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I.- Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak arau-
esparru bat ezarri zuen, eta, hartara, aukera eman zien euskal administrazio 
publikoei bakoitzaren enplegu-politikak babesteko eredua abiaraz zezaten. 
Arau-garapen horrek, oinarritzat hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Autonomia Estatutuaren 10.4 artikuluak autonomia-erkidegoari eman dion 
eskumena, helburu nagusitzat hartu zuen "Euskal Administrazio Publikoentzat 
(...) Funtzio Publikoaren euskal eredu bat lortzea".  
 
Euskal administrazio publikoek ahalegina egin zuten garapen-arauak zabaldu 
eta definitzen, negoziaketa eta akordioa baliatuta erabakitze aldera enplegu 
publikoaren alorreko giza baliabideak garatzeko politikak. Horren guztiaren 
fruitu izan zen arauen bilbe bat, uztailaren 6ko 6/1989 Legeak bere hasieran 
abiarazi zuen ereduaren barrukoa. 
 
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak bazuen, 
funtsean, helburu zehaztu bat: funtzio publikoaren euskal eredu bat eraikitzea, 
gobernu-maila bakoitzaren berezitasunak eta autoantolamendu-ahala eragotzi 
gabe, identifikaziorako oinarrizko elementu komun batzuk erakutsiko zituena. 
Alde batetik, "euskal sektore publiko"aren kontzeptua arian-arian sartuz joan 
zen Euskal Autonomia Erkidegoko lege batzuetan; eta, bestetik, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak berak defendatu zuen euskal 
administrazio publiko guztietan aplikatu behar zela, eta are haren 
aurreikuspenetatik asko langile lan-kontratudunei ere hedatzea.  
 
Eredu hori apurka-apurka eraiki da Autonomia Erkidegoaren Administrazio 
Publikoan; bereziki, 1993. urtetik aurrera, 1989ko Legearen erregelamendu-
garapenaren bitartez, eta CORAME txostena deritzona oinarritzat hartu zuten 
enplegu publikoaren alorreko jarduera-printzipioen bidez. Nolanahi ere den, 
1989ko Legearen erregelamendu-garapena, hala hasierako fasean ─euskal 
administrazio publiko guztiei aplikatzeko erregelamendu-arauekin, lanpostuak 
hornitzeko erregelamendua konparazione, urriaren 13ko 190/2004 Dekretuaren 
bidez onartu baitzuten─ nola geroko fase batzuetan ─erregelamendu berriekin, 
horietako batzuk Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrean eta haren 
erakunde autonomoak bakarrik aplikatzen baitziren ─, 1989ko Legearen 
ondoriozko lege-esparruan zegoen oinarrituta, eta, beraz, hainbat muga zuen, 
funtzio publikoari buruzko oinarrizko legeriak halakoak zituen-eta orduan. 
Eratzen ari zen ereduak esparru erkidea sendotu nahi zuen euskal 
administrazio publikoentzat, baina, aldi berean, legearen esparruko 
administrazioen autonomia errespetatuta, hala nola toki- edo foru-
administrazioarena edo Euskal Herriko Unibertsitatearena, enplegu publikoaren 
berezitasunak bertan garatu ahal izateko. 



 
Ildo horretatik, Euskal Enplegu Publikoaren Legeak die galerarik edo 
bidegabeko erasanik eragiten ukitutako administrazioen autoantolamendurako 
eskumenei, gaitasun zabala aitortzen baitie euren enplegu publikoaren gainean. 
 
Euskal Enplegu Publikoari buruzko Lege hau zuzenean dago lotuta duela bi 
hamarkada baino gehiago hasitako prozesu luze horrekin, funtzio publikoa 
arrazionalizatzeko eta modernizatzekoarekin alegia. Indarrean dagoen 
ereduaren elementu batzuk garrantzizko jarraitzen dute arau-esparru berrian, 
hala nola lanpostuaren zeregina enplegu publikoaren funtsezko elementutzat 
hartuta; baina, aldi berean, badago aukera elementu berezituei edo 
administrazio publikoetakoren batek azken urteotan bereziki garatutakoei 
eusteko: adibidez, arlo funtzionalen garapena eta definizioa edo enplegu 
publikorako planek giza baliabideak antolatzeko politiketan duten funtsezko 
zeregina. Hala ere, aldaketa substantiboak planteatzen dira sistemaren 
funtsezko elementu batzuetan, azken urteotan enplegu publikoa artikulatzen 
duen arau-testuinguruaren ondorioz, enplegu publikoaren kontzepzio irekia 
ezarri baitu, eta, beraz, arau-garapenerako tarte zabal samarrak utzi; batez ere, 
enplegu publikoko harremanen egitura-kontuetan edo dimentsio objektiboetan, 
hala nola zuzendaritza publiko profesionalean, enplegu publikoaren 
antolamenduan eta egituran, karrera profesionalean, jardunaren ebaluazioan 
eta ordainsarien sisteman.  
 
Egitura-elementu horiek guztiek argi eskatzen dute legegile autonomikoak 
definitzea esparruaren norainokoa eta eginkizuna. Hortik, beraz, Euskal 
Enplegu Publikoari buruzko lege hau onartzearen garrantzia, aktibatu egingo 
ditu-eta alderdirik berritzaileenak: zuzendaritza publiko profesionala, karrera 
profesionala, jardunaren ebaluazioa, ordainsarien sistema eta lanpostuak 
hornitzeko sistemak. 
 
