
 

 

 

 
 

1.- ZER AURREIKUSTEN DU LEHENDAKARIAREN ABENDUAREN 28KO 
51/2021 DEKRETUAK? 
 
Prebentzio-neurri espezifiko batzuk. Dekretuaren eranskinean daude zehaztuta, eta, 
funtsean, jarduera-ordutegiak mugatzea eta edukiera murriztea dira. Zehazki, hauek 
dira neurri horiek: 
- 2022KO URTARRILAREN 1EAN ETA 6AN APLIKATZEKOAK: 
- Merkataritza-establezimendu guztiei dagokienez, baita ostalaritzako eta 
jatetxeetako establezimendu eta zerbitzu guztiei dagokienez ere, irekiera ezin 
izango da 08: 00ak baino lehen egin. 
- Salbuespena: gasolindegiak, zerbitzuguneak, farmaziak eta hoteletako eta beste 
ostatu batzuetako gosari-zerbitzua. 
 
- 2021EKO ABENDUAREN 29TIK 2022KO URTARRILAREN 28RA ARTE 
APLIKATZEKOAK*: 
 
- Merkataritza-, gizarte- eta kultura-jarduera guztiei dagokienez, baita 
ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduei eta antzekoei dagokienez ere: 
- Ixteko gehieneko ordutegia 01: 00etan. 
- Ez zaie eragiten, beraz, dagokien araudian ezarritako orduan itxiko diren 
establezimendu eta leku guztiei, baldin eta beren jarduerarako araututako itxiera-
ordu orokorra lehenagokoa bada. 
- Lurralde historiko bakoitza baino eremu txikiagoko garraio publikoari 
dagokionez: 
- Irteteko gehieneko ordutegia 02: 00etan. 
- Mota guztietako establezimenduei eta barne-esparruei dagokienez: 
- % 60ko edukiera-muga 
- Gertaerei dagokienez: 
- Edukiera-muga bat, kanpoaldea/barrualdea den eta esparruaren edukieraren 
arabera: 
– Edozein motatako gizarte-, kultura- edo kirol-ekitaldietarako esparruetan gehienez 
ere 600 pertsona bil daitezke barrualdean eta 800 kanpoan. 
- 1.600 eta 5.000 pertsona arteko edukiera duten esparruetan, barnealdeko 
gehienekoa 800 pertsonakoa da, eta 1.200 pertsonakoa kanpokoetan. 
- 5.000 pertsonatik gorako edukiera duten esparruetan, gehieneko edukiera % 
50ekoa izango da; nolanahi ere, Estatuan beste muga jakin bat aplikatu ahal izango 
da. 
- Ostalaritzako eta jatetxeetako establezimenduei, diskotekei eta gaueko 
aisialdiko gainerako establezimenduei, txokoei, gazteen lonjei edo elkarte 
gastronomikoei dagokienez: 
- Zutik kontsumitzea debekatzea; mahai/mahai talde bakoitzeko bezero-taldeak, bai 
barrukoetan bai terrazetan, gehienez 10 pertsonara mugatzea; pertsonen arteko 1,5 
metroko distantzia mantentzea. 
- Barruko kirol-instalazioei dagokienez: 
 
  



 
 

 
- Bertaratutako pertsonen kopurua mugatzea; jantziak % 50ean okupatzea 
mugatzea; dutxak banaka erabiltzea; pertsonen arteko bi metroko distantzia 
mantentzea. 
 
2. ZEIN DA 51/21 DEKRETUAN AIPATUTAKO BERARIAZKO NEURRIEN 
IRAUPENA? 
- Dekretuaren azken xedapenetako bigarrenaren arabera, EHAAn argitaratu eta 
hurrengo eguneko 00: 00etatik aurrera izango ditu ondorioak (hau da, 2021eko 
abenduaren 29ko 00: 00etatik aurrera). 
- Dekretuaren azken xedapenarekin bat etorriz, dekretu honetan aurreikusitako 
neurriek 2022ko urtarrilaren 28ra arteko iraupen mugatua izango dute, eta 
etengabeko jarraipena eta ebaluazioa egingo zaie, egoera epidemiologikoaren 
bilakaerara egokitzen direla bermatzeko; ondorio horietarako, luzatu, aldatu edo 
ondoriorik gabe utzi ahal izango dira*. 
Beraz, printzipioz, neurriak indarrean egongo dira, 2022ko urtarrilaren 1eko eta 
6ko berariazkoak izan ezik, 2021eko abenduaren 29tik 2022ko urtarrilaren 28ra 
arte, baina, osasun-egoeraren bilakaeraren arabera, data hori baino lehen 
indargabetu daitezke, edo data horretatik harago luzatu*. 
 
