabakien izaera loteslea morala baino ez da, baina, hala eta
guztiz ere, garrantzitsuak eta argitzaileak izaten dira, eta, sarritan eta esandakoa gorabehera,
erabakigarriak.

9.- ORDEZKARITZA SINDIKALAREN
BERMEAK

Langileen ordezkaritzak baditu zenbait berme bere ardura-aldian, Hitzarmenaren bidez gehitu
ahal zaizkienak kontuan hartu gabe. Funtsean hauexek dira:

Ordezkariak eskubidea du kontraesan-espediente bat ireki diezaioten, arau-hauste larri
edo oso larriengatik ezarritako zigorren kasuan; bertan, interesatutako pertsonaz gain, enpre-
sa Batzordeak eta Langileen gainerako Ordezkariek ere hitz egin ahal izango dute.

Espediente horrek bere defentsarako bidezkotzat jotzen dituen frogak aurkezteko aukera
eskaintzen dio inputatutako pertsonari. Berme hori ez zaie aplikatzen hautagai-zerrendetako
ordezko pertsonei hauteskunde-garaia bukatzen denean.

Ezin izango da kaleratua ez zigortua izan bere funtzioak betetzen dituen bitartean eta ezta
agintaldia amaitu eta hurrengo urtean ( amaiera baliogabetze edo dimisioagatik gertatzen ez
denean) beti ere, kaleratzea ordezkaritza erabiltzean oinarritzen bada.

LAB-en ordezkari sindikalentzako oinarrizko gida
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Ordezkari sindikala kaleratzen badute, ondorioak hauexek izango dira: auzitegiek badiote
kaleratzea arrazoi diskriminatorioetan oinarritzen dela, baliogabe deklaratuko da eta berriro
hartu beharko dute bere lanpostuan; bidegabetzat jotzen bada, ordezkari sindikalak aukeratu
ahal izango du berriro laneratu edo indemnizazioaren artean, eta berriro hartzeko aukeratuz
gero, derrigorrez bete beharko da.

Berme hauek delegatu sindikalak ere baditu 2.b) puntuan jasotzen den bezala.

Ordezkariak eskubidea du diskriminatua ez izateko bere promozio ekonomiko edo profe-
sionalean, hain zuzen ere ordezkari sindikala gisa aritzeagatik. Diskriminazioaren debekua
hainbat kontutan islatzen da; adibidez: ordezkari sindikalari ezin uka dakioke bere kategoria-
ko gainerako langileei emandako soldata igoera bat.

Ordezkariak lehentasuna du enpresan edo lantokian jarraitzeko, arrazoi teknologikoenga-
tik edo ekonomikoengatik edo antolakuntza-arrazoiengatik enplegua eten edo ezabatzen
denean.
Berme hori ez da indarrean sartzen baldin eta arrazoia iraupen mugatuko kontratuen bukaera
bada.
Enpresan jarraitzeko berme horixe mugigarritasun geografikoko kasuetan ere aplikatzen zaie
enpresa Batzordeko kideei eta Langileen Ordezkariei.

10.- ORDEZKARITZA SINDIKALAREN
ESKUMENAK

Aurreko atalean jadanik komentatu ditugu ordezkaritza sindikalaren eskumen batzuk. Atal
honetan, ikuspuntu praktikotik begiratuta garrantzi handiena duten eskumenak aztertuko ditu-
gu bereziki.

10.1.- Informazioaren eremuko eskumenak

- Alor ekonomikoan: Enpresaren balantzea, emaitzen kontua eta memoria ezagutzea, eta,
akzio- edo partaidetza-sozietatea izanez gero, bazkideei ematen zaizkien agiri guztiak eza-
gutzea, baldintza berdinetan.

- Kontratazioaren alorrean: Kontratuak egiten direnean, 10 egun iragan baino lehen, idatzizko
kontratuen funtsezko kopia emango zaie ordezkariei, goi zuzendaritzako kontratuen kasuan
izan ezik –horrelakoetan, jakinarazpena baino ez du egin behar enpresak-. Epe berdinen
barruan, lan harremanaren luzapenen edo bukaeren inguruko informazioa ere jasoko dute.
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Funtsezko kopiak kontratatutako langilearen datu guztiak bilduko ditu, beraren intimitatea
hausten dutenak izan ezik –adibidez: egoera zibila eta helbidea-.