Euskal enplegu publikoaren kalitate instituzionala hobetzea hartu behar da lege 
honen garapenerako erreferente, azken helburutzat jarrita oinarrizko 
berrikuntza-elementuak txertatzea, enplegu publikoaren instituzioa 
profesionalizazio-maila handikoa eta inpartziala izan dadin, emaitzen 
kudeaketaren erantzule.  
 
Lege honek, beraz, baditu aurreko ereduari jarraitzen zaizkion elementuak, 
baina, aldi berean, tarte zabalak utzi ditu bere eremuan sartzen den 
administrazio publiko bakoitzak erabakiak har ditzan, negoziazio kolektiboak 
enplegu publikoan duen tartea eta legeak definitu dituen elementu komunak 
errespetatuta, haietako bakoitzaren arazo partikularrak konpontze aldera, alde 
batera utzi gabe enplegu publikoaren eredu erkidea taxutzea, bere osoan. 
Horren ondorioz, legeak erabat errespetatzen ditu foru- eta toki-autonomia, 
unibertsitate-autonomia eta lurralde-gobernu bakoitzak berezko dituen 
araugintza- eta antolamendu-ahalak.  
 
Hain zuzen ere, egitura- edo antolaketa-eragina duten gai guztietan, legeak 
berezko autonomia eta araugintza- eta antolamendu-ahalak aitortzen dizkie 
foru- eta toki-gobernuei, kasu bakoitzean definitu dezaten haren 
aplikagarritasuna eta martxan jartzeko erritmoa edo intentsitatea. Hala 



gertatzen da, adibidez, zuzendaritza publiko profesionalaren kasuan, gobernu-
maila bakoitzak erabakiko baitu, hala badagokio, zer lanpostu gordeko dituen 
izendapen-sistema horren bitartez hornitzeko. Gauza bera gertatzen da 
lanpostuen ordenazioan, lanpostu-zerrendetan, arlo funtzionaletan edo analisi 
funtzionaletan, administrazio desberdinen jarduteko tarteak errespetatuta. 
Antzekoa esan daiteke karrera profesionalaren ereduari buruz, administrazio 
publiko bakoitzak bere borondatez zehaztuko baitu zer eredu ezarri, bertikala, 
horizontala edo mistoa, edo, are, aldi batez egungo ereduari eusten dion. 
Nolanahi ere den, tresna batzuk aurreikusi ditu legeak, gai horietan guztietan 
lankidetzan aritzeko edo, are, laguntza teknikoa eskatu edo kudeaketa beste 
erakunderen baten gomendio uzteko. Lankidetza eta laguntza horiek 
eraginkorrak izan daitezen, funtsezko pieza bilakatu dira, proposatutako 
ereduan, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordea eta, batez ere, 
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea.  
 
Legeak esparru malgua ezarri du pertsonak kudeatzeko tresnetarako, 
administrazio-egitura bakoitzak aplika ditzan dagokion intentsitate 
aldakorrarekin, kasuan kasuko beharrizanen arabera. Horrela, bada, kasu 
bakoitzerako ekar daiteke, malgutasun-irizpideak baliatuta, erakunde 
bakoitzaren autonomiaren zaintza, bai eta haren araugintza- eta 
autoantolamendu-ahalen errespetua. 
 
Aipatu beharrekoa da, halaber, Euskal Enplegu Publikoaren Legea prestatzeko 
prozeduran behar bezala errespetatu direla Xedapen orokorrak egiten 
prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeak horri buruz ezarri dituen 
eskakizunak. 
 
 
II.- Euskal Enplegu Publikoaren Legeak atariko titulu bat du, berariazko 
hamalau titulu, hogeita hamahiru xedapen gehigarri, hogei xedapen iragankor, 
xedapen indargabetzaile bat, lau azken xedapen eta eranskin bat.  
 
Atariko tituluan xedapen orokorrak jasotzen dira. Eta, haien barruan, alde 
batera utzita legearen xedea eta jarduteko eta kudeaketa egiteko printzipio 
oinarrizkoak, gailen nabari da, zalantzarik gabe, aplikazio-eremua. Garrantzizko 
alderdi honetan, honako hauei aplikatzen zaie legea: funtzionarioei, langile lan-
kontratudunei eta behin-behinekoei, legeak berak jasotakoaren arabera, baldin 
eta euskal sektore publikoa osatzen duten administrazio publiko, erakunde edo 
organoetarik baten zerbitzuan badihardute.  
 
Legea integraltzat jotzeak garrantzizko ondorioak ditu aplikagarritasunaren 
alderditik; izan ere, funtzionario publikoei ez ezik, euskal administrazio 
publikoen zerbitzuko langile lan-kontratudunei ere aplikatzen zaie, aplika 
dakiekeen guztian.  
 
Era berean, legeak izaera berezia aitortzen die euskal administrazio publikoen 
partaidetza edo finantzaketa maioritarioa duten erakundeei, eta haietara 
hedatzen du legearen eduki jakin batzuen aplikagarritasuna. 
 



III.- Legearen I. tituluaren xedea da euskal enplegu publikoko organoak eta 
haien eskumenak arautzea. Arrazoizkoa ematen du lehenik eta behin arautzea 
erakundearen beraren antolamendu- edo "gobernu"-elementuak. I. titulu horrek 
hiru kapitulu ditu. Lehenengoa "enplegu publikoko organo orokorrei" buruzkoa 
da, eta erregulazio horretako alderdirik garrantzizkoena, zalantzarik gabe, 
Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordea sortzea da. Organo 
horrek, dituen osaera eta eginkizunak ikusita, garrantzizko zeregina izango du 
Euskadirako enplegu publikoaren eredu integralaren garapenean eta 
kohesioan. Organo teknikoa da, eta koordinazioa, informazio-trukea, kontsulta 
eta lankidetza ditu xede, gobernuko hiru lurralde-mailak eta Euskal Herriko 
Unibertsitatea aintzat hartuta. Era berean, haien pertsonal-egituren integrazio-
prozesua bultzatu behar du. Funtzio Publikoaren Euskal Kontseiluak ere badu 
bere garrantzia; izan ere, Administrazioaren ordezkariek eta enplegatu 
publikoen ordezkariek bertan aztertu eta proposatuko dituzte irtenbideak 
enplegu publikoaren arazo garrantzizkoenen aurrean. 
 
