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Arartekoaren 2023R-2257-22 Ebazpena, 2023ko otsailaren 21ekoa. Horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio amatasunaren ondoriozko 

baimenak baliatzen amaitzean kexagilea 5/6ko lanaldiko lanpostuan hastea lanean.

Aurrekariak 

1. Pertsona batek (…) Arartekoaren babesa eskatu zuen irakasle bitarteko 

funtzionario izendatzeari eta amatasun-baja emateari dagokienez. 

Kexa-idazkiaren arabera, 2022ko ekainean 2022-2023 ikasturte hasierako 

esleipen-prozesuan parte hartu zuen, eta lanaldi erdiko lanpostu bat lortu zuen 

Bigarren Hezkuntzako institutu batean, 2022ko irailaren 1etik aurrerako 

ondorioekin, ikasturte osorako. 

Era berean, adierazi zuen lanpostua esleitu zitzaiola jakin zuen unean bertan 

institutuari jakinarazi ziola sor zitezkeen lanaldi-luzatzeak betetzea interesatzen 

zitzaiola, eta interes hori uztailean ere adierazi zuela. Hilabete hartan ama izan 

zen eta baimenei zegokien dokumentazioa izapidetu behar izan zuen. 

Antza denez, zentroko zuzendaritzak jakinarazi zion lanaldi heren osagarri bat 

sortu zela eta esleitu zitzaion lanpostuari gehitu nahi ziotela. Beraz, azkenean, 

5/6ko lanaldia izango zuen. Ondoren, bere lanaldia 5/6koa zela baieztatu 

zioten, eta amatasun-bajagatik bere lanpostua betetzen zuen ordezkariak 

lanaldi hori zuela. 

Bestalde, kexa-idazkian jasotzen zen Lurralde Ordezkaritzak lanera itzultzeko 

datari buruz egin zituen lehen kalkuluetan 5/6ko lanaldia aintzat hartu zela. 

Hala ere, geroago jakinarazi zioten kalkulu horiek okerrak zirela eta bere 

lanpostua lanaldi erdikoa izaten jarraitzen zuela. 

Era berean, heren osagarria gehituko ez ziotela adierazi zioten, ez une horretan, 

ezta baimena amaitzean ere; izan ere, heren hori amatasun-baja betetzen ari 

zen pertsonari bakarrik esleitu zitzaion, eta, beraz, lanaldi herena egiten 

jarraituko zuen, eta kexagilea jatorrizko lanaldi erdira itzuliko zen. 

2. Kexa izapidetzea onartu ondoren, Arartekoak Hezkuntza Sailari informazioa 

eskatu zion kexan azaldutako inguruabarrei buruz, pertsona horri lanaldi heren 

osagarria ez pilatzea eragozten edo justifikatzen zuten arrazoiei buruz, 

hezkuntza-administrazio horrek lanaldi herena betetzeko beharraren berri izan 
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zuen eguna eta modua, ordezkapena betetzeko datari eta moduari buruz eta 

hura eskaintzeko baldintzei buruz. 

Erantzun-txostenak lanaldi erdiko lanpostuaren esleipena berretsi zuen, 2022ko 

irailaren 1etik aurrerako ondorioekin, baita amatasunagatiko baja-egoera ere, 

2022ko uztailaren 12tik aurrerakoa. Horregatik, kexagileari lanpostu hori gorde 

zitzaion, baimenak amaitu ondoren bete zezan. 

Halaber, adierazi zuen 2022ko irailaren 29an lanaldia luzatu zitzaiola hura 

ordezkatzen ari zen pertsonari, eta lanaldi erdia izatetik 5/6koa izatera igaro 

zela. Dena den, hori kexagilearentzat gordetako lanpostua eraldatu gabe egin 

zen, eta, beraz, kexagilea zentrora itzultzen zenean, hasieran esleitutako lanaldi 

erdia bakarrik egiten jarraituko zuen; heren osagarria, aldiz, ordura arte ordeztu 

zuen pertsonak beteko zuen. 

Kexagileari lanaldi herena ez pilatzea eragozten edo justifikatzen zuten arrazoiei 

dagokienez, txostena egitateak aipatzera eta honako hau adieraztera mugatzen 

zen: “el tercio reclamado le corresponde a la sustituta, ya que la plaza 

solicitada y obtenida por [la reclamante] y sobre la cual se efectuó el derecho 

de reserva desde esta delegación es de media jornada. Por ello desde esta 

Delegación de Educación no podemos incrementarle la jornada ya que la plaza 

obtenida fue de media jornada y no de 5/6 como ella indica.”