3. ZEIN ENPRESA/ERAKUNDEK AURKEZ DEZAKETE ENPLEGU-
ERREGULAZIOKO ESPEDIENTE BAT? 
18/2021 Errege Lege Dekretuaren 2.1 artikuluarekin bat etorriz, Lehendakariaren 
51/2021 Dekretuan jasotako prebentzio-neurri horien eraginpean dauden enpresa 
guztiei eragingo zaie, baldin eta enpresa horien jarduera normalizatua 
Lehendakariaren 51/2021 Dekretuan jasotako prebentzio-neurrien eraginpean 
badago (bai eragozpenagatik, bai mugapenagatik). 
 
4. ZEIN ARAUK ARAUTZEN DU EZINTASUN/MUGAPENAGATIKO 
EZINBESTEKO ABEEE HORIEN AURKEZPENA? 
18/2021 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluan aurreikusten denez, agintari 
eskudunek 2021eko azaroaren 1etik 2022ko otsailaren 28ra bitartean hartutako 
covid-19ari lotutako murrizketak/osasun-neurriak mugatzeagatik/mugatzeagatik 
ERTE FM berriak aurkez daitezke. 
18/21 Errege Dekretua, irailaren 28koa, enplegua babesteko, ekonomia 
suspertzeko eta lan-merkatua hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa (irailaren 
29ko BOE), 2. artikulua: 
2021eko azaroaren 1etik 2022ko otsailaren 28ra bitartean agintari eskudunek 
hartutako COVID-19ari lotutako murrizketa eta euste-neurri sanitario berrien 
eraginpeko enpresa eta erakundeek enplegua aldi baterako erregulatzeko 
espediente bat eskatu ahal izango dute, jarduera normalizatua eragozteagatik 
edo mugatzeagatik, Enplegua defendatzeko gizarte-neurriei buruzko irailaren 
29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluan jasotako baldintzetan, 2. 
atalean aurreikusitakoa aplikatzekoa ez bazaie behintzat. 
Enpresa eta erakunde horiek 4. artikuluan espediente mota bakoitzerako 
aurreikusitako salbuespen-ehunekoak baliatu ahal izango dituzte atxikitako langileei 
eta eraginpeko lantokietako kotizazio-kontuko kodeetan alta emanda daudenei 
dagokienez, betiere arau honetan jasotako gainerako baldintzak betetzen badituzte. 
 
Berariazko ebazpenik ez badago, ezinbesteko enplegua aldi baterako 
erregulatzeko espedientearen eskaera baietsitzat joko da. 



 
 

 
Kotizazio eta langabezia-prestazioen arloan 4. eta 6. artikuluetan aurreikusitako 
aparteko neurriak aplikatzeko, ezinbestekoa izango da arau honetan ezarritako 
baldintzak eta prozedurak betetzea. 
 
5. 18/21 ERREGE LEGE HORI INDARGABETUTZAT JOTZEN AL DA 2021EKO 
ABENDUAREN 30EAN ARGITARATUTAKO LAN-ERREFORMAREN 
ONDORIOZ? 
 
EZ. Indarrean jarraitzen du. 
Lan-erreforma deritzonaren Hirugarren Xedapen Gehigarriak (32/2021 Errege 
Dekretua, abenduaren 28koa, lan-erreformarako, enpleguaren egonkortasuna 
bermatzeko eta lan-merkatua eraldatzeko premiazko neurriei buruzkoa) (2021eko 
abenduaren 30eko BOE) ezartzen du enplegu-erregulazioko espedienteen 
izapidetzeak eta ondorioak 2021eko otsailaren 28ko Errege Lege Dekretuaren 2. 
artikuluan araututako 2028ra arte jarraituko dutela. 
 
6. ENPRESA BATEK LUZATUTAKO ABEEE EZINBESTEKO BAT BADU, 
AURKEZTU BEHAR DU BESTE ERTE EZINBESTEKO BAT 
ERAGOZPEN/MUGAREN ONDORIOZ? 
EZ. 2022ko otsailaren 28ra arte luzatuak izan direlako ezinbestez indarrean dauden 
aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak dituzten enpresek/erakundeek 
aukera dute espediente horietara biltzeko. 
Ondorio horietarako, nahikoa izango litzateke enpresak jakinaraztea langileek 
aldi baterako neurri zehatzari eragiten diotela: etendura/lanaldi-murrizketa. 
 
