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AGINDUA, 2022KO URRIAREN 26KOA, BIGARREN LEHENDAKARIORDEA ETA 

LAN ETA ENPLEGUKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ BERMATZEN BAITA 

BIZKAIKO INDUSTRIA SIDEROMETALURGIKOAREN SEKTOREAN, URRIAREN 27 

ETA 28RAKO, ETA AZAROAREN 2RAKO DEITUTAKO GREBAN EUTSI EGINGO 

ZAIELA KOMUNITATEARI EMAN BEHARREKO FUNTSEZKO ZERBITZUEI.  

  

2022ko urriaren 27 eta 28an, baita azaroaren 2an ere, CCOO, LAB eta UGT 

sindikatuek greba deitu dute Bizkaiko industria siderometalurgikoaren sektorean. 

Deialdia egun osokoa da egun guztietan, hau da, 00: 00etatik 24: 00etara.Hala ere, lan-

txanda bat baino gehiago dituzten enpresen kasuan, greba lehenengo txandan hasiko 

da, nahiz eta aipatutako greba-egunak baino lehen hasi, eta azken txanda amaitu 

ondoren amaituko da, nahiz eta txanda egun horietako 24: 00ak baino geroago luzatu.  

Deialdia egin dutenen arabera, grebaren helburua da,  "Eraginkortasun 

orokorreko hitzarmen sektorial bat adostu ahal izatea, Bizkaiko industria 

siderometalurgikorako hobekuntza nabarmenak izango dituena.".  

Era berean, ELA sindikatuak 2022ko urriaren 27 eta 28an, baita azaroaren 2an 

ere greba deitu du Bizkaiko industria siderometalurgikoaren sektorean. Deialdia egun 

osokoa da egun guztietan, hau da, 00: 00etatik 24: 00etara.Hala ere, lan-txanda bat 

baino gehiago dituzten enpresen kasuan, greba lehenengo txandan hasiko da, nahiz eta 

aipatutako greba-egunak baino lehen hasi, eta azken txanda amaitu ondoren amaituko 

da, nahiz eta txanda egun horietako 24: 00ak baino geroago luzatu.  

Deialdia egin dutenen arabera, grebaren helburua da, “eraginkortasun orokorreko 

hitzarmen sektorial bat adostea, Bizkaiko industria siderometalurgikorako eduki eta 

hobekuntza nabarmenekin, sektorean sortzen den aberastasuna hain zuzen ere 

banatuz.” 

Deialdien eraginpeko kolektiboa 60.000 langile ingurukoa da, 2.000 enpresatan 

baino gehiagotan taldekatuta. 
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Espainiako Konstituzioaren 28.2 artikuluan, langileen greba-eskubidea aitortzen 

da haien interesak defendatzeko, horixe baita egungo zuzenbide-estatu sozial eta 

demokratikoak oinarrian dituen funtsezko eskubideetako bat. Konstituzioak, beraz, 

berdin babesten ditu greba-eskubidea eta zerrendatzen eta babesten dituen eskubide 

garrantzitsuenak, hala nola bizia, osotasun fisikoa, osasuna, hezkuntza, askatasunez 

zirkulatzea, informazioa askatasunez jasotzea eta auzitegian babes eragingarria 

jasotzea, besteak beste. Hain zuzen, Konstituzioak bete-betean babesten ditu, bai 

eskubide horiek guztiak, baita greba egiteko eskubidea ere.  

Beraz, greba egiteko eskubidea erabiltzeak talka egin dezakenez herritarren 

gainerako oinarrizko eskubideekin, Konstituzioaren 28. eta 37. artikulueetan 

xedatutakoarekin bat etorriz, ezinbestekoa da neurri egokiak hartzea 

komunitatearentzako funtsezko zerbitzuei eutsiko zaiela ziurtatzeko, ez dadin edukirik 

gabe geratu gatazkan dauden oinarrizko eskubideetako bat bera ere.   

