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Arartekoaren 2022R-1671-20 Ebazpena, 2022ko irailaren 8koa. Horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio berariaz eta modu 

arrazoituan ebatz ditzala, ezarritako prozedurari jarraikiz eta gehienez hiru 

hilabeteko epean, irakasleen ordezkapenetarako zerrendan sartzeko eta hortaz 

interesdunak sartzeko baldintzak aldatzeko bi eskaera. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. 1.1. Pertsona batek (…) Arartekoaren laguntza eskatu zuen Eusko 

Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Euskal Autonomia Erkidegoan behar diren 

unibertsitatez kanpoko aldi baterako irakasleen plazak betetzeko hautagaien 

zerrendaren kudeaketaren harira egin duen jarduketa bat dela eta. 

 

Zehazki, pertsona horrek adierazi zuen ez zegoela ados berak zuen titulazioari 

(Elektronikako Ingeniaritza, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta 

Teknologia Fakultatean lortutakoa) 2. kidetasuna eman izanarekin Fisika eta 

Kimikako espezialitatean irakaskuntza-lanak burutzeko zerrendan sartzeko 

ondorioetarako. 

 

Kexa-idazkian adierazi zuenez, 2020an, beste titulazio batzuen kalifikazioa 

aldatu zen espezialitateetara sartzeko gaikuntzari dagokionez7, eta, horien 

artean, Ingeniaritza Elektronikoko Graduarena, zeina, jarduketa horren 

ondorioz, Fisika eta Kimikarako 1. kidetasuna izatera pasa baitzen. Ez zen 

pertsona honek aipatzen zuen titulazioaren kasua, izan ere, kasu horretan 

kalifikazioa ez zen aldatu. 

 

Bere ustez, erabaki horrek ez zituen kontuan izan Elektronikako Ingeniaritzaren 

berezko ezaugarriak, izan ere, alde batetik, Ingeniaritza Elektronikoko 

Graduaren aurrekari hurbila zelako, aurrekoa ordeztu zuena eta orain kidetasun 

hobea ezarri zuena, eta beste alde batetik, bere ikasketa-planak prestakuntza 

garrantzitsua eskaintzen zuen arlo horretan, bertan erabat gauzatzen baitzen 

Fisikako lehenengo zikloa. 

 

                                                 
7 Ebazpena, 2020ko martxoaren 2koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, zeinen bidez aldatzen baita 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko Aginduaren III. eranskina 

«Titulazioen eta espezialitateen taula»; agindu horren bidez onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko 

unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan egon daitezkeen aldi baterako irakasleen beharrak estaltzeko 

hautagaien zerrenda kudeatzeko araudia. 
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Pertsona horrek baieztatu zuenez, urte horretan bertan beren-beregi eskatu 

zuen bere titulua 1. kidetasunarekin kalifikatu zedila Fisika eta Kimikako 

espezialitaterako, baina orain arte ez du berariazko erantzunik jaso. 

 

1.2. Arartekoak Hezkuntza Sailak gai horren inguruan zuen iritzi arrazoituaren 

berri jasotzeko eskaera egin zuen. 

 

Sail horrek adierazi zuenez, Elektronikako Ingeniaritza izan arren Ingeniaritza 

Elektronikoko Graduaren aurrekari hurbila, beharrezkoa zen kontu hori 

erregulatzen duen titulazio akademikoen eta irakaskuntza-espezialitateen 

zerrendaren eranskina aldatzeko araudian ezarritako prozeduraren8 menpe 

jartzea, eta horretarako eratutako batzordeak azter zezala. Bidalitako 

txostenean, amaitzeko, honako hau azaltzen zen: 

 

“Por último, cabe añadir, que la petición presentada por (…), será evaluada junto con otras, en 

las próximas reuniones de la Comisión y seguirá la vía de tramitación mencionada en el primer 

párrafo del presente informe con el objetivo de recoger en una resolución las modificaciones a 

la tabla de titulaciones del Anexo III.” 

 

1.3. Beranduago, Arartekoak Langileen kudeaketako zuzendariaren 2021eko 

martxoaren 3ko Ebazpenaren9 argitalpenaren berri izateko aukera izan zuen, 

zeinak 2021-2022 ikasturte akademikotik aurrera ondorioak izango zituzten 

titulazioen aldaketak jasotzen baitzituen; bertan, hala ere, ez zen aipatzen 

Elektronikako Ingeniaritzarik. 

 

Egoera horren ondorioz, erakunde honek kexak hizpide zuen eskaeraren 

egoeraren inguruan galdetu zuen berriro. Gure idazkian Arartekoak aurretik 

izapideturiko beste espediente batzuk aipatzen ziren, zeinetan Arartekoak 

dagoeneko eman baitzuen irakaskuntza-espezialitateetan sartzeko titulazio 

akademikoak kontuan hartzeari buruzko eskaerak aztertzeko eta ebazteko 

prozedurari buruzko iritzia; horren adibide da 2020ko martxoaren 3ko 

Ebazpena10. 

                                                 
8 Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan egon daitezkeen aldi baterako 

irakasleen beharrak estaltzeko hautagaien zerrenda kudeatzeko araudia, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako 

sailburuak 2012ko abuztuaren 27an emandako Aginduaren bidez onartu zena. 
9. bazpena, 2021eko martxoaren 3koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen baita 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko Aginduaren III. eranskina 

«Titulazioen eta espezialitateen taula». Agindu horren bidez onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko 

unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan egon daitezkeen aldi baterako irakasle-beharrak estaltzeko hautagaien 

zerrenda kudeatzeko araudia. 
10 Arartekoaren ebazpena, 2020ko martxoaren 3koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari 

gomendatzen zaio behar diren bitartekoak ezar ditzala arrazoiak emanez, berariaz eta arrazoizko epe baten barruan 

aztertu eta ebatzi daitezen aldi baterako premiak estaltzeko izangaien zerrenda osatzen duten pertsonak 

irakaskuntza-espezialitateetara sartzeko bidea arautzen duen taulan titulazio jakin batzuk sartzeko eskaerak. 

Eskuragarri hemen:https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2020r-869-19-ebazpena-2020ko-martxoaren-3koa 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2020r-869-19-ebazpena-2020ko-martxoaren-3koa
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Idazki horretan adierazten zen beharrezkoa zela eskaera horiek berariaz eta 

modu arrazoitu eta indibidualizatuan ebaztea, eskaera horiek aurkeztu dituzten 

pertsona guztiei jakinaraziko zaien tresna baten bidez, pertsona horiek 

hezkuntza-administrazioak unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-espezialitateak 

emateko alegatzen duen tituluaren egokitasunaren harira duen jarreraren eta 

egokitasun horrek oinarri dituen arrazoien berri izan dezaten, eta ondorioz, 

beren eskubide eta interes legitimoak defendatzeko aukera izan dezaten, 

ordenamenduak ematen dizkieten berme formal eta material guztiekin. 

