
 
 

 

 
 

Aldi baterako IRIentzako Bosturtekoak - Seiurtekoak  
 

2018-03-22ko bilerarako LABen plataforma 
 
 
 
UPV/EHUk presionatu behar du Eusko Jaurlaritza, 41/2008 dekretuan 
aldaketak egin ditzan, aldi baterako IRIentzako bosturtekoak eta seiurtekoak 
arautzeko, ahalik eta azkarren.  
Jaurlaritzak dekretua aldatzen ez duen bitartean UPV/EHUa hasi behar da 
ordaintzen aitortutako bosturteko (eta seiurteko) guztiak, atzera eraginarekin. 
 
Bosturtekoak 
 
Kantitateak definituko dira kategoriaren arabera oinarrizko soldata kontuan 
hartuz (41/2008 dekretuan jasotakoak). LABen proposamena grisez. 
 

 

 
Oinarrizko 

soldata urtean 
bosturtekoa % 

Osoa 42.015,49 1.834,32 4,36 

Agregatua 33.763,19 1.485,72 4,40 

Behin betiko lankidea 29.938,24 1.257,24 4,19 

Ikerketa-irakaslea 
(hamarurtekoa) 

42.015,49 1.834,32 4,36 

Doktore ikertzaileak 
(hamarurtekoa) 

33.763,19 1.485,72 4,40 

Aldi baterako lankidea 29.938,24 1.257,24 4,19 

Atxikia 30.386,87 1.337,02 4,40 

BIK-LIU 29.938,24 1.257,24 4,19 

 
Atzera eragina bermatuta dago, deialdiak hala jasotzen baitu.  
 
Seiurtekoak 
 
Seiurtekoen kasuan, UPV/EHUk eta Unibasqek egindako deialdiaren zabaltze 
murritzailea (eta diskriminatzailea) aldatu behar da. 2017ko deialdian BIK/LIU 
kolektiboaren zati bati bakarrik eman zitzaion seiurtekoak eskatzeko aukera. 
LABen ustetan seiurtekoen kasua bosturtekoenaren antzeko tratamendu izan 
behar du, beraz BIK/LIU guztiak, atxikiak eta aldi baterako lankideak sartu 
beharko lirateke deialdian. Bestalde, kontuan hartu behar da seiurtekoen 
desberdintasuna, ikerkuntza merituak ebaluatzen direlako. Badaude beste bi 
kolektibo ikerkuntza lanak egiten dituztenak: Zientzia legearen 22. artikulupeko 
postdok ikertzaileak eta PICak. Aipatu kolektiboei zabaldu beharko litzaieke 
deialdia. 



 
 

 

 
2017ko ez-ohiko deialdia egin beharko litzateke kolektibo horiek sartuta.  
 
Kantitateak definituko dira kategoriaren arabera oinarrizko soldata (41/2008 
dekretuan jasotakoak) kontuan hartuz. LABen proposamena grisez. 
 

 

 Oinarrizko 
soldata urtean 

seiurtekoa % 

Osoa 42.015,49 1.834,32 4,36 

Agregatua 33.763,19 1.485,72 4,40 

Behin betiko lankidea 29.938,24 1.257,24 4,19 

Aldi baterako lankidea 29.938,24 1.257,24 4,19 

Atxikia 30.386,87 1.337,02 4,40 

BIK-LIU 29.938,24 1.257,24 4,19 

Aldi baterako 
ikertzaileak - PIC 

33.763,19 1.485,72 4,40 

Postdok* ?? ?? ?? 

 
* Ez dakigu Postdokei zenbat ordaintzan zaien, ezta denek soldata berdina 
daukaten ere. Guztiek ordainketa maila berdina izan beharko lukete. 
 
Lanaldi partzialeko IRIak 
 
97/81/CI Europako zuzentarauaren arabera, lanaldi partzialeko langileek 
eskubidea izan beharko lukete bosturtekoak eta seiurtekoak eskatzeko. 
 
“Cláusula 4: Principio de no discriminación 
1. Por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a 
tiempo parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo 
comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique 
un trato diferente por razones objetivas. 
2. Cuando resulte adecuado, se aplicara´ el principio de pro rata temporis.” 

 
Beraz, kantitateak kategoriaren araberakoak izango dira dagokien lanaldiaren 
faktorea kontuan hartuz (negoziazio mahaian erabakiko dena). 
 
 


