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Arartekoaren 2023R-2542-21 Ebazpena, 2022ko otsailaren 23koa. Honen bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio aztertu dezala ondare-

erantzukizuneko espediente batean hartutako erabakia eta har dezala kaltearen eta 

kalte-ordainaren erreferentziatzat 2021eko irailaren 23an hasi eta 2022ko 

uztailaren 1ean amaitutako enplegu-harremana. 

Aurrekariak 

1. Pertsona batek (…) Arartekoaren babesa eskatu zuen Eusko Jaurlaritzako 

Hezkuntza Sailak aldi baterako langile-beharrizan batzuk asetzeko egindako 

jarduketa bat dela-eta. 

 Pertsona hura sail horretako garbiketa eta sukaldeko aldi baterako eta bitarteko 

langileen zerrendan zegoen, eta kexu zen ez zutelako deitu zenbait lan-

kontratutarako, nahiz eta azkenean kontratatu ziren pertsonak baino puntu 

gehiago eduki. 

 Adierazi zuenez, 2021eko irailaren 20an lurralde-ordezkaritzari jakinarazi zion 

ordezkatzen ari zen pertsona bi egunen buruan bere lanpostura itzuliko zela 

eta, beraz, berriro ere libre egongo zela. Jakinarazpen hori zerbitzu egokian 

jaso zen, eta bertatik honako mezu hau jaso zuen: “Ok asteazkena libre”. 

 Hurrengo egunetan, eta jakinarazpen-bide beretik, sortuko ziren kontratu 

berriez galdetu zuen; izan ere, libre zegoenez gero, kontratu horiek eskaini 

beharko zizkioten, puntuazio altuagoa zuen beste inor libre egon ezean. 

 Irailaren 27an jakin zuen kontratu horietako batzuk zerrendan puntuazio 

baxuagoa zuten pertsonei adjudikatu zitzaizkiela; hortaz, gutxienez hiru 

pertsonari deitu zieten irailaren 23an, eta lanean hasi ziren hurrengo egunean. 

 Aldiz, kexagileari irailaren 21ean amaitu zitzaion kontratua, esan den bezala, 

eta ez zuten berriro kontratatu urriaren 8ra arte, urriaren 14an amaitu zen 

ordezkapen bat egin ondoren. 

 Zenbait mezu bidali zituen gertatutakoari irtenbidea emateko eskatzeko, eta 

gero bi erreklamazio aurkeztu zituen Zuzenean Bizkaia erregistroan, bata 

irailaren 29an eta bestea urriaren 7an. Haien bidez eskatu zuen azaldutakoa 
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gertatu ez balitz jasoko zituen puntuak emateko, eta ordaintzeko lanean egon 

beharko zen egunetako ordainsariak. 

2. Kexa izapidetzea onartu ondoren, Arartekoak Hezkuntza Sailari informazioa 

eskatu zion kexan azaldutako inguruabarrei buruz eta aurkeztutako eskaerei 

emango zien tratamenduaz. 

 Hasieran Hezkuntza Sailak erantzun zuen egiaztatu zela errorea gertatu zela 

administrazio-jarduketan, horren ondorioz kexagilea ez zela libre modura ageri, 

eta horregatik ez zitzaiola egin egokitzen zitzaion kontratua. Nolanahi ere, 

adierazi zuen gai horren inguruko informazioa Hezkuntza Saileko Araubide 

Juridikoko Zuzendaritzari bidali zitzaiola, erreklamazioa ebatz zezan, 

horretarako eskumena daukan organoa baita. 

3. Arartekoak berriz ere adierazi zion jakin nahi zuela zer egiteko asmoa zuen 

Sailak erreklamazioetan azaldutakoaren inguruan, informazio hori ezinbestekoa 

baitzuen kexa behar bezala aztertzeko. 

Bigarren erantzun-txostenean Sailak adierazi zuen Hezkuntza sailburuaren 

2022ko otsailaren 28ko agindu baten bitartez baietsi egin zirela bai soldaten 

kalte-ordainaren erreklamazioa, bai ordezkapenen zerrendako puntuen 

aintzatespena. Aginduaren kopia bidali ziguten. 

4. Kexa sustatu zuen pertsonak berriz ere Arartekoaren erakundera jo zuen, eta 

adierazi zion berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuela Sailaren erabakiaren 

aurka, ez baitzegoen ados ez oinarritzat hartu ziren egitateekin, ez erabakia 

hartzeko aplikatutako irizpideekin. 

