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Arartekoaren ebazpena, 2012ko azaroaren 15ekoa. Horren bidez Eusko 

Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko langile batek eskatutako 

bateraezintasunagatiko eszedentziaren adierazpen bati buruzko kexa-espedientea 

amaitzen da. 

 

 

Aurrekariak 

 

1.- Erakunde honetan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 

Sailera lan kontratu finko baten bidez loturiko langile batek sustatutako kexa 

jaso genuen. Bere zerbitzuak eskaintzen ditu hezkuntza laguntzako espezialista 

gisa eta, gainera, sail bereko irakasleen ordezkapenetarako hautagai zerrendan 

dago. 

 

2.- Interesdunak kexa aurkeztu zuen 2009-2010 ikasturtean, 

bateraezintasunagatiko eszedentziaren administrazio egoeraren adierazpena 

eskatu eta lortu ondoren, irakasle liberatuko ordezkapen bat egin ahal izan 

zuelako baina, ikasturte honetan, beste ordezkapen bat eskaini badiote ere, 

ezin izan du onartu sailean eskumena duten organoek ez ziotelako aipatutako 

eszedentzia eskaini eskatu zuen unean, lanpostu bera eskuratzeko ezinbesteko 

baldintza izanik bertan berehala hastea (eskaini eta hurrengo egunean). 

 

Adierazi duenez, arazoa sortu zen lanpostu berria (irakasle ordezkapena) 

betetzea proposatu zioten egunean, ohikoa izaten den moduan, 12:00ak baino 

beranduago deitu ziotelako, eta hezkuntza administrazioak horren inguruan 

duen irizpidea da bateraezintasunagatiko eszedentzia hurrengo eguneko 

ondorioekin eskaintzea 12:00ak baino lehen eskatzen bada, baina ordutik 

aurrera eskatzen bada, eszedentzia bi egun ondoren eskainiko da. 

 

3.- Kexagilearen arabera, irizpide horrek, irakasle gisa lan egitea ekiditeaz gain, 

atzerapauso nabarmena eragin dio langile horien ordezkapenetarako hautagai 

zerrendan duen ordena zenbakian eta, aurreratu dugun moduan, zerrenda 

horretan aspalditik dago. 

 

4.- Kexaren izapidea onartuta, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta 

Ikerketa Sailaren laguntza eskatu genuen, horren helburuaren inguruan duen 

iritzia eskain ziezagun eta, gure eskaerari erantzunez, kontuaren inguruko lehen 

txosten bat jaso genuen. 

 

Irakurri ondoren ohartu ginen administrazioak erabilitako irizpidea kexagileak 

aurreratutakoa zela hain zuzen. Administrazioak uste du, laburbilduz, 

bateraezintasunagatiko eszedentzia eskatu eta bi egun ondoren emateari 

buruzko irizpidea baketsua dela eta horren bidez, eszedentzia jaso duena 

ordezkatuz hezkuntza laguntzako espezialista berri bat kontratatu ahal izateko 
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denbora nahikoa izatea bilatzen dela eta, hori guztia, hezkuntza premia 

bereziak dituen haur baten eskolatzea babeste aldera. 

 

“Irizpide honekin, bateraezintasunagatik eszedentzia eskatzen duen 

langilearen (hari, gehienez ere, bi eguneko epea eskaintzen zaio eskatu 

ondoren) eskubideen erabileraren eta hezkuntza premia bereziak dituen hau 

baten eskolatzea babestearen arteko oreka bilatzen saiatzen gara, horrela 

bada, hezkuntza laguntzako espezialistaren babesari esker, ikasle horiek 

hezkuntza sisteman barneratu ahalko dira.”  

 

Bestalde, txostenak azaltzen du ikasle ordezkapenetarako hautagaiei aukera 

gehiago eskaintze aldera, 12:00ak baino lehen ez zaizkiela lan eskaintzak 

egiten. 