 

Ildo horretatik, Arartekoak adierazi zuen kexa eragin zuen eskaera ez bazen 

onartu, ez zela nahikoa gaitasuna ematen duten titulazioen aldaketaren 

inguruko ebazpen orokor bat (atal honen hasiera aipatzen dena bezalakoa) 

argitaratzea, izan ere, erabaki hori beren-beregi jakinarazi beharko litzateke. 

 

Nolanahi ere, eskaera gaitzetsiko ez balitz, erakunde honek Hezkuntza Sailari 

eskatu zion jakinaraz ziezaiola zer jarduketa egingo zituzten titulazioaren 

egokitasunaren ezarpenari eta hori gauzatzeko epeari zegokienez. 

 

Epearen barruan erantzun ez izanagatik egindako errekerimendu arrazoitu 

osagarri bat egin ostean, beste txosten bat sartu zen; bertan, hezkuntza-

administrazioak titulazio akademikoen eta irakaskuntza-espezialitateen 

zerrendaren eranskina aldatzeko araudian ezarritako prozedura deskribatu 

zuen, eta adierazi zuen kexa-espediente hau izapidetzen egon zen denboran 

zenbait titulazio aztertu zirela eta aldaketak egin zirela aipaturiko eranskinean; 

eta honela amaitu zuen: 

 

“No obstante la titulación de (…) no ha sido objeto de análisis por parte de la Comisión en las 

reuniones de este último año, por lo que no se le remitió comunicación alguna. 
 

Por último, cabe añadir que, atendiendo a criterios organizativos del propio Departamento de 

Educación, la Comisión reanudará las reuniones en el próximo curso escolar a fin de continuar 

analizando nuevas titulaciones a incorporar.” 

 

1.4. Nahiz eta erantzun horrek ez zuen zehazten zein momentutan egin ziren 

kontu horretaz arduratzen zen batzordearen bilerak, beste kexa-espediente 

baten izapidetzearen harira, Hezkuntza Sailak erakunde honi jakinarazi zion 

batzorde hori “2022 martxoan/apirilean” deituko zela. Era berean, adierazi 

zuen bere lanen emaitza ofizialki argitaratuko zela hurrengo birbaremazio-

prozesua hasi aurretik. 

 



   
 4  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Arrazoi hori dela eta, Arartekoak hirugarren idazki bat bidali zuen, eta horren 

bidez adierazi zuen esperantza zuela kexa hau eragin zuen nahia aztertuko zela 

eta modu arrazoituan ebatziko zela Elektronikako Ingeniaritzako titulazioaren 

egokitasuna unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-espezialitateak emateko. Era 

berean, galdetu zuen ea azterketa hori dagoeneko egin zen edo egingo zen 

batzordearen bilera horien esparruan. 

 

Kasu honetan, Hezkuntza Sailak erantzun zuen esanez batzordea behin bildu 

zela 2022ko apirilaren hasieran, eta ez zuela aztertu kexa hori eragin zuen 

eskaera. Hala, adierazi zuen 

 

“Batzordeak bilera horretan, ez zuen aztertu (…)ren titulazioa. Aztertu beharreko titulazio-

kopurua kontuan hartuta. Batzorde horrek biltzen jarraituko du, eta espediente honen xede den 

titulua aztertu bezain laster, emaitzaren berri emango zaio interesdunari.” 

 

1.5. Beste behin, Arartekoak berriro jo zuen Hezkuntza Sailera, idazki baten 

bidez. Bertan, espedientearen izapidetzearen mugarri nagusiak jasotzeaz gain, 

modu berezian azpimarratu zen dezente atzeratu zela kexagilearen eskaeraren 

ebazpena, izan ere, lehenengo aldiz gauzatu zuenetik ia bi urte igaro dira, eta 

erakunde honek esku hartu duen arren, ez da aurreikusten inolako 

jarduketarik. 

 

Zentzu horretan, adierazi zen, jasotako azken txostenean azaldutakoa ikusita, 

Arartekoak ezin zuela ondorioztatu, behin 2022ko apirileko lehenengo bilera 

egin ostean, batzordeak laster eta interesdunen eskaerei erantzuna emateko 

beharrak eskatzen zuen erregulartasunarekin biltzen jarraituko zuen, eta ez 

zuen adierazten noiz ebatziko zen berariaz eta modu arrazoituan eskaera. 

 

Idazkian, era berean, Arartekoak administrazio-prozeduren izapidetzeari 

dagokionez gertaturiko justifikaziorik gabeko berandutzea edo interesdunen 

eskaerei eta errekurtsoei ez erantzutea bezalako praktiketatik eratorritako 

ondorio larrien inguruan duen jarrera errepikatu zuen. 

 

Azkenik, Hezkuntza Sailari eskatu zion emateko erakunde honi batzordearen 

bileretarako aurreikusitako daten berri eta galdetu zion ea horietako batean 

kexa eragin zuen eskaera aztertuko zen. 

 

Hezkuntza-administrazioak horri guztiari erantzun zion eta, horretarako, 

baldintza hauetan idatzitako txosten bat bidali zuen: 
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“2022ko apirilaren 21ko txostenean adierazi zen bezala, Batzordea biltzen jarraitzea 

aurreikusten da, ordezkapenak egiteko hautagaien zerrendetan sartzeko aukera emango duten 

titulazio berriak aztertzeko. 
 

Hala ere, hurrengo bilera egitea Hezkuntza Sailaren beraren antolaketa-irizpideen eta lan-

kargaren araberakoa da, eta, beraz, gaur egun ezin dugu data zehatzik zehaztu. 
 

(…)ren kasua aztertu ondoren, Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritzak Batzordearen hurrengo 

bilerako gai-zerrendan sartzea proposatuko du.” 

 

2. 2.1. Bestalde, aurreko paragrafoetan aipatzen den espedientea aztertzen zen 

bitartean, beste pertsona batek (…) Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen 

bere titulazio akademikoa irakaskuntza-lanak burutzeko aintzat hartzeari 

zegokionez. 

 

Baieztatu zuenez, Zuzendaritza Laguntzaren Gradua dauka – Management 

Assistance, Nafarroako Unibertsitatean eskuratua–, bai eta Irakasleen 

Prestakuntzako Unibertsitate Masterra ere. Nolanahi ere, titulazio hori 

irakaskuntza-titulu eta espezialitateen zerrendaren eranskinean jasota ez 

egoteak sare publikoko zein itunpeko ikastetxe pribatuetako irakaskuntza-

lanpostuetara sartzea eragozten zion. 

