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Fisioterapeutak, 
zeinu hizkuntzako interpreteak, 

terapeuta okupazionalak, 
transkriptoreak, gizarte langileak

Araba 
Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz
W 945 14 11 04 { 945 14 43 02
* araba@steilas.eus

Bizkaia
Jose Maria Eskuza 1, 1 esk.
48013 Bilbo
W 944 10 02 98 { 944 10 13 60
* bizkaia@steilas.eus

Lan edo zerbitzu jakineko kontratuak (COS)

>   Irailaren 1etik abuztuaren 31ra arte, kontratua 
abuztuko edo iraileko esleipenetan hartuz gero.

>  Irailean edo urrian sortutako ikasturte osorako 
lanpostuak abuztuaren 31ra arteko iraupena.

>  Azarotik aurrera gauzatuz gero, ekainaren 
30era arteko iraupena.

LEP arteko kontratu mugagabeak / 
Bakanteak

>  Oposizio bidez (LEP), lekualdatze lehiaketa 
bidez edo berriz lanera itzultzen den finko 
batek lanpostu hori bete arte.

>  Ikastetxea aukeratzeko: Berritzeguneko 
esleipenak (ekainean, finkoak eta gero).

>   Lanpostua Berritzegune bati lotuta.

Finkoak

>  Oposizio bidez.

>  Berritzegunez aldatzeko: lekualdatze lehiaketa 
(martxoan-apirilean).

>  Ikastetxea aukeratzeko: Berritzeguneko 
esleipenak (ekainean).

Ordezkapen arrunten kontratuak

>  Telefonoz eskainitakoak.

>  Lanpostuko titularra bueltatu arte.

Kontratu motaK amatasuna/aitatasuna

Baja 
hartzen 

duzu

Alta 
hartzen 

duzu

Kontratuaren 
hasiera

Kontratua amaitzen 
zaizu 

Bajaren prestazioa 
jasotzen jarraitzen 

duzu alta hartu 
arte, baina denbora 
hori deskontatuko 

da langabeziko 
prestazioa jasotzeko 

dagokizun denboratik, 
baldin eta bajaren 
arrazoia ez bada
lan-istripuagatik.

Langabeziko 
prestazioa 
eskatzeko 

epea: 
15 egun alta 

hartzen 
duzunetik.

Bajan egonda Kontratua amaitzen da

Zer gertatZen da?
#  Amatasuna:

16 aste Gizarte Segurantzak + 2 aste Eusko 
Jaurlaritzak. Ordezkoa bazara eta ordezkapena 
bukatzen bazaizu 16 aste. (FBO)

#  Aitatasuna:
5 aste jaiotza, adopzio edo harreragatik. (FBO)

#  Amatasuna eta erditzea:
18 aste + 2 jaioberriak desgaitasunen bat izanez 
gero edo erditze multipleetan seme-alaba 
bakoitzeko. Jaioberria ospitalean egonez gero 
luzatzen da. (FBO)

#  Edoskitzea:
Jaioberri bakoitzagatik egunero ordu bat 
(langileak erabakita jardunaldiaren hasieran  
edo/eta bukaeran), haurrak urte bete  
izan arte. (FBO)

Orduak metatzeko:
Lanaldi osoan: 24 egun.

Bi hereneko lanaldian: 36 egun.

Lanaldi erdian: 48 egun.

#  Adopzio edo harrera:
18 aste. Nazioartekoa bada, bidaia egiteko  
2 hilabete hartzeko baimena. (FBO)

#  Konsulta medikoa:
Erditzea prestatzeko astero 4 ordu. (FBO)
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Gipuzkoa
Basotxiki 30-34 atz.
20015 Donostia
W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
* gipuzkoa@steilas.eus

Nafarroa
Joaquin Beunza, 4-6 behea
31014 Iruñea
W 948 21 23 55 { 948 22 97 90
* nafarroa@steilas.eus



Lizentziak eta eszedentziak Art. Nork Iraunaldia €

Amatasuna eta erditzea 20 FBO 
(1)

18 aste +2 jaioberriak desgaitasun baten bat izanez gero edo erditze multipleetan 
seme-alaba bakoitzeko. Jaioberria ospitalean egonez gero luzatzen da.

Bai

Adopzioa edo harrera 22 FBO Aurrekoaren antzekoa. Nazioartekoa bada, bidaia egiteko 2 hilabete arteko baimena. Bai

Edoskitzea 20 FBO Jaioberri bakoitzagatik egunero ordu bat (langileak erabakita jardunaldiaren 
hasieran edo/eta bukaeran), haurrak urte bete izan arte.

Bai

Aitatasuna 21 FBO 5 aste jarraian. Bai

Ezkontza / bikotetza 23 FBO 20 egun natural, egun hori barne. 6 urte pasa beharko dira berriz ere lizentzia 
eskatzeko.

Bai

2. mailako senideen ezkontza 23 FBO Egun 1 (+2 egun natural, 150 km- ra baino urrunago bada). Bai

Senideen gaixotasun larria 24 FBO 5 lanegun: bikotea edo seme -alaba. 2 lanegun: 2. mailara arteko senideak.
(+2 egun natural 150 km-ra baino urrunago bada).  
Errepika daiteke 30 egun geroago, terminala salbu.

Bai

Senideen heriotza 24 FBO 5 lanegun: bikotea edo seme -alaba. 3 lanegun: 2. mailara arteko senideak.
(+2 egun natural 150 km-ra baino urrunago bada).