Ahalmen honek aukera handia eskaintzen digu; horrela, enpresan egiten den aldi baterako
kontratazioaren jarraipenaren bitartez, kasurik gehienetan legeari iruzurrez eginez kontzer-
tatua, artikulatu ahal izango dira enpresari egin beharreko presio sindikala, salaketa Lan
Ikuskaritza Probintzialaren aurrean, interesatutakoaren demanda…, kontratazio hau mugaga-
beko enplegu bihurtzea exijitzeko. 

Finikitoa sinatzerakoan, eta langileek hala eskatuz gero, ordezkari sindikalak aurrean egon
ahal izango dira eta presentzia hori sinaduraren bidez frogatu.

- ABLEak direla-eta (Aldi Baterako Laneko Enpresak): ordezkariek eskubidea dute enpresa
horiekin sinatzen diren kontratu guztien berri jakiteko, kontratua sinatu eta hurrengo 10 egu-
netan, langile horiek erabiltzeko arrazoia zein den jakiteaz gain.

- Kontrata eta azpikontratak direla-eta: Enpresa kontrata edo azpikontratez baliatzen dene-
an informazio hau eman behar du: kontratatutako edo azpikontratatutako enpresaren izena
edo sozietate-izena, helbidea eta identifikazio fiskaleko zenbakia; kontrataren helburua eta
iraupena; kontrata zein lekutan gauzatuko den; kontratak edo azpikontratak enpresa nagusia-
ren lantokian enplegatuko dituen langileen kopurua; eta jarduerak koordinatzeko aurreikusi-
tako neurriak, laneko arriskuen prebentzioaren ikuspuntutik.
Kontrata eta azpikontratek aipatutako gaien inguruko informazioa eman beharko diete euren
plantillen ordezkari sindikalei ere.

- Lanbide-praktikaldiak direla-eta: praktikaldia hasi baino lehen, lankidetza-hitzarmena eta
praktikaldian parte hartzen duten ikasleen zerrenda jakinarazi behar zaizkie langileen
ordezkariei.

- Zigorrei dagokienez: Zigorra ezarri aurretik, ordezkariek informazioa jaso beharko dute
arau-hauste oso larrien kasuan, baita arau-hauste larrien kasuan ere zigortutakoa ordezkari
sindikala baldin bada.

- Aparteko orduei dagokienez: Langile bakoitzaren benetako lanaldiaren (ordu arruntak,
apartekoak, konpentsatuak,...) eguneroko erregistroaren txostena jasotzea hilero.

- Langileek bete behar badituzte beraien lanbide-talde edo kategoriaren azpiko eginkizu-
nak, ordezkariek horren inguruko informazioa jaso behar dute.

- Halaber, informazioa jaso beharko dute enpresak leku-aldaketak erabakitzen baditu, bal-
din eta ezinezkoa bada kontsulta-aldi bat has dezala exijitzea; enpresaren, lantokiaren edo
produkzio zentroaren titularitatea aldatzen denean; eta lan kontratuak ezabatzen direnean,
lanpostuak amortizatzeko beharra objektiboki egiaztatzen denean.

LAB-en ordezkari sindikalentzako oinarrizko gida



14

10.2.- Aldez aurretiko entzunaldi eta kontsulta eskumenak

Langileen ordezkari sindikalek gai hauen inguruko informazioa jaso beharko dute aldez aurre-
tik (euren iritzia plazaratuz, behar izanez gero), eta enpresak horretaz kontsultatu beharko
ditu:

- Enpresaren lanbide-prestakuntzarako planak.
- Lanaldi murrizketak.
- Urteko lan egutegia egin baino lehen, ordezkariek euren iritzia emango dute (sartzeko

eta irteteko orduak, atsedenaldiak, jaiegunak, zubiak...).
- Oporrak hartzeko egunak edo oporren txandak.
- Plantillaren birmoldaketak eta plantilla osoa edo zati bat kaleratzeko erabakiak (behin-

betiko edo aldi baterako).
- Instalazio guztiak edo zati bat lekuz aldatzea, edota leku-aldaketa kolektiboa denean.
- Lana antolatzeko edo kontrolatzeko sistemak abian jartzea edo egokitzea.
- Denboren azterketa, lanpostuen balorapena eta prima eta pizgarri sistemak ezartzea.
- Enpresaren bat-egite edo irenste kasuetan eta bere estatus juridikoa aldatzen denean,

langileen kopuruan eragina izanez gero.
- Langileek euren lanbide-sailkapenari buruz egindako erreklamazioak.
- Lan baldintzak nabarmenki aldatzen direnean. 

10.3.- Negoziazioaren eremuko eskumenak

Langileen ordezkariek eskumen hauek izango dituzte euren enpresaren eremuan:

- Enpresa hitzarmena edo paktua negoziatzea; honek lagundu behar du sektorearen hitzar-
men kolektiboan araututako alde batzuk hobetzen, batez ere honako arlo hauetan: aldi batera-
ko kontratazioa, lan baldintzen prekarietatea eta diskriminazioak.

10.4.- Laneko segurtasun eta osasunaren eremuko eskumenak

Lehen aipatutako eskumenez gain, langileek eskubidea dute laneko arriskuen prebentzioare-
kin lotutako gaietan parte hartzeko, enpresaren eremuan, euren ordezkarien bitartez. Xede
horrekin, PREBENTZIOKO ORDEZKARIAK aukeratuko dira ordezkari unitarioen artean, ondo-
rengo eskalari jarraituz:

- Enpresak gehienez 30 langile izanez gero, Langileen Ordezkariak hartuko du Prebentzio-
ko Ordezkari izateko ardura.

- 31 – 49 langile: ................................................................1 prebentzioko ordezkari bat
- 50 – 100: ...........................................................................................................................2
- 101 – 500: .........................................................................................................................3
- 501 – 1.000: ......................................................................................................................4
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- 1.001 – 2.000: ..................................................................................................................5
- 2.001 – 3.000: ..................................................................................................................6
- 3.001 – 4.000: ..................................................................................................................7
- 4.000 edo gehiago: .........................................................................................................8

Prebentzioko Ordezkarien eskubide eta eskumenekin zerikusia duen guztia lan monografiko
batean argitaratu du sindikatuak; lan hori zuen esku dago -prebentzioko ordezkarientzako oina-
rrizko gida- eta, beraz, enpresa Batzordeko kideek eta Langileen Ordezkariek laneko segurtasun
eta osasunaren eremuan dituzten eskumen batzuk soilik aipatuko ditugu.

- Lan absentismoari dagokionez. Ordezkariek eskubidea izango dute absentismo indizearen eta
beraren arrazoien inguruko estatistikak ezagutzeko -gutxienez hiru hilabetetik behin-, baita ondo-
rioak ezagutzeko ere istripuak edo lanbide-gaixotasunak izanez gero. Halaber, laneko ingurume-
nari eta erabiltzen diren prebentzio mekanismoei buruz aldizka edo modu berezian egiten diren
azterlanak ezagutzeko eskubidea dute.

- Segurtasun eta higiene baldintzak ikuskatu eta kontrolatuko dituzte.

11.- ENPRESAREN EKINTZEI LEGEAREN
BIDETIK AURRE EGITEKO MODUA

Langileen legezko ordezkariek –gehiengoaren erabakiz- ekintza administratibo edo judizialak
bidera ditzakete euren eskumenen alorrean, eta, hala dagokionen, grebara deitu. Gehiengorik
ez balego, Sail Sindikala da legezko ekintza horiek egin ditzakeena, greba barne.

Lan eskubideak hausteari dagokionez, banakakoak eta kolektiboak bereiztu behar dira; lehe-
nengoen kasuan, ukitutako pertsona da erreklama dezakeena (kaleratzea, soldata ez kobra-
tzea...); bigarrenen kasuan, berriz, zuzenean ukitutako pertsonez gain, ordezkaritza unitarioak
eta sindikatuak berak ere inpugnazio ahalmena dute (kaleratze kolektiboak, lan baldintzen
aldaketa kolektiboa, hitzarmena hausten duten erabakiak).