Hala ere, aurreko premisa ondorioztatuta, agerikoa da funtsezko eskubideak 

mugatzen dituen edozein neurri konstituzionala izan dadin proportzionaltasunaren 

printzipioa zorroztasunez aplikatuz hartu behar dela; eta horretarako, hiru baldintza bete 

behar ditu neurri horrek: neurria aplikatuz proposatutako helburua lortu ahal izatea, hots, 

«egokitasun-judizioa» deritzona; egitatea aztertu ostean, helburu hori eraginkortasun 

berarekin lortzeko neurri apalagorik ez dagoela ondorioztatzea, hau da, «beharrizanezko 

judizioa» deritzona; eta, azkenik, neurria edo konponbidea orekatua edo neurtua izatea, 

haren aplikazioaren ondorioz guztion intereserako eragiten diren onurak edo abantailak 

gehiago direlako, auzian dauden beste ondasun edo balio batzuetan eragiten diren 

kalteak baino, hau da, «proportzionaltasun-judizioa, zentzu hertsian». Konstituzio 

Auzitegiak hainbat aldiz ebatzi du gai hori (122/1990, 123/1990, 8/1992 eta 126/2003).  

Aurreko erabakietatik ondorioztatu behar dugu komunitatearentzako funtsezko 

zerbitzuak emango direla ziurtatzeak mugatu egiten duela grebarako eskubidea 

baliatzeko aukera, eta, beraz, nahitaezkoa dela interes desberdinak kontuan hartuta 

zuhurtasunez jokatzea. Hori guztia dela-eta, ziurtatze horrek berme gisa jardun behar 

du, eskubide kontrajarrien ezinbesteko koordinaziotik abiatuta, betiere ulertuta 

grebalarien eskubidea mugatu beharko dela –amore eman, Konstituzio Auzitegiaren 

hitzetan–, baldin eta haien interesak grebaren bidez babesteak komunitateari edo 

funtsezko zerbitzuaren hartzaileari zein zerbitzua jasotzeko eskubidearen titularrari 

eragiten dion edo eragin liezaiokeen kaltea larriagoa bada grebalarien errebindikazioek 

edo eskakizunek arrakastarik ez izateak eragingo lukeena baino. Horregatik, greba-

deialdi honen aurrean, haren garapenaren ezaugarriak hartu beharko dira kontuan, eta, 

zehazki, haren denbora-tartea (3 lanaldi oso, bi egun jarraituko bi bloketan banatuta) eta 

jarduera-eremua (Bizkaiko industria siderometalurgikoaren sektorea). Espedientearen 

instrukzioan aurkeztutako dokumentazioa ikusita, grebak eragina izan dezake garraio 
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eta argiteria publikoan, energiaren ekoizpenean eta banaketan, baita osasunerako eta 

hezkuntzarako eskubidean ere.  

Deialdi honi dagokion espedientearen instrukzioan, ELDU S.A. enpresaren idazki 

bat jaso zen 2022ko urriaren 17an, gutxieneko zerbitzuak ezartzeko eskatuz, ematen 

duen zerbitzuaren funtsezko izaeran oinarrituta.  

Aurreko deialdietan, beste enpresa batzuek eskatu zuten martxoaren 4ko 

17/1977 Errege Lege Dekretuan ezarritakoaren arabera ezartzea pertsonen eta gauzen 

segurtasunerako beharrezkoak diren zerbitzuak, lokalen, makinen, instalazioen eta 

lehengaien mantentze-lanetarako zerbitzuak eta enpresaren lanei berriro ekiteko 

beharrezkoa zen beste edozein arreta. Azpimarratu behar da, aurreko aginduetan egin 

zen bezala, azken horiek ezartzea ez dagokiola gobernu-agintaritzari, baizik eta 

enpresari eta greba-batzordeari, Konstituzio Auzitegiak adierazi zuen bezala, eta 

ondoren berriro aipatuko da.  

Orain, gutxieneko zerbitzuak eskatzen dituen enpresak ematen dituen zerbitzuen 

esentzialtasuna – Edo ez – Aztertu behar da.  

ELDU SA enpresak, besteak beste, instalazio elektrikoen mantentze-lanak egiten 

ditu, ltelazpi, Metro Bilbao, Eusko Trenbideak, Osakidetzako sareko ia ospitale eta 

anbulatorio guztiak, Eusko Jaurlaritza, Udalak, besteak beste Bilbo, Barakaldo, Sestao, 

Trapagaran, Getxo, Basauri, Gernika-Lumo, Zornotza, Durango, Justizia Jauregiak, 

adinekoen egoitzak eta abarrekin sinatutako kontratuen arabera. Enpresa horiek 

osasun-zerbitzu publikoak, garraioa, hezkuntza, zerbitzuak … ematen dituzte, hau da, 

beren jarduera estuki lotuta dago energia-hornidurarekin eta funtsezko beste eskubide 

batzuekin, hala nola osasunarekin, hezkuntzarekin eta zirkulazio askearekin. Beraz, 

zalantzarik gabe, gutxieneko zerbitzu bat bermatu behar da, bizia galtzea ere ekar 

lezaketen gorabeheren aurrean.  