7. ENPRESA HORREK ABEEE BERRIRIK AURKEZ DEZAKE? 
Bai, egin dezake. 
 
Hala ere, 18/2021 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluarekin bat etorriz (irailaren 
29ko BOE), 2022ko otsailaren 28ra arte luzatutako aldi baterako lan-erregulazioek 
eta 2021eko azaroaren 1etik 2022ko otsailaren 28ra arte ebatzitako aldi baterako 
lan-erregulazioek (ABEEE FM) ehuneko berberak dituzte, honako hauek bereizita: 
- ABEEE FM ERAGOZPENA (LUZATUA/BERRIA): 
- % 100 2021eko azarotik 2022ko otsailaren 28ra 
- MUGAPENA ABEEE FM (LUZATUA/BERRIA): 
- 2020ko otsailaren 29an 10 langile enplegatu/parekatu baino gutxiago zituzten 
enpresak: 
- % 80, prestakuntza-ekintzak egiten baditu 
- % 50, prestakuntza-ekintzarik egiten ez badu. 
- 2020ko otsailaren 29an 10 langile edo gehiago zituzten enpresak: 
- % 80, prestakuntza-ekintzak egiten baditu 
- % 40 garatzen ez badu 
 
8. GERTA AL DAITEKE ENPRESA/ERAKUNDE BATEK EZINBESTEKO 
ESPEDIENTE BAT BAINO GEHIAGO IZATEA INDARREAN, ETA EZ JAKITEA 
ZERTAN EGIN BEHAR DUEN UKITUEN JAKINARAZPENA? 
BAI. Gerta daiteke enpresa batzuek Ezinbesteko aldi baterako lan-erregulazioko 
espediente bat baino gehiago izatea luzatuta, eta ez jakitea zein erabili ondorio 
horietarako, eta, beraz, enplegatuen afektazioari/jaregiteari buruzko dokumentazioa 
zeinetan igo. 



 
 

Kasu horretan, enpresak/erakundeak berak aztertu behar du zertan egiten duen 
langileen eraginari buruzko jakinarazpena. 
 
9. ZER ESPEDIENTE MOTA AURKEZ DEZAKETE UKITUTAKO 
ENPRESEK/ERAKUNDEEK? 
Ezinbesteko enplegu-erregulazioko espediente bat aurkez dezakete, bai 
eragozpenagatik, bai mugatzeagatik, prebentzio-neurri horiek beren jarduera 
normalizatuan duten eragin-mailaren arabera. 
 
10. NOLA AURKEZTU BEHAR DA ENPLEGU-ERREGULAZIOKO 
ESPEDIENTEAREN ESKAERA? 
Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak horretarako prestatutako aplikazioaren 
bidez. 
 
11. ZER DOKUMENTAZIO AURKEZTU BEHAR DU AIPATUTAKO 
ESKABIDEAREKIN BATERA? 
Aplikatzekoa den indarreko araudian xedatutakoaren arabera, enpresak dagokion 
Euskadiko Lan Agintaritzari (eraginpeko lantokia dagoen lurralde historikoko 
Laneko Lurralde Ordezkaritzak, edo, hala badagokio, Eusko Jaurlaritzako Lan 
Zuzendaritzak, baldin eta aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak 
gure erkidegoko bi lurralde historikotan edo gehiagotan kokatutako lantokiei 
eragiten badie) egin beharreko eskabidearekin batera, prozeduraren zati 
interesdunari dagozkion frogabideak aurkeztu beharko dira. 
Ondorio horietarako, gogorarazten da, kotizazioaren eta langabeziagatiko babesaren 
arloko ezohiko neurriak eskuratzeko, INPRIMAGARRIA DELA 18/2021 Errege Lege 
Dekretuaren laugarren xedapen gehigarrian aipatzen den dokumentazioa LAN-
MINISTERIOAREN AURREAN AURKEZTEA (18/2021 Errege Lege Dekretuaren 
laugarren xedapen gehigarrian adierazitako dokumentazio hori Ministerioari baino ez 
zaio bidali behar, EZ zaio bidali behar Euskadiko Lan Agintaritzari). 
 