Era berean, organo nagusien arlo honetan, Eusko Jaurlaritza agertzen da 
organo berri gisa, lege honetan araututako zenbait alderdiri buruzko ahalmen 
xehetasunez beteak egozten zaizkiola. Aurreikuspen hori oso egokia da, aukera 
ematen duelako organo zehatz bati besterik gabe emateko erregelamenduzko 
garapen-eginkizunen ardurak, guztiz ezinbestekoak izaki lege honen helburu 
garrantzitsuak eta berriak praktikan jartzeko. 
 
Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzari organo nagusi edo komun den aldetik esleitu 
zaizkion eskuduntza guztiak euskal administrazio publiko guztiei aplikatu ahal 
izatearen ondorio dira, eta, horregatik, enplegu publikoaren arloko organo 
betearazle komunean koka daitezen justifikatzen da. 
 
II. kapituluak Euskal Autonomia Erkidegoan enplegu publikoaren eskumena 
duten organoak zehazten ditu, eta haiek erabil ditzaketen eskumenen zerrenda 
luzea paratzen. Goi-organoek pertsonal-politika diseinatu eta exekutatzen dute, 
eta haiei esleitutakoen artean nabarmendu daitezke Eusko Jaurlaritzari 
ereduaren zuzendaritzan eman zaion zeregina, eta, batez ere, enplegu 
publikoaren arloko eskumenak dituen sailari eman zaion zentraltasuna.  
 
Eta, azkenik, hirugarren kapitulua, xedetzat hartu duena arau orokor eta ireki 
batzuk ematea foru- eta toki-erakundeetan enplegu publikoaren arloko 
eskumenak dituzten organoei begira, ondo errespetatuta, betiere, foru- eta toki-
autonomiaren printzipioa. 
 
IV.- Legearen II. tituluak euskal administrazio publikoen zerbitzuko langileak 
ditu araugai, eta bi kapitulu ditu. I. kapituluak langile-moten zerrenda egiten du, 
eta berariazko tratamendua ematen die karrerako funtzionarioei, bitarteko 
funtzionarioei eta langile lan-kontratudunei. Konfiantzazko eta aholkularitza 
berezirako langileak, langile-motatzat hartzen badira ere, II. kapituluan arautzen 
dira, aparte, berezitasun aipagarriak dituztelako gainerako langileekiko.  
 
Beste alderdi batzuen artean, denbora-muga jarri zaie aldi baterako programei, 
Administrazioaren gaitz endemiko bat berrizka ez dadin: langileen aldi 



baterakotasun handiaz ari gara, eta, horrekin batera, gaitz hori arintzeko behar 
diren kontsolidazio-prozesuez 
 
V.- III. tituluak elementu berritzailea dakar euskal enplegu publikoaren legezko 
esparrura, nahiz eta lehendik ere erregulatuta egon autonomia-erkidegoaren 
esparruan. Egin-eginean ere, honela definituta dago zuzendaritza publiko 
profesionala: administrazio publiko bakoitzak bere autoantolamendu-ahalak 
erabilita halakotzat zehazten dituen lanpostuen multzoa. Erregulazio horretan, 
beraz, lehentasuna du, alde batetik, antolaketa-dimentsioak, eta, bestetik, 
gobernu-maila bakoitzak zein borondate duen, bere zuzendaritza publiko 
profesionalaren egiturak zehazteko.  
 
III. tituluak zehaztasunez ordenatzen du zuzendaritza publiko profesionala 
euskal administrazio publikoetan, eta arau-multzo bat definitu du, zuzendaritza 
publiko profesionala bereganatzen duen administrazio publiko orok bete 
beharrekoa. 
 
Zuzendari publiko profesionalaren figura ezarrita zegoen jada Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eremuan, nahiz eta lege honetan 
ageri den moduko erregulazio bukaturik ez izan, hala ateratzen baita goren 
kargudunen lansariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legetik, zeinean argi eta 
garbi bereizten baita Administrazioaren goi-kargudunen araubidea eta sozietate 
publikoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen zuzendaritza postuena, 
otsailaren 23ko 130/1999 Dekretuak osatu baitzuen azken horien erregulazioa, 
zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta sozietate publikoetako 
zuzendaritza-taldekideen estatutu pertsonala araututa. 
 
III. tituluak, lehenik eta behin, zuzendaritzako langile publiko profesional joko 
direnak definitzen ditu, eta eginkizun batzuk deskribatzen; hain zuzen ere, bere 
autoantolamendu-ahalaren esparruan, administrazioari aukera ematen diotenak 
lanpostuen zuzendaritza-izaera eta lanpostu horiek betetzeko behar direnak 
identifikatzeko.  
 
Arreta berezia egiten dio legeak zuzendaritzako langile publiko profesionalak 
hautatzeko prozeduraren garapenari, prozedura horrek oinarritzat baititu 
merezimendu-, gaitasun-, egokitasun-, publikotasun- eta lehia-printzipioak. 
Geroko erregelamendu-garapenerako uzten dira administrazio-figura berri hori 
definitu behar dituzten gainerakoa alderdiak.  
 