Legeak legitimitatea ematen die langileen ordezkariei greba bat adosteko edo auzi-bidera jo-
tzeko, eta, gainera, isun sorta bat ezartzeko aukera jartzen du administrazioaren eskuetan, lan
araudiaren arau-hausteak zigortzeko. Isun horiek arinetatik oso larrietara doaz, eta isuna 30
eurotik 600.000 eurora irits daiteke.

LAB-en ordezkari sindikalentzako oinarrizko gida
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12.- KONTUAN HARTU BEHARREKO
FUNTSEZKO KONTZEPTUAK

ADINGABEAK.- Lan kontratazioak 16 urte baino gehiago izatea eskatzen du eta, 18 urte bete
arte, gurasoen edo tutoreen baimena izatea. 18 urtetik beherakoek debekatuta dute:

- Gaueko lanak egitea (gaueko 10:00etatik goizeko 06:00etara).
- Aparteko orduak egitea.
- Bere osasunerako edo bere giza- eta lanbide-prestakuntzarako osasungaitz, nekagarri, kalte-
garri edo arriskugarritzat jotzen diren jarduerak egitea.

AGINTEKERIA.- Agintekeria gertatzen da enpresaren agindua legez ezarritako lan baldintzei
kontrajartzen zaienean, edota, dela zuzenean dela agindu horren eraginez, langilearen duinta-
suna urratzen denean.

AHAIDETASUN-GRADUAK.- Zirkunstantzia familiar jakin batzuengatik legean arautzen diren
baimen ordainduek ahaidetasun-graduak dituzte erreferentziatzat. Ahaidetasun-gradu horien
inguruan hainbat zalantza sortzen direnez, kontu hori argitzen saiatuko gara koadro honekin:

1. gradua 2. gradua

aitona /
amona

aita / ama
aitaginarreba /
amaginarreba

Titularra

ondorengoak

semea / alaba
suhia / erraina

biloba

aurrekoak

Hermano/
hermana

Cuñado/
cuñada
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ODOLKIDETASUN-GRADUA: Zuzeneko harreman familiarrak dira: gurasoak, seme-alabak,
bilobak, anaia-neba/arreba-ahizpak.

EZKONTZA-AHAIDETASUNA: Zeharkako harreman familiarrak dira: aitaginarrebak/amagina-
rrebak, koinatuak/koinatak.

ALDI BATERAKO EZINTASUNA.- Lan kontratua eten egiten da, langileak gaixotasun edo istri-
pu bat pairatu duelako eta, hortaz, asistentzia medikoa behar duelako eta ezin duelako lanik
egin. Bajaren arrazoia gaixotasun arrunt bat edo lanekoa ez den istripu bat izanez gero, zen-
bateko hauek kobratzen dira: 

Lehen hiru egunetan: enpresa ez dago behartuta ezer ordaintzera.
4. egunetik 20. egunera: aurreko hilabetearen arau arautzailearen %60.
21. egunetik aurrera: oinarri arautzailearen %75.

Laneko istripuen edo lanbide-gaixotasunen kasuan, berriz, oinarri arautzailearen %75 kobra-
tzen da baja hartzen den egunaren biharamunetik aurrera.
Zenbateko horiek hitzarmen kolektiboaren bidez hobe daitezke.

ALDIZKAKO FINKOA.- Kontratu mota honen barnean sasoiko enpleguak sartzen dira, enpre-
saren jarduera normalaren barnean urtero errepikatzen direnak eta kasu gehienetan urtean
hilabete batzuk lan egitea eskatzen dutenak; enpresak langilea deitzen du sasoi bakoitzaren
hasieran. Kontratu mota hori jarduera hauetan gertatzen da, besteak beste: arrantza, kontser-
bak, nekazaritza, eskola-jantokiak...