 Izan ere, aginduari erantsitako taula batean eskaini behar zizkioten ordezkapen 

batzuen datuak zehazten ziren. Ordezkapenak 2021eko irailaren 22an eta 

23an hasi behar ziren, eta denak ez ziren iraupen berekoak. Taulan azaldutako 

ordezkapen guztietatik Sailak luzeena ematen zuena aplikatu zuen, CEIP (…) 

HLHIkoa, 2021eko irailaren 23an hasi eta azaroaren 19an amaitu zena. Beraz, 

aldi hori hartu zuen aintzat kalte-ordainak zenbatesteko. 

 Ostera, kexagileak adierazi zuen 2021eko irailaren 23an hasi ziren ordezkapen 

batzuetan hasi ziren pertsona batzuk lanpostu berean aritu zirela lanean berari 

aintzatetsitako aldia igaro ondoren, zeren eta lehenengo ordezkapena eragin 

zuen arrazoia amaitu zenean beste ordezkapen-eragile bat gertatu baitzen, 

euskara ikasteko liberazioa, zerrendako kudeatzeko arautegian ezartzen den 

lehentasuna aplikaturik; horren arabera, 
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“Hautagai batek ordezkapen bat egin badu eta 5 eskola-egun igaro baino lehen langile bera 

ordezkatzeko beharra sortzen bada, hautagai horrek lehentasuna izango du ordezkapena 

egiteko, nahiz eta puntuazio handiagoa duten beste batzuk izan.” 

Gainera, adierazi zuen ordezkatuek irailaren 23a baino lehen bazekitela ondoko 

ordezkapenen berri, eta horren adierazgarri dela haietako batzuek norberaren 

aukerako egunak hartu izana bigarren absentzia-eragilea gertatu aurretik. 

Aginduari erantsitako taulak berak agerian uzten zuen CEIP (…) HLHIan egoera 

antzekoa zela. Horrenbestez, agiri horretako datuen arabera, lehenengo 

ordezkapena 2021eko irailaren 23an hasi zen eta irailaren 30ean amaitu zen, 

baina gero, 2021eko urriaren 4an, ordekoari kontratua egin zitzaion lanpostu 

bererako, 5 eguneko lehentasuna aplikatuz. 

5. Hori ikusita, Arartekoak berriz ere Hezkuntza Sailera jo zuen, eta adierazi zion 

ezen, auzia ulertzeko lehen hurbilpena eginik, aurkeztutako argudioak kontuan 

hartzea baliagarria izan zitekeela erabakia ongi baloratu ahal izateko, zeren eta 

bere ustez kexa sustatu duen pertsonari lanerako ez deitzeak egindako kalte 

guztiak ordaintzeko ezinbestekoa baita kontuan edukitzea zer hauta zezakeen 

hark orduan baliagarri zeukan informazioaren arabera. 

Horregatik, Hezkuntza Sailari idazkian eskatu genion argitu zezala 2021eko 

irailaren 23an aurrean aipatutako lanpostuetako bat adjudikatu zitzaien 

pertsonek bertan jarraitu ote zuten lanean hasieran esleitutako ordezkapena 

amaitu ondoren, eta, hala izan bazen, noiz arte jardun zuten lanpostu horretan. 

Gainera, galdetu zitzaion zergatik gertatu ziren lehenengo ordezkapenak eta 

haien ondokoak, eta noiz jakin zuten lanpostuen titularrek bigarren 

ordezkapena gertatuko zela. 

Hezkuntza Sailak eskaera horri erantzuteko bidali zuen txostenean adierazten 

zen kexa sustatu zuen pertsonak aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa 

berariaz ezetsi zela agindu baten bidez, eta agindua etxean jakinarazi zitzaiola. 

Beste alde batetik, aginduan adierazten zen 2021eko irailaren 23an eskaini 

ziren kontratuetatik iraupen luzeena izango zuela ematen zuenaren aldia baino 

ez zitzaiola aintzatesten. Gainera, aginduaren arabera, arautegian ezarritako 

lehentasuna aplikatu zen eta ondorioz kontratu laburrenak adjudikatu 

zitzaizkien pertsonei gero beste kontratu batzuk adjudikatu zitzaizkien 

zuzenean, eta hala denbora luzeagoa eman zuten lanean. 
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Halaber, aginduan adierazten zen kexagileak erabakiaren oinarritzat hartutako 

kontratua hautatuko zuela, orduan ez baitzuen jakin geroko kontratuen berri 

(“contratos posteriores nacidos a raíz de circunstancias imposibles de conocer 

en el momento de ofertarse el primer contrato”), eta horregatik bi eskaerak 

ezetsi ziren, bai bigarren kontratuen aldia aintzatesteko eskaera, bai hasieran 

zer hautatuko zuen adierazteko eskaera. 

Hala ere, ez txostenean ez aginduan ez zen ezer esaten gure eskaeran 

adierazitako inguruabarrei buruz, nahiz eta erakunde honen iritziz, lehenengo 

idazki hartan azaldu bezala, oinarrizkoak izan kexa hau ebazteko. 

