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Urte osoko zerbitzura ailegatzen ez
direnentzat, oporren iraupena proport-
zionalki kalkulatuko da zerbitzuan
egondako epearekin. Bakarrik hiru
hilabetetik�gorako�kontratuek�sort-
zen dituzte oporrak.

Osakidetzako langileen lan-baldintzak
2007, 2008 eta 2009 urteetarako Lan
Baldintzen Akordioan arautzen dira.
Ondoren, lan-baldintza horietan aldaketa
batzuk jaso ziren (ordainsari, lanaldi eta
baimenetan).

HITZARMENA

20 eguneko aurrerapenarekin eskatu•
behar dira.
Egun bakoitza 7 ordu eta 30 minututan•
zenbatzen da.
“ AP” : 45 ordutan zenbatutako 6�egun•
dira urtean.
Kanosoak:�2 egun 6. hirurtekoan eta•
8.etik aurrera, egun 1 hirurteko bakoit-
zeko.
Baimenek benetako� lan-denboraren•
izaera dute eta urte osoko lanalditik
kenduko dira. 
Urte bat baino gutxiagoko kontratue-•
tan, baimenak kontratuaren denbora-
rekin proportzionalki kalkulatuko dira. 

LICENCIA AP

Lanaldi�teorikoaren�kalkulua

Urte�osoko�%100�lanaldi�teorikoa
1592�ordukoa�da.
Urte bat baino gutxiagoko kontra-
tuen lanaldia kalkulatzeko, kontra-
tuko egun naturalak ondorengo
orduekin biderkatzen dira:
4,36� ordu/egun� bakoitzeko,•
kontratuan oporrak hartzen dire-
nean.
4,75ordu/egun� bakoitzeko,•
kontratuan oporrik hartzen ez di-
renean.

Benetako�lanaldiaren�
kalkulua

Txarteldegian egiten dituzun lanor-
duak ondorengoak kontuan hartuta
kalkulatzen dira:

22:00 eta 8:00 arteko lanorduak•
1,1eko� faktore zuzentzailea
dute.
Txandartekoa duten unitateek:•
0,17�(3�txanda)•

LANALDIA BAIMENAK

OPORRAK

365�egun�____28�opor�egun
X�kontratu�egun _____X�opor�egun



Aparteko ordainsaria
Kontzeptu� finkoak : aparteko•
ordainsariaren oinarrizko sol-
data + lantokiko osagarria + lan-
postuko osagarri espezifikoa
Kontzeptu�aldakorrak : ospitale•
osagarria / Txandaketa / antzi-
nakotasuna (aparteko ordainsa-
riaren hirurteko modulua).
TAULA�IKUSI

Kontratuaren amaiera
Kontratu bat amaitzen denean,
hilabete horretako soldatan,
hauek ordaindu behar dizkizute:
Izan� ez� duzun� atsedena : lan•
egin dituzun orduak lanordu teo-
rikoak baino gehiago direnean.
Orduko prezioan ordaintzen dira
(taula ikusi) eta, bere kasuan,
txandaketa gehituz.
Oporren� zati� proportzionala,•
kontratuan zehar oporrak hartu
ez dituzunean.
Aparteko� ordainsariaren� zati•
proportzionala , kontratuko or-
dainsarien aparteko lansarien pro-
rraten batura.

ZURE ORDAINSARIAK EZAGUTU
Lanbide karrera

•
•
•

1. maila: 178,74 €
2. maila: 357,74 €
3. maila: 477,25 €
4. maila: 655,72 €•

Banaketa geografikoa

•
•
•

G1:  74,63 € 
G2:  161,67 € 
G3 : 236,29 € 
G4:  323,34 € •

Guardiak
• Astelehenetik ostiralera:  21,99 €
• Larunbatak eta jai egunak: 24,19  €

Beste kontzeptu batzuk

•
•

•
•
•

Jai-eguna (gaua): 92,45  € 
Jai-eguna (goiza): 64,71  € 
(Emergentziak)   9,23 €/ord 
Gauak:              43,75 € 
Txandaketa (hilean): 85,2  €
Ospitaletik kanpoko larrialdien osagarria /
Emergentziak (larunbata): 9,23 €/ord.   
Emergentziak:
 Espezifikoa/Emergentziak: %4
BEA izan ezik
 Espezif./Bizi E.: %7 BEA eta mistoa

ESPEZIALISTAK

Zainketa Orokorreko erizainek 
eri-zaintza�espezialistako�
kategoriaren  ordainsariak  jasoko 
dituzte ondorengo unitateetan: 
Erradiologia, Laborategia, 
Hemodialisia, Osasun Mentala, 
Psikiatria eta Errehabilitazioa.
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