 

Hori dela eta, 2020ko ekainaren 4an, askotariko espezialitateen harira, bere 

titulazioa onartu zedila eskatu zuen. Zehazki, Ekonomia, Matematikak, Lan-

prestakuntza eta -orientazioa, Enpresen Administrazioa, Merkataritza-

antolaketa eta -kudeaketa, Administrazio-kudeaketako Prozesuak eta 

Merkataritza-prozesuak. 

 

Erantzunik jaso ez zuenez, 2021eko uztailaren 1ean, bere eskaera errepikatu 

zuen, beste idazki baten bidez. Bertan, aurretik azaldu zituen argudioak hedatu 

zituen, eta, halaber, erreferentzia bat sartu zuen bai uztailaren 2ko 

860/2010 Errege Dekretuan11 jasotako irakaskuntzara sartzeko baldintzei 

buruz (bere esanetan, daukan titulazioak baldintza horiek betetzen zituen), bai 

beste autonomia-erkidego batzuetan irakaskuntzako lanpostuak betetzeko 

eskatzen diren titulazioen katalogoari buruz. 

 

Kasu horretan, Hezkuntza Sailaren mezu bat jaso zuen, zeinaren bidez 

jakinarazi baitzioten eskaerak baloratzeaz arduratzen zen batzordeak ez zuela 

aztertu bere eskaera eta dokumentazio osagarria hasierako eskaerari atxikiko 

zitzaiola. 

                                                 
11 860/2010 Errege Dekretua, uztailaren 2koa, derrigorrezko bigarren hezkuntzako edo batxilergoko 

irakaskuntzetan irakasle-lanetan aritzeko ikastetxe pribatuetako irakasleen hasierako prestakuntzaren baldintzak 

arautzen dituena. 
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2.2. Arartekoak idazki bat bidali zion Hezkuntza Sailari eta bertan aurreko 

espedienteen eta arestian aipaturiko 2020ko martxoaren 3ko Ebazpena 

bezalako dokumentuen azterketaren berri eman zion. 

 

Idazkian zerrendaren kudeaketa erregulatzen duen araudian ezarritako denbora-

aurreikuspenetan jartzen zen arreta; horien arabera, titulazio berriak sartzeko 

prozesua ikasturtean zehar garatu daiteke, eta, bereziki, birbaremazio-prozesu 

bakoitza hasi baino lehen. Gainera, ezartzen zen Euskal Autonomia Erkidegotik 

kanpoko unibertsitateetako titulazioei buruzko baliokidetasunen zerrenda 

birbaremazio bakoitza hasi baino lehen argitaratuko dela. 

 

Kasu honetan, kexa aurkeztu zuen pertsonak eskaera egin zuenetik gutxienez 

birbaremazio-prozesu oso bat igaro bazen ere, eskaera ez zen aztertu, nahiz 

eta, gainera, aipatutako espezialitateak etengabe irekita egon, eta, erakunde 

honen iritziz, gehiago atzeratu gabe ebaztera behartzen zuen. 

 

Horren ondorioz, Arartekoak eskatu zuen jakinaraz ziezaiotela zer jarduketa 

egingo zituzten eskaera honen harira, eta pertsona honi erantzun berariazko 

eta oinarritua emateko aurreikusten den epeari buruzko informazioa eskatu 

zuen. 

 

Epearen barruan erantzunik eman ez zuenez, erakunde honek errekerimendu 

osagarri bat egin behar izan zuen, zeina, azkenean, Hezkuntza Sailaren txosten 

baten bidez bete baitzen; txosten horretan irakasleen kidegoetan sartzeko 

deitutako hautaketa-prozesuetan parte hartzearen bidez irakaskuntzako 

edozein espezialitatetako zerrendetan sartzeko aukera aipatzen zen. 

 

Bestalde, eta lehen deskribatutako kasuan bezala, txostenean titulazio berriak 

irakaskuntza-titulu eta espezialitateen zerrendaren eranskinean sartzeko 

prozedura aipatzen zen, eta honako hau adierazten zen: 

 

“Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak aurrera daramatzan prozesuak nahiz horrek sortutako lan 

karga kontuan izanda, une honetan ezin da zehaztu noiz egingo den titulazioen aipatutako 

azterketa.” 

 

2.3. Jarraian, eta, jakin ostean, gorago zehaztu den bezala, gai honetaz 

arduratzen zen batzordea deitua izango zela 2022ko martxoan/apirilean eta 

bere lanen emaitza ofizialki argitaratuko zela hurrengo birbaremazio-prozesua 

hasi aurretik, Arartekoak beste idazki bat bidali zion Hezkuntza Sailari 
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adierazteko, bere ustez, kasu honetan bigarren kexa honek oinarri zuen asmoa 

aztertu eta modu arrazoituan ebatzi beharko litzatekeela. 

 

Hezkuntza Sailari erantzuteko txostenean arestian aipaturiko kexa-

espedientean bidalitako txostenean adierazitakoa errepikatzen zen. Hala, 

adierazi zuen batzordeak bilera bat egin zuela 2022ko apirila hasieran eta 

bertan ez zela aztertu eskaera hau. Era berean, honako hau adierazi zuen: 

 

“Aztertu beharreko titulazio-kopurua kontuan hartuta. Batzorde horrek biltzen jarraituko du, eta 

espediente honen xede den titulua aztertu bezain laster, emaitzaren berri emango zaio 

interesdunari.” 

 

2.4. Kasu honetan, halaber, Hezkuntza Sailera jo zuen berriro adierazteko asko 

atzeratu zela kexagilearen eskaeraren ebazpena (ia bi urte lehenengo eskaera 

egin zuenetik), eta, kexa-espediente baten xede izan arren, ez zekiela oraindik 

noiz aztertuko zen. 

 

Gure idazkian azpimarratzen zen, halaber, ezinezkoa zela ondorioztatzea, 

bidalitako informazioa ikusita, ea batzordeak biltzen jarraituko zuen 

interesdunek egindako eskaerak aztertzeko behar den erregulartasunarekin, 

edo ez bada lortzen ondoriorik eskaera berariaz eta arrazoituta ebazteko epe 

zehatzari dagokionez. 

 

Azkenik, eta Arartekoak administrazio-isiltasunaren inguruan eta prozeduren 

izapidetzean gertaturiko justifikaziorik gabeko berandutzearen inguruan azaldu 

duen jarrera aipatu ostean, erakunde honek batzordearen bileretarako 

aurreikusitako datei buruzko informazioa eskatu zuen eta galdetu zuen ea 

horietako eskaera honen azterketa jasoko zen. 