2001eko martxoaren lan erreformaren ondorioz, harrezkero ez dira aldizkako lan finkotzat
hartzen sasoikoak izan arren beti urteko garai berdinetan errepikatzen diren lanak, hala nola
eskola-jantokietako jardueraren kasuan, berau eskola-garaian egiten baita beti. Sasoi finko
horietan lan egiten duten pertsonak bakarrik dira aldizkako finkoak erreformaren aurretik
baziren; 2001eko martxoaren ostean kontratatuek, aldiz, lanaldi partzialeko kontratu mugaga-
beak izango dituzte.

DISKRIMINAZIOA.- Hitzarmenen, itun indibidualen edo enpresaren alde bateko erabakien
arau edo klausulak baliogabeak eta indarrik gabekoak izango dira baldin eta aldeko edo kon-
trako diskriminazioak egiten badituzte enpleguaren alorrean, jaioterria, arraza, sexua, erlijioa,
iritzia edo bete edozein baldintza edo gorabehera pertsonal edo soziala arrazoitzat hartuta.

ENPRESA EGIAZTAGIRIA.- Lan harremana bukatzen denean enpresak derrigorrez eman
behar duen agiria da; bertan, enpresaren identifikazio datuez gain, kotizazio oinarriak ageri
dira. Agiri hori beharrezkoa da langabezia-prestazioa tramitatu ahal izateko.

Enpresa atzeratzen bada edo agiria eman nahi ez badu, ezinbestekoa da sindikatuaren zerbi-
tzu teknikoetara lehenbailehen jotzea, kontratu bukatzen denetik langabezia eskatzeko ditu-
zuen 15 egunak iragan baino lehen.

LAB-en ordezkari sindikalentzako oinarrizko gida
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EPEAK.- Lan eta gizarte segurantzari buruzko zuzenbidearen eremuan, epe zehatz batzuk
daude jarrita erreklamazioak egiteko; epe hori amaitzen denean, langileak bere eskubideak
galduko ditu.

- Lanaren eremuan, epe espezifikorik ezarrita ez duten ekintzek (erreklamazioak, errekurtso-
ak...) urtebeteko epea dute preskribitu arte, hau da, ekintza has zitekeenetik urtebete igaro-
tzen bada bertan behera geratzen da eskubidea.
- Soldatei lotutako erreklamazioetan, preskripzio epea urtebetekoa da.
- Beste gai hauetan, preskripzio epea 20 lanegunekoa izango da (igandeak eta jaiegunak ez
dira kontatzen): kaleratzea, zigorrak, mugigarritasun geografikoa, amatasun/aitatasunagatiko
lanaldi-murrizketa eta lan baldintzen aldaketa.
- Langabezia-prestazioen kasuan, eskaria egiteko 15 laneguneko epea dago langilea kalera-
tzen dutenetik edo aldi baterako kontratua amaitzen denetik.

ESZEDENTZIA.- Egoera horretan dagoen langileak bere lan-zereginak eten ditu garai batez
bere borondatez, eta, beraz, ez du soldatarik kobratzen. Eszedentzia motak:

Derrigorrezkoa: Langilea kargu publiko baterako izendatu edo aukeratu dutenean ger-
tatzen da, horrek lanera joatea eragozten badio, baita probintzia mailako edo horren gai-
neko mailako ardura sindikalak betetzeko ere. Modalitate honetan, lanpostua erreserbatu
behar zaio langileari eta antzinatasuna konputatu.

Borondatezkoa: Gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen langileak borondatezko esze-
dentzia eskatzeko aukera eman diezaioten eskubidea du, gutxienez 2 urtez eta gehienez
5 urtez. Egoera horretan egonda, bere kategoria berean enpresan hutsik gera litezkeen
lanpostuetara itzultzeko lehentasunezko eskubidea baino ez zaio gordetzen.

Seme-alabak zaintzeko, gehienez 3 urtez, eta euren adinagatik edo egoeragatik baka-
rrik ezin molda daitezkeen senideak zaintzeko, urtebete batez edo denbora gehiagoz,
hitzarmenean hala ezartzen bada. Horrelakoetan, lanpostuaren erreserba lehenengo
urtean soilik mantentzen da.