3. Informazio hori ikusita, Arartekoak berriro jo zuen Hezkuntza Sailera, eta 

azaldu zion, bere ustez, ez zegoela inolako lege-eragozpenik ikasturte-hasierako 

esleipenaren ondoren institutuan sortu zen lanaldi herena jatorrizko lanpostuari 

metatzeko, kexagilea lanera itzultzen zenean 5/6ko lanaldia izan zezan. 

Idazkian gaiari buruzko hainbat gogoeta ere helarazi genituen. Azkenik, 

hezkuntza-administrazioari galdetu genion ea prest zegoen kexagilea lanera 

itzultzean baldintza horietan egitea. 

Hezkuntza Sailak erantzun zuen ez zegoela ados gogoeta horiekin, eta, gaiari 

buruzko berariazko araudiaren zenbait artikulutan oinarrituta, berretsi zuen 

kexagileak lanaldi erdia izango zuela lanera itzultzean. 

Bi jarreren oinarri diren argudio zehatzak ez dira aurrekarietan jasotzen, 

ebazpen honen hurrengo ataletan aztertuko baitira. 
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Gogoetak 

1. Hezkuntza Sailaren jarduketa hautagaien zerrenda kudeatzeko araudiko 

artikuluetan oinarritzen da3. Artikulu horiek zerrendako pertsonak egon 

daitezkeen egoerak arautzen dituzte, eta, horien arabera, amatasun-baimenak 

dituzten pertsonak lanerako prest egoteari uzten diote eta aldi baterako baja-

egoerara igarotzen dira. 

Oro har, arauak xedatzen du aldi baterako bajan daudenek ez dutela lan-

eskaintzarik jasoko, baina erabaki horretatik salbuesten ditu amatasun-bajan 

daudenak, besteak beste. 

Hala, ezartzen du pertsona horiei egoera horretan egongo ez balira bezala 

deituko zaiela, eta eskainiko zaien ordezkapenaren iraunaldia emandako 

zerbitzuko alditzat zenbatuko zaiela, baina zerrenda birbarematzeari eta udako 

ordainketak jasotzeko zenbaketa egiteari dagokionez bakarrik. Gainera, 

ikasturte hasierako esleipenean hautatutako lanpostua ikasturte osokoa bada, 

lanpostu horretan hasi ahal izango dira lanean, baja eragin duen arrazoia 

amaitutakoan. 

Kexagileak lanaldi erdiko ikasturte osoko lanpostu bat lortu zuen 2022-2023 

ikasturtearen hasierako esleipen-prozesuan, eta amatasun-baja 2022ko 

uztailaren 12an hasi zuen. Beraz, aipatutako salbuespena aplikatu zitzaion eta 

lanpostua gorde zitzaion, baimena amaitutakoan lanera itzultzeko. 

Hezkuntza Sailak azpimarratu duenez, ikasturte-hasieran eskainitako 

lanpostuen kasuan izan ezik, salbuespenezko baja-egoera horretan egon 

bitartean egiten den beste ezein deialdik ez du lanpostua gordetzea ekarriko, 

ondorio bakarra estalduraren iraunaldia merezimendu-ondorioetarako zenbatzea 

izango baita. Ildo horretan, adierazi du eskatutako heren osagarria kexagilea 

aldi baterako bajan zegoela sortu zela, eta 2022ko irailaren 29an ordezkoak 

egiten zuen lanaldiari gehitu zitzaiola. 

Horregatik guztiagatik, hezkuntza-administrazio horrek uste du amatasun-

baimena amaitutakoan, kexagilea lortutako eta gordetako lanaldi erdiko 

lanpostura itzuli beharko dela, eta ordezkoak, berriz, heren osagarria beteko 

duela. 

3 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.
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2. Espedienteko datuetatik ondoriozta daitekeenez, ordezkoa, hasiera batean, 

amatasun-egoeragatik aldi baterako libre gelditu zen lanaldi erdiko lanpostua 

betetzeko izendatu zen, eta geroago lanaldi heren osagarria ere esleitu zitzaion. 

