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Enpresa 
 
Gastesi jauna 
Zabalegi jauna 
Acebal jauna 
 
 
 
Enpresa Batzordeak 
 
Beasain 
Masid jauna 
Mendibil jauna 
Agirre jauna 
Zubeldia jauna 
Camba jauna 
Sánchez jauna 
Gómez jauna 
Suquia jauna 
 
Irun 
Leonet jauna 
Miranda jauna 
Heras jauna 
Vidaurreta jauna 
Rodríguez jauna 
 
 
Madril 
Mora jauna 
Pérez jauna 
Chillón jauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AKTA 
 
Beasainen, 2011eko urtarrilaren 1ean, CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE 
FERROCARRILES, SA enpresako Zuzendaritzak eta enpresa berak 
Beasainen, Irunen eta Madrilen dituen laneko zentroetako ENPRESA 
BATZORDEETAKO ordezkariek (haien izenak marjinan agertzen dira) 
ondorengo Hitzarmenen Akta egin dute 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera 
indarrean egongo diren laneko baldintzei dagokienez, 2009ko ekainaren 12an 
izenpetutako eta 2009, 2010 eta 2010 urteetarako indarrean dagoen 
Hitzarmenen Akta betez. 

BALDINTZA EKONOMIKOAK 
   2011. urteko laneko baldintzak: 2011. urtean indarrean egongo diren 
soldata taulak hauek oinarritzat hartuta ezarriko dira: 
 
2010eko abenduaren 31n indarrean zeuden orduko 80 puntuko banakako 
oinarrizko pertzepzioen multzoa % 2,778 finko proportzionalean igoko da. 
 
Gainera, 2010eko abenduaren 31n indarrean zeuden 80 puntuko oinarrizko 
pertzepzioak 710,15 euroan igoko dira urtean, kategoria guztietan berdin. 

 
Langileen eta enplegatuen kolektiborako, 87,67 euroko ordainketa 
gehigarria ezarriko da; ordainketa hori 2011ko uztaileko eta abenduko 
aparteko gratifikazio bakoitzean aplikatu beharko da. 
 
   Distantziako Plusa: distantzia plusaren azalpen edo kontzeptu gisa, 
dagokion garraio publikoaren zenbatekoa ordainduko da. Garraiobiderik ez 
dagoenean, plus horren zenbatekoa 0,23 euro/km-koa izango da. Edonola 
ere, egunean 6,901 euroko muga ezarri da. 
 
   Gaueko osagarria: Gaueko ordutegian (22:00etatik 6:00etara) egindako 
lanaren truke jaso beharreko gehigarri ekonomikoa 11, 103 euro / 
egunekoa izango da 2011. urterako. 
 
Gainerako baldintza ekonomikoak 2009ko ekainaren 12ko Akordioen Aktan 
bildutako baldintzen arabera eguneratuko dira.. 

DIETAK 
   Estatuko dietak: 
Langile eta enplegatuentzako dieten kasuan, zenbateko hauek ezarriko dira 
2011. urterako: 

 
 Bazkaria:                           32,30 euro                                                
 Afaria:                           32,30 euro 
 Bestelakoak:                           11,89 euro 
 Trenean eman beharreko gaua: 13,10 euro 
 Km. Norbere autoan:                           0, 33 euro / km 
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Hiru hilabete baino gutxiagoko egonaldietarako (langileak bere borondatez onartutakoak eta aurrez 
programatutakoak), lehen 7 egunetan, bazkari, afari eta bestelakoen kontzeptuak % 100 ordainduko dira. 
7 egun baino gehiagoko iraupena duten egonaldietarako, zortzigarren egunetik aurrerako dietak 
zehaztutako zenbatekoen % 82koak izango dira; hau da, 62,72 euroren baliokideak eguneko. 
 
Hiru hilabete baino gehiagoko eta urtebete baino gutxiagoko egonaldietarako (langileak bere borondatez 
onartutakoak eta aurrez programatutakoak), lehen 7 egunetan, bazkari eta afari kontzeptuen % 100ekoak 
izango dira. 8. egunetik aurrera eta 2. hilabetea amaitu arte, aldiz, kontzeptu horiei dagokien %80koak 
izango dira. Hirugarren hilabeteko lehen egunetik hasi eta seigarren hilabetea amaitu arte, dieta gisa 
lehen aipatu ditugun azalpen horien % 70 jasoko dute. Ehuneko hori % 67ra gutxituko da zazpigarren 
hilabeteko lehen egunetik hasita. 
 
DIETEN ehuneko horiek ondorengo hilabeteko zenbatekoen baliokideak dira: 
 

 Lehen hilabetea:  1.640, 84 euro. 
 2. hilabetea.  1.550, 40 euro. 
 3. hilabetetik 6. hilabetera arte: 1.356, 60 euro 
 7. hilabetetik aurrera:  1.298, 46 euro. 

