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2. GORDETAKO KUOTA: PERTSONA EZGAITUAK EAEKO

ENPLEGU PUBLIKORA HELTZEKO SUSTAPEN NEURRIA

Europako Batasunaren Kontseiluak pertsona ezgaituen urte europarra aldarrikatu
du 2003a eta bere helburuen artean, ezgaitasunen bat daukaten pertsonek
bereizkeriaren aurrean babesa izateko eta euren eskubideez bete-betean eta modu
zuzenean gozatzeko daukaten eskubideaz sentsibilizatzeaz gain, pertsona ezgaituen
aukera berdintasuna sustatzeko behar diren neurriei buruzko hausnarketa eta eztabaida
bultzatzea dago.

Aldarrikapen hori, bada, pertsona ezgaituen aldeko jarduketa-lerro finkatuaren
barruan sartzen da. Jarduketa horrek, hain zuzen ere, gizarteratze oso-osoa lortu nahi
du neurri positiboen bidez, ezgaituek euren eskubideak benetan erabiltzea bermatzeko,
halaxe defendatzen baitu Europako Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Agiriak.

Pertsona ezgaituen gizarteratze osoa lortzeko borroka horretan, lana eta lanbidea
funtsezko elementuak dira aukera berdintasuna bermatzeko eta laguntza erabakigarria
dira bizitza ekonomiko, kultural eta sozialean bete-betean parte har dezaten, bai eta
euren garapen pertsonalerako ere.

Zalantza barik, hori da ekimen zehatzago batzuek aurrera egitearen arrazoia, hala
nola Kontseiluaren 2000ko azaroaren 27ko 2000/78 EK Arteztaraua, lanean eta
lanbidean tratu berdintasunerako esparru orokorra ezartzeari buruzkoa – arlo publikoan
eta erakunde publikoetan ere aplika daitekeena –. Arteztarau horren 7.2. artikuluak
beren beregi ezartzen du, pertsona ezgaituei dagokienez, berdintasun hastapena ez
dela oztopo izango pertsona horiek lan arlora heltzea babesteko edo bultzatzeko
xedapenak edo erraztasunak sortzeko edo mantentzeko neurrientzat.

Hala ere, Europako Batasunaren Kontseiluak 2003. urterako egin duen
gonbidapena kontuan hartuta, Ararteko erakundeak pertsona ezgaituen aldeko ekimen
horrekin bat egin nahi du, beste jarduketa zabalago eta garrantzitsuago batzuetan jarraitzea
nahi dugun gomendio orokorrarekin. Horren bidez, Euskal Herriko administrazio
publikoen arreta orain arte pertsona ezgaituak enplegu publikora heltzea sustatzeko
erabili diren neurriekin aurrera egiteko beharrizanera erakartzen ahaleginduko gara,
batez ere gordetako plazen kuotaren inguruan.

Hasieran geneukan iritziak bultzatu gaitu horretara. Izan ere, iritzi hori sendotu
egin da gurearen pareko erakundeek egindako txostenak irakurri ondoren (adibidez,
Herriaren Defendatzailearen otsailaren 25eko 15/1997 Gomendioa, pertsona ezgaituak
funtzio publikora heltzeari buruzkoa), bai eta pertsona ezgaituak enplegu publikora
heltzearen jarraipen berezia egiten ari diren beste erakunde batzuk egindakoak aztertu
ondoren ere (Ezgaitasunari buruzko Errege Patronatua). Erakunde horiek zalantzarik
egin gabe adierazten dute gordetako kuotak eragin txikia izan duela enplegu publikoan.

* * *

Jakina denez, Konstituzioaren testuak funtsezko eskubidetzat jotzen du herritarrak
lanpostu publikoetara berdintasunean eta merezimendu eta gaitasunaren printzipioen
arabera heltzeko eskubidea (Espainiako Konstituzioaren 23.2. eta 103. artikuluak).