Beraz, ELDU S.A. enpresak ematen dituen zerbitzuen funtsezkotasuna honako 

hauek bermatzen dituzten zerbitzuen funtsezko izaeraren ondorio da: zirkulazio askea, 

osasuna eta hezkuntza.  

Zirkulazio-askatasunerako eskubidea (Konstituzioaren 19. artikulua) oinarrizko 

beste eskubide batzuk baliatzeko oinarria da, hala nola bizitza, osotasun fisikoa eta 

osasuna babesteko behar den laguntza jasotzeko eskubidea; pertsonen segurtasuna eta 

osotasuna babestekoa, batez ere – Konstituzioaren 15. artikulua –, eta horrek greba-

egoeretan "funtsezko" izaera ematen die, bai eta greba egiten duten zentroetara joateko 

eskubidea ere. gainerako herritarren lan- eta eskola-lanak garatzen direnean. Eskubide 

horiek ezin dira behar bezalako babesik gabe geratu zilegi den grebaeskubidearen 

aurrean.  
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Osasuna babestea oinarrizko eskubideetako bat da edozein zuzenbideestatutan. 

Gaur egun, eskubide hori herritarrek gutxieneko osasun- prestazioak eskatzeko duten 

eskubidetzat gauzatzen da, giza duintasunaren eta estatu bakoitzaren garapen sozial 

eta ekonomikoaren mailaren arabera. Horrela, Giza Eskubideen Deklarazioan (NBE, 

1948), hala baieztatzen da 25.1 artikuluan: «Pertsona orok du osasuna eta ongizatea 

izateko eskubidea, eta batik bat, beharrezkoak diren mediku-sorospena eta gizarte-

zerbitzuak izatekoa», eta ildo beretik doaz Europako Kontseiluak onartutako Europako 

Gutun Sozialaren 11. artikulua (Turin, 1961) eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta 

Kulturalen Nazioarteko Hitzarmenaren 12. artikulua (NBE, 1966). Greba-eskubidearen 

eta Konstituzioaren 15. eta 43.1 artikuluetan jasota dauden bizitzeko, osotasun fisiko eta 

moralerako eta osasuna babesteko konstituzioeskubideen artean sortutako gatazka, 

beraz, azken horiei eutsiko zaiela bermatu beharrak baldintzatuko du.  

Hezkuntzarako eskubidea Konstituzioaren 27. artikuluan aitortutako oinarrizko 

eskubidea da, zentzu zabalean ulertuta, eta, beraz, auzitegiek behin eta berriz adierazi 

duten bezala, funtsezkoa ere bada; horrenbestez, esparru horretan ere neurriak hartu 

beharko dira, eskola-jarduerei eutsiko zaiela bermatzeko.  

Hain zuzen ere, sektore horretako aurreko greba-deialdi baten aurrean (irailaren 

30a eta urriaren 1a, 2a, 3a eta 4a), gobernu-agintaritza horrek 2019ko irailaren 26ko 

Agindua eman zuen, ELDU S.A. enpresa horrentzako gutxieneko zerbitzuak finkatzeko. 

Oraintsuago, ekainaren 20an agindua eman da ere. Agindu horren aurka ez da 

errekurtsorik aurkeztu jurisdikzio-instantzien aurrean.  

Era berean, deialdi honi dagokion espedientearen instrukzioan, ELECNOR 

SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. eta DF OPERACIONES Y MONTAJES, S.A. 

enpresen 2022ko urriaren 24ko eta urriaren 20ko idazkiak jaso dira, hurrenez hurren, eta 

biek eskatu dute gutxieneko zerbitzuak ezartzeko, eta egiaztatu dute greba-eskubidea 

urriaren 27an eta 28an eta 2022ko azaroaren 2an erabiltzeak, beren enpresetan 

gutxieneko zerbitzurik ezarri gabe, funtsezko zerbitzuei eragingo liekeela eta beste 

oinarrizko eskubide batzuekin talka egingo lukeela. 

