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Araba Eulogio Serdán 5 - 01012 Gasteiz
W 945 14 11 04 - araba@steilas.eus
UPV/EHU Arabako Campusa
Ikasgelategia, 204. Bulegoa - 01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 (3397) - steilas-araba@ehu.es

Bizkaia Jose Maria Eskuza 1, 1 esk. - 48013 Bilbo
W 944 10 02 98 - bizkaia@steilas.eus
UPV/EHU Bizkaiko Campusa
Gizarte Arloko Eraikina - 48940 Leioa
W 946 01 24 34 – 435 (2435) - steilas-bizkaia@ehu.eus

Gipuzkoa Basotxiki 30-34 atz. - 20015 Donostia
W 943 46 60 00 - gipuzkoa@steilas.eus
UPV/EHU Gipuzkoako Campusa
Ignacio Mª Barriola eraikina
Elhuyar Plaza 1 - 20018 Donostia
W 943 01 84 36 (8281) - steilas-gipuzkoa@ehu.eus

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

www.steilas.eus

www.steilas.eus

Hezitzaileen lanaldi murrizketak

Zenbateko
 murrizketa

Lanaldia Arreta zuzena Prestakuntza
Soldataren
 murrizketa

Murrizketarik ez 7 ordu 
6 ordu

eta 15 minutu
45 minutu Murrizketarik ez

1/8
(52 minutu)

6 ordu 
eta 8 minutu

5 ordu
eta 29 minutu

39 minutu Soldata/8 

1/7 (ordu bat) 6 ordu 
5 ordu 

eta 22 minutu
38 minutu Soldata/7

1/6 
(ordu bat eta 10 minutu)

5 ordu 
eta 50 minutu

5 ordu 
eta 13 minutu

37 minutu Soldata/6 

1/5
(ordu bat eta 24 minutu)

5 ordu 
eta 36 minutu

5 
ordu 

36 minutu Soldata/5 

1/4
(ordu bat eta 45 minutu)

5 ordu 
eta 15 minutu

4 ordu 
eta 41 minutu

34 minutu Soldata/4 

1/3
(2 ordu 20 minutu)

4 ordu 
eta 40 minutu

4 ordu 
eta 10 minutu

30 minutu Soldata/3 

1/2
(3 ordu eta 30 minutu)

3 ordu 
eta 30 minutu

3 ordu 
eta 7 minutu

23 minutu Soldata/2 

Lanaldi osoa eta jarraia duten langileek bazkaltzeko 30 minutu dituzte (zeharkako arreta).

Eszedentziak (Lan Hitzarmeneko 47. artikulua)

Mota Zenbat denbora
Lanpostuen 
erreserba

Antzinatasuna 
zenbatu

Zaintzak
Seme-alabena Eskatzaileak nahi duena txikiak hiru urte bete arte BAI BAI

Ahaideak (odol edo ezkontza 2. mailara artekoak) Gehienez 2 urte BAI BAI

Borondatezkoa: urtebeteko antzinatasuna enpresan
4 hilabete gutxienez eta 5 urte gehienez 

(berriz eskatzeko lau urte pasa behar dira)
EZ EZ

Nahitaezkoa:

- Kargu publiko batean hautagaia izatea

- Eginkizun sindikalak betetzea

- Askatasuna galdu eta epai irmoa jaso arte

Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordeari 
eskaera luzatu idazki baten bidez

BAI BAI

Lan Hitzarmena: lizentziak eta baimenak

Artikulua Norberarena

Norberaren eta bikotekidearen senideengatik
Etxetik 150 

kilometro baino 
urrunago bada1. mailakoak 2. mailakoak

Maila urrunagokoak 
(elkarbizitza 
egiaztatuta)

34. artikulua: Gaixotasun larria 
Ospitalizazioarekin edo ospitalizazio gabe 

interbentzio kirurgikoa eta ondoren etxean 
atsedena hartu behar denean

5 lanegun (gurasoen 
kasuan, 2 lan egun)

2 lanegun 2 lanegun
Egutegiko

2 egun gehiago

34. artikulua: Heriotza
5 lanegun (gurasoen 
kasuan, 3 lan egun)

3 lanegun 3 lanegun
Egutegiko 

2 egun gehiago

33. artikulua: Ezkontza
20 egutegi egun 

(ezkontza eguna barne)
Ezkontza eguna Ezkontza eguna

3 egutegiko egun 
(ezkontzakoa barne)

41. artikulua: Kontsulta, tratamendu eta 
azterketa medikua zentro publikoetan

Beharrezkoa den 
denbora

Laguntzeko beharrezkoa 
den denbora (hurrengo 

2 hilabeteetan 
errekuperatu behar da)

40. artikulua: Azterketak egitera joateko 
baimena

Azterketa eguna 
(zentro ofizialetan edo 
homologatutakoetan)

Bi egutegi egun

Odol-ahaidetasunaren organigrama

1. mailakoak

- Bikotekidea

- Gurasoak

- Seme-alabalak

-  Aitaginarreba / Amaginarreba

2. mailakoak

- Neba-arrebak

- Bilobak

- Aitona-amonak

- Koinatu-koinatak

4. mailakoak

-  Lehengusu-lehengusinak

3. mailakoak

- Osaba-izebak

- Ilobak

Langilea

Soldaten taula eguneratua

2018ko uztailaren 1etik aurrera Haurreskolak Partzuergoko langileen soldata gordinen taula

Lanpostua Soldata Antzinatasuna Koordinatzaile plusa

Hezitzaileak 2.214,51 € 41,42 € 57,09 €

Administrariak 2.030,52 € 41,42 € -

Teknikariak 2.761,74 € 46,19 € -

Departamentu buruak 3.409,43 € 57,03 € -

Gerentzia administraria 2.413,59 € 41,42 € -

Gerentea 4.422,23 € 54,13 € -

 

  Lanaldia 

  Lan Hitzarmena: lizentziak eta baimenak 

  Nomina

  Odol-ahaidetasuna

  Lan istripuak 

  Haurdunaldia

Txapela buruan 
eta ibili munduan
Haurreskolak Partzuergoa 
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E-mailez bidali prebentzioa@haurreskol.eus helbidera 
eta ondoren originalak Haurreskolak Partzuergora 
korreoz arruntaren bidez (enpresari dagozkion aleak):

• Osasun Laguntzako Partea.