Hala ere, Konstituzioak berak neurri positiboak aplikatzeko aukera ematen du,
merezimendu eta gaitasunari buruzko printzipio horien aplikazio soila modulatzeko, ez
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bakarrik pertsona ezgaituentzako babes zehatza ezartzen denean, herritar guztiek
dauzkaten eskubideez goza dezaten (49. art.), ezpada, batez ere, berdintasun
konpentsatorioaren ideia berea egiten denean eta botere publikoak berdintasun
eraginkorra lortzeko baldintzak sustatzera behartuta daudenean, bete-betean lortzea
zailtzen duten oztopoak kenduta (9.2. art.).

Alde horretatik, gaur egun baketsua da onartzea enplegu publikora heltzeko
berdintasunik ez dela bermatzen –ezgaitasunen bat daukaten pertsonak direnean–
merezimendu eta gaitasunaren inguruko baldintza objektiboak soilik aplikatuta. Aldiz,
uste nagusia da ezgaitasunak modu naturalean apurtzen duela berdintasuna, eta
berdintasun hori lehengoratzeko bereizketa positiboko neurriak behar direla; horien
artean gordetako kuota dago.

Horrela adierazi du Auzitegi Konstituzionalak berak, urriaren 3ko 269/1994 epaian
(1994/269 AKE). Epai horretan ezgaitasunen bat daukaten pertsonen aukera
berdintasuna sustatzeko neurriak bidezkoak direla adierazten du:

“…Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluan aipatzen diren faktore
bereizgarrien zerrenda itxita ez  dagoenez gero, argi dago minusbaliotasun
fisikoa bereizketarako benetako arrazoi izan daitekeela. Hain zuzen ere
bereizketarako faktorea izan daitekeelako, eragindako taldeen enpleguan
ondorio larriekin, legegileak eta nazioarteko arauak (LANEren 159.
Hitzarmena) minusbaliotasunen bat daukaten pertsonen aukera berdintasuna
sustatzeko neurriak hartzea legezkotzat jo dute, hau da, pertsona moduan
garatzea arriskuan dagoen bizitza sozialaren arlo ugaritan abiapuntu-egoera
kaltegarrian dauden pertsonen funtsezko berdintasuna lortu nahi dutenak.
Hortik dator neurri horien eta EKaren 9.2. artikuluan ezarritakoaren eta,
zehazki, EKaren 49. artikuluaren arteko lotura estua (…).
Orain arte esandakoa laburtzeko, argi dago lan-eskaintza batean ehuneko
lanpostu batzuk gordetzeak eta lanera heltzeko zailtasun handiak dauzkan
talde batentzat gordetzeak (...) ez duela EKaren 14. artikulua hausten. Hortaz,
bidezkoa da orain interesatzen zaigun ikuspuntutik, eta gainera EKaren 9.2.
artikuluan ezarritakoa betetzea dakar, Estatuaren izaera sozial eta
demokratikoarekin bat etorrita (EKaren 1.1. art.).”

Konstituzioaren erreferentzia horrekin, ez da arraroa funtzio publikora heltzeak
estatuan izan duen garapen legalak pertsona ezgaituentzako neurri positiboen aukera
sartu izana, batez ere gordetako kuota ezartzeari buruzko neurri hori.

Zehazki, Funtzio Publikoa aldatzeko neurriei buruzko abuztuaren 30/1984
Legearen hemeretzigarren xedapen gehigarriak, uztailaren 28ko 23/1988 Legearen
bidez hedatutakoak, hauxe ezartzen du:

“Enplegu publikoaren eskaintzetan, ehun lanpostu hutsetik gutxienez hiru
gordeko dira ehuneko hogeita hamahiruko minusbaliotasuna edo handiagoa
daukaten langileek betetzeko, apurka-apurka estatuko administrazioaren ehun
lanpostutik bira heldu arte. Hala ere, langile horiek hautaketa probak gainditu
beharko dituzte eta egoki denean minusbaliotasun gradua egiaztatu beharko
dute...”
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Agindu horretan arlo bi azpimarratu behar ditugu: alde batetik, estatuko
administrazioaren ehun langiletik bi langile ezgaituak izatera heltzeko helburu nagusia
eta, bestetik, enplegu publikoaren eskaintzek (hemendik aurrera EPE) gutxienez ehun
lanpostutik hiru gorde beharra ehuneko hogeita hamahiruko minusbaliotasuna edo
handiagoa daukaten langileentzat.

