
Geroa Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeari Gipuzkoako Beiraren 
Industriako sektorean diharduten enpresek eta langileek egin beharreko ekarpenei 
buruzko akordioaren akta sinatzea. 

2002ko ekainaren 28an, ADEGIren egoitzan, Gipuzkoako Beiraren Industriako sektorean diharduten 
enpresek eta langileek Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen erregistroan 178-G 
zenbakiaz erroldatuta dagoen Geroa-BGAEri egingo dizkioten ekarpenak finkatzeko Akordioa 
Negoziatzeko Batzordea osatzen dutenak bildura dira, hau da: Javier Catalán, Mikel Olazabal, Francisco 
Javier Vázquez, Juan Ignacio Garmendia eta Joseba Lejardi (ELA); Juantxo Latasa (LAB); eta ADEGIren 
aldetik, Juan Ramon Apezetxea, eta honako erabakiak hartu dituzte:á 

1. Akordio hauek Gipuzkoako Beiraren Industriako sektorean diharduten enpresa eta langile guztientzat 
dira.  

Hori dela eta, aipatu akordioen ezarpen eremua 2000-2004ko Gipuzkoako Beiraren Industriarako indarrean 
dagoen hitzarmen kolektiboko 2. artikuluan «Eremu funtzionala» adierazitako eremu funtzionalaz bat 
etorriko da. Hortaz, aipatu eremuetan sartzen direlarik, beiraren industrietan diharduten enpresa eta lantegi 
guztientzat eta horietako langile guztientzat izango dira akordio hauek, nahiz eta horiek enpresa barruko 
itunak edo hitzarmen kolektiboak egindakoak izan edo egitekoak izan. 

2. 1994ko ekainaren 20ko Gizarte Segurantzako Legeko 39.2 artikuluan adierazitakoaren kariaz, akordio 
honek ukitzen dituen enpresa eta langile guztiak derrigorturik daude Geroa Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundera honako ekarpenak egitera: 

2002ko urtarrilaren 1etik aurrera, langileagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrari ordaintzen 
zaion kotizazio oinarriaren %2,5; hortik %1,25 langilearen kargura izango da eta beste %1,25 enpresaren 
kargura. 

2003ko urtarrilaren 1etik aurrera, kotizazio oinarri horren %3,50 ordainduko da; hortik %1,75 langilearen 
kargura izango da eta beste %1,75 enpresaren kargura.  

2004ko urtarrilaren 1etik aurrera, kotizazio oinarri horren %4 ordainduko da hortik %2 langilearen kargura 
izango da eta beste %2 enpresaren kargura.  

Bai enpresari dagozkion ekarpenak bai langileei dagozkienak aldi batera kitatuko ditu enpresak 
horretarako, langile bakoitzari bere soldataren nominatik kenduko zaio ordaindu beharrekoa, berari 
dagokion proportzioan. 

3. Portzentajeek GEROAri egin beharreko gehienezko mugak gainditzen dituztela eta, 2004. urterako ezarri 
diren ekarpenak gauzatzerik ez balego, ekarpen horiek ez lukete ondoriorik izango. 

4. Argi uztea, erabaki hauek Langileen Estatutuko 83.3 artikuluan aurreikusten den «Gai jakin baterako 
akordioen» jitea dutela eta akordioak sinatzen dituzten erakundeek aipatu artikulu horretan ordezkaritzari 
buruz ezarritakoa betetzen dutela. 

5.Lan Agintaritzari eskatzea aipatu akordioak erregistratzea, gordailatzea eta Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean argitaratzea. 

Eta besterik gabe, bilera bukatutzat eman da akordioaren atalburuan aipatutako leku eta datan. 

 