FINIKITOA.- “Likidazioa” eta “finikitoa” ez dira nahastu behar. Likidazioa kobratzen diren
kontzeptu guztien jasotze-agiria da, baina hori kobratzeak ez du esan nahi uko egiten zaionik
langileari zor zaizkion zenbatekoak erreklamatzeari. Enpresa behartuta dago likidazioa finiki-
torik gabe ematera, baldin eta langileak hala eskatzen badu.

Finikitoa lan harremana amaitzean entregatzen den soldata-ordainagiria da; beraren bidez,
langileari zor zaizkion zenbateko guztiak ordaintzen dira, hileko konputua ez dutenak barne
–hau da, aparteko ordainketak, etekin-paga, oporrak-; berauek euren parte proportzionalean
ordainduko dira, lanean emandako denboraren arabera. Finikitoak ohartarazpen bat izaten du,
hots, agiri hori sinatzean kitatutzat jotzen direla egon litezkeen zor edo erreklamazio guztiak.
Horregatik, kontuan izan behar dugu finikitoa sinatzeak garrantzi handia duela, kobratzen
dena onartzen dugula eta kobratu ez denari uko egiten diogula esan nahi baitu. Finikitoa sina-
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tzeko unean, enpresa behartuta dago Enpresa Batzordeko kide bat edo Langileen Ordezkari
bat bertan egoten uztera; betebehar hori ez betetzea enpresaren arau-hauste larria da. Enpre-
sari finikitoa eskatu ahal zaio, Sindikatuan aztertzeko eta beste une batean sinatzeko.

Finikitoen kitatze-indarraren salbuespen bakarrak hauexek dira: kaleratzeen ondorioz egindako
erreklamazioak, baldin eta langilea enpresarekin lotzen zuen kontratua lege-iruzurrean egin
bazen; eta finikitioa sinatu eta gero negoziatutako hitzarmenaren atzerapenen erreklamazioa.

GEHIENGO OSOA.- Plantillaren erdia gehi beste langile bat.

JAZARPEN SEXUALA.- Lehen begiratuan nabaritzen ez bada ere, jokabide hori sarritan ger-
tatzen da; alde horretatik, LABen ordezkari sindikalek bereziki erne egon behar dute, modu
irmoan salatuz eta ukitutako pertsonak defendatuz eta babestuz.

Laneko jazarpena hauxe da: emakumeen (kasu gehienetan) eta gizonen duintasunari lanean
kalte egiten dioten izaera sexualeko jokabide eta portaerak. Horrek jokabide fisiko eta ahoz-
koak hartzen ditu barne, pairatzen dituen pertsonaren nahiaren kontrakoak izanik.

Jokabidea nahiaren kontrakoa da beraren xede den pertsonak onartzen ez badu; izan ere,
bera da onargarritzat edo iraingarritzat hartzen duen jokabidea zein den determinatu behar
duen bakarra.

Gertaera horietatik lesio fisiko edo psikikorik ondorioztatuz gero, laneko istriputzat hartuko
lirateke. 

Jar litezkeen zigor administratiboez gain, jazarpen sexuala delitu bezala dago sailkatuta, zeren
laneko goiko posizio bat aprobetxatuz fabore sexualak eskatzea –langilearen xede legitimoei
kalte egingo zaiela iragarriz- zigortuta baitago: 12 eta 24 asteburu bitarteko arrastatzea edo 6
eta 12 hilabete bitarteko isuna.

Jazarpenak eragindako mediku-baja baldin badago, horren jatorri laborala aintzat hartu behar
da eta Gizarte Segurantza eta Mutuari eskatu behar zaie ezintasunerako kalifikazioa, kontin-
gentzia profesionaletik eratorritako gisa. Askotan, interbentzio sindikala edota Lan Ikuskaritza
Probintziala erabiltzea oso baliagarriak izaten dira gaitz honi heltzeko.

Sexu jazarpen kasuetarako, Interbentzio sindikalerako protokoloa du LABek. Protokolo hau oso
erabilgarria da eta eskualdeetako egoitza guztietan dago. 