6. Erantzuna aztertu ondoren Arartekoak aurreko idazkian eskatutako informazioa 

eskatu zuen berriro, eta galdetu zuen ea adierazitako lanpostuetan ordeztutako 

pertsonek baimen-egunik eduki ote zuten 2021eko iraileko azken 

hamabostaldian, eta, eduki bazituzten, zer egunetan erabili zituzten baimenak. 

Azkenik, Hezkuntza Sailak txosten bat bidali zuen, funtsean honako hau 

zioena: 

 CEIP (…) HLHIko lanpostua adjudikatu zitzaion pertsonak eta CEIP (…) 

HLHIko lanpostua adjudikatu zitzaionak lanean segitu zuten hasierako 

ordezkapena amaitu ondoren. Hona ordezkapenen datak eta arrazoiak: 

Lehenengo ordezkapena 

Norberaren gauzetarako 

baimena 

Ondoko ordezkapena 

Erabateko liberazioa euskara 

ikasteko 

1. lanpostua 2021-09-23 – 2021-10-01 2021-10-04 – 2022-06-25 

2. lanpostua 2021-09-23 – 2021-10-01 2021-10-04 – 2022-07-01 

3. lanpostua 2021-09-23 – 2021-09-29 2021-10-04 – 2022-07-01 

 Zehazteko noiz jakin zuten lanpostuen titularrek ondoko ordezkapena 

gertatuko zela, kontuan eduki behar da ordezkapen hori euskara ikasteko 

liberazioak eragin zuela. Horregatik, pertsona horiek 2021. urtearen 

hasieran eskatu behar izan zuten liberazioa, baina Hezkuntza Sailak 

2021eko ekainaren 23an bidali zuen liberazioa onartu zela jakinarazi zien 

gutuna. Horrenbestez, pentsatu behar da ekainaren 23tik irailaren 23ra 

bitartean pertsona horiek jakin zutela liberazioa onartuta zutela eta, beraz, 

ordezkoa bidaliko zela. 
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Gogoetak 

1. Hezkuntza Saileko garbiketa eta sukaldeko aldi baterako eta bitarteko langileen 

zerrendak kudeatzeko arautegia sail horretako lan-kontratudun langileen 

hitzarmen kolektiboaren III. eranskinean ezartzen da1. 

Hain zuzen ere, arautegi horretan honako hau ezartzen da aldi baterako 

langileen kontratazioari buruz: 

“Aldi baterako langileren bat kontratatu behar denean, zerrendako hurrenkerari jarraitu beharko 

zaio zorroztasun osoz, eta zerrendan lehenbiziko dagoenari deituko zaio. Zerrendan lehenbiziko 

dagoen hori ezin bada kontratatu, beste lanposturen bat betetzen ari delako edo ondo 

egiaztatutako beste arrazoiren batengatik, bigarrenari deituko zaio, eta hori ere ezin balitz 

kontratatu, hurrengoari, eta arau horren arabera, gero ere.”

Kasu honetan Hezkuntza Sailak ez zuen bete arautegian ezartzen dena; izan 

ere, kexa sustatu duen pertsona kontratua egiteko prest zegoen, eta, hala ere, 

ez zitzaizkion eskaini bete behar ziren lanpostuak, eta azkenean zerrendan 

puntu gutxiago zeuzkaten pertsonek bete zituzten. 

Administrazioaren jarduketa horrek egiazko kaltea egin zion, zeren eta haren 

ondorioz ez baitzuen lan egin eskaintza eginez gero egokituko zitzaion 

lanpostuan jardungo zuen aldian. 

Hezkuntza Sailak oker jardun zuela onartu zuen. Beraz, ez da ezbaian jartzen 

egoera eragin duena gertatu zenik, ez horrek kexagileari behar ez zen kaltea 

egin zionik, ez pertsona horrek kalte-ordaina jasotzeko eskubidea daukanik. 

2. Herri-administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 

40/2015 Legeak2 administrazio publikoen ondare-erantzukizunaren printzipioak 

ezartzen ditu 32. artikuluan. Artikulu horren 1. apartatuan honako hau ezartzen 

da, Konstituzioaren 106.1 artikuluan xedatzen denarekin bat etorriz: 

“Partikularren eskubidea izango da administrazio publikoen kalte-ordaina jasotzea euren 

ondasun eta eskubideetatik edozeinetan jasotako lesio ororengatik, baldin eta lesio hori 

zerbitzu publikoen funtzionamendu normal edo anormalaren ondorioz sortu bada, salbu eta 

ezinbesteko kasuetan edo partikularrak legearen arabera eginbehar juridikoz jasan behar dituen 

kalteak direnean.” 

