
 

 
 

 

FORU ALDUNDIAREN URRIAREN 21EKO 152/2008 FORU DEKRETUAREN BIDEZ 

ONARTU ZEN GIZA BALIABIDEEN PLAN ESTRATEGIKOAREN TESTU 

EGUNERATUA 

 

 

Lehenengo artikulua.- Eremu materiala eta langileen eremua. 

 

1.- Eremu materiala.- Giza Baliabideen Plan Estrategikoa onestea, Bizkaiko 

Foru Aldundiaren Giza Baliabideen Planak dakartzan arrazionalizazio-sistemen 

barruan, Bigarren Lan Programaren lehenengo aldiaren baitan; izan ere, azken hori 

Funtzio Publikoa aldatzeko neurriei buruzko 30/84 Legeko hogeita batgarren xedapen 

gehigarrian eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legeko 22. artikuluan dago 

definituta. Plan honetan sustaturiko erretiro, elbarritasun, uko egite eta eszedentziei 

buruzko neurriak sartu dira.  

 

Planak langileak zein plantillak berregokitzeko neurriak jaso ditu. 

 

2.- Langileen eremua.- Plan honen aplikazio-eremuaren barruan egongo dira, 

kalte-ordainaz lagundutako erretiro aurreratuei eta uko egite eta eszedentzia sustatuei 

dagokienez, Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Lehen Programaren eraginpeko 

karrerako funtzionarioak eta lan-kontratu mugagabea duten langileak, Giza Baliabideen 

Planaren Bigarren Lan Programan sartutako lehen jarduketei buruzko proposamenaren 

I. eranskinean agertzen direnak, hain zuzen ere. Eranskin hori dekretu honi erantsi 

zaio, langile horiek Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Lehen Programaren 

eraginpean baitaude. 

 

Hamargarren eta hamaikagarren xedapenetan ezarritako mugekin, Plan 

Estrategiko honen aplikazio-eremuaren barruan egongo dira, kalte-ordainaz 

lagundutako erretiro aurreratuei eta uko egiteei dagokienez, Bizkaiko Foru Aldundiko 

karrerako funtzionarioak eta lan-kontratu mugagabea duten langileak, 

bateraezintasunak arautzen dituen bigarren artikuluan adierazitakoak izan ezik. 
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Ezintasun iraunkor osoa aitortua duten langileen arloko neurri orokorrei 

dagokienez, Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario eta lan-kontratu 

mugagabea duten langile guztiak egongo dira Plan Estrategiko honen aplikazio-

eremuaren barruan. 

 

Zortzigarren artikuluko bigarren paragrafoan zerbitzu aktiboa luzatzeko jasotako 

mugei dagokienez, Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionarioak eta lan-kontratu 

mugagabeko langileak egongo dira plan estrategiko honen aplikazio-eremuan sartuta. 

 

Bigarren artikulua. Kontzeptuak eta baldintzak eta bateraezintasunak 

 

Dekretu honetan ezarritako kontzeptuei dagokienez, ondoren zehazten diren 

eran eta kasu bakoitzean adierazten diren neurriekin ulertuko dira: 

 

Erretiroa hartzeko adina edo Gizarte Segurantzaren edo mutualitatearen 

prestazioak jasotzeko adina edo prestazioak murrizketarik gabe hartzeko behar den 

denbora: konpentsazio edo koefiziente murriztailerik ez dagoenean, benetako adinaz 

ari dela ulertuko da; eta kotizaziorako edo prestazioak jasotzeko konpentsazioak, 

murrizketak edo erregimen bereziak daudenean, Gizarte Segurantzaren edo 

mutualitatearen araubidearen arabera konputagarria den adinaz ari dela ulertuko da. 

 

Urtekoa: kalte-ordainak jasotzeko oinarria da. Gutxienez urte batez betetako 

azken lanpostuaren prezioa gehi antzinatasuna batzen ditu, eta azken urtean izandako 

dedikazioa hartuko da kontuan. 

 

Erretiro aurreratua: koefiziente murriztaileak edo konpentsazio konputagarriak 

aplikatu ondoren, talde bakoitzarentzat ezarritako adin arrunta edo adinaren arabera 

nahitaezko erretiroa kontuan hartuta, Gizarte Segurantzaren erregimena aurreratzen 

den data baino lehenago gertatzen dena. 