KALERATZEA.- Lan harremana arrazoi justifikaturik gabe bukatzea da. Oinarrizko sailkapena
hauxe da:

- Diziplinazko kaleratzea: Kasu honetan, enpresak kontratua ematen du bukatutzat bere
kabuz, langileak egindako arau-hauste larri baten eraginez, Langileen Estatutuaren 54.2.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 

LAB-en ordezkari sindikalentzako oinarrizko gida
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- Kaleratze objektiboa: Kontratua enpresaren erabakiz ematen da bukatutzat, arrazoi tek-
nikoak, ekonomikoak edo antolakuntzaren eremukoak oinarritzat hartuta.

Kaleratzeen aurka eginez gero, auzitegiak erabaki hauek har ditzake:

- Kaleratze bidezkoa: langilea kaleratzeko enpresak eman dituen arrazoiak ontzat ematen dira.

- Kaleratze bidegabea: kaleratzea bidegabea dela onartzea da. Enpresariak bi aukera izango
ditu: langilea enpresan berriz hartzea ala kalte-ordain bat ordaintzea; kaleratutakoa langileen
ordezkaria izanez gero, aldiz, berau izango da erabakia hartzen duena.

- Kaleratze baliogabea: kaleratzea bidegabea dela esateaz gain, erabakiaren oinarrian arrazoi
diskriminatzaile bat egon dela deklaratzen du epaileak (kaleratutakoa ordezkari sindikala zela-
ko, haurdun zegoelako, arrazoi ideologikoengatik...). Kaleratzea baliogabetzat jotzen bada,
enpresaria behartuta egongo da kaleratutako langilea enpresan berriz hartzera.

KOTIZAZIO OINARRIA.- Nominan agertzen den zenbateko bat da; bertan, soldata-kontzeptu
guztiak eta aparteko soldataren zati proportzionala agertzen dira eta Gizarte Segurantzaren-
tzako kotizazioak aplikatzeko oinarria da. Kotizazio oinarriak dira gizarte segurantzaren pres-
tazioen zenbatekoa determinatuko dutenak. Bi oinarri daude:

- Kontingentzia arruntetarako. 
- Lanbide-kontingentzietarako eta bestelako kontingentzietarako.

LAN ABSENTISMOA.- Legeak hauxe dio: “kontratua indarrik gabe gera daiteke langileak lane-
ra huts eginez gero, hutsegitea justifikatuta egon arren eta modu jarraituan ez gertatu  arren,
baldin eta huts egindako egunak bi hilabete jarraituen lanegunen %20ra iristen badira, edo
jarraituak ez diren lau hilabeteen %25era iristen badira, 12 hilabeteko epe batean, beti ere lan-
tokiko langile guztien osoko absentismoa %5tik gorakoa bada aipatutako garai horietan”.

Horren ondorioetarako, honako hutsegite hauek ez dira absentismo bezala kontatuko: 

- Legezko greben ondorio direnak, grebak dirauen bitartean.
- Langileak ordezkatzeko ekintzak.
- Laneko istripua.
- Amatasuna.
- Baimenak eta oporrak.
- Lanekoa ez den gaixotasuna edo istripua, jarraian 20 egunez baino gehiago iraunez gero.

LANEKO ISTRIPUA.- Beste norbaiten kontura lan egitean langileak pairatzen dituen gorputz-
lesio guztiak dira laneko istripuak. Lanaldian eta lantokian pairatutako lesio guztiak laneko istri-
putzat hartzen dira.



21

Adibidez, honako hauek laneko istriputzat hartuko dira:
- Bihotzeko gaitzen eraginez sortutako ezbeharrak, nahiz eta langilea lanerako edo etxerako
bidean egonda gertatu.
- Lesioa atsedenaldian edo ogitartekoa jateko denboran gertatzen denean.
- Ordezkari sindikala izateagatik langileak pairatzen dituen istripuak (joan-etorriak, lantokitik
kanpoko bilerak,...eta abar).
- Istripua langilearen helbidetik lanerako bidean edo alderantzizko bidean gertatzen denean;
“in itinere” izeneko istripua da.