 

Hezkuntza-administrazioaren erantzun-txostenean arestian aipaturikoak 

bezalako arrazoien berri eman zitzaion erakunde honi; zehazki, honako hauen 

berri: 

 

 Aurreikusitakoaren arabera, batzordeak biltzen jarraituko duela titulazio berriak aztertzeko. 

 Hurrengo bilera gauzatzea Sailaren beraren antolakuntza-irizpideen eta lan-kargaren arabera 

erabakiko dela; hortaz, ezin da data jakin bat zehaztu. 

 Kasu hori hurrengo bileraren gai-zerrendan txertatzea proposatuko dela. 
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Gogoetak 

 

1. Ebazpen honen aurrekarietan deskribatu den bezala, Arartekoak behin eta 

berriz adierazi du bere iritzia administrazio publikoek batzuetan egiten dituzten 

praktikek herritarrei eragiten dizkieten ondorio larriak direla eta, besteak beste 

administrazio-prozeduren izapidetzean justifikaziorik gabeko atzerapena izatea 

edo interesdunek aurkeztutako eskaeren eta errekurtsoen aurrean isiltasunera 

jotzea. 

 

Figura horiek nabarmen kaltetzen dute herritarren posizio juridikoa, eta 

eragozpen nabarmenak sortzen dizkiete eta desabantaila argiko egoeran 

jartzen dituzte, behar bezalako bermeekin planteatu ahal izateko 

eztabaidatutako gaiaren inguruan duten asmoa, bai alderdi materialei 

dagokienez, bai denbora- eta prozedura-alderdiei dagokienez. 

 

Horrela, lehenik eta behin, praktika horiek eragotzi egiten dute interesdunek 

argi, zehatz eta berariaz jakitea zer borondate administratibo dagoen planteatu 

duten uziari eta hura oinarritzen duen argudioari buruz eta, beraz, ez dakite 

zein den administrazioak erabili duen argudio-oinarria eskatutakoa ez 

onartzeko, edo, hala badagokio, prozedura judizial baten aurrean erabili 

beharrekoa uzi hori indargabetzen saiatzeko. 

 

Beraz, inguruabar horrek ezkutatu egiten du administrazio-jarduketaren 

arrazoitzea honako hauei buruzko legezko betebeharren aurka: jarduketak 

behar bezala arrazoituta egotea, ebazpena eskaerekin bat etortzea eta 

sortutako gai guztiak erabakitzea, eta kasu horretan aplikagarri diren lege-

aginduak isiltasunez, iluntasunez edo nahikotasunik gabe aipatuz ebazteari uko 

egitea. Beraz, azken batean, administrazio publikoen jarduna legeari eta 

zuzenbideari erabat men egiteko eta botere publikoen arbitrariotasuna 

debekatzeko printzipio konstituzionalak kolokan jar ditzake. 

 

Beste alde batetik, administrazio-isiltasuneko egoera batean dauden pertsonek 

ez dakite administrazioak zer oinarrizko elementu jakinarazi beharko lizkiekeen 

beren uziaren aurkako erabaki bati errekurtsoa jartzeko, hala nola zer 

errekurtso jarri behar diren, zer administrazio-organori edo organo judiziali 

aurkeztu behar zaizkion eta zer epe duten horiek jartzeko. 

 

Hori guztia dela eta, azken batean, horrelako figurek benetako 

babesgabetasun-egoera eragin dezakete eta egoera hori ordenamendu 

juridikoak debekatzen duela ulertu behar da, eta ez duela lekurik euskal 
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administrazio publikoei eska dakizkiekeen zuzenbidezko estatu sozial eta 

demokratiko baten eskakizunetara egokitutako jardunetan eta 

funtzionamenduan. 

 

2. Hala Konstituzio Auzitegiak nola justizia-auzitegiek jarrera etengabea izan dute 

administrazio-isiltasunaren figura aztertzean, eta nabarmendu dute isiltasun 

negatiboko kasuak ezin direla benetako administrazio-egintzatzat hartu, baizik 

eta interesdunari administrazioaren jarrera ez-aktiboagatik berez eragiten 

zaizkion kalteak baino handiagorik ez eragiteko ezarritako legezko fikzio baten 

adierazpen gisa. 

 

Era berean, eta ebazpen honen aurreko atalean argudiatutakoaren ildotik, 

Konstituzio Auzitegiaren doktrinak administrazio-isiltasuna zalantzan jartzeko 

aukera ematen du konstituzio-manu berberetatik abiatuta. Hala adierazi du, 

behin eta berriz, bere hainbat epaitan, adibidez abenduaren 10eko 239/2007 

Epaian. Horren arabera: 

 

“El deber de la Administración de “resolver expresamente en plazo las solicitudes de los 

ciudadanos entronca con la cláusula del Estado de Derecho, así como con los valores que 

proclaman los arts. 24.1, 103.1 y 106.1 CE”.” 

 

Auzitegi Gorenak ere behin baino gehiagotan aztertu du administrazioaren 

isiltasuna eta administrazio publikoen jarduerarik eza. Adibide gisa, aipatzekoa 

da 2014ko uztailaren 11ko Epaiaren zortzigarren oinarri juridikoa 

(Administrazioarekiko Auzien Salaren 5. atala), honela baitio: 

 

“Formulada una determinada solicitud a la Administración por persona legitimada al efecto (y 

no hay la menor duda que es el caso en el supuesto de autos, como aclara la propia 

sentencia impugnada en su FD 4º), dicha persona tiene derecho a obtener una respuesta de 

aquélla y a que por tanto la Administración se pronuncie sobre su solicitud ( artículo 42 

LRJAP -PAC), sin que pueda consiguientemente permanecer inactiva durante tiempo 

indefinido, como si no se hubiese planteado ante ella la solicitud antes indicada. 
 

Así lo vino a entender acertadamente la resolución judicial impugnada; y ciertamente tal 

exigencia puede deducirse incluso, no sólo de nuestro propio ordenamiento interno, sino 

también del derecho a la buena administración reconocido por la normativa europea (artículo 

41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: con proyección general, no 

obstante lo establecido también por el artículo 51 de dicha Carta, porque resulta difícil 

establecer y explicar un distinto nivel de enjuiciamiento, según se aplique o no el Derecho de 

la Unión Europea por los operadores en el ámbito interno).” 

 

3. Transkribatutako epaiak adierazitako ildotik, erakunde honek egokitzat jotzen 

du hausnarketa labur bat egitea dokumentu horretan aipatzen den 

administrazio onaren printzipioari buruz. 
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Izan ere, administrazio onaren eskubidea nabarmen garatu da Europar 

Batasuneko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren bidez, erkidegoa 

integratzeko prozesuan, eta Europar Batasunaren esparruan oinarrizkoa dela 

adierazi da (Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Kartako 41. artikulua; Karta 

Europar Batasunaren Tratatua aldatzen duen Lisboako Ituna sinatu zenetik Europar 

Batasunaren zuzenbidearen parte da). 