 

Gutxieneko antzinatasuna: erretiro aurreratuaren edo sustaturiko uko egiteen 

ondorioetarako, Foru Administrazioan gutxienez 5 urtez zerbitzu aktiboan izatea, 

gertakari eragilea gertatzen den dataren aurre-aurreko urteetan, eta azken 15 urtetan 

gutxienez 10 urteko benetako prestazioa izatea. 
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Erretiroa hartzeko edo uko egiteko pizgarriak jasotzeko ezinbesteko baldintza: 

ordaindutako beste edozein jarduera egiteari uko egitea. Horretarako Gizarte 

Segurantzaren eta/edo Ogasunaren aurrean duten lan egoerari buruzko txostenak 

eskatu ahal izango dira eta aurkeztu egin beharko dira.  Informazio hori aurkezteko 

betebeharra ez bada betetzen, kalte-ordainaren onuradunak osorik itzuli beharko dio 

zenbatekoa Foru Aldundiari. 

 

Bateraezintasunak: erretiroaren, uko egitearen edo eszedentziaren ondoriozko 

kalte-ordainak jasotzea bateraezina da Gizarte Segurantzak edo dagokion mutualitatek 

edozein ezintasun mota aitortzearekin, ezintasun horrek langileak Bizkaiko Foru 

Aldundian behin betiko baja hartzea eragiten duenean, erretiro edo sustaturiko uko 

egitearen data baino lehen.  Inguruabar hau ematen bada, onuradunak jasotako 

prestazioa itzuli beharko du. 

 

Era berean, bateraezinak dira beste erretiro modalitateekin, erretiro partziala 

izan edo Akordioan eta Hitzarmenean araututako borondatezko erretiroa izan, zein 

suhiltzaileentzat edo beste erregimen berezietarako erretirorako adina murrizteko 

koefizienteak aplikatuta lortutakoak izan, adin arruntera ez iristeagatik oinarri 

arautzailearen portzentajean murrizketarik egin gabe gertatzen badira. 

 

Hirugarren artikulua. Zerbitzu-harremana kalte-ordainaz lagundutako 

erretiro aurreratuaren bidez amaitzea.  

 

Karrerako funtzionarioek nahiz lan-kontratudun langile finkoek, Bizkaiko Foru 

Aldundiarekin duten zerbitzu-harremana amaitzeko, erretiro aurreratua har dezakete, 

interesdunek eskatuta, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko (GSLO) 161 bis 

artikuluko 2.b) zenbakian jasotako modalitatean. Kasu horretan, urte biko (2) 

aurrerapena eskatuko balitz, urteko bateko (1) kalte-ordaina legokioke interesdunari; 

aurrerapena txikiagoa balitz, berriz, hari proportzionala izango litzateke kalte-ordaina. 
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Hirugarren bis artikulua: Zerbitzu-harremana kalte-ordainaz lagundutako 

ukoaren bidez amaitzea, erretiro aurreratua hartu aurretik.  

 

1. Erretiro aurreratua, interesdunak eskatuta, Gizarte Segurantzaren Lege 

Orokorreko (GSLO) 161 bis artikuluko 2.b) zenbakian jasotako modalitatearen arabera 

har dezaketen karrerako funtzionarioek nahiz lan-kontratudun langile finkoek arinago 

ere amaitu dezakete Bizkaiko Foru Aldundiarekin duten harremana, enplegatu publiko 

izateari uko eginez, GSLOko 161 bis artikuluko 2.b) zenbakiarekin bat erretiroa hartu 

ahal izango luketen data baino urte bi (2) lehenago, hain zuzen. Kasu horretan, 

ukoaren ondoriozko aurrerapena urte bikoa (2) balitz, urteko bat eta erdiko (1,5) kalte-

ordaina legokioke interesdunari, gehienez; aurrerapena txikiagoa balitz, berriz, hari 

proportzionala izango litzateke kalte-ordaina. 

 

2. Erretiro aurreratua hartzea bakarrik aurreratu baliteke edo urtebete edo 

urtebete baino gutxiago, aurretiazko ukoa hiru (3) urte aurrerago egin ahal izango 

litzateke, gehienez, baina gehitutako urte horrek ez luke kalte-ordain osagarririk 

sortuko. 

 

3. Artikulu honetako aurreko bi zenbakietako kalte-ordainak jasoz gero, ezingo 

litzateke jaso aurreko artikuluko neurriari dagokion kalte-ordaina (kalte-ordainaz 

lagundutako erretiro aurreratua). 

 

4. Artikulu honetako 1. eta 2. zenbakietako kasuetan, Bizkaiko Foru Aldundiak 

ordainduko du Gizarte Segurantzarekiko hitzarmenak duen kostua, neurria eskatzen 

den unean uko egitearen ondorioz ezarritako aurrerapen-epeari dagokiona. 