1 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa Saileko lan-kontratudun langileen hitzarmen 
kolektiboa, Laneko eta Gizarte Segurantzako zuzendariaren 2009ko otsailaren 16ko ebazpenaren bitartez 
argitaratua. 
2 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena. 
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Sistemaren oinarrizko printzipioetako bat egindako kalte guztia ordaintzea da. 

Izan ere, justizia auzitegien epai ugaritan ezartzen da kalte osoa ordaindu 

beharraren printzipioa, hau da, administrazioaren jarduketak pertsonari 

egindako kaltea osorik ordaindu behar dela. 

Horren ildotik, auzitegiek ezarri dute printzipio hori Konstituzioan ezarritako 

benetako babes judizialerako eskubidearen ondorio logikoa dela, eta egindako 

kaltea osorik ordainduta baino ez dela betetzen Konstituzioan ezarritako 

babesa eraginkorra eta osoa izan beharra. 

Hezkuntza Sailak berak, kexa sustatu duen pertsonaren eskaera baietsi zuen 

aginduan, aipatzen zuen ondare-erantzukizunaren xedea erabateko kalte-

ordaina ematea dela, jaso gabeko ordainsariak kobratzeko eskubidea eta 

gizarte-babeseko sistemako kotizazioen erregularizazioa ez ezik, eskubidea 

eduki arren lanik egin ez zuen aldietako zerbitzuak ere aintzatetsi baitzizkion. 

3. Beraz, aurrekoa finkatu ondoren orain argitu behar da kexagileari eskaini 

zitzaizkion lanpostuetatik zein hartu behar den erreferentziatzat zehazteko 

kaltea nolakoa izan zen eta, beraz, horren ordaina zenbatekoa izan behar den. 

Kexaren espedientearen izapideetan Hezkuntza Sailak adierazi izan du 

erantzukizuna onartzeko ustez luzeen iraungo zuen lanpostua hautatu zela; 

horrez gainera adierazi du kexagileak ere horixe hautatuko zuela, zeren eta, 

bere iritziz, orduan ez baitzekien zer gertatuko zen ondoren. 

Hala ere, Hezkuntza Sailaren azken txostenean analisi honetarako garrantzitsua 

den informazioa ematen da: eskainitako hiru lanpostuen titularrek 2021eko 

ekainerako jakin zuten euskara ikasteko liberazioa emango zitzaiela 2021eko 

urriaren 1etik aurrera, eta hiru lanpostuetan lehenengo ordezkapena klaseak 

hasi aurretik eskatutako norberaren gauzetarako baimenak eragin zuen. 

Erakunde honen iritziz argi dago 2021eko irailaren 23an ikastetxeek eta 

adjudikazioan parte hartuko zuten pertsonetako askok bazekitela hiru lanpostu 

horietan ordezkapena egongo zela norberaren gauzetarako baimenaren 

ondorioz eta urriaren 1etik aurrera ere ordezkapena beharko zela euskara 

ikasteko liberazioaren eraginez. 

Halaber, eta kontuan edukita zer ezartzen duen arautegiak lanpostuak 

betetzeaz bost egun igaro baino lehen hutsik geratzen direnean, aurrean azaldu 

dena ez ezik jakin behar zuten lehen ordezkapena hartzen zuenak bigarrena ere 

hartuko zuela eta bertan geldituko zela lanean. Beraz, lehenengo kontratazioan 
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ezarritako lan-harremanaren iraunaldia ez zen hasieran argitaratutakoa, baizik 

eta lehenagotik aurreikusita eta jakinarazita zeuden ondoz ondoko bi 

ordezkapen kateatzearen ondoriozkoa. 

Horregatik, erakunde honen iritziz egindako kaltea zenbatzeko ezin da hartu 

Hezkuntza Sailak erreferentziatzat hartutako aldia (2021eko irailaren 23tik 

azaroaren 19ra arte), baizik eta orduan baliagarri zegoen informazioaren 

arabera 2022ko uztailaren 1era arteko kontratua edukitzeko aukera eman 

zezaketen ordezkapen laburragoak bat eginik sortzen den aldia. 

Ondorioz, aldi hori hartu behar da erreferentziatzat jaso gabeko ordainsarien 

kalte-ordainak finkatzeko, gizarte-babeseko sistemako kotizazioak 

erregularizatzeko, eta egindako zerbitzuak aintzatesteko. 

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

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

GOMENDIOA 

Kexa sustatu duen pertsonak eragindako ondare-erantzukizuneko espedientean 

hartutako erabakia berriz aztertzea, eta kaltea eta beraren ordaina finkatzeko 

erreferentziatzat hartzea 2021eko irailaren 23tik 2022ko uztailaren 1era arteko 

aldia. 