VI.- Enplegu publikoaren antolaketa eta egitura arautzen ditu IV. tituluak, eta bi 
kapitulutan sistematizatzen du garrantzi handiko gai hori. Lehenengoak enplegu 
publikoa antolatu eta planifikatzeko tresnak edo baliabideak arautzen ditu, hala 
nola lanpostuen taldeak edo multzoak, arlo funtzional esaten zaie Autonomia 
Erkidegoko Administrazioaren eremuan, eta lanpostuen eginkizunen eta 
ezaugarrien azterketak. Nolanahi ere, erregulazioak aukera ematen die 
administrazio publikoei aplikazio eraginkorra aktibatzeko intentsitatea edo 
tresna zehatzak graduatzeko.  
 
Legeak arau orokortzat hartu du, era berean, euskal administrazio publikoen 
zerbitzuko langileen funtzionarizazioa; hala ere, zerrenda zabala aurreikusi du, 



lan-harremana ezartzeko aukera dagoen eremu jakin batzuekin. Aukera horren 
osagarri, beren-beregi zehazten dira funtzio publiko batzuk, funtzionarioei 
erreserbatzen zaizkienak. 
 
Lanpostu-zerrendaren kontzepzioak ereduaren malgutasuna bilatzen du, 
edukien alorreko ikuspegi mugatu batetik abiatuta, kudeaketa-tresna osagarri 
batzuen bitartez garatzeko gero. 
 
Tratamendu espezifikoa jasotzen dute enplegu publikorako plangintza-tresna 
edo -baliabideek. Haien artean, euskal enplegu publikoa antolatzeko planekin 
batera, plantillen kudeaketa optimizatzeko planen modalitate espezifiko bat 
aurreikusi da, lehenik aipatutako planetan jasotako aurreikuspenetako batzuk 
zehazte aldera. Hauek ere aurreikusi dira euskal administrazio publikoen 
enplegu publikorako plangintza-tresna gisa: enplegu publikoaren eskaintza, 
aurrekontu-plantillak eta pertsonalaren erregistroa.  
 
Arreta berezia eman behar zaio jardunaren ebaluazioren erregulazioari, aukera 
eman diezaiekeelako administrazioei kudeaketa hobetzeko eta enplegatu 
publikoen garapen profesionala egiaztatzeko. 
 
Hartara, aurreikusita dago Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko 
Batzordearen bidez irizpideak bateratzea, euskal administrazio publikoek 
arauak egin ditzaten jardunaren ebaluazioak norberaren karrera profesionalean 
izan ditzakeen ondorioei buruz, hala nola beste elementu batzuetan izan 
ditzakeenei buruz; besteak beste, barne-sustapenean, lanpostuen hornikuntzan 
eta ordainsari osagarrietan. 
 
Oso beharrezkotzat jotzen da horrelako arauen ezarpena aurreikustea, 
desberdintasunik sor ez dadin administrazio bakoitzak erabiltzen dituen 
irizpideen arabera, eta sistema desberdinak erabiltzearen ondorioz gerta ez 
dadin, egitez, postu jakin batzuk hornitzeko izangaien aukerei kalte egitea 
jatorrizko administrazioaren arabera. 
 
Enplegu publikoaren egituraz dihardu IV. tituluko II. kapituluak. Horko 
berrikuntzak euskal administrazio publikoko kidego eta eskalen eite berriari zor 
zaizkio. Baina administrazio publikoek bakoitzak bere erara aplikatzeko moduko 
elementu aldagarriak ere sartu dira, hala nola azpieskalak, aukerak eta 
espezialitateak. 
 
Horregatik egin da Eusko Jaurlaritzaren aldeko legegintza-eskuordetza bat, 
funtzionarioen autonomia-, foru- eta toki-egituren arteko baliokidetasun-sistema 
onar dezan.  
 
VII.- Funtzionario bihurtzea eta funtzionario izateari uztea arautu ditu V. tituluak. 
Bi kapitulu ditu. Lehenengoak arau batzuk ezarri ditu funtzionario bihurtzearen 
eta funtzionario izateari uztearen gainean, eta gauza bera, zeharkago bada ere, 
euskal administrazio publikoen zerbitzuko langile lan-kontratudun finkoei 
dagokienez.   
 



V. tituluak jorratzen dituen alderdien artean ditugu arau batzuk, funtzionarioek 
zerbitzu aktiboa luzatzea eskatuz gero eskari hori ebatzi ahal izateko balio 
dutenak. Konplexu samarra bada ere, araubide egokia da, batera baloratzen 
dituelako alderdi objektiboak (zerbitzua emateko premia larriak dauden edo ez) 
eta subjektiboak ( jardunaren ebaluazioa, ordutegia betetzea eta lanera joatea, 
gaitasun psikofisikoa eta zerbitzu aktiboan edota lanpostuen erreserba duten 
egoera administratiboetan egotea). 
 
II. kapituluak enpleguan sartzeko printzipioak eta betekizunak jorratzen ditu, eta 
printzipio konstituzionalez eta oinarrizko legerian jasotakoez gain, beste batzuk 
ere aurreikusi ditu, euskal sektore publikoan enplegua duten langile guztiei 
aplikatzeko, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonen sarbiderako 
diskriminazio positiboko neurri inportante batzuk ere, kolektibo horretarako 
sarbide-sistema espezifikoa paratzeraino. 
 