 

Laugarren artikulua. Enplegatu publikoa izateari uko egitea  

 

GSLOko 161 bis artikuluko 2.b) zenbakian jasotako erretiro aurreraturako 

modalitatea eskatu ezin dutela-eta aurreko artikulu bietan jasotako neurriei heldu ezin 

dieten langileak gehienez ere lau (4) urte aurreratu dezakete Foru Administraziotik 

irtetea, ukoaren formula erabiliz, eta gehienez ere urteko biko (2) kalte-ordaina izango 

dute; edo haren zati proportzionala, ukoaren aurrerapena lau (4) urte baino 

gutxiagokoa bada. 
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Kasu horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak ordainduko du Gizarte 

Segurantzarekiko hitzarmenak duen kostua, neurria eskatzen den unean uko egitearen 

ondorioz ezarritako aurrerapen-epeari dagokiona. 

 

Bosgarren artikulua. Borondatezko eszedentzia 

 

Lehenengo artikuluko bigarren zenbakian adierazitako aplikazio-eremu 

berarekin, planaren indarraldian, zerbitzu aktiboan dauden langileentzat, adina edozein 

delarik, kalte-ordainak jasotzeko araubide bat ezarri da, sustaturiko borondatezko 

eszedentzia eskatzen badute, betiere 60 urte bete baino lehen eta, gutxienez, gertakari 

eragilearen data baino hiru hilabete lehenago eskatzen badute. Araubidea honako hau 

da eta honako irizpide hauek erabiliko dira: 

 

Kalte-ordainaz lagundutako borondatezko eszedentzia eskatzen duen langileak, 

emandako zerbitzuen arabera, urteko baten kalte-ordaina jaso du gehienez ere. 

Egoera horretara pasatzen den langileak gutxienez 5 urtetan lanera itzultzeko 

eskabidea ez egiteko konpromisoa hartuko du. 

 

Artikulu honetan aipatzen den borondatezko eszedentzia eman ahal izateko 

beharrezkoa izango da langilea Bizkaiko Foru Aldundian zerbitzu aktiboan egotea 

gertakari eragilea gertatzen den dataren aurreko 5 urteetan gutxienez. 

 

Kalte-ordain gisa finkatzen diren kopuruak ezartzeko foru enplegatuaren 

zerbitzu-urteak hartuko dira kontuan, baita eszedentziaren datan hark jasotzen dituen 

urteko ordainsari gordinak ere. 

 

Kalte-ordainaren zenbatekoa kalkulatzeko, bere ordainsariaren 0,020 urteko 

hartuko da, Bizkaiko Foru Aldundian onartutako zerbitzu hilabete edo zatiki bakoitzeko; 

gehienez, urteko batekoa izango da. Beraz, formula honako hau izango da: 

 

0,020 x antzinatasun hilabeteak x € urteko = kalte-ordaina, urtekoa baino < 

bada  

 

urtekoa baino > bada, jaso beharreko kalte-ordaina = € urtekoa. 
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Kasu hau ez da bateraezina enpresa pribatuetan lan ordainduak egitearekin, 

baina bai halakoak sektore publikoan egitearekin. Hori egiaztatzeko, borondatezko 

eszedentzian dagoenak, urtero, zinpeko aitorpena bidaliko dio Bizkaiko Foru 

Aldundiari, beste herri administrazioren batean zerbitzu aktiboan ez dagoela edo 

enpresa publikoren batean zerbitzuak eskaintzen ez dituela egiaztatzeko. Era berean, 

eta ondorio berdinetarako, Gizarte Segurantzaren eta/edo Ogasunaren aurrean duen 

lan egoerari buruzko txostenak eskatu ahal izango zaizkio eta aurkeztu egin beharko 

ditu.  Zinpeko aitorpena edo eskatutako txostenak aurkezteko betebeharra betetzen ez 

bada, kalte-ordainaren onuradunak horren zenbateko osoa itzuli beharko dio Foru 

Aldundiari. 

 

Seigarren artikulua. Kalte-ordainak kalkulatzeko eta ordaintzeko arauak. 

 

Edozein modalitateri dagokion kalte-ordainaren zenbateko zehatza zehazteko, 

hilabete osotzat joko dira hilekoak baino laburragoak diren denbora-zatikiak. 

 

Era berean, hau joko da urtekotzat: gutxienez urte batez betetako azken 

lanpostuaren prezioa gehi antzinatasuna, eta azken urtean izandako dedikazioa 

hartuko da kontuan. 

