
 

 

 

LAN JARDUERA GELDIARAZTEA ETA BAIMEN ORDAINDUA 
 
Espainiako Gobernuak aldi baterako geldiarazi ditu funtsezkoak ez diren jarduera 
guztiak (hezkuntza ez da halakotzat hartu dekretuan) eta telelanaren bidez egin ezin 
direnak. Geldialdi horren eraginpean dauden langileek 2020ko martxoaren 30etik 
apirilaren 9ra bitarteko baimen ordaindu berreskuragarria izango dute, nahitaez. 
Baimen honek berekin dakar langileek ordainsaria jasotzeko eskubideari eustea, oinarrizko 
soldata eta soldata-osagarriak barne. Lanorduak alarma-egoera amaitu eta hurrengo 
egunetik 2020ko abenduaren 31ra arte berreskuratu ahal izango dira. 
 
Berreskuratze hori enpresaren eta langileen legezko ordezkarien arteko kontsultaldi ireki 
batean negoziatu beharko da. Langileen legezko ordezkaritzarik ez badago, enpresaren 
sektoreko ordezkaritza gehien duten sindikatuek osatuko dute negoziatzeko langileen 
ordezkaritza-batzordea. 
 
Hala ere, ordaindutako baimen hori ezin zaie aplikatu honako langile hauei: 
 
A) Funtsezkotzat hartu diren sektoreetan zerbitzuak ematen dituztenak. 
B) Funtsezkotzat hartu diren sektoreekin bat egiten duten jardueretako dibisioetan edo 
ekoizpen-lerroetan zerbitzuak ematen dituztenak. 
C) Etenaldiko enplegua aldi baterako erregulatzeko espediente bat eskatu duten edo 
aplikatzen ari diren enpresek kontratatu dituztenak, bai eta martxoaren 30etik 
apirilaren 9ra arteko etenaldiko enplegua aldi baterako erregulatzeko espediente bat 
baimentzen zaienek ere. Beraz, nahitaezko ordaindutako baimen hori egonda, ez du 
zentzurik ezinbesteko arrazoiengatik ERTEak eskatzeak. 
D) Aldi baterako ezintasunagatiko bajan daudenak edo legez aurreikusitako beste 
arrazoi batzuengatik kontratua etenda dutenak. 
E) Jarduera normaltasunez egiten jarraitu dezaketenak telelanaren bidez edo 
zerbitzuak emateko modalitate ez-presentzialetako edozeinaren bidez. (Hori da 
ikastetxeetako ia langile guztien kasua, Martxoaren 14ko dekretuaren 9. Artikuluak 
dioen bezala) 
 
Steilasek beste behin eskatzen du Euskadiko eta Nafarroako ikastetxe pribatuetako 
langile guztiei telelana egiteko baimena ematea, ERTE edo orduak berreskuratzera 
behartzen duen baimen hori aplikatu gabe. Hezkuntza-zerbitzua ematen ari da, eta, beraz, 
enpresek beren lan-erantzukizunak hartu behar dituzte beren gain. 
 
Salatu egiten dugu ERTEak aplikatzen ari diren ikastetxe batzuetako titularren 
jarrera, langileen etxeetatik lana garatu ahal izateko neurriak hartu beharrean. Era berean, 
sektoreko ugazaben erakundeei eskatzen diegu egoerak eskatzen duen mailan egon daitezela 
eta elkartutako enpresei eskatu diezaietela telelana errazteko, legearen gehiegizko erabilera 
saihestuz. 
 
Argibideren bat behar izanez gero, jarri harremanetan Steilasekin. 
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