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Aurrekariak 
 
1. Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiko zuzendariak 2007ko martxoaren 19an 

emandako Ebazpenaren bidez, Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agente kategorian 
sartzeko hautapen prozesuaren deialdia egin zen (apirilaren 10eko EHAA, 68. zk.). 

 
Oinarrien euren aurretik dagoen azalpen zatian ezarritakoarekin bat etorriz, deialdi 
honek dituen berritasuneko bat da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen ondorio gisa, Ertzaintzaren baitan emakume eta 
gizon kopuruaren arteko desberdintasunaren egiturazko fenomenoa murriztera 
zuzendutako jarduera zehatza barneratu duela. 

 
Jarduera horren bidez, deialdian eskainitako 120 plazetatik, 60 emakumezkoek 
betetzeko gorde dira. 

 
Deialdiak hainbat kexa eragin ditu erakunde honetan, kexagileen iritziz, neurri 
horrek sexuagatiko diskriminazioa dakar Ertzaintzan sartu nahi izan dezaketen 
gizonezkoekiko. 

 
2. Kexa honi eman dakiokeen tratamendua aztertzerakoan, Ararteko erakundeak beti 

Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiak adierazitako asmoaren alde egin du, alegia, 
berdintasun politiken garapenean aurrera egiteko asmoaren alde. Hori erdieste 
aldera, argi eduki behar da emakumeen eta gizonen berdintasuna, giza eskubidea ez 
ezik, beharrizana ere badela demokrazian sakontzeko eta euskal gizarte zuzenagoa, 
bilduagoa eta garatuagoa eraikitzeko. 

 
Hala ere, eta nola aurkeztu den ikusita (hots, poliziaren funtzio publikoan sartzeko 
prozesuan berdintasun printzipioa hautsi izan daitekeela salatu da), erakunde honek 
legezkotasunaren analisia burutu behar izan du, deialdiak barneratzen duen jardun 
berri honek Ertzaintzan sartzeko baldintzetan antzeman izan daitezkeen oztopoak 
kentzera bideratutako neurri positibo gisa hartu ahal izateko estaldura juridiko 
nahikoa ote duen jakiteko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 
18ko 4/2005 Legearen 3.1 c) artikuluan azaltzen den moduan. 

 
Horrela, gure eginkizuna behar bezala bideratze aldera, Herrizaingo Sailaren 
laguntza eskatu dugu eta, horri esker, Ogasun eta Herri Administrazio Saileko 
Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak eta Emakundek egindako bi txosten eskuratu 
ditugu; horiek, aurrez, deialdiaren edukiaz hitz egin zuten, beren esparruan 
oinarrituta. 

 
3. Txosten horiek irakurrita, bere garaian zenbait ondorio atera ahal izan genituen 

(horiek ebazpen honetako gogoeten ataleko bigarren paragrafoan jaso dira eta horiei 
helduko diegu, berriro aipatu beharrik ez izateko). Ondorio horietan oinarrituta 
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eskatu ahal izango genion Herrizaingo Sailari azter zezala beharrezkoa ote zen 
Ertzaintzako oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko deialdietan jarri nahi 
zituen sustapen neurriak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 Legearen bidez Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 
Legearen 27. artikuluari erantsitako aurreikuspenetara egokitzea. 

 
4. Hala ere, Herrizaingo Sailak erakunde honi erantzun dio ez dagoela ados egindako 

planteamenduarekin eta, hala, honakoa esan du: 
 

“En relación con el asunto de referencia le comunico que el Departamento de 

Interior no comparte la interpretación sostenida por esa institución, y ello porque 

la medida promocional adoptada en la convocatoria de la 21ª promoción de la 

Ertzaintza no resulta desproporcionada o irrazonable -luego no ha de tenerse por 

discriminatoria por razón de sexo- teniendo en cuenta la situación numérica de la 

mujer en la Ertzaintza, extremo éste que resulta fundamental para la 

consideración del caso y sobre el que el Ararteko no se pronuncia en el escrito 

que aquí se responde. 