 

5.- Herri administrazioen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei buruzko 

abenduaren 26ko 53/1984 Legearen 10. artikulua kontuan hartuta, zera 

xedatzen baitu: “edozein titulu bidez sektore publikoan ordura arte betetzen 

zuen lanpostuarekin legearen arabera bateraezina den postu berri batera 

sartzen den langile publiko orok horietako bat hautatu behar du eta, aukerarik 

egon ezean, postu berria hautatzen duela ulertzen da, ordura arte betetzen 

zuenean nahitaezko eszedentzia egoerara igarota”, kontu honetan izandako 

gure lehen hurbiltzean ulertu genuen bateraezintasunagatiko eszedentziaren 

adierazpena ez dagoela administrazioaren borondatearen mende, automatikoa 

da eta artikulu horretan aipatzen den bateraezintasun egoeran dagoen 

langilearen borondatearen mende dago. 

 

Gainera, sailak adierazi zigunez kexagileak zalantzan jarritako irizpidea irizpide 

baketsua zela langileen eta sindikatuetako ordezkarien artean, taldeko 

negoziazioaren esparruan erabaki izan zitekeela uste izan genuen eta, 

horregatik, berriro ere sailera jo genuen kontuaren inguruko gure lehen iritzia 

helaraziz eta ustezko adostasun horren berri izan nahian.  

 

6.- Saileko Langileen Kudeaketarako zuzendariak erakunde honetara bidalitako 

azken txostenean aipatzen da Hezkuntza Bereziko langileen artean langile 

askok “gaintitulazioa” dute (enplegu publikoan sartzeko eskatu zitzaiena baino 

titulazio altuagoa, alegia) eta, beraz, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 

ordezkarien zerrendak osa ditzakete sektore horretatik eskaintzak jasotzeko; 

zerrenda horiek, praktikan, sustapen naturala osatzen dute hezkuntza 

zentroaren barnean, izan ere, bertan ez dute sustapenerako bestelako 

formularik. 

 

Bestalde, eztabaidan dauden eskubideak bateratzeko beharra berriro ere 

azpimarratzen du, izaera ezberdina dutela kontuan hartu behar baita, eta 

batzuk besteen gainean ez gainjartzeko beharra ere kudeaketa arrazional batek 

guztiz bateragarriak bihurtzen baititu. 
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Halaber, zera aipatzen du “oreka zail honetan -eskubideak, interesak eta 

asmoak erraztasun handiz gainjartzen eta talka egiten dutenean- langileek 

lehen unetik ondorioez baliatzeko duten eskubidea ezin dute absolutu bihurtu, 

erabiltzen den testuinguruan batzuetan lehentasunez mantendu ere egin behar 

diren beste eskubide batzuekin elkarrekin ez balego bezala.” 

 

Azkenik, saileko ordezkariak zera uste du hizpide dugun jardueraren inguruan 

“ez du aipatutako 10. artikuluaren hitza eta izpiritua murrizten, baldintzatzen 

ezta haren aplikazioa behartzen ere, automatikotasuna bermatuz. 

Automatikotasun hori, gure ustez, ez da modu absolutuan edo berehalakoan 

erabili behar, sektore publikoan sartzeko ohiko egoera bailitzan -ezin dugu 

ahaztu denbora lotura batetik igarotzen direla irakasleen zerrendatik deitzen 

dituzten bakoitzean-, baizik eta agerian dauden elementuekin neurtu behar da:  

ikasleen eskubideekin, modu arrazoituan egindako talde batetik besterako 

igarotzearekin eta automatikotasun horren esanahiarekin sektore horren 

zerrendetako irakasle eskaintzen kudeaketan.” 

 

 Txostenean ez denez aipatzen sindikatuko ordezkariekin gaiaren inguruan 

izandako ustezko adostasuna, egiaztatu genuen Eusko Jaurlaritzako 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko irakasle eta hezkuntza langileen 

taldeko hitzarmenean, interesduna horren aplikazio eremuan dagoelarik, ez 

dagoela gaiaren inguruko xedapenik. 

 

Horren guztiaren aurrean, gure epaitze parametroen eta eskura dugun 

informazioaren babesean, honako gogoetak eskaintzen dizkizut: 

 

 

Gogoetak 

 

1.- Eztabaidatik kanpo dagoen eta abiapuntu gisa dugun kontua da herri 

administrazioek euren antolamendua diseinatu eta modelatzeko ahalmena, hau 

da, antolamendu juridikoak herri administrazioari emandako esleipena haren 

zerbitzuak antolatzeko interes publikoa lortze aldera. 