 

Artikulu horren arabera, administrazio ona izateko eskubidearen barnean 

honako hau sartzen da: pertsona orok bere gaia inpartzialtasunez, bidezko 

moduan eta arrazoizko epean tratatzeko eskubidea. Aldi berean, artikuluak 

bere baitan hartzen du administrazioak bere erabakiak arrazoitzeko duen 

betebeharra. 

 

Zuzenbide hori, Europar Batasunekoa bada ere, integratzen ari da Europar 

Batasuneko kide diren herrialdeen ordenamenduetan eta kontuan hartu da 

barne-eremuan emandako zenbait epaietan, hala nola aurreko paragrafoan 

aipatutakoan. 

 

Eskubide horrek administrazio publikoen funtzionamenduaren efizientzia 

hobetzeko duen eraginaren ondorioz, eta, bereziki, gizarte demokratikoetan 

pertsonen eskubideak kudeatzen dituzten zerbitzu publikoetan, Europako 

Kontseiluak estatu kideei zuzendutako gomendio bat ere egin du 

(Recommendation CM/Rec (2007) 7 of the Committee of Ministers to member 

states on good administration1). Gomendio horretan, printzipio eta estandar 

jakin batzuk proposatzen ditu, besteak beste, proportzionaltasun printzipioa, 

arrazoizko epe batean jardutea, edo gardentasunarena. 

 

4. Beste alde batetik, erakunde honek gogorarazi nahi du administrazio-isiltasuna 

edo espedienteen izapidetzean justifikaziorik gabeko atzerapena bezalako 

figurak erabiltzeak bereziki modu negatiboan eragiten duela herritarrek 

harremanak izan behar dituzten herri-administrazioekiko duten gizarte-

pertzepzioan, eta neurri handi batean horrelako gertakariek zaildu egiten duela, 

helburu publiko bat lortzeari dagokionez, administrazio horiek hurbileko 

erakunde, laguntzaile, zerbitzu-emaile eta gizarte aurreratu baten eskakizunen 

mende dauden erakunde gisa duten irudia. 

 

5. Kontuan izanda, hortaz, administrazio publikoek berariaz ebatzi behar dituztela 

interesdunek planteatzen dizkieten kontuak, eta epearen barruan eta erabaki 

horiek hartzeko ezarritako prozedurari jarraikiz egin dezatela, beharrezkotzat 

jotzen da gogoraraztea dokumentu honetan irakaskuntza-espezialitateetara 
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sartzeko titulazioak aldatzen den kasuen harira 2020ko martxoaren 3ko 

Ebazpenaren oinarriak ezarri zituzten gogoetak. 

 

Testu horren bidez, Arartekoak Hezkuntza Sailari gomendatu zion behar diren 

bitartekoak ezar zitzala arrazoiak emanez, berariaz eta arrazoizko epe baten 

barruan aztertu eta ebatzi daitezen aldi baterako premiak estaltzeko 

hautagaien zerrenda osatzen duten pertsonak irakaskuntza-espezialitateetara 

sartzeko bidea arautzen duen taulan titulazio jakin batzuk sartzeko eskaerak. 

Gomendio hori jarraian adierazten direnak bezalako gogoetetan oinarritzen zen: 

 

“1.Aldez aurretik, aipamen txiki bat egin behar da azken urteotan goi-mailako irakaskuntzek izan 

duten bilakaera esanguratsuaren inguruan, horrek eragin handia baitu irakaskuntza horiek 

tartean diren prozeduretan titulazioak baloratzeko moduan. 
 

Horri dagokionez, aurreko sisteman, unibertsitateko titulu ofizialen katalogo bat zegoen, eta 

han biltzen ziren titulu guztiak, kopuru mugatu baten barruan, elementu definitzaileen arabera 

multzokatuta, azken batean, ez zegoelako funtsezko alderik haien artean. 
 

Hala ere, egungo sisteman, unibertsitateek berek gaitasuna dute eman beharreko 

irakaskuntzak eta tituluak sortzeko eta proposatzeko, araudian finkatutako arauei jarraituz, 

baina aldez aurretik katalogo batean zehaztutako mugei lotu gabe. 
 

Praktikan, unibertsitateko ikasketen egungo konfigurazioari esker, tituluen inbentario zabala 

agertu da, eta, hortaz, ez dago aukerarik aldez aurreko zerrenda itxi bat ezartzeko, hala nola 

izangaien zerrenda kudeatzeko araudian aurreikusitako eranskinean jasotako zerrenda, 

titulazioak eta irakaskuntza-espezialitateak lotzen dituena. 
 

Alde horretatik, pentsatzekoa da taula horrek ezin izango duela aldatu gabe iraun. Aitzitik, 

aurreikusi gabeko titulazioak aitortzeko eta kontuan hartzeko eskaerak planteatuko dira 

aurrerantzean ere. 
 

Azaldutakoaren moduko egoera batean eskaera horien guztien azterketa arrazoituaren eta 

ebazpenaren ondoriozko errekerimenduei erantzun beharrak agerian uzten du beharrezkoa 

dela prozedura errazak eta etengabe edo epe laburrean gauzatzeko modukoak proiektatzea, 

erantzun arin eta egokia eman ahal izateko, kontuan izanda horrek ez diola soilik eragiten 

eskabideak planteatzen dituzten pertsonen interesari, baizik eta hezkuntza-sistemaren 

interesari berari ere, funtsezkoa baita zerrendetan espezialitate guztiak irakasteko gaitasun 

nahikoa duten pertsonak egotea. 
 

2. 2012ko abuztuaren 27ko Aginduak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta 

Ikerketa sailburuarenak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe 

publikoetako irakasleen aldi baterako premiak estaltzeko izangaien zerrendaren kudeaketari 

buruzko araudia onartu zuen. 
 

Araudi horren azken xedapenetako bigarrenak titulazio eta baliokidetasun berriak kontuan 

hartzeko prozedura ezartzen du, eta hauxe dio, hitzez hitz: 
 

“Agindu honen bidez, Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari gaikuntza ematen zaio, premia badago 

eta dagokion ebazpenaren bidez, sindikatu-ordezkaritzarekin dagokion negoziazioa egin ondoren, 

ikasturtean zehar eta bereziki birbarematze-prozesu bakoitza hasi aurretik, titulazio berriak sar 

ditzan; hain zuzen ere, III. Eranskinaren titulazioen eta espezialitateen taulan jasotako 
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espezialitateren bat emateko gaitzen duten titulazio berriak. Era berean, lehendik daudenak 

aldatzeko eskumena ematen zaio, akatsak aurkitzen badira edo dagokion txostena egin bada. 
 