12. HASIERA BATEAN ALDI BATERAKO LAN-ERREGULAZIOAN 
ZERRENDATUTAKOAK BAINO LANGILE GEHIAGO SAR AL DITZAKE 
ENPRESAK ERAGINPEAN? 
Horretarako, eragindako persona berriak sartzeko eskaera aurkeztu beharko luke 
ABEEE berean 
 
13. ALDI BATERAKO EZINTASUN-EGOERAN DAUDEN LANGILEAK 
HARTUTAKO ALDI BATERAKO NEURRIAK ERAGINDAKOEN ZERRENDAN 
SARTU BEHAR AL DIRA? 
BAI. Langile horiek, alta medikoa jaso ondoren, legezko langabezia-egoerara igaroko 
dira. Hori dela eta, kaltetuen zerrendan jaso behar da, haien egoera partikularra 
aipatuz. 
Hala ere, hasiera batean aldi baterako ezintasun-egoeran dagoen langilea ez 
badago eraginpean hartutakoen zerrendan, alta medikoa jaso ondoren, sartzeko 
eskaera aurkeztu ahal izango zaio lan-agintaritza eskudunari, hark aurrekoaren 
ebazpen osagarri bat eman dezan, langile hori barne hartuta. 
 
14. ENPRESAK EZER EGIN BEHAR AL DU LANGILEEN ORDEZKARIEI BURUZ? 
Espedientea aldi berean aurkeztu dela jakinarazi behar diozu Lan Agintaritzari. 
Langileen Estatutuaren 51.7 artikuluaren eta 1483/2012 Errege Dekretuaren 32. 
artikuluaren arabera, prozedura enpresak eskatuta hasiko da, beharrezkotzat 



 
 

jotzen dituen frogabideekin batera, eta, aldi berean, langileen legezko 
ordezkariei jakinaraziko zaie, horiek alderdi interesdun izango baitira 
prozeduraren izapidetze osoan. Arau hori indarrean dago oraindik, eta, beraz, 
enpresek/erakundeek aurreikuspen hori bete behar dute. 
 
Era berean, 18/2021 Errege Lege Dekretuaren 2.3 artikuluak honako hau 
ezartzen du langileen ordezkariei buruz: 
Aurreko paragrafoan deskribatutako moduan egoera aldatuta duten enpresek 
gertatutako egoera-aldaketa, eragin-data, eragindako zentroak eta langileak, 
espedientea onartu duen lan-agintaritzari eta langileen legezko ordezkaritzari 
jakinarazi beharko diete. 
 
 
15. ZEIN EPE DAGO ABEEE ESKAERA AURKEZTEKO? 
Espedienteak 2021eko abenduaren 29ko 00: 00etatik aurrera aurkeztu ahal izango 
dira. Ez da ezartzen aurkezteko azken egunik. 
Garrantzitsua: GSDOren eta SEPEren Probintzia Zuzendaritzan 
eskabideak/agiriak/komunikazioak aurkezteko epeei dagokienez, aplikatzekoa den 
indarreko araudian aurreikusitakoa bete beharko da. 
18/2021 Errege Lege Dekretuaren 6.4 artikuluak aurreikusten du PRESTAZIOEN 
ESKAERA KOLEKTIBOA 15 EGUN HABILEKO epean aurkeztu behar dela, Lan 
Agintaritzak baiesten duen berariazko ebazpena edo administrazio-isiltasunaren 
ziurtagiria jakinarazten denetik zenbatzen hasita. 
Eskaera epez kanpo egiten bada, langabeziagatiko prestazioa aurkezten den 
egunetik aurrera aintzatetsiko da, erakunde kudeatzaileak Laneko eta Gizarte 
Segurantzako Ikuskatzailetzari inguruabar horren berri ematearen kaltetan izan gabe, 
dagozkion ondorioetarako. 
 
16. ZEIN DA LAN-AGINTARITZAK EBAZTEKO DUEN EPEA? 
Enpresak eskaera aurkezten duenetik bost EGUN BEHARREKOA DIRA. 
Lan Agintaritzak, beharrezkotzat jotzen badu, txostena eskatu ahal izango dio Lan 
Ikuskaritzari. 
 
17. ENPRESA BAT IBILI AL DAITEKE ABEEE FM ERAGOZPEN BATETIK 
BESTERA ETA ALDERANTZIZ? 
Bai, 18/2021 Errege Lege Dekretuaren 2.2 eta 2.3 artikuluen arabera, FMko 
ABEEEak eragozpen/mugaren artean igaro daitezke, eta, alderantziz, bai aldi 
baterako enplegu-erregulazioko espediente berri bat izapidetu beharrik gabe, 
bai 211.01.1etik aurrera, agintari eskudunek ezarritako osasun-murrizketen 
modulazioen ondorioz. 
Hala ere, aldi baterako lan-erregulazioa onartu duen Lan Agintaritzari eta langileen 
ordezkaritzari jakinarazi behar zaie: gertatutako egoera-aldaketa; aldaketa horren 
eragin-data; aldaketak eragindako zentroak eta langileak (18/2021 Errege Lege 
Dekretuaren 2.3 artikulua). 
 