DF OPERACIONES Y MONTAJES, S.A. enpresak, petrolio-produktuak ekoitzi 

eta hornitzen dituen PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A. enpresarekin zerbitzuak emateko 

kontratua gauzatuz, Muskizko findegiko solidoak maneiatzeko instalazioak ustiatzeko 

eta mantentzeko zerbitzua ematen du. Zentroak 19 langile ditu, eta horietatik 16k 

zuzenean parte hartzen dute ondoren zehaztuko diren lanetan. Era berean, bi lan-txanda 

daude, goizez eta arratsaldez, eta horietako bakoitzean 5 edo 6 langile ari dira lanean. 

Laburtuta, enpresak egiten dituen lanak siloetan eta pilaketa-lekuetan ekoitzitako 

materiala (kokea) ontziz aldatzea eta hustea dira, eta lan horiek ezinbestekoak dira 

findegia ekoizteko. Zehazki, honako lan hauek egin behar dira: metatutako kokea kendu 

eta birkokatu, garabiz manipulatu pilatutako kokea kentzeko eta uhal garraiatzaileetan 
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sartu biltegiratu arte, bai eta biltegiratze-unitateetako ekipoak eta makinak maneiatu eta 

kontrolatzeko lanak ere. Haiek erabiltzen dituzten instalazioen mantentze-lanak ere 

egiten dituzte. 

PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A. enpresaren instalazioaren diseinua. 

(PETRONOR) enpresak ez du baimentzen erregaia ekoizten jarraitzea, metatzen den 

eta biltegira eramaten den ekoitzitako materiala (kokea) askatu arte. Jarraian 24 ordutik 

gorako tarteetan kentzen ez bada, hurrengo mozketan ez litzateke tarterik egongo 

txirristaren azpian, edo inbuturik material berria iristeko, eta metatu eta itsutu egingo 

litzateke inbutua, eta, horrela, ezinezkoa izango litzateke segidako ebakiekin jarraitzea, 

eta horrek esan nahiko luke unitatea nahitaez gelditzea. 

Era berean, eragindako unitatea findegiaren produkzio-eskeman azkena 

denez, unitate hori gelditzeak findegiko gainerako unitateak ur-jauzian gelditzea ekarriko 

luke, eta PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A. enpresak hidrokarburoen sektorean 

komunitateari ematen dion funtsezko zerbitzua konprometituta geratuko litzateke. 

Ildo horretan, enpresa honek emandako zerbitzuak estu-estu lotuta daude 

energiaren ekoizpenarekin eta hornidurarekin, funtsezkotzat jotzen baitira oinarrizko 

eta/edo oinarrizko ondasunak eta zerbitzuak sortzen dituzten azpiegiturak eta ekoizpen-

prozesuak mantentzen laguntzen dutelako, eta, jakina, greba-eskubidea egikaritzen den 

bitartean bermatu beharko dira. Hori guztia, honako hauen arabera: 1478/1988 Errege 

Dekretua, abenduaren 9koa, petrolio-gas likidotuak kanalizazio bidez ekoitzi, bideratu, 

banatu eta hornitzen dituzten enpresei eragiten dieten grebetarako gutxieneko 

zerbitzuak ezartzen dituena, eta 425/1993 Errege Dekretua, martxoaren 26koa, petrolio-

erregaiak eta -erregaiak garraiatu eta biltegiratzeko, handizka banatzeko eta txikizka 

banatzeko jarduerak egiteko baimena duten enpresek funtsezko zerbitzuak emateko 

bermeei buruzkoa. 

Ondorioz, eta adierazitakoa kontuan hartuta, beharrezkoa izango litzateke 

grebaren ondoz ondoko bi egunetako batean gutxieneko zerbitzuak ezartzea, 

adierazitako lanak egiteko eta PETRONORek erregaia ekoizteko jarduera ez 

geldiarazteko. 

Bestalde, ELECNOR S.A. enpresak, beste jarduera batzuen artean, instalazio 

elektrikoen mantentze-lanak egiten ditu IBERDROLA S.A. enpresarekin sinatutako 

kontratuen arabera, hau da, bere jarduera energia-hornidurari estuki lotuta dago. 