Halaber, gaikuntza ematen zaio Zuzendaritza horri zehatz dezan hautagaiek aurkezten dituzten 

Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko unibertsitateetako gradu-titulazioek eta III. eranskinaren 

titulazioen eta espezialitateen taulan agertzen direnek zer baliokidetza izango duten, betiere 

kontuan hartuta aztergai diren titulazioen ikasketa-planak. Birbarematze-prozesu bakoitzari ekin 

baino lehen argitaratuko da finkatutako baliokidetzen zerrenda; argitaratu ere, 

www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ web-orrian eta irakaslegunea ingurunean. 

Baliokidetza horiek agindu honetan araututako ondorioetarako baino ez dira. 
 

Batzorde bat eratuko da horretarako, kide hauek izango dituena: Hezkuntza Berriztatzeko 

Zuzendaritzako teknikari bat, Langileriak Kudeatzeko Zuzendaritzako teknikari bat, Unibertsitate 

Zuzendaritzako teknikari bat, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzako teknikari 

bat eta Hezkuntza Ikuskaritzako ikuskari bat. Batzorde horrek aztertuko ditu sartze berriak, 

aldaketak eta baliokidetzak, eta dagozkion proposamenak egingo dizkio Langileak Kudeatzeko 

Zuzendaritzari. Kasu bakoitzean zer gai aztertu behar den, aholkulari espezialistak izenda daitezke.” 
 

Titulazioak egokiak ote diren aztertzeko eginkizuna, beraz, hezkuntza-administrazioko hainbat 

kudeaketa-arlotako teknikariek osatutako batzorde bati esleitzen zaio, eta batzorde horrekin 

bat egin ahal izango dute, halaber, kasuan-kasuan aztertzen den gaian adituak diren beste 

pertsona batzuek. 
 

Bestalde, aurreikusten da ikasturteko edozein unetan egin ahal izango direla aldaketak 

eranskinean, baina arreta berezia jarriko zaiola horiek birbaremazioa hasi aurretik egiteari, 

prozesu horrek dakartzan ondorio bereziak direla-eta. 
 

3. Oro har, administrazio-prozedurari buruzko araudiak aitortzen du interesdunek eskubidea 

dutela administrazio publiko batean aurkeztu dituzten uziei lotutako berariazko erantzun 

arrazoitua jasotzeko, epe barruan, jakin dezaten zer arrazoibidek eragin duen hartutako 

erabakia hartzea, eta, hala badagokio, ordenamendu juridikoak beren esku jarritako 

errekurtso-bideak balia ditzaten. 
 

4. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-espezialitate jakin bat irakasteko titulazio bat egokia ote 

den zehaztea, hezkuntza-administrazioak horretarako beharrezkotzat jo dituen kredituak bat 

datozen kontuan izanik, eginkizun espezializatu eta objektiboa da, eta izaera teknikoko 

judizioaren bidez betetzen dute gaian adituak diren organoek edo pertsonek. 
 

Hortaz, adierazi dugunez, araudian aurreikusitako prozeduran, hainbat kudeaketa-arlotako 

adituek osatutako batzorde tekniko bati esleitzen zaio eginkizun hori, eta aztertu beharreko 

gai zehatzetako espezialisten laguntza jaso dezake. 
 

Lan hori egin ari dela, batzordeak ahalmena du azterketa definitzen duten elementuak aintzat 

hartzeko, lanbide-eremuari dagozkion irizpideak aplikatzeko eta dagokion erabakia hartzeko. 
 

Hala ere, horrek guztiak ez du esan nahi gaitasun hori baliatzeak edozein interpretazio 

egiteko edo edozein emaitza babesteko erabateko askatasuna ematen dienik; izan ere, 

nolanahi ere, kasu bakoitzeko elementu guztien azterketa xehatu eta indibidualizatuaren egin 

ondoren gauzatu beharko da esleitutako eskumena, modu objektibo eta ez arbitrarioan, eta 

behar bezala arrazoitutako eta arrazoizko argudio logikoetan oinarritutako erabakiaren bidez. 
 

Finean, irizpide tekniko eta objektibo horien argitan eskaerak aztertzeak ezin du ekarri hainbat 

aukera egotea, ondorio bakarra baizik, eta, hain zuzen ere, horixe izango da batzordearen 

proposamena. 
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Egintza horiek arrazoitu egin behar dira, eta, horregatik, erakunde honen iritziz, administrazio-

espedientean jaso beharrekoak dira azterketan erabilitako irizpideak ez ezik erabakiaren oinarri 

diren argudio teknikoak eta emaitzara daramaten arrazoibide zehatzak. 
 

Esate baterako, eta arlo honetako jarduketak azaldutako jarraibideen arabera egin beharra 

agerian uzteko, Arkitektura titulazioa matematikako espezialitatean sartzeko prozesuaren 

berri emango dugu jarraian. 
 

Lehenik eta behin, eskaera hori titulazio berriak kontuan hartzeko eratutako batzordearen 

2016ko martxoaren 8ko aktan aztertu zen. Hezkuntza Sailak aurkeztu du akta hori 

espediente hauek izapidetu bitartean. Erakunde honen ustez, dokumentu horrek ez ditu 

baldintzak betetzen zioen azalpenak izan beharreko zehaztasunari dagokionez, salbu eta 

motibazio hori aparteko dokumentu batean jaso bada. Izan ere, agiri horretan aipatzen da 

alegatutako titulazioen ikasketa-planak aztertu direla, bai eta horiek eman beharreko gaietara 

egokitzen ote diren ere, eta, jarraian, ondorioaren berri eman da zuzenean, azaldu gabe nola 

atera den hura. Arkitekturako titulaziorako, zehazki, hau dio agiriak: “Licenciatura en 

Arquitectura no capacita para impartir Matemáticas, pues la titulación tiene menos de 24 

créditos obligatorios relacionados con la especialidad a impartir.” 
 

Titulazio eta espezialitate hori bera geroago aztertu behar izan zen; izan ere, Langileen 

Kudeaketako zuzendariaren 2017ko martxoaren 16ko Ebazpenean, matematika irakasteko 

gaitzen duten titulaziotzat hartu ziren Arkitekturako Gradua eta Arkitekturaren Oinarrietako 

Gradua, eta 2. kidetasuneko azpiatalean sartu ziren. 
 

Azkenik, Hezkuntza Ikuskaritzaren 2018ko urtarrilaren 29ko txostenean —hura ere 

Hezkuntza Sailak igorri du bere erantzunetako batean—, azterketa zehatzagoa egin ondoren, 

ondorioztatu zen Arkitekturaren Oinarrietako Graduari matematikako espezialitateko 1. 

kidetasuna aitortu behar zaiola, eta erabaki hori Langileen Kudeaketako zuzendariaren 

2018ko martxoaren 13ko Ebazpenaren bidez gauzatu zen. 
 

