
 

 

 

Aldi baterako irakasleei bosturtekoak ordaintzeko UPV/EHUko 
zuzendaritzak egindako proposamenari aldaketa 

proposamenak (LAB) 
 
1. atala: 
 
Kendu “irakasle lankide iraunkorraren figurarako ezarrita dagoen zenbatekoa 
jasoko dute” eta jarri “osagarria onartu zitzaion unean irakasleak betetzen zuen 
figurari dagokion soldataren araberako zenbatekoa jasoko du, lanpostu 
iraunkorretarako (osagarriaren_zenbatekoa / urteko_soldata_guztira) ratio bera 
aplikatuz, 41/2008 Dekretuaren 7. artikuluan eta I eranskinean aipatzen diren 
kopuruak oinarri hartuta. Ondorio hauetarako, atxiki kategorian egondako 
bitarteko irakasle kontratatuek, atxikiaren maila gordeko dute”.  
Azalpena: Lanpostu bakoitzaren osagarriaren kantitatea aldatzen da soldataren 
arabera. Irakasle atxikien soldata irakasle lankideen soldata baino handiagoa 
bada, osagarriaren kantitatea handiagoa izan beharko litzateke, gainontzeko 
lanpostuekin ratio bera mantenduz. 
Sententzietan argudiatze hau jasota ez egoteak ez du eragozten hemen 
azaldutako kalkulua aplikatzea, eta beraz, beste kantitate bat definitzea.  
 
 
2. atala: 
 
Kendu “eskaerari erantsi beharko diote irakaskuntzako merezimenduen 
osagarriaren tarte bat edo gehiago aitortu dien erabakia”. 
 
Azalpena: informazio hori badauka administrazioak jada, berak igorri baitzuen 
bosturtekoen aitortzaren dokumentua. 
 
 
4. atala: 
 
Aldatu testu osoa, modu honetan geratzeko: 

a) 2015, 2016 eta 2017ko deialdietan aitortutako tarte guztien 
ordainketa arrunta, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 
akordio hau UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak onartu eta hilabeteko 
epean. 

b) 2015eko deialdian (2016ko urtarrilaren 1eko ondorio data) eta 
2016koan (2017ko urtarrilaren 1eko ondorio data) aitortutako tarteei 
dagozkien atzerapenen ordainketa, gehi Langileen Estatutuaren 19.3 
artikuluan aurreikusten diren soldaten atzerapenerako %10eko 
interesak, ondoko epeetan: 

  
i) Heren bat 2018ko ekaineko nominan. 
ii) Bi heren Gizarte Kontseiluak 2019ko aurrekontuak onartu eta 
hilabeteko epean. 
 



 

 

 

Azalpena:  
 
- Interesak ordaindu behar dira irakasleei zor zaizkien kantitateak 
soldata-izaera dutelako Langileen Estatutuan jasotzen dena beteaz. 
- Atzerapenak ordaintzeko aurreikusi den diru-kopurua 2,3 bat milioi 
eurokoa bada, heren bat (770.000 bat euro) 2018an bertan ordain 
daiteke, kantitate hori UPV/EHUko 2018ko aurrekontuetan jasotako 
partidetatik hartuz (beste batzuen artean 1-12-12090 partidatik, non 2,15 
milioi euro dauden, baita aurrekontuen I. kapituluaren beste atalen 
batetik ere). 
Beste bi herenak (1.540.000 bat euro) 2019ko aurrekontuetan sartu 
beharko lirateke, irakasleentzako osagarrien pool-erako partidan. Beraz, 
ez dago beharrik 2020ra arte itxaroteko. 
 

 
5. atala: 
 
Kendu “beraz, hala badagokio, zazpigarren atalean aurreikusitakoa indarrean 
sartu ondoren beharrezkoak diren doiketak bere kabuz egingo ditu 
unibertsitateak. Hori horrela jaso beharko da akordio honen hirugarren atalean 
adierazitako erabakian”.  
 
Azalpena: akordioaren 3. atalak “ordaintzeke dauden zenbatekoen ordainketa”-
ri egiten dio aipamen. Behin irakasle bakoitzari zenbat zor zaion kalkulatuta, 
kantitate horri ezin zaio egokitzerik egin, iragananeko dirua baita. 
 
 
7. atala: 
 
Kendu “urtebeteko indarraldia izango du Gobernu Kontseiluak berresten 
duenetik aurrera” eta gehitu “atzerapen gisa ordaintzeke geratzen diren 
kopuruak aldatu gabe”, atala horrela uzteko: 
 

“Zazpigarrena.- Akordio honek ondorioak sortzeari utziko dio indarrean 
sartzen denean akordio honetako lehenengo atalean adierazitako aldi 
baterako irakasle-ikertzaileen irakaskuntzako merezimenduen osagarrien 
zenbatekoak ezarriko dituen erregelamenduzko xedapena, atzerapen 
gisa ordaintzeke geratzen diren kopuruak aldatu gabe”. 

 
Azalpena: akordio hau indarrean sartzen denetik bosturtekoen ordainketa 
erregularra (2015 eta 2016ko deialdietan onartutako bosturtekoen ordainketa 
puntu honetatik kanpo egonda) egokituko da 41/2008 dekretuan jasotakora, 
azken hau eguneratuko denean, baina ez lehenago. 
Beste alde batetik, egokitze horrek ez litzaioke aplikatuko atzerapen moduan 
kalkulatutako kantitateei, iragananezko dirua baitira. 
 
 