EKaren 149.1.18. artikuluaren ondorioetarako, xedapen gehigarri hori ez dela
funtzionarioen estatutu erregimenaren oinarria zehaztea garrantzitsua da eta, horregatik,
euren funtzio publikoa arautzeko moduan dauden autonomia erkidegoek ez dutela bete-
betean jarraitu behar. Hala ere, estatuaren aurrekari horretatik oso autonomia erkidego
gutxi aldendu direla erakusten digu errealitateak.

Hain zuzen ere, EAEn Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989
Legearen zazpigarren xedapen gehigarriak estatutako legea kopiatu du gutxi
gorabehera:

“Enplegu publikoaren eskaintzetan, euskal Administrazio Publikoek,
horretarako jarritako lanpostu hutsen ehuneko hiru baino gutxiagokoa ez den
kupoa ehuneko hogeita hamahiruko edo haundiagoko ermaintasun-maila duen
langilegoz betetzeko gordeko dute, horri dagokion Administrazioko giza-
baliabide guztien ehuneko bi bete arte…”

Lehen esan dugu EAEn bezala, autonomia erkidego gehienek jarraitu diotela
estatuko araudiari gordetako kuotaren inguruan. Horrela, bada, oso gutxi izan dira
tratamendu bereizi eta bakarra aukeratu dutenak: Balearrak, Gaztela eta Leon, Gaztela-
Mantxa, Katalunia, Madril eta Murtzia. Ez nahasteko, Katalunia eta Gaztela-Mantxako
adibideak aztertuko ditugu.

Katalunian Neurri Fiskal eta Administratiboei buruzko maiatzaren 26ko 4/2000
Legeak (era berean funtzio publikoaren arloan Katalunian indarrean zeuden lege testu
zehatz batzuen aginduak testu bakarrean biltzea onartzen zuen urriaren 31ko 1/1997
Legegintzako Dekretua aldatzen duena) Generalitatearen gobernuak pertsona ezgaituak
funtzio publikora gainerako hautagaien egoera berdintasunean heltzeko behar diren
neurriak sustatuko dituela ezarri du eta, horretarako, enplegu publikoaren eskaintzetako
gehienez ere ehuneko bost lanposturen gordetako arautuko du, ehuneko lanpostu bi
ezgaitua izatearen egoera legala onartuta daukaten pertsonek bete ditzaten.

Horrela, praktikan EPEak izan arren garrantzitsuak gordetako kupoa modu
eraginkorrean aplikatzean, arautze horrek lehen Katalunian zegoen aurreikuspena
sendotzen du –estatuko araudiaren antzekoa, gehienez ere ehuneko hiru lanpostu
gordetzea proposatzen baitu– eta gehienez ere ehuneko bost lanpostu huts gordetzeko
aukera ematen du.

Erabatekoagoa da, zalantza barik, Gaztela-Mantxako araudia. Hain zuzen ere,
martxoaren 4ko 1/1999 Legeak aldatutako Gaztela-Mantxako Erkidegoetako
Batzordearen Funtzio Publikoaren Antolaketari buruzko abenduaren 13ko 3/1998
Legearen bederatzigarren xedapen gehigarriak ezarri du enplegu publikoaren eskaintzetan
gutxienez ehuneko bost lanpostu huts gordeko direla % 33ko minusbaliotasuna edo
handiagoa daukaten pertsonek betetzeko; hartara, apurka-apurka lanpostu guztien %
2a lortuko da. Beraz, gordetako edozein kuota ezin izango da lanpostu hutsen % 5a
baino txikiagoa. Aurreko adibideetan ikusi dugunaren alderantzizkoa gertatzen da hemen,
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erkidegoak idazketa positiboa erabili du eta gutxieneko muga ezartzen du, hain zuzen
ere ehuneko bost lanpostu huts.