Horri dagokionez, erakunde honek hezkuntza-administrazioari bidali zizkion 

eskaerek informazioa eskatzen zuten lanaldi herena betetzeko beharraren berri 

izan zuen egunari eta moduari buruz, baita kexagilearen ordezkapena bete zen 

datari eta moduari buruz eta hura eskaini zen baldintzei buruz ere. 

Erantzun-txostenek adierazi dutenez, heren osagarria 2022ko irailaren 29an 

esleitu zen, eta, beraz, ezin izan da jakin zer egunetan sortu zen behar hori, ez 

eta zergatik sortu zen ere, ezta ordezkapenaren modua eta baldintzak ere. 

Ildo horretan, ezin da aztertu zergatik hasieran eskainitako lanpostua lanaldi 

erdikoa zen, kontuan hartuta handik gutxira heren osagarri bat esleitu zela, ez 

eta azken hori eragin zuten aurrekontuak hasieratik existitzen ziren eta arrazoi 

edo jazoeraren batengatik kontuan hartu ez ziren zehazterik ere. 

Azterketa hori beharrezkoa zen lanaldi erdiko lanpostua zuzena zen ala ez 

zehazteko; izan ere, zuzena ez zela eta hasieratik 5/6ko lanaldia argitaratu 

behar zela ondorioztatu izan balitz, eta Hezkuntza Sailak azaldutako argudioari 

jarraiki, kexagilea izango zen lanpostu horren esleipenduna eta ez zuen inolako 

eragozpenik izango lanera itzultzean 5/6ko lanaldian lan egiteko. 

Era berean, ezin izan dira zehaztu eskaintzako eta izendapenetako 

ordezkapenen oinarri izan ziren arrazoien baloraziotik lor zitezkeen ondorio 

juridikoak. 

3. Nolanahi ere, badirudi ordezkoak lanaldi erdiko hasierako lanpostua lortu 

zuenez, horrek aukera eman ziola heren osagarria ere eskuratzeko. 

Arartekoaren iritziz, eta gai horri buruz bestelako informaziorik ez dagoenez, 

kexagilearen titulartasuneko lanpostu bakarrari buruz ari gara, zeinari une jakin 

batean lanaldia luzatu zitzaion. Hala ere, Hezkuntza Sailak lanaldi erdia eta 

lanaldi herena bereizten ditu, titulartasun desberdina izan dezaketen bi 

lanpostu bailitzan. 

Behar bakar bat bi zatitan banatzeko kontuan hartutako oinarria ez da azaldu, 

eta, beraz, ez dakigu hezkuntza-administrazioak zer justifikazio juridiko erabili 

zuen hori arrazoitzeko. Nolanahi ere, eta ezjakintasun horren ondoriozko 
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erreparoak gorabehera, erakunde honek uste du ez dela jarduketa egokia 

zentroaren eta baliabideen antolamenduaren ikuspegitik, eta, ondorioz, 

hezkuntza-zerbitzu publikoaren antolamenduaren ikuspegitik. 

Hain zuzen ere, lanaldi murriztuko lanpostu bat are laburragoak diren bi zatitan 

banatzen bada, espezialitate bera emateko (jakin gabe espezialitatea ikasle-

talde berari edo talde desberdinei ematen zaion), ikastetxeak nahiz 

espezialitateari dagokion sailak beste pertsona bat sartu behar dute taldean, 

eta bere jarduketak funtzionatzeko ezarritako irizpideen arabera koordinatu 

behar dituzte. 

Horrez gain, bi pertsona horiek lanaldi murriztuak izatea dakar (lanaldi erdia eta 

herena), eta horrek kalte egiten die bai batari bai besteari; izan ere, lanaldi 

erdia duenak lanaldi luzeagoa (5/6) lortzeko dituen aukerak kaltetzen ditu, eta 

lanaldi herena duenak lanaldi luzeagoko beste lanpostu bat lortzeko dituen 

aukerak kaltetzen ditu. 