•  Mutualiak emandako orria (baja, bajarik gabekoa, 
eta abar.).

• 4PR eredua.

E-mailez 
prebentzioa@haurreskolak.
eus helbidera bidali 
Mutualiak emandako orria 
(baja, bajarik gabekoa eta 
abar zehazten duenekoa), 
eta ondoren originala 
Haurreskolak Partzuergora 
korreo arruntaren bidez 
bidali (enpresari dagokion 
alea).

•   Prebentzio Zerbitzura deitu W 943 82 14 96.

•  04PR eredua e-mailez bidali prebentzioa@
haurreskolak.eus helbidera, baita Mutualiak 
emandako orria baja, bajarik gabekoa eta abar 
zehazten duenekoa. 

•  Ondoren originalak Haurreskolak Partzuergora 
korreo arruntaren bidez bidali (enpresari  
dagokion alea).

•  Prebentzio Zerbitzura deitu W 943 82 14 96.

Istripu arinaGaixotasun profesionala

W 112ra deitu W 900 50 60 70ra 
deitu

Istripu larriaIstripu oso larria

Langileen istripu edo gaixotasun 
profesionalen aurrean nola jokatu

Langilea ezin da bertaratu 
Mutualiako zentro batera

Langilea Mutualiako zentro 
batera bertaratu daiteke

Haurreskolan

Mutualiara joan Mutualiara joan Asistentzia jaso ondoren

In itinere edo lanaldi barruko 
joan etorrietako istripuak

Osasun laguntzako partea bete

Lan hitzarmeneko beste baimen eta lizentzia batzuk 

35.artikulua: Nahitaezko bete behar publikoak edo norberaren betebeharrak betetzeko lizentzia

Behar beste denbora hartu ahal da (lanorduetatik kanpo egin ezin bada)

36. artikulua: Ohiko etxebizitzaz aldatzeko lizentzia

2 lanegun jarraian (aldaketaren eguna barne)
Egiaztagiria: errolda-agiria (etxebizitza aldatzearen 2 egunetako bat agertu behar da nahitaez)

44. artikulua: Norberaren eginkizunetarako baimena

Zerbitzu aktiboan urtebete egon den langileak eska dezake (ikasturte horretan, gutxienez 6 hilabetez)

Bi urteko epean baimen honen iraupena guztira hiru hilabetekoa izango da

Baimen motak
Iraupena

Tartea
Gutxienez Gehienez

Norberaren eginkizunetarako 7 egutegi egun segidan Hiru hilabete Bi urteko epean

Salbuespen kasuak: lana eta familia uztartzeko edo senideen gaixotasun larrien kasuan 3 egutegi egun segidan Hiru hilabete Bi urteko epean

Gobernuz kanpoko erakundeekin garatzeko bidean dauden herrialdeetan 
eginkizunen bat egiteko

Urtebete Bost urtetik behin

Ikasketa ofizialak egiteko
Lau hilabete Urte batean

Lanaldi erdia edo herena murrizteko eskubidea ekar dezake

Administrazio/erakunde publikoetan hautatze probetara aurkezteko Behar beste denbora

Zigor askatasun gabetzaileren bat betetzen ari den odol ahaidetasuneko  
2. mailara arteko senideren bati bisita egiteko

Behar beste denbora lanorduetatik kanpo egiterik ez badago

•  Prebentzio Zerbitzura deitu 
W 943 82 14 96.

•  04PR-a e-mailez bidali  
prebentzioa@haurreskolak.
eus helbidera.

Haurdunaldia, amatasuna, aitatasuna/gurasotasuna eta edoskitzea

Haurdunaldia
24. astetik aurrera (jardun osoa izanda) mutuaren bitartez arriskuagatik prestazioa eskatu dezakegu

Bi aste lehenago tramitazioa egiten hastea gomendatzen da (Jarraibide Orokorrak, 130. orrialdea)

Gizarte Segurantzak ordaintzen ditu Haurreskolak Partzuergoak ordaintzen ditu

Amatasuna Jaiotza osteko 16 aste 2 aste gehiago jarraian

Aitatasuna/gurasotasuna

5 aste

Horietako 4 jarraian izan behar dira

5 asteak haurrak 9 hilabete bete baino lehen 
hartu behar dira

5 lanegun (jarraian edo ez)

Haurra jaio eta ondoko 15 eguneko epean

Edoskitzea 
(seme-alabak urte bat  

bete arte)

Egunero ordu bateko murrizketa  laneko ordainsarietan eraginik gabe (lanaldiaren hasieran  
edo amaieran)

Edoskitze metatua: haurrak urte bat bete arteko kontratua baduzu, orduak metatzea posible da 
Kontuan hartu kasu honetan ezin dela seme-alaben zaintzagatik eszedentzia eskatu