Egunero sor daitezkeen matxurei erantzuteko, gainerako lanaldiak alde batera 

utzita, guardien txanda deritzona dago, eta horren bidez egunero sortzen diren 

programatu gabeko lanak estaltzen dira. 
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Deialdiaren ezaugarriak, grebaren izaera eta horrekin lotutako zerbitzuen 

ezaugarriak kontuan hartuta, eta Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 

Legea ikusita (sektore elektrikoaren erregulazioa ezartzea du helburu, energia 

elektrikoaren hornidura bermatze aldera), gutxieneko zerbitzuak finkatzeko, kontuan 

hartu da energia elektrikoaren horniduraren segurtasuna eta grebaren eraginpeko 

pertsonen eta instalazioen segurtasuna bermatzeko beharra, gerta litezkeen gertakari 

edo larrialdi-egoerei erantzun ahal izateko. 

Era berean, kontuan izan behar da energia elektrikoa banatzeko instalazioek gai 

izan behar dutela uneoro herritar guztiei energia-horniduraren zerbitzu publikoa 

bermatzeko, eta ezinbestekoa dela herritar horiek dauden gorabeheren berri eman ahal 

izatea, gerta litezkeen akatsak zuzentzeko eta matxurak konpontzeko, hori guztia 

urriaren 7ko 1170/1988 Errege Dekretuaren arabera, greba-egoeretan energia 

elektrikoaren horniduraren zerbitzu publikoari lotutako enpresetan gutxieneko zerbitzuak 

emateari buruzkoa. 

Horregatik guztiagatik, energia hornitzeko zerbitzu publikoa bermatze aldera, 

gutxieneko zerbitzu batzuk finkatu beharko dira, zaintza-txandaren pareko langileekin 

zaintalde bat osatuz, eta funtsezkotzat jotzen diren lan hauek bakarrik egin beharko dira: 

•   Fusible urtuen aldaketa, BTko (Behe Tentsioa) eta MTko (Tentsio Erdia) lineetan 

tentsioa berreskuratzeko, bai airekoan, bai lurpekoan. 

• Iberdrolaren linea BTn haustea. Laguntza ematea, bezeroei zerbitzua 

berreskuratzeko eta, ondoren, behin betiko konponketa egiteko. 

• Transformazio-zentroetan ura txikitzea, xukatze-sistemak huts eginez gero 

instalazioari zerbitzua berreskuratu ahal izateko eta kaltetutako eremua 

zerbitzurik gabe ez uzteko. 

•   Trentzatu kaltetuak edo apurtuak aldatzea LABTn (behe-tentsioko aireko 

lineak), bezeroei zerbitzua berreskuratzeko. 

•  Kaltetutako instalazioetan arriskuak eta oinezkoei kalte materialak edo kalte 

fisikoak eragin diezazkieketen arriskuak ezabatzea (hautsitako zutoinak, faltak, 

kaltetutako kableak) 

• Transformazio-zentroak hornitzen dituzten ETko zirkuituak eta lineak 

konpontzea, herriak edo hiriak argirik gabe ez uzteko. 

•  Ekipo elektrogenoak instalatzea, matxura arrazoizko denboran konpondu ezin 

bada zerbitzua emateko. 
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Hain zuzen ere, sektore horretako aurreko greba-deialdi baten aurrean, gobernu-

agintaritza honek 2022ko ekainaren 29ko Agindua eman zuen, 2022ko ekainaren 20ko 

Agindua aldatzen zuena, enpresa horientzako (Elecnor servicios y proyectos, S.A.U. eta 

DF operaciones y montajes, S.A.) gutxieneko zerbitzuak finkatuz. Agindu hori ESK-k 

errekurritu zuen 524/2022 errekurtsoaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 

Nagusian, eta CCOOk 522/2022 errekusazioaren bidez Auzitegi berean, baina agindu 

hau eman den egunean ez da epai judizialik eman. Horregatik, errekurtsoaren xede den 

agindu horretako gutxieneko zerbitzu berberak mantentzen dira. 

Lan Harremanei buruzko azaroaren 4ko 17/1977 Errege Lege Dekretuaren 10.2 

artikuluak honako hau xedatzen du: «Greba edozein motatako zerbitzu publikoak edo 

premia aitortu eta geroraezineko zerbitzuak emateaz arduratzen diren enpresetan 

deklaratzen denean eta larritasun bereziko inguruabarrak daudenean, 

gobernuagintaritzak zerbitzuen funtzionamendua ziurtatzeko beharrezko neurriak 

erabaki ahal izango ditu», eta «Gobernuak, halaber, xede horietarako behar diren esku-

hartze neurriak hartu ahal izango ditu».  