Ildo horretatik, beharra bi zatitan banatzeak alde batera uzten du, era berean, 

zerrendaren kudeaketa arautzen duen araudia bera; izan ere, araudiaren 

arabera, lanaldi partzialeko lanpostu batean izendatuta dagoen pertsonari 

esleitu behar zaizkio gertatzen diren lanaldi-zabaltzeak eta, gure ustez, neurri 

horren helburua, hain zuzen ere, zentroaren antolamendua eta eraginpeko 

langileen lan-baldintzak hobetzea da. Hala xedatzen du araudi horren 36. 

artikuluak: 

“3 .– Pertsona bat lanaldi murriztuko postu bat estaltzen ari bada, eta hori lanaldi osoko postu 

bihurtzen bada edozein arrazoi dela eta, lanaldi partzialean izendatuta zegoen pertsonak 

jarraituko du lanaldi osoko postuarekin, lanaldi osorako puntuazio hobea duten pertsonak 

badaude ere, lanaldi osoko aukera hautatu bazuen; bestela, berak erabakiko du postuarekin 

jarraitu edo ez. 

4 .– Hautagai bat lanaldi murriztuko ordezkapena egiten ari bada, eta ikastetxe berean lanaldi 

murriztuko beste ordezkapen bat egiteko premia sortzen bada eta ikastetxeak dagokion 

lurralde-ordezkaritzari horrela jakinarazi badio, hautagai horrek lehentasuna izango du 

ordezkapen hori egiteko, puntuazio handiagoa duten hautagairik badago ere, zerrendan 1. 

kidetasunarekin baldin badago, eta ordutegi-bateragarritasuna badu.” 

4. Kexa-idazkiaren arabera, Hezkuntza Sailaren jarduketa baztertzailea eta 

amatasuna babestearen kontrakoa eta lana eta familia uztartzeko eskubidearen 

aurkakoa zen. 

Baieztapen hori behar bezala baloratzeko, Arartekoak beharrezkotzat jo du 

zerrendaren kudeaketa arautzen duen araudia aipatzea; izan ere, hasiera 
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batean, tresna horren helburua zen beren egoera dela-eta babes berezia merezi 

duten pertsonei babesa ematea, amatasun-egoera kasu. 

Hori dela eta, araudi horren 37. artikuluak xedatzen du bajan egon arren, 

pertsona horiei sortzen diren lanpostuetarako deitu behar zaiela, eta esleitutako 

lanpostua gorde behar zaiela berriz lanean hasten direnerako, edo, bestela, 

emango lituzketen zerbitzuak zenbatu behar zaizkiela. 

Hala ere, asmo hori hutsalduta geldituko litzateke kexan aztertutako kasuan, 

Hezkuntza Sailak egindako interpretazioa aintzat hartuz gero; izan ere, 

eragindako pertsona lanpostua baimena amaitzean betetzeko izendatu bazen 

ere, estaldura osagarriaren beharra sortu izanak ez zuen inolako ondoriorik izan 

bere enplegu-harremanean, nahiz eta, administrazioak berak azaldu bezala, 

behar hori eskaini beharko litzaiokeen amatasunik izan ez balu, edo amatasuna 

izanda ere, hasieran esleitutako lanaldi erdirako izendatuta egon ez balitz. 

Laburbilduz, arauak eskubideen berme gisa idatzi zenean xedatu zituen 

neurriek, amatasun-egoerari emandako garrantzi berezia kontuan hartuta, kasu 

honetan ez dute inolako ondoriorik eragin, ez eta berme hori lortzen lagundu 

ere; aitzitik, eta denbora horretan zehar gaiaren tratamenduak izan duen 

bilakaera kontuan hartuta, neurriak egoera hori benetan babesteko oztopotzat 

har daitezke. 

5. Are gehiago, Arartekoaren iritziz, aztertutako jarduketak sexuan oinarritutako 

bereizkeria zuzena eragin lezake, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren4

8. artikuluan ezarritakoaren arabera. Bertan, honako hau xedatzen da: “Sexuan 

oinarritutako zuzeneko bereizkeria da emakume bati tratu kaltegarria ematea 

haurdunaldiarengatik edo amatasunarengatik.”

Erakunde honek iritzi hori Hezkuntza Sailari helarazi zionean, ados ez zegoela 

adierazi zuen, eta aipatutako Lege Organikoaren 6. artikulua aipatu zuen. 

Artikulu horren arabera, “Sexuan oinarritutako zuzeneko bereizkeria da, 

antzeko egoera batean, sexuaren ondorioz, pertsona batek, beste batekin 

alderatuta, tratu ez hain mesedegarria jasatea, jasan izana edo jasateko 

arriskua izatea.”