VIII.- Euskal sektore publikoko enplegatuen hautaketari eta prestakuntzari 
buruzkoa da VI. titulua, eta hiru kapitulu ditu. I. kapitulua enplegatu publikoak 
hautatzeko prozesu eta sistemez ari da, eta hauek arautzen ditu: enplegu 
publikora iristeko prozedurak, deialdien oinarriak eta hautaketa-baliabideak edo 
tresnak. 
 
II. kapituluan, enplegu publikoko hautaketa-organoak jasotzen dira. Organo 
horien profesionalizazioaren aldeko apustua egiten da, eta debekuak ezartzen 
zaizkie pertsona-talde batzuei, ez dezaten organo horietan parterik hartu, 
hautaketa-prozesu guztien garapenean begira dadin inpartzialtasun-printzipioa, 
objektibotasuna eta profesionaltasuna. Hautaketa-organo iraunkorrak eratzeko 
aukera ere aurreikusi da.  
 
Enplegu publikoaren alorreko prestakuntza osagai inportantea da euskal 
administrazio publikoen giza baliabideen kudeaketa-politiken garapenean: horra 
VI. tituluko III. kapituluaren gaia. Gobernu-maila bakoitzak alor honetan dituen 
eskumenak ondo begiratuta ere, funts-funtsezko zeregina du Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundeak enplegatu publiko eta zuzendaritzako 
langile publiko profesionalentzako prestakuntza-programak diseinatu, antolatu 
eta kudeatzen.  
 
IX.- Karrera profesionalaren erregulazioaren garapenak, beste elementu 
batzuen artean, aukera emango du giza baliabideak kudeatzeko politika berriak 
ezartzeko administrazio publikoetan, gaur egunera arte indarrean egongo den 
esparrua gainditze aldera. Garrantzizko gai hori Legearen VII. tituluan arautu 
arren, eredua bere osoan ulertuko bada, testuaren amaierako xedapen 
iragankor batzuk ere hartu beharko dira kontuan.  
 
Legeak oinarriak ezarri dizkie euskal administrazio publikoei, funtzionarioen 
aurrerapen profesionalean funtsatutako karrera profesionalaren ereduak taxutu 
ditzaten. Karrera profesionalak, baina, alderdi subjektiboaz gain ─hau da, 
funtzionarioen eskubidea izateaz gain─, dimentsio objektiboa ere badu, eta hori 
azpimarratzera etorri da legea: kudeaketa-baliabide bat ere badela, 
administrazio publikoen funtzionamendua eta zerbitzugintza eraginkorrago 
egiteko.  



 
Legeak, beste alde batetik, oinarrizko legegileak karrera profesionalari 
aurreikusitako motak sartzen ditu, eta, gainera, aukera ematen die 
administrazio publikoei, karrera bertikala eta horizontala ez ezik, biak hartuko 
dituen karrera misto bat ere era dezaten.  
 
Karrera profesionalaren ereduaren funtsezko elementua garapen 
profesionalaren gradua da, zalantzarik gabe. Legeak egituratzen duen markoak 
lortu nahi duen helburua, nolabait, euskal enplegu publikoaren benetako 
profesionalizazioa lortzea baino ez da. Hartara, garapen profesionaleko gradu 
edo maila batzuk zehaztuko dira, funtzionarioek arian-arian egiazta 
ditzaketenak; eta horixe izango da karrera profesional horizontalaren ardatza. 
 
Legeak dioenez, karrera profesional horizontaleko modalitateak 
eraginkortasunez ezarri eta garatzeko, euskal administrazio publiko bakoitzak 
bere arauak garatu beharko ditu; nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak garapen 
profesionalari eta jardunaren ebaluazioari buruzko erregelamendu bat 
prestatuko du, euskal administrazio publiko guztietan gai horren inguruan 
aplikatu behar diren irizpideak jasoko dituena. Erregelamendu hori lantzeko, 
bestalde, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak horretarako 
ezartzen dituen irizpideak hartuko ditu aintzat.  
 
Karrera profesional bertikala arautzen du, labur, VII. tituluko II. kapituluak, 
oinarrizko legeriak aurreikusitakoaren antzeko ildotik. Hartara, honela definitu 
dute karrera profesional bertikala: lanpostuen egituran gora egitea; betiere, lege 
honetan arautzen diren lanpostuak hornitzeko prozeduren bidetik. Karrera 
profesional bertikal hori, nolanahi ere, sailkapeneko talde edo azpitaldearen 
barrutik edo kidego, eskala edo titulazio eskakizunik gabeko lanbide-taldearen 
barrutik hedatzen da. 
 
Legeak, beraz, irtenbide-multzo zabala uzten du euskal administrazio publikoen 
esku, karrera profesionala ezar dezaten haren aldaera guztietan. Gainera, aldi 
baterako zilegitzen du egungo sistemari eustea, eta horrek erraztu egiten du 
eredu berria zuhurtasunez eta patxadaz sartzea, bete nahi diren antolaketa-
betebeharrei antzeman ahala, kasu bakoitzean.  
 
Hala berean, berdin egoki iristen zaio sistema bat aurreikusi izanari, euskal 
administrazio publiko bakoitzak egiaztaturiko garapen profesionaleko mailak 
elkarri aitortzeko. 
 
Deskribatutako ereduaren osagarri da, zalantzarik gabe, barne-sustapen 
horizontal zein bertikalaren sistema, legeak jaso baitu, helburutzat hartuta 
aurrerabide profesionalerako aukerak ematea titulazio jakin bat egiaztatu duten 
langileei; hain zuzen ere, zer lanpostutan diharduten, bada lanpostu hori 
sailkatuta dagoen talderako edo azpitalderako eskatzen den titulazioa baino 
goragokoa dutenei.  
 