Orain arte, pertsona ezgaituak enplegu publikora heltzea sustatzeko, gordetako
kuota bereizketa positibotzat ezartzen duten arauak ikusi ditugu.

* * *

Aurreko lerroetan gomendio hori egitera bultzatu gaituen arrazoia aipatu dugu,
eta gurearen pareko erakundeek eta pertsona ezgaituak enplegu publikora heltzearen
jarraipen-lanetan jarduera luzea daukaten beste erakunde batzuek uste bera daukatela
esan dugu, hau da, kuota bat gordetzearen neurri positibo horrek eragin txikia izan
duela. Orain da horretan eragin duten faktoreak zeintzuk izan diren zehazteko edo,
gutxienez, iradokitzeko, sasoia.

A) Lehenengo eta behin, gordetako kuota horrekin egin den gutxieneko
planteamendua aipatu behar da.

Hain zuzen ere, ez da zalantzan jarri proposatutako ehunekoa azken helburua
izatea, langile publiko guztien artean pertsona ezgaituek izan behar duten okupazio-
indizearekin alderatuta. Errealitateak erakusten digu autonomia erkidego guztiek,
salbuespenik gabe, erabili dutela estatuko araudian funtzio publikoa aldatzeko neurriek
ezarritako % 2ko portzentajea, eta ez dago horren inguruko beste ekimenik.

Hala ere, datu horrek ez du alarma handirik sortu behar. Izan ere, pertsona ezgaituak
enplegu publikora heltzearen jarraipen berezia egiten ari diren erakundeen diote gaur
egun erabiltzen den gordetako kuota (behintzat orokorrena, % 3koa) ez dela batere
nahikoa proposatutako helburua lortzeko, hau da, pertsona ezgaituak ehun langile
publikotik bi izatera heltzea, batez ere gaur egun enplegu publikoa murriztearen aldeko
egoera kontuan hartuta.

Hori dela eta, gutxieneko planteamendu hori askoz kezkagarriagoa da gordetako
kuotak izan behar duen portzentajeari dagokionez, pertsona ezgaituen enplegu indizearen
inguruan lortu nahi den azken helburuari dagokionez baino.

B) Bigarrenik, pertsona ezgaituak enplegu publikora heltzeko gordetako kuotak
daukan eragin txikia hainbat EPEtan iragarri eta deitu diren sarrera prozeduretan modu
orokorrean ez aplikatzearen ondorio izan daiteke.

Beharbada gordetako kuota modu orokorrean ez aplikatzea zelan edo zertan ageri
den azaltzea komeni da.

Bada, batzuetan, modu orokorrean ez aplikatze horren ondorioz kidego, eskala,
maila batzuetako deialdi batzuetan, segur aski EPE osoko datu globalak aipatu barik, ez
da gordetako kuota aplikatu, iragarritako lanpostu hutsak gutxi izateak (30 baino gutxiago)
% 3ko portzentajea aplikatzea ahalbidetzen ez zuenaren ustean. Imajinatu ditzagun
teknikarien oso kidego zehatzetako deialdiak, lanpostu huts gutxirekin.