Argudiatu zuen, halaber, zerrenda arautzen duen araudiak, amatasunaz gain, 

eragindako pertsonak baja-egoeran daudela jotzen den beste hamaika egoera 

ezartzen dituela, eta egoera horretan dauden bitartean ez dutela lan-

4 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa. 
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eskaintzarik jasotzen; horrez gain, adierazi zuen egoera horietako batzuetan 

behintzat lanpostua gordetzeko eskubidea sortzen dela. 

Hori dela eta, kexagileari dagokionez, administrazio horrek uste zuen ez zuela 

sexuan oinarritutako zuzeneko bereizkeria egin; izan ere, beste edozein 

pertsona, bere sexua edozein izanik ere, aldi baterako bajan egonez gero eta 

azaldutako edozein arrazoi dela medio, heren osagarria esleitzeko jarraitutako 

irizpidea berbera izango litzateke. 

Hala ere, horri dagokionez, eta arestian aipatu dugun bezala, ezin da ahaztu 

3/2007 Lege Organikoak berak sexuan oinarritutako zuzeneko bereizkeriatzat 

hartzen duela emakume bati tratu kaltegarria ematea haurdunaldiarengatik edo 

amatasunarengatik. 

Eta, kasu honetan, agerian geratzen da lanaldiaren herena kexagilearen 

lanaldira ez metatzeko arrazoia amatasun-baimena hartu izana dela; izan ere, 

baimen hori baliatzen egongo ez balitz, pertsona hori izango litzateke herenaren 

esleipenduna, lehen transkribatutako araudi arautzailearen 36. artikuluan 

xedatutakoari jarraikiz. 

Horrez gain, puntu honetan aipatzekoa da Konstituzio Auzitegiaren irailaren 

30eko 108/2019 Epaia. Auzitegiak, bere epaietan eta Europar Batasunaren 

Justizia Auzitegiaren epaietan babestuta, honako hau ondorioztatzen du: 

amatasunaren zioz emakume bat kontratatzeari uko egitea sexuan oinarritutako 

bereizkeria da. Bere ustez, amatasunak ez du saihesten lan-eskaintzaren 

esparruan kontratazioak egiterik, atseden egokia amaitutakoan egin ahalko 

baita dagokion lana. 

Aitzitik, auzitegi horrek baieztatzen duenez, administrazio-organoek beharrezko 

neurriak eta formula malguak hartu behar dituzte, amatasuna ez dadin oztopo 

izan enplegu publikoa eskuratzeko orduan. 

Konstituzio Auzitegiak bere epaian erabilitako argudioetatik ondorioztatu 

daitekeenez, kexa honetan aztertutakoa bezalako kasuetan, administrazio 

eskudunaren ardura izango da aldi baterako enplegu-beharrak kudeatzean 

sortzen diren beharrak eskaini eta esleitzea amatasun-bajan dauden 

emakumeei. 

Ondorioz, Arartekoaren ustez, azaldutako argudioek justifikatu egiten dute 

lanpostuaren heren osagarria kexagileari esleitzea; hartara, baimenak amaitu 

eta lanera itzultzen denean, bere izendapena lanaldiaren 5/6koa izango da. 



8 

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102
E-mail: arartekoa@ararteko.eus www.ararteko.eus

Hala egin ezean, kalte objektiboa eragin ahalko zaio bere amatasun-egoeraren 

ziozko eskubideari eta, beraz, sexuan oinarritutako bereizkeria sortuko da. 

6. Azkenik, gogorarazi beharra dago pertsona horrek bere izendapena eraginkorra 

izan baino lehenagotik eta behin eta berriz adierazi zuela sor litezkeen lanaldi-

luzapenak estaltzeko interesa zuela, eta, ikastetxeak heren osagarri baten 

beharra sortu zela adierazi zionean, heren hura bere lanpostura gehitzeko 

asmoa jakinarazi ziola, lanaldiaren 5/6a izateko asmoz. Lanaldi hori hasieratik 

berretsi zion ikastetxeak eta, antza denez, horixe erabili zuen Lurralde 

Ordezkaritzak interesduna lanera itzultzeko data kalkulatzean, nahiz eta 

ondoren organo horrek bere kalkuluak zuzendu zituen. Hala ere, aldaketa horri 

buruz eman den azalpen bakarra da ziurrenik akats baten ondorio izan zela. 

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

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

GOMENDIOA 

Amatasunaren ondoriozko baimenak baliatzen amaitzean kexagilea 5/6ko lanaldiko 

lanpostuan hastea lanean. 