X.- Lanpostuak hornitzeko prozedura da VIII. tituluaren xedea, eta 
mugikortasun-kasuak ere arautzen dira bertan. Titulu horrek, lehenengo eta 
behin, lanpostuak hornitzeko modalitateak ezartzen ditu: lehiaketa eta 



izendapen askea nabarmentzen dira, eta, haiekin batera, horniketarako beste 
prozedura batzuk, administrazio publikoak edo, zehatzago, funtzionario jakinen 
batek aurrean izan ditzaketen arazoei erantzun puntualagoak eman ahal 
izateko.  
 
Lehiaketaren erregulazioak elementu berritzailetzat sartzen du funtzionarioak 
aldez aurretik egiaztatzea gaitasun profesionalak, dagokion lanpostua betetze 
aldera. Profesionaltasuna, merezimenduen eta gaitasunen balioespen 
objektiboa eta eginkizunak zuzen betetzeko behar diren eskakizunak betetzea: 
horra legeak proposatutako ereduaren funtsezko elementuak.  
 
Bide beretik, horniketarako organo teknikoei eman zaien erregulazioak 
inpartzialtasun- objektibotasun-, profesionaltasun eta espezializazio-printzipioak 
ditu nagusi, genero-parekotasunaren irizpideak ahaztu gabe, funtzio publikora 
sartzeko sistemetan bezala.  
 
Titulu honek, era berean, zerbitzu-eginkizunak arautzen ditu, eta Euskal Funtzio 
Publikoaren aurreko legeak ematen ez zien garrantzia ematen die. Ildo 
horretatik, ezin saihestuzkoa da aipatzea zer garrantzi handia duen lanpostuak 
aldi baterako hornitzeko bide honek, efizientzia baitakar administrazio publiko 
guztietarako, enplegatu publikoentzat sustapen profesionalerako aukera 
egiaztatu bat direla kontuan izanda. 
 
Lanpostuen hornidurarako beste prozedura batzuk arautzen dira VIII. tituluan, 
V. kapituluan, eta behin-behineko atxikipena bidezkotzen duten inguruabarrak 
zehazten; ildo beretik, giza baliabideen berresleipenerako prozesuak arautzen 
dira, enplegu publikoa antolatzeko planen eta plantillen kudeaketa 
optimizatzeko planen onarpenari lotzen baitzaizkio. Lanpostuen horniketarako 
prozedura horien erregulazioak, alde batetik, sistema horren elementu 
tradizionaletako batzuk arrazionalizatu, eta epeak laburtzen ditu; bestetik, 
sistema hori malguago erabiltzeko aukera ematen die euskal administrazio 
publikoei, gobernu-maila guztiek tresna eraginkorragoak izan ditzaten langileen 
plantillak arrazionalizatu eta unean uneko beharrizanetara egokitzeko.  
 
XI. Ordainsarien sistema IX. tituluan definitzen da. Legeak gehiago azpimarratu 
nahi izan dio sistema horri kudeaketa-tresnaren alderdia, enplegatu publikoen 
eskubidearena baino. Titulu horretan, era berean, ordainsarien araubideari 
buruzko printzipio orokorrak finkatzen dira, bai eta berri batzuk jaso ere 
generoen arteko berdintasunaren edo gardentasunaren eta publikotasunaren 
bermeari dagokionez. 
 
Ordainsari-sistema horren hatsapenak edo printzipioak azaldu eta gero, 
ordainsari-sistemaren egitura tipikoa arautzen du legeak.  
 
Ordainsari osagarriak zuzenean lotzen zaizkio legeak enplegu publikorako 
ezarri duen ereduari, eta, bereziki, antolaketa-ereduari, karrera 
profesionalarenari eta jardunaren ebaluazioarenari, administrazio publiko 
bakoitzak zehaztuko baititu lege-testu honetan ezarritakoari jarraiki.  
 



Ildo horretatik, ordainsari-osagarri batzuk ezarri dira, eta aplikatu egingo dira, 
edo ez dira aplikatuko, azkenean ezarriko den enplegu publikoaren ereduaren 
arabera; izan ere, erabateko zentzua hartuko dute administrazio publiko 
bakoitzak karrera profesionalaren eredu berria abiarazten duenean, hala eginez 
gero. Ordainsari-osagarri horien artean, osagarri pertsonal iragankorrak 
kobratzeko modua arautzen da, eta ezin eztabaidatuzko baliagarritasuna du 
horrek; batez ere osagarriaren xurgapena aplikatuko den kasuei, ordenari, 
norainokoari eta moduari dagokienez 
 
Legeak, era berean, aparteko ordainsariak, zerbitzuagatiko kalte-ordainak eta 
praktiketako funtzionarioen ordainsariak arautzen ditu, hauek ahaztu gabe: 
ordainsari geroratuak eta ordainsarien kenketa eta sortzapena. Azken horri 
dagokionez, bidegabeko ordainketa eta ordainsarien sortzapena arautzeak 
segurtasun juridikoa ematen eta zehazten laguntzen du; bereziki, 
aplikagarritasun-arrazoietan, bermeetan eta inguruabar bereziak izan 
ditzaketen kasuetan. 
 
XII.- Funtzionario publikoen administrazio-egoerak legearen X. tituluan arautzen 
dira, eta segurtasun juridikoaren mesederako arau batzuk aurreikusi dira. 
 