Arartekoaren ustez, lehenengo jarduketan motibazio-elementu zehatzak adierazteak eta 

interesdunek horiek ezagutzeak aukera emango zukeen beste argudio batzuk emateko, eta, 

ziur aski, orduan hartutako erabakiaren zentzua aldatuko zuketen. Erabaki hori handik gutxira 

zuzendu izanak frogatzen du hori. 
 

Arrazoitzeko eskakizunei dagokienez, Arartekoak, espediente hauetako bat izapidetzean, 

adierazi du beharrezkoa dela eskaeretako baten azterketa sakonagoa egitea, titulazioa eta 

espezialitatea bat datozen ala ez erabakitzeko, argudio tekniko eta objektiboetan oinarrituta. 
 

Zehazki, Arkitekturako titulazioaz eta bolumeneko espezialitateaz ari gara. Lehen aipatutako 

Hezkuntza Ikuskaritzaren 2018ko urtarrilaren 29ko txostenean gomendatu zen ez zedila 

titulazio hori onartu ikastetxe publikoetako ordezkapenak kudeatzean. Erakunde honen iritziz, 

txosten horretan jasotako argudioetatik ezin da atera horri buruzko behin betiko ondoriorik; 

izan ere, txostenean bertan adierazten da egoera berrikusi beharra dagoela, aurkako iritziak 

beste araudi batean ezarritakoaren aurka egiten duelako eta beste iritzi batzuetan oinarritzen 

delako horien edukiaren berri eman gabe. Izan ere, dioenez, 
 

“No obstante, tanto el RD 1834/2008, como el 860/2010 y el 665/2015 incluyen la titulación de 

arquitectura entre las que posibilitan la impartición de volumen. La Orden de 27 de agosto da 

afinidad 1 a los arquitectos para impartir dibujo, por lo que podrían -a favor de los RRDD antes 

citados- impartir volumen. Las consultas realizadas al profesorado que imparte volumen -con 

sobrada experiencia- indican que la preparación de los graduados en Fundamentos de Arquitectura 

es muy parcial sobre la totalidad del temario. 
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Debe pues revisarse esta cuestión antes de incluir en afinidad 1 o 2 a estos graduados para 

impartir una asignatura muy específica como es volumen (asignatura del grupo C, exclusiva de la 

modalidad de Bachillerato de artes)” 
 

Finean, Arartekoaren ustez, testu hori irakurrita, azterketa osagarri bat egin beharra dago, 

espezialitate horri dagokionez antzemandako inkoherentzia argitu eta elementu irmo eta 

objektiboetan oinarritutako erantzun arrazoitua eman ahal izateko. 
 

5. Eskabide horiek ebazteko epeari dagokionez, izangaien zerrenda kudeatzeko araudiak 

“Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari gaikuntza ematen zaio, premia badago eta dagokion 

ebazpenaren bidez, sindikatu-ordezkaritzarekin dagokion negoziazioa egin ondoren, 

ikasturtean zehar eta bereziki birbarematze-prozesu bakoitza hasi aurretik, titulazio berriak sar 

ditzan.” 
 

Hezkuntza Sailak erakunde honi helarazi dion interpretazioaren arabera, “arauak ez duela 

zehazten Batzordea zenbatean behin bildu behar den aurkeztutako eskaerak aztertzeko”. 

Premisa horretatik abiatuta, honako hau ondorioztatu du: “nahiz eta, (…), Batzordea urtero 

bildu izan den, araudiak ez du aurreikusten nahitaez hala izan behar duenik”. Bestalde, 

hezkuntza-administrazioan aldian-aldian egiten diren prozesu anitzei arreta ematearen 

ondoriozko baldintzatzaile operatiboen berri eman du. 
 

Erakunde horren iritziz, ezin da araudi hori bete modu isolatuan eta ordenamendu juridikoan 

xedatutako arauak eta printzipioak kontuan hartu gabe —lehen esan bezala, ezarritako epe 

baten barruan erantzuna jasotzeko eskubidea aitortzen dute printzipio horiek—. 
 

Ildo horretan, Arartekoa bat dator honako argudio honekin: araudian ez dela zehazten 

zenbatean behin bildu behar den batzordea. Hala ere, gure analisiaren ondorioa ezin da izan 

hezkuntza-administrazioak adierazitakoa, beste bat baizik: zehazki, titulazioak kontuan 

hartzeko eskaerak egonik, batzordeak arrazoizko epe baten barruan bildu eta horiek aztertu 

behar dituela, eta, beraz, ezin dela haien azterketa mugarik gabe atzeratu, eta epeak ezin 

direla izan espediente hauetako batzuk izapidetzean ikusi direnak bezain luzeak. 
 

Hezkuntza Sailak aipatzen duen urtebeteko ebazpen-epea egokia litzateke zerrenda 

kudeatzeko araudi orokorrean aurreikusitakoa bezalako sistema batean, zerrenda itxita 

zegoelako eta espezialitate berrietara sartzeko aukerak ia esklusiboki birbaremazio-prozesura 

mugatzen zirelako (hura ere urtean behin egiten da). 
 

Izan ere, planteamendu horren arabera, titulazio berriak kontuan hartzearen ondorio 

praktikoak birbaremazio-prozesuaren ondorioz bakarrik izango lirateke posible, eta, beraz, 

antzeko epea ezar zitekeen batzordea biltzeko eta eranskinean aldaketak egiteko, baina, 

nolanahi ere, prozesua hasi aurretik, zerrenda kudeatzeko araudian bertan irakur daitekeenez 

(“Birbarematze-prozesu bakoitzari ekin baino lehen argitaratuko da finkatutako baliokidetzen 

zerrenda”). 
 

Espediente honetan aztertutako kasu gehienetan, aurkeztutako eskaerak ez dira ebatzi haiek 

aurkeztu eta berehala egindako birbaremazio-prozesuaren aurretik. 
 

Baina, horrez gain, kontuan izan behar da azaldutako egoera ez dela gaur egun ikus 

daitekeena; izan ere, zerrendako1 espezialitate gehienak etengabe irekita daude aspaldidanik, 

eta, beraz, sarbidea edozein unetan egin daiteke. Espezialitate batzuetan ez zegoen inor 

lanean hasteko prest, eta, beraz, prestakuntza pedagogiko eta didaktikorik2 ez duten 

pertsonak sartzeko prozedurak ireki dira. 
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Horiek horrela, une honetan, eskabideen izapidetzean izandako atzerapenak ez die bakarrik 

eragiten birbaremazio-prozesu bakoitzean ematen diren sarbide-aukerei. Aitzitik, ondorioak 

luzatu egiten dira denboran eskaerak ebatzi arte, eta, hortaz, zalantzan jartzen dute arlo 

horretan jarduteari dagokionez administrazioak aipatutako urtebeteko epearen 

baliozkotasuna. 
 