Bai

Nahitaezko betebeharrak 25 FBO Behar den denbora. Bai

Etxebizitzaz aldatzea 26 FBO 2 lanegun, erroldatu eta 15 egun naturaleko epean hartzeko. Bai

Eszedentzia berezia 54 F 6 hilabete gutxienez eta urte bat gehienez. Gutxienez 2 urteko antzinatasuna. Ez

Borondatezko eszedentzia 39 F Urte bat gutxienez eta 5 urte gehienez (gutxienez urtebeteko antzinatasuna). Ez

Seme-alaba zaintzeko 
eszedentzia

39 FB Nahi beste aldiz eten eta eskatu daiteke, umeak 3 urte bete arte. Ez

Senidea zaintzeko eszedentzia 39 F Urte bat gehienez. Ez

Baimenak Art. Nork Iraunaldia €

Adingabekoak, desgaituak edo  
2. mailako senideak zaintzeko

29 FBO Herena edo erdiaren murrizketa. Bai
%

2. mailako senideak gaixotasun 
kroniko edo mugitzeko arazoekin

30 FBO 50 ordu arteko baimena ikasturte bakoitzeko. Gehienez 2 ordu egunean, 
lanaldi hasieran edo bukaeran (zentruko zuzendaritzaren esku).

Bai

1. mailako senideen gaixotasun 
larria (baimena)

(2) FBO Herena edo erdiaren murrizketa (hilabete bat asko jota). Bai

Ikasketak edota praktikak egitea 31 F Luzatu ezin den ikasturte bat. Ez

Azterketa ofizialetara aurkeztea 32 FBO Egun natural bat (+2 egun 150 km- tara bada). Bai

Kontsulta medikoa 33 FBO Behar den denbora. Erditzea prestatzeko astero 4 ordu. Bai

Norberaren eginkizunak 36 FB Gehienez 4 hilabete 2 urtero. Urte bateko antzinatasuna. Ez
Lanaldiaren borondatezko 
murrizketa (baimena)

53 F Herena edo erdiaren murrizketa urte osorako ordezkapena izanez gero (urtebeteko 
iraupena gutxienez) 3 urte pasatu behar dira berriro ere eskatu ahal izateko.

Bai
%

Urte sabatikoa 56 F 4 urtez lanean eta urte bateko baimena. %84ko ordainsaria. %84

F: Langile finkoak. B: Bakantedunak. O: Langile ordezkoak. (1) Ordezkoa bazara eta ordezkapena bukatzen bazaizu, 16 aste. (2) Mahai Orokorreko akordioa.
Art.: Hezkuntza web orrialdean aurkitu daitezkeen lan hitzarmeneko artikuluen zenbakiak dira.

1. mailakoak

# Bikotekidea

# Gurasoak

# Seme-alabak

#  Aitaginarreba-  
Amaginarreba

2. mailakoak

# Neba-arrebak

# Bilobak

# Aiton-amonak

# Koinatu-koinatak

4. mailakoak

#  Lehengusu-
lehengusinak

3. mailakoak

# Osaba-izebak

# Ilobak

Langilea

LizentziaK, BaimenaK eta eszedentziaK

Ikastetxeko Zuzendaritzak beti bete behar du jakinarazpena eta 
Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzura zein Nomina sailera bidali

Lan istripuaK, noLa joKatu

MUTUALIA
www.mutualia.es
Q 902 540 250

Larria 
al da? BAIEZ

Istripua

Gizarte 
Segurantzakoa

bazara

Lanaldia

Ikasturtean 
gehienezko orduak

1.462 ordu (jardunaldi osoa).

Astean gehienezko 
orduak

30 ordu (jardunaldi osoa).

Astean arreta 
zuzeneko 
gehienezko orduak

23 ordu (jardunaldi osoa).

Egutegia
Erreferentziazko zentrokoa izango 
du; hau da, asteko lanaldiaren 
ehuneko handiena ematen dena.

Lanaldi partzialak

Lanaldia jarraian egin behar da 
eta hasteko eta bukatzeko orduen 
tartean ezin da hutsunerik egon. 
(12. Batzorde Parekidea, 
2006ko uztailaren 14an).

Zerbitzuagatiko 
desplazamenduak

Lanaldiaren joan-etorrietan ez 
da derrigorrezkoa kotxe propioa 
erabiltzea. Garraio publikoa 
erabiltzeko eskubidea dago.

jarduna

Laneko istripua

Langilea lanean ari dela edo lanaren ondorioz jasan 
dezakeen edozein gorputz-lesio.

“IN ITINERE” (laneko istripuen barruan)

Istriputzat jotzen da langileak lantokirako  
joan-etorrietan jasan dezakeena.

Gorabehera (intzidentzia)

Edozein jardueretan aritzean eman daitekeen edozein 
egoera; nahiz eta momentuan lesiorik ez eragin, baina 
lesioak eragin ditzakeena. (Segurtasun laguntzaileari 
komunikatu eta erregistratzea garrantzitsua da).

Laneko istripua

Lan istripu baten ondorioz baja hartu bada, lansariaren 
%100 kobratzen da.

112ra Deitu
Mutuara

joan 
behar da

odoL-ahaidetasunaren organigrama

Lan istripua 
izan dela 
adierazi 
behar da