Titulu horrek jasotako berrikuntza nagusietarik bat da, hain zuzen ere, 
zuzendaritzako langile publiko profesionalek sektore publikoko erakunde 
instrumentaletan duten egoera ere arautzen duela; hain zuzen ere, langile 
horiek aukeran dute euren sorburu-administrazioarekiko loturari eustea, 
jatorrizko lanpostuaren erreserba gordetzeko eta karrera profesionalean aurrera 
egiteko eskubideei dagokienez. 
 
Era berean, administrazio-egoeren tipologia zabala jaso du legearen 
erregulazioak, berezitasun batzuekin arautu du beste administrazio publiko 
batzuen zerbitzuak betetzeko administrazio-egoera, eta garrantzizko 
berrikuntzak sartu ditu borondatezko eszedentzia lanpostu-erreserbadunean 
eta sektore publikoan zerbitzuak emateko eszedentzian. 
 
Zehatza da, era berean, funtzionarioa zerbitzu aktibora itzultzeko inguruabarren 
eta prozeduraren erregulazioa, eta, ondorio horietarako, itzultzea zer 
administrazio-egoeratatik eskatzen den bereizten da: lanpostua erreserbatzea 
dakarren batetik ala halakorik ez dakarren batetik.  
 
Legeak, ildo beretik, hau arautzen du: enplegu publikoa antolatzeko planak edo 
plantillak optimizatzeko planak aplikatzearen ondoriozko administrazio-egoeren 
araubide guztia, giza baliabideen berresleipenari dagokiona bereziki.  
 
Titulu hau amaitzeko, beren-beregi aipatzen dira, alde batetik, zeintzuk diren 
bitarteko funtzionarioen administrazio-egoerak, eta, bestetik, hitzarmen 
kolektiboek aukeran dutela aurreikusitako administrazio-egoerak langile lan-
kontratudun publikoei ere aplikatzea. 
 
XIII.- Legearen XI. tituluaren xedea da enplegatu publikoen eskubide eta 
betebeharrak arautzea. Ikusirik, hala ere, negoziazio kolektiborako tresnen 



bitartez gertatzen direla alor horretako garapenak eta zehaztapenak, minimoen 
erregulazioa baino ez du egin legeak.  
 
Egokia da lege honek XI. tituluaren edukiari eman dion erregulazioaren 
sistematika egokia, estu uztartzen baititu eskubideak, zerbitzu publikoaren balio 
etikoak eta betebeharrak. Hartara, egoki lotuta agertzen dira zenbait balio 
etikoren aintzatespena eta haien hertsagarritasunaren bermea, eta, horren 
ondorioz, indarrean daude erabat. 
 
Titulu horretako I. kapituluak zerrendan jartzen ditu euskal enplegatu publikoen 
eskubide indibidualak zein taldean baliatzen direnak, hargatik eragotzi gabe 
baimenen norainokoa negoziazio kolektiborako tresnen bitartez zehaztea kasu 
bakoitzean, eta aurreikuspen batzuk jasotzen dira euskal enplegatu publikoen 
oporrak eta lanaldiaren araubidea direla eta.  
 
Kapitulu honetan, berariazko iruzkina merezi du hamabi hil baino gutxiagoko 
semea edo alaba zaintzeko baimenaren arauketa, aitarentzat edo amarentzat 
jasotzen baita, haien artean bereizketarik egin gabe, are amak lan egiten ez 
duenean ere. Horrenbestez, bat dator Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegiaren jurisprudentziarekin. Izan ere, 2015eko uztailaren 16an, judizio 
aurreko epai bat eman zuen guraso-baimenari buruzko direktiben 
interpretazioaz, enplegu- eta okupazio-gaietan emakumeen eta gizonen arteko 
tratu- eta aukera-berdintasunaren printzipioaren aplikazioaz den bezainbatean 
(96/34/EE eta 2006/54/EE). 
 
Enplegatu publikoen etika-kodeari eta betebeharrei buruzkoa da II. kapitulua. 
Gai honetako oinarrizko erregulazioak arautzen duena betetzekoa izanda ere, 
legeak enplegatu publikoen jarduerarako printzipioak arrazionalizatzeko 
prozesua egiten du, eta, era berean, printzipio etiko eta betebeharrak 
berrantolatu, euskal enplegu publikoan barneratu dadin zer garrantzizkoa den 
hango langileentzat euskal administrazio publikoen zerbitzura jardutea, eta, 
ondorioz, herritarrak eurak zerbitzatzea.  Zalantzarik gabe, publikoaren balioek 
garrantzi handia dute enplegatu publikoen jardueran, eta funtsezkoak dira 
enplegu publikoaren instituzioaren eta administrazio publikoen jardueraren 
zilegitasuna herritarren artean sendotzeko.  
 
Enplegatu publikoen erantzukizunarekin eta bateraezintasun-araubidearekin 
zerikusia duten alderdiak arautzen ditu III. kapituluak. 
 
XIV.- Enplegatu publikoen diziplina-erantzukizuna legearen XII. tituluan 
arautzen da. I. kapitulua diziplina-araubidearen xedapen orokorrei eta 
printzipioei buruzkoa da. Diziplinako arau-hausteak II. kapituluan arautzen dira, 
eta oso astuntzat, astuntzat eta arintzat sailkatzen, euskal administrazio 
publikoei aukera emanez erregelamenduz gara dezaten faltatzat jo daitezkeen 
egintzak tipifikatzeko irizpideen aplikazioa. III. kapituluak, bere aldetik, zer 
zehapen ezar daitekeen zehaztu du (hau da, zehapenen tipologia), baita 
zehapenak mailakatzeko irizpideak ere. Eta, IV. kapituluan, azkenik, 
prozedurarako eta behin-behineko neurriak erregulatzeko arau batzuk ageri dira 
zerrendatuta.  
 