 

Kalte-ordaina onuradunek honako hauek justifikatzen dituztenean ordainduko 

da: Gizarte Segurantzaren edo mutualitatearen aitorpena zein izan den, erretiro mota, 

konpentsazioak, onurak edo murrizketak, edo Gizarte Segurantzarekin egindako 

hitzarmenaren kostua. 

 

Urtekoaren zenbatekoa kalkulatzeko formula hau aplikatuko da: 0,005 x 

antzinatasun-hilabeteak.  

 

Formularen emaitza 1 baino handiagoa bada, 1ean utziko da, eta planeko 

bigarren artikuluko urtekoari aplikatuko zaio. Kalte-ordaina kalkulatzeko balioko du 

horrek. 
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Zazpigarren artikulua. Planaren mugak eta plantillen eta Lanpostuen 

Zerrendaren doikuntzak 

 

Planaren menpeko kalte-ordaina duten jarduketa guztien kopuruak 

aurrekontuko ekitaldi bakoitzean Plana gauzatzeko aplikatuko diren aurrekontuko 

baliakizunak ditu muga gisa. 

 

Langileen lanpostuak eta plazak, hirugarren eta laugarren artikuluetako neurriak 

hartzen dituztenen eranskinean agertzen direnak, amortizatu egingo dira. 

 

Zortzigarren artikulua. Zerbitzu aktiboari dagozkion mugak 

 

Eranskinaren eraginpeko langileek ezin izango dute erabili 7/2007 Legearen 67. 

artikuluko hirugarren zenbakian ezarrita dagoen zerbitzu aktiboan jarraitzeko aukera, 

zenbaki horretako hirugarren zenbakian ezarritakoaren arabera. 

 

Era berean, Plan honen aplikazio-eremuaren barruan sartutako langileek ez 

dute aukerarik izango erretiro arrunta hartzeko adin legala beteta zerbitzu aktiboan 

jarraitzeko, kontuan hartuta kasuan-kasuan langileari Gizarte Segurantzan dagokion 

araubidea edo mutualitatea. 

 

Hala ere, gizarte-aurreikuspeneko araubide bakoitzaren arauekin bat erretiro 

arrunta hartzeko adin legala dutenean langile horiek egiaztatzen ez badute kasuan 

kasuko pentsioaren ehuneko ehun kobratzeko behar beste zerbitzu-edo kotizazio-urte 

dituztela, erretiroaz erabakitzeko eskumena duen organoari eskatu ahal izango diote 

zerbitzu aktiboan jarraitzeko. Baina, nolanahi ere, gehienez ere hirurogeita hamar urte 

bete arte jarraitu ahal izango dute zerbitzu aktiboan, eta baldintza bat egongo da beti: 

langile horiek gai izan behar dute zerbitzuan jarduteko. 

 

Beharrezkoa izango da, betiere, Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak 

aurretik nahitaezko txostena ematea zerbitzu aktiboa luzatzeko aparteko baimena 

lortzeko. 
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Bederatzigarren artikulua. Eremu orokorreko beste neurri batzuk. 

 

Aplikazio-eremu orokor batekin, langileak bat-batean gertatzen diren egoeren 

arabera berregokitzeko neurrien artean, honako hauek daude:  

 

Aplikazio-eremu orokor batekin, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 

apirilaren 12ko 7/2007 Legeko 67. artikuluaren arabera, enplegatu publikoari erretiroa 

emango zaio, bere kidego edo eskalako eginkizunak betetzeari dagokionez, erabateko 

ezintasun iraunkorra edo ezintasun iraunkor osoa aitortuta. 

 

Ezintasun iraunkor osoa aitortua duten langileek kalte-ordaina jasotzeko 

eskubidea izango dute. Honela kalkulatuko da: 

 

1.- Ezintasun iraunkor osoa aitortua duten 55 urte baino gutxiagoko langileei: 

 

Langilea beste lanposturen batean kokatzeko (jardun osoan edo partzialean) 

ahaleginak egingo dira, betiere, ezintasuna ziurtatzen duen mediku-txostena (dagokion 

organoak emana) baldin badago eta ez badu baja hartzea aukeratzen; hala eginez 

gero, gaur egun dagoen baliaezintasun-aseguruaz gain, 3 urtekori dagokien kalte-

ordaina emango zaio, ordaindutako beste jarduerarik egiten ez badu. Baldintza hori 

egiaztatzeko, Gizarte Segurantzaren eta/edo Ogasunaren aurrean duen lan egoerari 

buruzko txostenak eskatu ahal izango zaizkio, eta nahitaez aurkeztu beharko ditu. 