Es justamente ese juicio de proporcionalidad y razonabilidad de la medida, al que 

se refiere el Dictamen 64/2004 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 

citado por el Ararteko en su escrito, el que debe ser objeto de análisis y en el 

caso de la convocatoria concernida tanto el Departamento de Interior como la 

Dirección de Función Pública en su informe entienden que dichos criterios han 

sido observados. 

El Departamento de Interior considera indispensable incrementar cuantas 

medidas de discriminación positiva favorezcan la igualdad entre mujeres y 

hombres en el acceso a la función pública policial, y para ello está obligado a 

remover cuantos obstáculos puedan frenar tal equiparación, teniendo como 

límite a tal fin las prohibiciones legales expresas, pero no la interpretaciones 

restrictivas o el silencio de éstas. 

La convocatoria de la 21ª promoción de la Ertzaintza abrió un procedimiento 

selectivo completado actualmente en sus fases previas a la realización de la 

pruebas correspondientes en el que, a criterio de este Departamento y de los 

informes preceptivos vertidos al respecto, no concurre causa de nulidad ni 

anulabilidad, por lo que no puede ser reconsiderado en los  términos interesados 

por el Ararteko, máxime cuando al autor del acto administrativo de que se trata 

no le consta, hasta la fecha, que éste haya sido recurrido por algún interesado 

en el mismo.” 

 
Gogoetak 

 
1. Noski, azpimarratu beharrekoa da, hain zuzen ere, kexa eragin duen deialdiak 

Emakunderen aldeko txostena jaso duela eta, beraz, horrela, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. eta 20. 
artikuluetan xedatutakoa egoki aplikatzen dela egiaztatu ahal izan dugu, generoaren 
arabera horrek duen eraginaren aurretiazko ebaluazioari eta ebaluazio horren arabera 
aurreikusitako neurriei dagokienez. 

 
Horregatik, eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzearekin kezkatuta 
dagoen erakunde gisa, positibotzat hartu behar dugu Emakundek Ertzaintzaren 
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oinarrizko eskalan iragarritako deialdiari eman dion berariazko laguntza eta horrekin 
bat egin behar dugu, argi baitago Herrizaingo Sailak desberdintasunak ezabatu nahi 
dituela eta modu aktiboan kontuan hartu nahi duela emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren helburua. 

 
Baina ohartarazi behar da txosten honen helburua ez dela soilik hori, alegia, 
proiektatutako jardunak (kasu honetan, hautapen prozesu baten deialdiari buruzko 
iragarkia) emakumeen eta gizonen desberdintasunak ezabatu eta horien arteko 
berdintasuna sustatzeko helburu orokorrean duen eragina aztertzea; baldintza 
horiek, esan bezala, sobera bete dira, generoaren araberako eraginaren aurretiazko 
ebaluazioa egiteko, desberdintasuna ezabatzen lagunduko duten neurriak 
barneratzeko eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko Gobernu 
Kontseiluak 2007ko otsailaren 13an eman zuen Erabakiaren bidez onetsitako 
zuzentarauei jarraiki. 

 
2. Behin azalpen hori eginda, beharbada hobeto ulertuko duzu erakunde honek, 

kexaren oinarri zehatzei jaramon eginez, burutu duen esku-hartzearen ikuspegia. 
Horren ildotik, azpimarratu nahi dugu gure jardueraren helburua ez dela izan, 
generoaren arabera aurretik egindako ebaluazioaren emaitzazko datuei jarraiki, 
deialdian jasotako neurria, sustapen neurri positibo gisa, egokia den ala ez iritzia 
ematea. Aitzitik, erakunde honek gauza bakarra nahi izan dugu, hots, legezkotasun 
zorrotzenaren ikuspegitik, neurri horrek estaldura nahikoa ote duen, sexuagatiko 
diskriminazioan jausten delako gaitzespena gainditu ahal izateko. 