XV.- Legearen XIII. tituluak gai inportantea jorratzen du: hizkuntza-
normalizazioa euskal enplegu publikoan. Gai honetan, aurreko legegileak bere 
garaian ezarri zituen printzipio eta adierazpenei jarraitu zaie legea, baina bere 
aurreikuspenak arau-testuinguru berrira egokituta, orobat indarrean dagoen 
oinarrizko legeriaren ondoriozko eskakizunetara. 
 
Euskal administrazio publikoen apustua da zerbitzuak euskaraz eman eta 
eginkizunak euskaraz garatuko dituen administrazioa eratzea, gazteleraz egiten 
duen bezala. Alor honetan, aurrerapenak egon dira administrazio publikoetan, 
zalantzarik gabe, gobernu-maila guztietan. Hala ere, bide luzea egin behar da 
oraindik, kasu batzuetan, eta lege honen asmoa da bere garaian hasitako 
ahaleginari ekitea: euskal herritarrei Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 
ofizialetan zerbitzatzea, berdin-berdin.  
 
Titulu honen aurreikuspenekin, lege-maila hartuko du euskararen erabilera 
normalizatzeko plangintzaren barruko administrazio-jarduerak, lehenago 
erregelamendu-maila soilik izan ondoren.. Era berean, hizkuntza-eskakizunak 
administrazio publiko bakoitzak Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan 
egokian aipatutako helburuak kontuan hartuta ezarriko dituela esatean, argi 
aitortzen du normalizaziorako funtsezko elementuak direla, eta legean daukaten 
agerpenari atxikitako jarraitasun-bermea ematen die. 
 
XVI.- Legearen azkena da XIV. titulua, eta euskal enplegu publikoko negoziazio 
kolektiboaren erregulazioari ekin dio. Honetara jo du legeak: negoziazio 
kolektiboak euskal administrazio publikoetan dituen berezitasunak baino ez 
ezartzera.  
 
Beti ere, negoziazio kolektiboaren ordenazioak goiburu izan behar dituen 
printzipio orokor batzuk gogoratzen dira, nahiz eta errepikakor samarra gertatu, 
garrantzizkotzat jotzen baita hori prozesu inportante horren garapen egokirako. 
Baina, aldi berean, ikusirik negoziazio kolektiboko prozesu orotan tartekatzen 
diren interes eta baliabide publiko inportanteak, legeak orientazio-irizpideak 
ezarri dizkie administrazio publikoei, negoziazioan begiratu ditzaten.  
 
XIV. titulu horrek, gainera, oinarrizko legegileak egindako aurreikuspen batzuk 
garatu eta zehazten ditu negoziazio kolektiboko prozesuekin lotura estua duten 
hainbat alorretan. Ildo horretatik, aukera hau arautu du: administrazio publikoek 
organo tekniko espezializatuak sortzea, negoziazioan jardun dezaten 
administrazio bakoitzaren ordezkari gisa. Era berean, beren-beregi aitortzen 
zaie negoziatzeko gaitasuna udalerria baino lurralde-eremu handiagoko elkarte 
eta erakundeei, haietarikoren bat aipatzeraino, haren ordezkagarritasuna 
kontuan hartuta. Ildo beretik, hauteskunde-unitateak zehazten dira, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eremurako batez ere, haiek aldatzeko 
araubidea malgutzen bada ere. Eta, azken buruan, mekanismo instituzional 
batzuk aurreikusi dira, gatazka kolektiboei epaitegiz kanpoko irtenbidea bilatze 
aldera. 
 
XVII.- Eta legeak, azkenik, xedapen gehigarri eta iragankor asko sartu du, baita 
xedapen indargabetzaile bat eta bost azken xedapen ere.  
 



Xedapen gehigarriek ─hogeita hamahiru dira guztira─ hauek arautzen dituzte, 
besteak beste: enplegatuak kidegoetan eta eskaletan integratzeko irizpideak, 
kolektibo jakin batzuk enplegu publikora iristeko neurri positiboak, 
zuzendaritzako langile publiko profesionalen berezitasun batzuk, berdintasun-
planak edo zerbitzu aktiboaren luzapena. 
 
Xedapen gehigarrien artean, aipamen berezia zor zaio aldi baterako langile lan-
kontratudun batzuen egoera erregularizatzeko jarri denari: epai baten ondorioz, 
muga-eperik gabeko langile ez-finko bihurtu direnez ari gara. Xedapen gehigarri 
horren bitartez, euskal administrazio publikoei aukera ematen zaie neurri batzuk 
har ditzaten egoera hori konpontzeko ─kontratua mugagabea dela onartzen 
duen adierazpen judizialak eragindakoa, alegia─: trebetasunez saihestu da 
inguruabar hori. 
 
Bereziki garrantzizkoak dira lege honen hogei xedapen iragankorrak; izan ere, 
arazo askori eman nahi diote konponbidea, funtzio publikoaren aurreko eredutik 
berrira igarotzearen ondoriozkoei alegia. Horien artean ditugu, esate baterako, 
sailkapen profesional berriak indarra hartzeari dagozkionak, edo talde eta 
azpitalde berrietara sartzeko prozedura berezien ondoriozkoak. 
 
Azpimarratzekoa da azken xedapenetako batek Jaurlaritzari agintzen diola 
dekretu bat egin dezala, euskal administrazio publikoetako funtzionarioen 
kidego eta eskalen baliokidetasun-sistema zehazteko. 
 
Legeak, azkenik, eranskin bat sartu du, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorraren eta Instituzionalaren funtzionarioen ordenazio 
profesionala arautze aldera.  
 

 