Ezintasun iraunkor osoa aitortu eta hurrengo 3 urteetako egoerari buruzkoak izango 

dira txostenak. Kalte-ordaina artikulu honen 5. zenbakian dagoen formularen arabera 

kalkulatuko da. 

 

Ezintasun iraunkor osoaren inguruko aitorpena ezetsi zaien 55 urtetik beherako 

langileen kasuan, lege-bide arrunta amaitu bada: 

 

Halako langileei lanpostua eta atxikipena aldatuko zaizkie, lehen zutenaren 

pareko egoera ahalbidetzeko, baldin eta patologiaren arabera hala egitea 

gomendatzen duen osasun txosten bat badago.  
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2.- Ezintasun iraunkor osoa aitortua duten 55 urtetik gorako langileen kasuan: 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak 2 urtekori dagokien kalte-ordaina ordainduko die 55 

eta 60 urte arteko langileei, eta urteko bati dagokiona, 60 urtetik gorakoei. Kalte-

ordaina artikulu honen 5. zenbakian dagoen formularen arabera kalkulatuko da. 

 

Ezintasun iraunkor osoaren inguruko aitorpena ezetsi zaien 55 urtetik gorako 

langileen kasuan, lege-bide arrunta amaitu bada: 

 

Lan-tratamendua ezarriko zaie, 60 urte bete arte. Adin horretatik aurrera, 

BFAren Giza Baliabideen Plan honetan jasotako neurrietakoren bat edo gerora egingo 

den Bigarren Jarduerari buruzko Planean jasotzen direnetako bat hartu beharko dute. 

 

3.- Interesatuta dagoen pertsonak erabateko ezintasun iraunkorra duela 

adierazten duen agiria lortuko balu, eta agiri horren ondorioetarako data ezintasun 

iraunkor osoagatik behin betiko baja hartzen duen data edo lehenagokoa denean, 

ezintasun iraunkor osoaren ondoriozko behin betiko bajagatik kalte-ordain gisa 

jasotako zenbatekoa itzuli beharko lioke Bizkaiko Foru Aldundiari. 

 

4.- Halaber, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 

7/2007 Legeko 68. artikuluko 1. lerrokadan ezarritakoaren arabera, zerbitzurako 

ezintasun iraunkorra eragin zuen arrazoia desagertu ondoren, interesdunak enplegatu 

publiko gisa birgaitzeko eskatzen badu, onartu egingo zaio, eta enplegatu publikoaren 

izaera berreskuratuko du laneko baja hartu zuenean zeukan egoeran. Kasu horretan, 

interesdunak laneko baja hartu zuen unean ordaindu zitzaion kalte-ordainaren zatia, 

hau da, bajan egongo ez den denborari dagokiona itzuli beharko du, eta kalte-ordaina 

lanean egon ez den denboraren arabera doituko da. 

 

5.- Artikulu honetan jasotako kalte-ordainak kalkulatzeko formularen arabera, 

50 urtetik 65 urtera, adin-hilabete bakoitzeko 0,2/12 murriztuko da hilekoa. Formula 

honako hau da: 

 

Kalte-ordaina = 36 – (50 urtetik gorako hilabete kopurua x 0,2) x € urtekoa 

                                                              12 
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Hamargarren artikulua. Neurriak baldintza fisiko bereziak behar dituzten 

taldeei ere aplikatzea 

 

Baldintza fisiko bereziak behar dituzten lanpostuetan dauden langileei (horien 

artean daude basozainak) eta, Giza Baliabideen Planaren Jarraipena egiteko 

Batzordearen txostenak ikusi ondoren, Foru Aldundiak zehazten dituen langileei ere 

ezarriko zaizkie hirugarren, laugarren, seigarren eta zortzigarren artikuluetako neurriak. 

Neurri horiek ezartzeko bigarren artikuluan jasotako baldintzak, mugak eta 

betebeharrak hartuko dira kontuan. Zinpeko aitorpena edo eskatutako txostenak 

aurkezteko betebeharra betetzen ez bada, kalte-ordainaren onuradunak horren 

zenbateko osoa itzuli beharko dio Foru Aldundiari. 

 

Era berean, interesatuta dagoen pertsonak erabateko ezintasun iraunkorra 

duela adierazten duen agiria lortuko balu, eta agiri horren ondorioetarako data erretiro 

aurreratuaren ondorioz edo ezintasun iraunkor osoa onartzen zaiolako baja hartzen 

duen data edo lehenagokoa denean, onartu zaion kalte-ordain gisa jasotako 

zenbatekoa itzuli beharko lioke Bizkaiko Foru Aldundiari. 