 

Konstituzioaren aginduek eta legezko erreserbaren inguruek mugatzen badute 

ere, ahalmen horrek eskumeneko izaera nabarmena izaten jarraitzen du, 

jurisprudentziak berak berretsita, baina ez dugu alde batera utzi behar 

jurisprudentzia hori horrek izan behar dituen muga orokor eta zehatzak aginduz 

zehazteaz ere arduratu dela. Bere giza baliabideen ordenamenduaren kasu 

zehatzean, alor honetan herri administrazioei atxikitako estimazio libreko 

eremua mugatuta dago, besteak beste, langile publikoen eskubideekin. 

 

Ikuspuntu horretatik, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 

Sailak kexagileak, eskaintzen zitzaion lanpostua eskuratzekotan, libre utzitako 

lanpostua ahalik eta azkarren betetzeko duen kezka aldekotzat jotzen badugu 
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ere, batez ere kontuan hartuta Hezkuntza Bereziko lanpostua dela eta esparru 

horretan ikasleek babes eta arreta berariazkoagoak eskatzen dituztela, gure 

azterketan ezin ditugu ahaztu lanpostu horietara atxikita dauden langileen 

eskubideak, argi denez, errespetatu beharrekoak, batez ere, hizpide dugun 

kasuan bezalaxe, aipatutako jarduerarekin horiei kalteak eragiten zaizkienean. 

 

Ez dago inolako zalantzarik, gure aurrekarietan aurreratu dugun moduan, 

jarduera horrek, kexagileari kategoria gehiagoko lanpostuen bidez profesionalki 

promozionatzeko aukera ukatzeaz gain (administrazioak berak onartzen du 

horixe dela langileek profesionalki promozionatzeko duten formula bakarra), 

atzerapauso nabarmena eragin dio ikasleen ordezkaritza zerrendan, izan ere, 

berak nahi zuenaren moduko ordezkapenak hautatu ahal izan dituzten 

pertsonek postuak irabazi dituzte.  

 

2. - Herri administrazioen zerbitzura dauden langile finkoen eszedentzien inguruko 

araudia Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bateratua onartzen duen 

martxoaren 24ko 1/1995 LEDaren 45. eta 46. artikuluetan dago. 

 

46. artikuluak bi eszedentzia mota ezberdintzen ditu: borondatezkoa eta 

nahitaezkoa: lehenengoa langileari onartzen zaio enpresan gutxienez 

urtebeteko antzinakotasuna izanez gero, eta bi eta bost urte arteko epean 

borondatezko eszedentzian kokatzeko aukera onartzeko eskubidea dauka, eta 

nahitaezkoak postua mantentzeko eta horren indarraldiaren antzinakotasuna 

zenbatzeko eskubidea eskaintzen du eta lanera joatea eragozten duen kargu 

publiko baterako esleipen edo hautapenarengatik eskaintzen da. 

 

Estatutuak ez du bere gain hartzen bateraezintasunagatiko eszedentzia, izan 

ere, abenduaren 36ko 53/1984 Legea indarrean sartu zen arte ez zen sektore 

publikoko langile finkoen bateraezintasunaren arazoa aurkeztu. Langile horiei, 

Konstituzio Auzitegiak adierazi duen moduan, funtzionarioei dagokien 

erregimen bera aplikatzen zaie. 

 

3.- Egia da ere, hasiera batean jurisprudentziak, borondatezko eszedentzien 

barnean, bateraezintasunagatiko eszedentzia gaineratu zuela (guztiengatik, 

1988ko urriaren 25eko, 1990ko abenduaren 13ko eta 1990eko otsailaren 

22ko Auzitegi Nagusiko Epaiak), hala ere, eszedentzia hori berariazko lege 

batetik etortzeak horren tratamendu berezia eskatzen du, eta hala bada, 

jurisprudentziak ondoren kontsideratu zuen ez duela borondatezko izaerarik, 

Langileen Estatutuaren 46. artikuluaren zentzuan, baizik eta eszedentzia 

bereziarena, izan ere, legez ezartzen da legeak horretarako ezarritako 

aurrekontua betetzen denean. Izaera berezi hori bi jarduera publikoetan aldi 

berean zerbitzua eskaintzeari dagokio eta beraz, eszedentzia egoeran ezarri 

behar da bigarren mailako jarduera publikoan. 
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Beraz, azken finean, figura berri bat da: bateraezintasunagatiko eszedentzia, 

izaera berezia duena, borondatezko edota nahitaezko eszedentziaren 

izendapena eta ondorioak ezarri ahal izan gabe, eta Estatutuaren 45. 

artikuluaren 6. zenbakian legezko babesa duena (1991ko azaroaren 18ko 

Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiko Epaia eta zentzu berean 1995eko 

abenduaren 4ko Andaluziako Justizia Auzitegi Nagusiko Epaia). 

