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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Arabako siderometalurgiko industriaren mugatutako eraginkortasuneko sektorearen hitzarmen 
kolektiboaren akordioa

Ebazpena, Lan eta Justizietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde or-
dezkariarena. Honen bidez ebazten da estatutuz kanpokoa eta eraginkortasun mugatuko Ara-
bako industria siderometalurgikoaren sektorearen hitzarmen kolektiboko akta erregistratu, eta 
argitaratzea. Hitzarmenaren Kodea: 01100015162016.

AURREKARIAK

2018ko irailaren 5ean aurkeztu da, Ordezkaritza honetan, aipatutako estatutuz kanpokoa eta 
eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektiboko paritario batzordearen akta, enpresaburuen 
SEA Empresas Alavesas eta langileen ordezkariek, UGT eta CCOO, 2018ko uztailaren 18ko 
sinatutakoa.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa. Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, urriaren 23ko 2/2015 Errege De-
kretu Legegilea (2015eko urriaren 24ko BOE) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi 
dagokio, apirilaren 11ko 84/2017 Dekretuko 15.1.h artikuluak –Lan eta Justiziako Saileko egitura 
organika eta funtzionala ezartzen duena (2017ko apirilaren 21eko EHAA)- dionarekin bat etorriz 
eta urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuarekin (2011ko otsailaren 15eko EHAA) eta maiatzaren 
28ko 713/2010 Errege Dekretuarekin (2010eko ekainaren 12ko BOE) – hitzarmen kolektiboen 
erregistroari buruzkoak- lotuta.

Honen ondorioz,

EBATZI DUT

Lehenengoa. Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroko Arabako Lu-
rralde Bulegoan gordailatzeko agintzea eta aldeei jakinaraztea.

Bigarrena. ALHAOn argitara dadin xedatzea.

Interesdunek, ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Eusko 
Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariari, hilabeteko epean, horrela baitago 
xedatuta 39/2015 Legearen 122. artikuluetan.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 2a

Arabako lurralde ordezkaria
ÁLVARO IRADIER ROSA
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Arabako industria siderometalurgikoaren 2015-2017ko hitzarmen 
kolektiboaren batzorde paritarioaren akta

Gasteizen, 2018ko uztailaren 18ko 10:00ak direnean, Lan Harremanen Kontseiluko (PRECO) 
Arabako lurralde-egoitzan, eta PRECO kudeatzeko lurralde-arduraduna bertan dela, honako 
pertsona hauek bildu dira:

UGT eta CCOO sindikatuen ordezkariak, batetik, eta SEA Empresas Alavesas/Arabako Enpre-
sak-en ordezkariak, bestetik.

Horiek guztiek elkarri aitortu dizkiote ekitaldi honetan jarduteko gaitasun osoa eta kasuan 
kasuko ordezkaritza.

Bileraren helburua honako gai hau jorratzea da:

— FICA-UGTko JRMk 2018ko apirilaren 16an aurkeztutako eskaria (sarrera-erregistroa: 633).

Erabakia

“Abenduaren 29ko 1077/2017 Errege Dekretuak, 2018rako lanbide arteko gutxieneko soldata 
finkatzen duenak, ehuneko 4ko igoera ezarri zuen lanbide arteko gutxieneko soldatan. Halaber, 
lege-testu horren arabera, 2017ko urtarrilaren 1ean indarrean diren eta oinarrizko soldata eta 
beste soldata-osagarri batzuk (antzinatasuna kasu) zehazteko erreferentziatzat lanbide arteko 
gutxieneko soldata erabiltzen duten hitzarmen kolektiboek, oraindik ere, 2016. urteko lanbide 
arteko gutxieneko soldataren zenbatekoa hartuko dute erreferentziatzat, ehuneko 2 igota.

Ondorioz, hitzarmeneko antzinatasun-plusa azaldu bezala eguneratu behar da, eta 2018ko 
urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko dira aldaketa horren ondoreak.

2018. urterako antzinatasun-plusaren taula honako hau da:

ANTZINATASUN-
PLUSA EGUNA

Bosturteko 1 1,11

2 bosturteko 2,23

3 bosturteko 3,34

4 bosturteko 4,46

5 bosturteko 5,57

6 bosturteko 6,68

7 bosturteko 7,80

8 bosturteko 8,91

9 bosturteko 10,02

Eta, jorratu beharreko beste gairik ez dagoenez, bilera amaitutzat eman da, 11:00ak direnean.
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