 

Langileen lanpostuak eta plazak, hirugarren eta laugarren artikuluetako neurriak 

hartzen dituztenen eranskinean agertzen direnak, amortizatu egingo dira.  

 

Artikulu honetan jasotako kasu guztietan, Plana ez da amortizazioen menpe 

egongo, Giza Baliabideen Planaren Jarraipena egiteko Batzordearen txostenak 

gorabehera, aldez aurretik, giza baliabideen arloko politikaren ondorioz, amortizatzea 

erabaki denean izan ezik. 

 

Hamaikagarren artikulua. Izaera orokorreko hainbat neurriren hedadura 

eta lehentasunak. 

 

Planaren menpeko jarduketen artean lehentasunak ezartzeko irizpideak, 

aplikazio-eremuaren arabera, lehen artikuluko bigarren paragrafoaren eremukoak 

izango dira; gero, hamargarren artikulukoak, eta, azkenik, artikulu honetan aipatzen 

direnak. 
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Aurrekontuetako baliakizunek bide ematen badute, hirugarren eta hirugarren bis 

artikuluetan araututako kalte-ordainaz lagundutako erretiro aurreraturako neurriak eta 

laugarren artikuluan jasotako foru enplegatua izateari uko egitekoak Aldundiko 

gainerako langileei ere ezarri ahal izango zaizkie, bertan ezarritako baldintzetan, eta 

berauek izango dira azkenak lehentasunen artean, eta ondoren ezartzen diren 

berezitasunak izango dituzte. 

 

Aurrekontuko baliakizunek adierazitako neurriak gainerako langileei ere 

ezartzeko aukera ematen dutenean, zerbitzuaren beharrizanen menpe egongo dira. 

 

Artikulu honetan jasotako kasu guztietan, Plana ez da amortizazioen menpe 

egongo, Giza Baliabideen Planaren Jarraipena egiteko Batzordearen txostenak 

gorabehera, aldez aurretik, giza baliabideen arloko politikaren ondorioz, amortizatzea 

erabaki denean izan ezik. 

 

Neurri hauek emateko bigarren artikuluan xedatutakoa bete beharko da. 

Zinpeko aitorpena edo eskatutako txostenak aurkezteko betebeharra betetzen ez 

bada, kalte-ordainaren onuradunak horren zenbateko osoa itzuli beharko dio Foru 

Aldundiari. 

 

Era berean, interesatuta dagoen pertsonak erabateko ezintasun iraunkorra 

duela adierazten duen agiria lortuko balu, eta agiri horren ondorioetarako data erretiro 

aurreratuaren ondorioz edo ezintasun iraunkor osoa onartzen zaiolako baja hartzen 

duen data edo lehenagokoa denean, onartu zaion kalte-ordain gisa jasotako 

zenbatekoa itzuli beharko lioke Bizkaiko Foru Aldundiari. 

 

Hamaikagarren bis artikulua: MUFACEko langileak – Klase pasiboak.  

 

Langileok beren araubidean dagokion erretirorako adin arrunta baino bost (5) 

urte lehenago eska dezakete erretiro aurreratua. Kasu horretan, bost urteko (5) 

aurrerapena eskatuko balute, urteko bat eta erdiko (1,5) kalte-ordaina legokieke, 

gehienez; aurrerapena txikiagoa balitz, berriz, hari proportzionala izango litzateke 

kalte-ordaina.  
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Hamabigarren artikulua. Aurrekontuko baliabideak. 

 

Aurrekontuetan, xede honetarako izendaturik dagoen partida honako hau da: 

198.00, 120.102 egitaraua, 07.02 organikoa, Erretiro Sariak. Plana indarrean dagoen 

aurrekontuko ekitaldietan partida horrek izango duen zenbatekoa Foru Aldundiaren 

aurrekontuko ekitaldi bakoitzeko aurrekontuek finkatuko dute.  Aurrekontuko I. 

kapituluko zuzkiduren soberakinak, behar izanez gero, planak arautzen dituen neurriak 

finantzatzeko erabili ahal izango dira, horretarako izendaturik dagoen partidara 

kredituak transferituta. 

 

Hamahirugarren artikulua. Jarduketen arteko bateraezintasunak. 