 
Beraz, gauza da, Emakundek egindako txostenak ez bezala, Ogasun eta Herri 
Administrazio Saileko Funtzio Publikoko Zuzendaritzak egindakoak horren inguruko 
iritzia ematen duela. Horrela, txosten horren amaieran ateratako ondorioa 
aurkeztutako deialdiaren proposamenaren aldekoa da, Konstituzio Auzitegiaren 
269/1994 epaian oinarrituta dago. Epai horren arabera, bidezkoa da lanean hasteko 
arazo larriak dituen talde batentzako, hots, ezgaitasunen bat duten pertsonentzako 
lan-eskaintzan plazen ehuneko bat erreserbatzea eta, orobat, Auzitegi horren 
beraren beste gogoeta batzuk aipatzen ditu, hots, bereizkeriaren interdikzioak lana 
eskuratzerakoan emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna eragozten duten 
oztopoak ezabatzeko neurriak hartzera ere behartzen duela. 
 
Ezinbestekoa da onartzea Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txosten horretan 
egiten diren balorazioak bat datozela Konstituzio Auzitegiak bere erabakian 
esandakoarekin; alegia, zenbait plaza ezgaitasunen bat duten pertsonentzat 
erreserbatu beharko liratekeela. Baina, era berean, adierazi behar da ezgaitasunen 
bat duten pertsonen aukera-berdintasuna sustatzeko neurritzat hartutako neurri 
honen eta esku artean dugun plaza-erreserbaren artean, zenbait desberdintasun 
daudela eta horien garrantzia ezin dela oharkabean joan, jarraian azaltzen saiatuko 
garen bezala. 
 
Jakina, ezgaitasunen bat duten pertsonen aldeko plaza-erreserba enplegu 
publikorako sarbidearen lege konfigurazioari heltzerakoan legegileak berariaz 
aurreikusi duen neurria da. Halaxe gertatu da, EAEren eremuan, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriari 
esker (horren hirugarren atalak dio enplegu publikoko eskaintzetan aurkeztutako 
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plaza hutsen ehuneko bat erreserbatu behar dela ezgaitasunen bat duen 
pertsonentzat). 
 
Horrela, enplegu publikorako sarbidea legez arautzeak dakarren estaldura formala 
aintzat hartuta, ezin zaie eragozpenik jarri sarrera-deialdiei, horiek egoki betetzen 
baitute erreserba-betebehar hori, bereziki, Konstituzioan bertan berretsi baita neurri 
hori ezin dela bereizletzat hartu. 
 
Aitzitik, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten neurriei dagokienez, 
legegilearen aukera beste bat izan da. Enplegu publikorako sarbidearen lege 
konfigurazioari beste ikuspegi honetatik heltzerakoan, legegileak ez du aurreikusi 
plazen ehuneko bat erreserbatzea ezgaitasunen bat duten pertsonentzat egin duen 
moduan. Hala ere, aipatu du, gaitasun berdintasuna baldin badago, emakumeak % 
40 baino gutxiago diren gorputz, eskala eta kategorietan emakumeei lehentasuna 
emango zaiela, baldin eta beste hautagaian ez bada ikusten, sexuagatiko bereizlea 
izan gabe, neurria ez aplikatzea justifikatzen duen arrazoirik. Horixe da Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen bidez Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27. artikuluari erantsi 
zaion edukia. 
 
Neurri horri dagokionez, egokia iruditu zaigu Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko Legearen aurreproiektuari 
dagokionez emandako irizpenean (64/2004 irizpena) egin dituen gogoetetako 
batzuk jarraian aipatzea, Batzordearen 2005eko Memorian egiaztatu ahal izan 
dugunaren arabera: 
 

“104- La justificación normativa de dicho precepto se contiene en el artículo 
141.4 del Tratado de Ámsterdam, al que nos hemos referido en las 
Consideraciones Generales  
 
105- En relación con tal precepto, deben mencionarse la Directiva 
76/207/CEE del Consejo y la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, que modifica la anterior, relativas a la aplicación del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso 
al empleo, la formación y a la promoción profesionales, así como a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia recaída en su interpretación –
Sentencias de 17 de octubre de 1995, caso Kalanke, y 11 de noviembre de 
1997, caso Marschall. 
 