Beraz, azkenean joko balitz eskabideek behar bezalako oinarria zutela, interesdunek ez 

zuketen zerrendan sartzeko aukerarik izango denbora horretan (epe horrek gainditu egingo 

zukeen eskaerak izapidetu eta ebazteko arrazoizko denbora). 
 

Ez da ahaztu behar, gainera, eskaera horiei dagokienez hartu beharreko erabakiak eragin 

zuzena duela eskabide horiek egiten dituzten pertsonen enplegu publikora iristeko aukeretan, 

eta, beraz, erakunde honen ustez, ahalik eta arretarik handiena jarri behar dela jarduera 

horietan. 
 

Bestalde, Arartekoak badaki Hezkuntza Sailak, eta, bereziki, Langileen Kudeaketarako 

Zuzendaritzak, ohiko kudeaketa-lanean, aldizkako prozesu jakin batzuei aurre egin behar 

diela. 
 

Hala ere, inguruabar horrek ezin du ekarri interesdunek arrazoizko epeetan ebatzi beharreko 

prozedura arinen esparruan azaldutako uziak aztertzeko beharrari buruz adierazitako 

argudioak alde batera uztea; izan ere, bestela, administrazio-araudiak pertsona horiei 

aitortzen dizkien eskubideak kaltetuko edo edukiz hustuko lirateke. 
 

Kontuan izan behar da, halaber, hainbat zuzendaritza eta zerbitzuetako kide diren lau lagunez 

osatutako batzorde batek egiten duela gaiari buruzko lehenengo eta funtsezko azterketa, eta, 

beraz, kide batek batzordean lan egiteak ez lukeela zertan eragin berezirik izan zerbitzu horien 

eguneroko jardueran. 
 

Gainera, araudiaren beraren arabera, espezialistak izenda daitezke, eta horiek beren 

eginkizuna bete dezakete aipatutako gehiegizko lanak dakartzan berezko mugak izan gabe. 

Badirudi bide egokia izan daitekeela izapideak arintzeko eta batzordeak —bere funtzio 

teknikoak betetzen ari dela— egiten dituen proposamenak ahalik eta ondoen oinarritzeko. 
 

6. Azkenik, alegatutako titulazioei zer tratamendu eman zaien eta eskabideak baietsi edo ezetsi 

egin diren xedatzen duen berariazko ebazpenari dagokionez, bai eta interesdunei 

jakinarazteko moduari dagokionez ere, erakunde hau ez dator bat hezkuntza-

administrazioaren jarduteko moduarekin. 
 

Izan ere, Hezkuntza Sailak adierazi duenez, eskaera horiei ez zaie berariazko erantzunik 

ematen, eta, beraz, prozesua amaitzean, onartu diren titulazioak jasotzen dituen Langileen 

Kudeaketako zuzendariaren ebazpenaren aurkako errekurtsoa baino ezin da aurkeztu. 
 

Aitzitik, Arartekoaren iritziz, ezin da ahaztu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen Legearen (39/2015, urriaren 1ekoa) 21.1. artikuluan xedatutakoa. Hauxe dio 

artikulu horrek: 
 

“Administrazioa behartua dago ebazpen espresua eman eta jakinaraztera prozedura guztietan, 

edozein dela ere prozedura hasteko modua.” 
 

Arartekoak askotan salatu du administrazio-isiltasuna kaltegarria dela, herritarrak 

babesgabetasun-egoeran jartzen dituelako, ez dakitelako zein den administrazioaren asmoa 

beren eskaerei eta horien oinarrian dauden argudioei dagokienez. 
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Beraz, ez zaigu beharrezkoa iruditzen une honetan gai horri buruz gehiago hitz egitea. 

Nolanahi ere, beste behin ere berresten dugu mota horretako eskabideak aurkezten dituzten 

pertsonek eskubidea dutela unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-espezialitateak emateko 

alegatzen duten titulazioaren egokia ote den dioen berariazko ebazpena jasotzeko. 
 

Hezkuntza Sailak alegatu du titulazioei buruzko eranskina aldatzen duen berariazko 

ebazpenaren bidez amaituko dela prozedura, eta ebazpen horren aurka egin daitekeela beti. 

Hala ere, erakunde honen iritziz, argi dago aukera hori ez dela nahikoa; izan ere, ebazpenetan 

ez da azaltzen zer eskaera ezetsi diren, eta, ondorioz, ez da adierazten zer argudio zehatz 

erabili diren interesdunen uziaren aurkako erabakiaren oinarri gisa.” 

 

6. Egindako guztia egin ondoren, eta aztertutako eskaerak izapidetzeko eta 

ebazteko arrazoizko denbora nahikoa igaro bada ere, Hezkuntza Sailak 

eskaerak berariaz eta behar bezala aztertu eta ebatziko dituen uneari buruzko 

aurreikuspen zehatzik ez dagoela ikusita, erakunde honek uste du nahitaezkoa 

dela gomendio hau ematea, bi eskaera horiek izapidetzean atzemandako 

atzerapen nabarmena zuzentzeko. 

 

Gomendio honetan aipatzen den epeari dagokionez, kontuan hartu behar da 

dagoeneko igaro direla araudiak halako eskaerak aztertzeko prozedurarako 

denbora-esparru gisa ezartzen dituen birbaremazio-prozesuetako batzuk. 

 

Horregatik, erakunde honek uste du bidezkoa dela 39/2015 Legearen12 

21.3 artikuluan ezarritako epe orokorrera jotzea, eta bi pertsona horiek 

aurkezturiko eskaerak (irakaskuntza-espezialitateetan sartze aldera, eta azken 

batean, aldi baterako irakaskuntza-premiak estaltzeko hautagaien zerrendan 

sartze aldera beren titulazio akademikoak kontuan hartzeari buruzkoak) 

deskribaturiko prozedurari jarraikiz eta arrazoitutako eta berariaz eta modu 

indibidualizatuan jakinarazitako tresna baten bidez ebazteko hiru hilabeteko 

epea ezartzea. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Berariaz eta modu arrazoituan ebatz ditzala, ezarritako prozedurari jarraikiz eta 

gehienez hiru hilabeteko epean, irakasleen ordezkapenetarako zerrendan sartzeko 

eta hortaz interesdunak sartzeko baldintzak aldatzeko eskaerak. 

                                                 
12 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. 