 

Plan honetan jasotako onurak bateraezinak dira Bizkaiko Foru Aldundiko 

funtzionarioen eta lan-kontratudun langileen lan-baldintzak arautzen dituzten 

hitzarmenaren eta akordioaren 95. eta 74. artikuluetan xedatutako primekin. Artikulu 

horietan borondatezko erretiro aurreratuaren ondoriozko primak arautzen dira eta 

indarrean diraute erretiroa aurretik hartu nahi baina planak arautzen dituen neurri 

bereziak hartzen ez dituzten edo hartu ezin dituzten pertsonentzat. 

 

Era berean, planaren jarduketa guztiak bateraezinak dira elkarren artean. 

 

Planaren barruko neurriren bat hartu eta dagokion kalte-ordainaren zati bat 

erabilita eta jasota duten langileek egoera aldatzen badute, beste prestazio batekin 

edo ordaindutako jarduerarekin edo Gizarte Segurantzako edo mutualitatearen 

araubideko altarekin bateraezintasun denboran, Aldundiari jakinarazi beharko diote, 

egoera erregularitzateko eta, hala badagokie, hasierako kalte-ordaina berriro 

kalkulatzeko. Hala egiten ez badute, informazioa emateko betebeharra ez dela bete 

ulertuko da, eta, ondorioz, kalte-ordaina osorik itzuli beharko da. 

 

Hamalaugarren artikulua. Eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriak. 

 

Giza Baliabideen Planean jasotako neurriei heltzeko eskabideak, gehienez, 

egitate sorrarazlearen data baino hiru (3) hilabete lehenago aurkeztu beharko dira, eta, 

gutxienez, bi (2) hilabete lehenago. 
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Kalte-ordainaz lagundutako erretiro aurreraturako edo enplegatu publikoa 

izateari uko egiteko eskabidearekin batera, interesdunak Gizarte Segurantzaren edo 

dagokion mutualitatearen agiria aurkeztu beharko du; bertan erretiroaren 

ondorioetarako adina agertu beharko da, kasu bakoitzean zenbatu behar diren 

konpentsazioak edo koefiziente murriztaileak ezarri ondoren. 

 

Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiak eskabidea izapidetzeko beharrezkotzat 

jotzen duen beste edozein agiri eska dezake eta, horrez gain, txostenak eskatu ahal 

izango dizkio Gizarte Segurantzari onuradunak kotizatzen duen edo ez jakiteko, 

pentsioari buruzko eta Gizarte Segurantzarekin egindako hitzarmenen egoerari 

buruzko informazioa eskatzeko. 

 

XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA 

 

Garapena eta betearazpena. 

 

Lehendakaritzako foru diputatuari dagokio plan hau garatu eta betearazteko 

egokitzat jotzen dituen neurri guztiak hartzea, baita plana betetzeko prozedura 

arautuko duen foru agindua ematea eta banakako egoerak aztertzea ere. 

 

XEDAPEN IRAGANKORRAK 

 

Lehena.- Mutualitateetako langileak. 

 

Langileoi aurreko araudia aplikatuko zaie, hots, Giza Baliabideen Plan 

Estrategikoa, zeina Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko urriaren 21eko 152/2008 Foru 

Dekretuaren bidez onartu (BAO, 2008ko urriaren 28koa) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 

2011ko azaroaren 22ko 173/2011 Foru Dekretuaren bidez aldatu baitzen (BAO, 

2011ko azaroaren 28koa). 
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Bigarrena.- Erretiro-adinaren atzerapena indarrean jartzeko epeak 

aurreratzea, edo GSLOko hogeigarren xedapen iragankorrean ezarritako 

araubide iragankorra aldatzen delako, edo Giza Baliabideen Planeko 

hamahirugarren artikuluko ezarritako birkalkulua egiten zaielako erretiro 

aurreratua 2013ko apirilaren 1a baino lehen hartu duten pertsonei. 

 

Behin ukoa emanda aurreratu egiten badira erretiro-adinaren atzerapena 

indarrean jartzeko epeak —GSLOko hogeigarren xedapen iragankorrean ezarritako 

araubide iragankorra aldatzea—, Aldundiak edo beraren erakunde autonomiadunek 

beren kargu hartuko dute Gizarte Segurantzarekiko hitzarmena, baina ez da handituko 

langileak dagoeneko jasotako kalte-ordaina. 

 

Halaber, ukoa aurreko araudiaren arabera eskatu zutenen kasuan —2013ko 

apirilaren 1a baino lehenago—, atzeratu egingo zaie erretiro-adina, ukoa onartzeko 

ebazpenean adierazitakoarekin alderatuta, baina erretirorako beste formularen bati 

heltzeko aukerarik ez badute (aurreratua edo ez), Aldundiak bere kargu hartuko du 

Gizarte Segurantzarekiko hitzarmena, baina ez da handituko langileak dagoeneko 

jasotako kalte-ordaina. 