 
Enpresa arduratuko da ostatua kudeatzeaz eta ordaintzeaz, eta gosaria bildu beharko du. Kausa 
justifikatua dela eta, ostatu hartutako tokian gosaldu ezin bada, gastua justifikatu ostean, gosariari 
dagokion zenbatekoa ordainduko da gehienez 7,87euroko zenbatekoaren truke. Edonola ere, eta hori 
eskatzen duten egonaldietarako, gastuen eskala finkatuko da kasu bakoitzean gai horren kudeaketa 
erraztu ahal izateko. 
 
   Nazioarteko dietak: 
Enpresa arduratuko da ostatua, garraio publikoa eta arropa-garbiketa ordaintzeaz. 
 
Hiru hilabete baino gutxiagorako programatutako egonaldietarako, estatu mailarako ezarritako 
zenbatekoak eta azalpenak izango dira aplikagarri (bazkaria, afaria eta bestelakoak) eta, dagokionean, 
gosari-kontzeptua (7,87 euro) ere sartuko da (ostatuan sartuta ez dagoenean). 
 
Hiru hilabete baino gehiagorako eta urtebete baino gutxiagorako egonaldietarako (langileak bere 
borondatez onartutakoetarako eta aurrez programatutakoetarako), gosari-kontzeptua (7,87 euro) sartuko 
da. Era berean, dagokion KPIren igoera aplikatu beharko da indarrean dagoen urte bakoitzerako bazkari, 
afari eta gosari kontzeptuetarako. Lehen 7 egunetan gosari, bazkari eta afari kontzeptuen % 100 
ordainduko da. 8. egunetik aurrera eta hilabetea amaitu arte, % 80. Gainera, egonaldiaren denboraren 
arabera igoko dira balio horiek, zehaztutako hein bakoitzerako % 4,00n, hain zuzen; hori mantenduko da 
eta ondorengo eskala ondorioztatuko da horretatik: 
 

 Lehen hilabetea:  1.840, 74 euro 
 2. hilabetea.  1.914, 37 euro 
 3. hilabetetik 6. hilabetera arte: 1.990, 94 euro 
 7. hilabetetik aurrera:  2.070, 58 euro 

 
Urtebete baino gehiagoko egonaldietarako, langileak bere borondatez onartutakoetarako eta aurrez 
programatutakoetarako, lehen egunetik ordainduko da 2.070,58 euroko zenbatekoa. 
 
Era berean, disponibilitate plusa ezarri da eta honela aplikatu beharko da: egonaldiaren hasieratik 6. 
hilabetera arte, egunean 4,27 euroko zenbatekoa ordainduko da. Egonaldiko 7. hilabetetik hasita, 
egunean 7,10 euro ordainduko dira gelditzen den egonaldiko aldi osorako. 
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ALDI BATERAKO EZINTASUNA 
Lanekoa ez den gaixotasunetik edo istriputik eratorritako Aldi Baterako Ezintasun kontzeptuetan, 
kontzeptu horren araberako absentismoaren bilakaerarekin lotura izango duen konpentsazio eskala 
finkatu dute honela 2011. urterako: 
 

Absentismoaren %. 1 egun eta 7 artean 8 egun eta 20 artean 21. egunetik aurrera 
0-3,70 % 100 % 100 % 100 

3,71-4,30 7,07 € 8,85 € % 100 
>4,30 7,07 € 8,85 € % 100 

 
Osagarrien eskala hiru hilez behin aplikatuko da, aurreko hiruhileko naturalean pilatutako Beasaingo, 
Irungo eta Madrilgo absentismo orokorraren indizea hartuz erreferentziatzat. 

 
 

ETXEBIZITZETARAKO MAILEGUAK 
2011. urterako, enpresak, guztira, 800.000 € izango du etxebizitzarako maileguak emateko. Zenbateko 
hori 2011ko abenduaren 31 baino lehen aurkeztutako eta ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskaera 
guztien artean banatuko da zati berdinetan.   
 
2011. urterako, mailegu bakoitzeko gehieneko muga 17.250 eurokoa izango da. 
 
Interes tasa hau izango da: % 1 
Amortizazio epea: 15 urte. 
 
Etxebizitza maileguak 2012ko urtarrileko lehen hamabostaldian entregatuko dituzte. 
 
JANGELA ZERBITZUA 
2011. urterako, otorduaren prezioa 2,74 eurokoa izango da. 
 
ARROPA GARBIKETA 
Arropa garbiketako zerbitzuaren prezioa, oro har, 2,54 eurokoa izango da hileko 2011. urterako. 
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