Konstituzio Auzitegiaren apirilaren 8ko 11/1981 epaian (11/1981 STC, apirilaren 

8koa [RTC 1981M1]), greba-eskubideari buruzko Konstituzioaren 28.2 artikuluarekin bat 

etorriz, honako hau ezartzen baitu: «Eskubide horren egikaritza arautzen duen Legeak 

behar diren bermeak ezarriko ditu erkidegoaren funtsezko zerbitzuak mantenduko direla 

ziurtatzeko». Gobernu-agintaritzari esleitzen zaio greba-kasuan funtsezko zerbitzuak 

mantentzea bermatuko duten hainbat motatako berme-neurriak hartzeko aukera, eta 

neurri horietako bat da, administrazio-ebazpenaren bidez, jarduerari eusteko 

ezinbestekoak diren gutxieneko zerbitzuak ezartzea, eta, ondorioz, langile kopuru jakin 

bati zerbitzu horiek egiteko deia egitea, langile horiek behar bezala lan egin dezaten.  

Gai honetan gobernu-agintaritzari eskumen esklusiboa esleitzeak bermatu nahi 

du greba-eskubidea baliatzeak izan behar dituen mugak –funtsezko zerbitzu jakin batzuk 

mantentze aldera, oinarrizko beste eskubide batzuk betetzera bideratuta baitaude–, 

Zuzenbidearen arabera baino ezin izango direla ezarri, eta gobernuerantzukizuna eta -

ahala duenak baino ezin izango dituela ezarri.  

Horregatik, Lan Harremanei buruzko martxoaren 4ko 17/1977 Errege Lege 

Dekretuaren 10.2 artikuluan aipatzen den prozedura bideratu da, ukitutako alderdiei, 

langileen ordezkaritzari eta eraginpeko enpresetako zuzendaritzari entzun zaie, 

gobernu-erabakiaren eraginpean egongo diren zerbitzuei eta langileei buruzko 

proposamenak egin ditzaten.  
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  Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen 

urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuaren 3. artikuluak titularrari esleitzen dizkio irailaren 6ko 

18/2020 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, 

ezabatu eta aldatzen dituenak eta horien zehaztapen eta jardun-arloak finkatzen 

dituenak, lan-arloko legeria betearaztearen arloan bere gain hartutako eskumenak. 

Dekretu horren 2. j) atalean, zehazki, zerbitzu publikoak emateaz arduratzen diren 

enpresa, entitate eta erakundeei eragiten dieten greba-eskubidea baliatzen den 

kasuetan edo zerbitzu publikoak emateaz arduratzen diren edo beharrizan aitortu eta 

atzeraezineko enpresei eragiten dieten kasuetan, erkidegoaren funtsezko zerbitzuak 

mantenduko direla ziurtatzeko beharrezko bermeak ezartzeko eskumena erabiltzea, 

ekainaren 11ko 139/1996 Dekretuak eskuordetutako eskumena.  

Horregatik guztiagatik, bigarren lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko 

sailburua, Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza jasota, honako hau  

  

EBAZTEN DU: 

LEHENA.- Bizkaiko industria siderometalurgikoaren sektoreko langileei urriaren 27 eta 

28an,  eta azaroaren 2an deitu zaien greba-eskubidea egikaritzeko, 00:00etatik 24: 

00etara bitarteko ordutegian –lan-txanda bat baino gehiago dituzten enpresetan izan 

ezik, horietan deialdia lehenengo txandarekin hasiko baita eta azkenarekin amaitu–, 

baldintza izango da ondorengo funtsezko prestazioak eta gutxieneko zerbitzuak 

betetzea:  

A.- ELDU, S.A. enpresan: Erretenen sistema mantenduko da telefono bidez.  