Era berean, modu orokorrean ez aplikatze horren eraginez gordetako kuota
lanpostua jabetzan hartzen denean eta txanda askeko lanpostuetan baino ez da aplikatu;
neurri horrek enplegu publikoa sustatzearekin lortu nahi duen helburuak, ostera,
beharrezko egiten du aldi baterako lanpostuak eta barne sustapeneko lanpostuak direnean
ere. Prozedura berrietan eta EPEetatik kanpo dauden prozeduretan ere ezin da gordetako
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kuotaren sistema aplikatzea baztertu, adibidez enplegu planetan.
Beste batzuetan, aldiz, gordetako kuota ez aplikatzea pertsona ezgaituak lanpostu

zehatz batzuk betetzeko bateraezintasun funtzionala izateari buruzko aurreiritzien
erantzuna izan zitekeen. Jarrera horiek, agian oinarri sendorik gabe, pertsona ezgaituak
zenbait lanpostu publikotara heltzea zaildu dute. Hortaz, gordetako kuota horrez gain
beste neurri osagarri batzuetan sakondu behar da, adibidez lanpostu publiko zehatz
batzuetara heltzea antolatzeko beharra, oinarritzat irizpide egiaztatuak eta probatuak,
bateragarritasun funtzional zorrotza daukatena, hartuta.

C) Azkenik, gomendio honen norainokoa gainditzen duen eztabaida erakargarria
zabaltzen duen arren, gordetako kuotaren eragin txikiak pertsona ezgaituentzako
erreserbak berak benetako edukirik ez edukitzearen susmoa sortu duela aipatu
behar dugu. Izan ere, beharrezko egokitzapenik ez egotearen ondorioz (ez bakarrik
proben konfigurazioan, baizik eta baliabide eta denboren egokitzapenean, prozesua
gainditzeko atalase desberdinduetan eta abarretan ere) gordetako txandako hautagaiek
gainerako hautagaientzat ezarritako maila gainditu behar dute.

* * *

Hainbat faktore aipatu ditugu eta, lehen azaldu dugun moduan, gure ustez eragin
negatiboa daukate gordetako kuotak, hau da, pertsona ezgaituak enplegu publikora
heltzea sustatzeko neurri positiboak, daukan eraginkortasun txikian. Hori dela eta,
Ararteko erakundeak egoki deritzo Euskal Herriko administrazio publikoei iradokizun
hauek bidaltzea:

• Gaur egun pertsona minusbalituentzat gordetako kuotak daukan portzentajea
igotzeko egokitasuna eta, egoki bada, legeen aldaketa bultzatzea.

• Gordetako kuotaren aplikazioa funtzio publikora heltzeko era guztietako
prozedura eta deialdietara zabaltzea (behin betiko lanpostuak, aldi baterakoak,
txanda askea, barne sustapena, enplegu planetatik eratorritako prozedurak,
etab.).

• Gordetako kuotaren aplikazioa ahalik eta kidego, eskala eta maila gehienetara
zabaltzea. Salbuespen bakarra bateragarritasun funtzionalaren inguruko irizpide
zorrotzek justifikatutako kasuak izango lirateke.

Era berean, erakunde honek uste du egoki dela Euskal Herriko administrazio
publikoak hauei buruz sentsibilizatzen ahalegintzea:

• Gordetako lanpostuen portzentajearen xehetasunak EPEek adieraztearen
egokitasuna – deitutako kidego, eskala eta maila bakoitzaren arabera, bai eta
txanda desberdinen arabera (askea, barne sustapena) –; hartara, pertsona
ezgaituak enplegu publikora heltzea sustatzeko neurri positibo honek daukan
eragin praktikoa hobeto aztertu eta jarraitu ahal izango da.

• Beharrezkoak diren egokitzapen neurri guztiak aurrera eramateko egokitasuna
–proben konfigurazioari eta proba horiek egiteko neurriei dagokienez–, gordetako
kuota horri benetako edukia emateko.
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• Pertsona ezgaituak enplegu publikora heltzearen inguruko organo aholku-emailea
eratzea EAEn, Funtzio Publikoaren Euskal Kontseiluaren bitartez edo egoki irizten
zaion beste edozein formula erabilita.