 

Era berean azaltzen da Gaztela Mantxako Justizia Auzitegi Nagusiaren irailaren 

6ko 843/1996 zenbakiko epaia: 

“(…) 

Egia da gertatzen den egoera, 1984ko abenduaren 26ko bateraezintasunei 

buruzko Legearen ondorioz sortuta (lan esparruan aplikagarria, 2.2. 

artikulutik argi eta garbi ondorioztatzen den moduan, bigarren enplegatzaile 

publiko baten kontura jarduera bat hasteagatik), ez dela nahitaezko 

eszedentziarena berez -hau da, Langileen Estatutuaren 46.1. artikuluan 

araututakoaren arabera-, baizik eta, sektore publikoan bi jarduera aldi berean 

betetzeko bateraezintasunak egoera berezi bat eragiten du, hainbat 

doktrinek egoki legezko eszedentzia gisa deiturikoa (hala nola, Plomeque, 

Álvarez de la Rosa), borondatezko eta nahitaezko eszedentzia ez dena eta, 

legezko erabaki bidez, langilea eszedente egoeran mantentzen duena 

hautatu duen lanpostuan, hautatutako bigarren lanpostuan zerbitzua 

eskaintzen duen bitartean, bigarren jarduera amaitzean beste lanpostuan 

berriz hasteko eskubidearekin, beraz, …(…). 

Beraz, argi dago eszedentzia egoera horretara pasatzean ez dagoela lehen 

enplegatzaile publikoaren borondatearen edo erabakiaren mende, izan ere, 

legezko xedapen batean oinarritzen da. 

(...)” 

 

4.- Auzitegien ustez bateraezintasunagatiko eszedentziaren aitorpena 

administrazioaren borondatearen mende ez dagoenez, legearen mende baizik 

eta, hizpide dugun kasuan, bi lanpostuak (kexagileak titular gisa betetzen duen 

lanpostua eta aldi baterako bete nahi duena) herri administrazio berean 

erantsita daudenez, pentsa dezakegu nahikoa litzatekeela berak eta antzeko 

egoeran dauden pertsonek, aldi berean, lanpostu berria hartzeko eta aipatu 

dugun araudian xedatutako bateraezintasunagatiko eszedentzia egoerara 

pasatzeko borondatea adieraziko balute, sailak egoera hori aitortzeko 

beharrean egon dadin adierazpen horiek egiten diren momentuan. 

 

Erreklamazioaren helburuaren eta aurreko ataletan azaldutako gogoeten arabera, 

honako ondorioak helarazten dizkizugu 
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Ondorioak  

 

 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak haren 

plantillan hutsik dauden lanpostuak ahalik eta lasterren betetzeagatik -bereziki 

Hezkuntza Bereziaren alorrari dagozkion lanpostuak direnean- duten kezka 

ulertzen eta harekin bat egiten dugu. 

 

Hala eta guztiz ere, kexa hau aztertzean ondorioztatu dugu 

bateraezintasunagatiko eszedentziaren aitorpena interesdunak eskatu eta bi 

egun ondoren ematea 12:00etatik aurrera egiten denean, ez dela konponbide 

baketsua kontu hau bideratzeko. Gainera, ez da zorrozki egokitzen aplikagarria 

den araudian xedatutakoari eta, kasu batzuetan, harekiko interesa duten 

langileengan kalteak eragiten ditu. 

 

Hori dela-eta, gure ustez, saila ahalegindu beharko litzateke bere kezka horien 

eskubideekin bateratzen, ikasleen ordezkapenerako eskaintzak 12:00ak baino 

lehen eginez edo bertatik eskaintzen diren lanpostuetara berehala sartzeko 

eskaera kenduz. 

 

Nolanahi ere, irizpide horiek eta beste batzuk hartzeko sindikatuen 

ordezkaritzarekin negoziatu beharko zela uste dugu. 

 

 

 

 