 

Giza Baliabideen Plan Estrategikoko hamahirugarren artikuluan jasota dagoen 

kalte-ordainaren birkalkulua egingo zaie ukoa aurreko araudiaren arabera eskatu 

zutenei —2013ko apirilaren 1a baino lehenago—, baldin eta epe hori laburtu eta 

erretiro aurreratuko egoerara pasatzea eskatzen badute; orobat, hiru (3) hileko itzuliko 

zaizkie ukoa deuseztatzen duten urte bakoitzeko, edo zenbateko horren zati 

proportzionala. 
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ERANSKINA 

 

 

Eginkizunezko 

org. 
F / L Kodea Zuzkid. Izena 

021012     F 4404 1 Derioko abeletxeko langileburua 

022        F 4460 1 Makinen eta komunikazioen operadorea 

022        F 4460 3 Makinen eta komunikazioen operadorea 

022012     F 5613 6 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5048 50 Basozaintzako behargina 

022013     F 5060 2 Basozaintzako behargin-gidaria 

022013     F 5060 4 Basozaintzako behargin-gidaria 

022013     F 5613 1 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 2 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 10 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 11 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 12 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 13 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 14 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 17 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 18 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 20 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 22 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 23 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 26 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 27 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022013     F 5613 28 Basozaintzako behargina, zaintaldekoa 

022021     L 5912 1 Ehiza eta arrantzako behargin-jagolea        

062122     F 3011 10 Teknikari praktikoa                                      
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Ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretua, Gizarte Segurantzaren 

Lege Orokorraren testu bateratua onesten duena. 

 

XEDAPEN IRAGANKORRAK 

 

Hogeigarrena. Erretiro adinaren eta kotizazio-urteen apurkako ezarpena. 

 

161. artikuluko 1. zenbakiko a) letran aipatzen diren erretiro-adinak eta 

kotizazio-aldiak pixkanaka aplikatuko dira taula honetan ezarritakoaren arabera: 

 

Urtea Kotizatutako aldiak Eskatutako adina 

2013 35 urte eta 3 hilabete edo gehiago 

35 urte eta 3 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

65 urte eta hilabete 1. 

2014 35 urte eta 6 hilabete edo gehiago 

35 urte eta 6 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

65 urte eta 2 hilabete. 

2015 35 urte eta 9 hilabete edo gehiago 

35 urte eta 9 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

65 urte eta 3 hilabete. 

2016 36 urte edo gehiago 

36 urte baino gutxiago 

65 urte. 

65 urte eta 4 hilabete. 

2017 36 urte eta 3 hilabete edo gehiago 

36 urte eta 3 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

65 urte eta 5 hilabete. 

2018 36 urte eta 6 hilabete edo gehiago 

36 urte eta 6 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

65 urte eta 6 hilabete. 

2019 36 urte eta 9 hilabete edo gehiago 

36 urte eta 9 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

65 urte eta 8 hilabete. 

2020 37 urte edo gehiago 

37 urte baino gutxiago 

65 urte. 

65 urte eta 10 hilabete. 

2021 37 urte eta 3 hilabete edo gehiago 

37 urte eta 3 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

66 urte. 

2022 37 urte eta 6 hilabete edo gehiago 

37 urte eta 6 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

66 urte eta 2 hilabete. 

2023 37 urte eta 9 hilabete edo gehiago 

37 urte eta 9 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

66 urte eta 4 hilabete. 

2024 38 urte edo gehiago 

38 urte baino gutxiago 

65 urte. 

66 urte eta 6 hilabete. 
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2025 38 urte eta 3 hilabete edo gehiago 

38 urte eta 3 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

66 urte eta 8 hilabete. 

2026 38 urte eta 3 hilabete edo gehiago 

38 urte eta 3 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

66 urte eta 10 hilabete. 

2027. urtetik aurrera 38 urte eta 6 hilabete edo gehiago 

38 urte eta 6 hilabete baino gutxiago

65 urte. 

67 urte. 

 

Indarraldiari buruzko oharra: 

Abuztuaren 1eko 27/2011 Legeko 4.2 artikuluaren bidez erantsi zen, eta 

2013ko urtarrilaren 1etik dago indarrean (LBK\2011\1518).Kontuan hartu behar 

da erretiro-adin arruntaz hitz egiten denean xedapen honetan ezarritakoaz ari 

dela, abuztuaren 1eko 27/2011 Legeko 4. artikuluko bigarren zenbakian 

emandako idazkerarekin. 

 

 
 

 