B.- FD OPERACIONES Y MONTAJES, S.A. enpresan, PETRONOR enpresaren 

lantokian, urriaren 27an: 

a. Garabia maneiatzeko lanak egingo dira petrolio-kokea Pitetik kendu eta 

garraiagailuen zirkuituan sartzeko. Kontrol-gelako eragiketa-lanak, AL6 

unitateko ekipoak/makinak maneiatzea eta landa-lanetan lehen esku-hartzea 

mantentzea. 

b. Gutxieneko zerbitzuak 2022ko urriaren 27an egingo dituzte hiru langilek 

eguneko lan-txanda bakoitzean. Lehenengo txanda 06: 00etatik 14: 00etara 

izango da, eta bigarrena 14: 00etatik 22: 00etara. 
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C.- ELECNOR S.A. enpresan, Iberdrolaren lantokian, 2022ko urriaren 27an eta 28an 

eta azaroaren 2an: 

a. Honako lan hauek egingo dira: 

-  Fusible urtuak aldatzea, BTko (Behe Tentsioa) eta MTko (Tentsio Erdia) 

lineetan tentsioa berreskuratzeko, bai airekoan, bai lurpekoan. 

- Iberdrolaren linea BTn haustea. Laguntza ematea, bezeroei zerbitzua 

berreskuratzeko eta, ondoren, behin betiko konponketa egiteko. 

-  Transformazio-zentroetan ura txikitzea, xukatze-sistemak huts eginez gero 

instalazioari zerbitzua berreskuratu ahal izateko eta kaltetutako eremua 

zerbitzurik gabe ez uzteko. 

-  Trentzatu kaltetuak edo apurtuak aldatzea LABTn (behe-tentsioko aireko 

lineak), bezeroei zerbitzua berreskuratzeko. 

-   Kaltetutako instalazioetan arriskuak eta oinezkoei kalte materialak edo kalte 

fisikoak eragin diezazkieketen arriskuak ezabatzea (hautsitako zutoinak, 

faltak, kaltetutako kableak) 

- Transformazio-zentroak hornitzen dituzten ETko zirkuituak eta lineak 

konpontzea, herriak edo hiriak argirik gabe ez uzteko. 

-   Ekipo elektrogenoak instalatzea, matxura arrazoizko denboran konpondu 

ezin bada zerbitzua emateko. 

b. Gutxieneko zerbitzuak zaintalde batek egingo ditu. Zaintaldeko langileak 

guardia-txandako zaintaldeko kideak izango dira. 

 

Bigarrena.- Aipatutako zerbitzuak aldatu ahal izango dira, dagozkion administrazio-

izapideak egin ondoren, grebaren iraupena kontuan hartuta, edo higiene-arrazoiak, 

arrazoi biosanitarioak edo gerora sortutako beste ezohiko arrazoi batzuk direla-eta. 

 

Hirugarrena.- 1. Grebarako eskubidea erabiltzen ez duten langileek emango dituzte 

zerbitzuak lehentasunez. 

2. Langileen ordezkaritzari entzun ondoren, Enpresaren Zuzendaritzari dagokio 

gutxieneko zerbitzuak egin behar dituzten langileen izenen izendapena eta eginkizunen 

esleipena, txandaka, betiere aurreko artikuluan eta indarreko legerian jasotako mugak 

errespetatuz. 
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Laugarrena.- Agindu honen aurreko idatz-zatietan jasotako gutxieneko zerbitzuak ezin 

izango dira nahasi horiek emateko izendatutako langileen aldaketek edo lanuzteek. 

Halakorik gertatuz gero, legez kontrakotzat joko dira, eta eragiten dituztenek 

erantzukizuna izango dute, eta erantzukizun hori indarrean dagoen ordenamendu 

juridikoaren arabera eskatuko zaie. 

 

Bosgarrena.- Aurreko paragrafoetan xedatutakoak ez du ekarriko inolako mugarik 

greba arautzen duen araudiak egoera horretan dauden langileei aitortzen dizkien 

eskubideetan, ez eta greba eragin duten eskaeren izapidetzeari eta ondorioei 

dagokienez ere. 

 

Seigarrena.- Agindu hau jakinarazten den egunean jarriko da indarrean. 

 

Zazpigarrena.- Jakinaraz bekie agindu hau interesdunei, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan 

ezarritako moduan, eta adieraz bekie, halaber, agindu honek administrazio-bidea 

amaitzen duela eta haren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daitekeela 

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko dagokion salan, jakinarazten den 

egunetik 2 hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 

uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoaren arabera. 

Era berean, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat 

etorriz, jakinaraz bedi, halaber, agindu honen aurka aukerako berraztertzeko 

errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaiola Lan Agintaritzari, hilabeteko epean, agindua 

jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.  

 

Vitoria-Gasteiz, 

 

 

BIGARREN LEHENDAKARIORDEA ETA 

LAN ETA ENPLEGU SAILBURUA 
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