LANEKO JAZARPEN MORALA (MOBBING).- Izen horretako egoeretan, pertsona bat edo ba-
tzuek indarkeria psikologiko izugarria erabiltzen dute lantokian, modu sistematikoan, etenga-
be eta denbora luzez, beste pertsona baten edo batzuen gainean, biktimaren edo biktimen
komunikazio sareak suntsitzeko, beraien ospea hondatzeko, beraien lan-jarduna oztopatzeko
eta, azken batean, pertsona hori edo horiek lanetik alde egin dezaten lortzeko.

Jazarpen-jokabideak eragindako baja medikorik egonez gero, gaitza lanean sortua dela onar-
tu behar da eta mutuaren bidez tramitatu.

Informazio gehiago behar izanez gero, ikus sindikatuaren argitalpen hau: “ZAINTZEN, jazar-
pen moralari buruzko monografikoa”.

LANBIDE-GAIXOTASUNA.- Beste norbaiten kontura egindako lanaren eraginez lanbide-gai-
xotasunen koadroan zehazten diren jardueretan sortutako gaixotasunak dira. Lanbide-gaixota-
sunen zerrenda mugatua da, eta, beraz, bertan ageri direnek soilik izango dute izaera hori.

LAN BALDINTZEN FUNTSEZKO ALDAKETAK.- Lan baldintzen aldaketa arrunten kasuan ez
bezala, ondorengo gaiekin zerikusia dutenak funtsezko aldaketatzat hartzen dira:

Lanaldia.
Ordutegia.
Txandakako lan erregimena.
Ordainketa sistema.
Lan eta errendimendu sistema.
Eginkizunak, kategoria baliokideak edo lanbide-taldeak errespetatzen ez dituztenean.

Enpresaren jakinarazpena egiten denetik 20 eguneko epea dago (kontuz!, ez aldaketak inda-
rrean sartzen direnetik –data hori geroagokoa izaten da-) lan baldintzen funtsezko aldaketak
inpugnatzeko.

OINARRI ARAUTZAILEA.- Kotizazio oinarrien batura eta batez bestekoa da, eta gizarte segu-
rantzaren prestazioen zenbatekoaren oinarrizko modulua da. Gizarte segurantzaren prestazio
bakoitzak bere arau propioak ditu bere oinarri arautzailea kalkulatzeko; adibidez: langabezia-
prestazioaren oinarri arautzailea azken 6 hilabeteetako kotizazio oinarrien batez bestekoa da,
erretiro-prestazioarena 15 urteren batez bestekoa...

LAB-en ordezkari sindikalentzako oinarrizko gida



22

Azaldutakoren ondorioz, oinarri arautzailearen zenbatekoaren jatorria kotizazio oinarriak dira;
horregatik eskatu behar dugu beti gure soldaten gaineko kotizazioa zuzena izatea.

SOLDATA GARBIA.- Soldata garbiari Gizarte Segurantzaren kotizazioa eta PFEZ deskontatu
eta gero geratzen zaigun zenbatekoa.

SOLDATA GORDINA.- Kobratu beharreko kontzeptu guztiak, batuta, Gizarte Segurantzaren
kotizazioa eta PFEZen atxikipenak deskontatu gabe.

SOLDATAK IRENSTEA ETA KONPENTSATZEA.- Esan nahi du hitzarmen kolektiboan ituntzen
diren soldata igoerak ez zaizkiela aplikatuko euren soldata itundutako taulen gainetik duten
pertsonei. Hau da, soldata izoztu egiten dela hitzarmeneko soldata benetan kobratutako solda-
taraino iritsi arte.

Dena dela, mekanismo hori ez da automatikoki aplikatzen, hau da, denbora igarotzean finkatu
egiten da goiko soldata kobratzeko eskubidea.

Hitzarmenetan “gutxieneko soldata berme” bat sartu ohi da, langile guzti-guztiei aplikatu
beharrekoa.

TC2.- Enpresako langileen izen-zerrenda eta horietako bakoitzaren kotizazio oinarriak jaso-
tzen duen agiria.
Kotizazioaren ondorengo hilabetean, enpresak TC2 agiria jarri behar du lantokian, ondo ikus-
ten den leku batean edo prozedura horren ordez, agiri horren kopia eman dakieke langileen
ordezkariei.
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