106- En consideración a lo que señala la segunda de estas Sentencias, que 
matiza el primer pronunciamiento, contrario a una medida de discriminación 
positiva, cabe que una norma nacional, en caso de que candidatos de 
ambos sexos presenten igual capacitación, desde el punto de vista de su 
aptitud, competencia y prestaciones profesionales, obligue a conceder 
preferencia en la promoción a las candidatas femeninas, en aquellos 
sectores de la actividad de la Administración en los que, en el nivel del 
puesto de que se trate, haya un menor número de mujeres que de hombres, 
si bien siempre que se garantice que las candidaturas serán objeto de una 
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apreciación objetiva que tenga en cuenta todos los criterios relativos a la 
persona de los candidatos de ambos sexos. 
 
107- En definitiva, al amparo de la jurisprudencia comunitaria, cabe una 
medida de discriminación positiva, que sólo jugará en un supuesto de “igual 
capacitación”, entendida ésta como un empate, tras valorarse todos los 
criterios relativos al mérito y capacidad. 
 
108- Como ha dicho la doctrina, el criterio de la preferencia automática para 
deshacer el empate parece mucho más razonable que otros a los que se 
acude usualmente, como la mayor o menor edad, la antigüedad o el sorteo, 
y respecto a los cuales nunca se han oído quejas. 
 
109- El Tribunal Constitucional, que no ha tenido ocasión de pronunciarse 
sobre la discriminación positiva por razón de sexo en el ámbito del acceso o 
la promoción en la función pública, sí ha sancionado la adopción de medidas 
positivas a favor de los minusválidos físicos, en la STC 269/1994, 
declarando la conformidad con el artículo 14 CE de la reserva porcentual de 
plazas en una oferta de empleo, destinadas a este colectivo con graves 
problemas de acceso al trabajo. 
 
110- A la vista de estos antecedentes, cabe sostener a priori la conformidad 
a Derecho de una medida de discriminación positiva en el ámbito de la 
función pública. El problema estribará entonces en cómo se plasman dichas 
medidas y si superan un juicio de proporcionalidad o razonabilidad -tal como 
se exponen en el Informe elaborado por la Dirección de Función Pública.” 

 
Irizpen horren 110. artikuluan ezartzen den bezala, a priori ez dago arrazoirik 
funtzio publikoaren eremuan bereizkeria positiboko neurria baztertzeko, baita 
emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeaz ari garenean ere. 
 
Une honetan, Europako Erkidegoen Justizia Auzitegiaren epaiak ere baditugu 
(adierazitakoez gain, 2000ko martxoaren 28ko epaia (Badeck kasua eta beste 
batzuk) eta 2000ko uztailaren 6ko epaia (Abrahamsson eta Anderson kasuak 
azpimarratu behar dira); horiek edozein arau nazionalek bete beharreko muga 
zehatzak ezartzen dituzte, arau hori lanari eta lanbide prestakuntza eta sustapenari 
dagokienez emakumeen eta gizonen tratu berdintasuna aplikatzeari buruz 
Erkidegoko arautegiarekin bat datorrela onartzeko. 
 
Zehazki, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legearen 20.4 a) artikuluak eta bigarren xedapen gehigarriak epai horietako batean 
(Marschall kasua) ezarritako mugak jasotzen dituzte. Horrela, epai horietan 
agindutakoa onartzen dute, emakumeen enplegu publikoetarako sarbidea 
sustatzeko lanak nondik norakoa izan behar duen adierazterakoan. 
 
Alabaina, aurrekari horiek guztiak hartuta, gure ustez ez da bidezkoa kexa eragin 
duenaren moduko sarrera-deialdi batek, horren maila kontuan hartuta, bereizkeria 
positiboko neurritzat ezar dezan plazen ehuneko bat emakumeen alde 
erreserbatzea, izan ere, neurri horrek, enplegu publikora sartzerakoan emakumeen 
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eta gizonen berdintasuna dela-eta egindako lege aukerarekin bat ez etortzeaz gain, 
ez ditu aintzat hartzen Erkidegoko jurisprudentziak finkatutako mugak, emakumeen 
lan-aukerei eragiten dieten desberdintasunak zuzentzeko neurri horiek sexuagatiko 
bereizletzat har daitezen saihesteko. 

 
3. Planteamendu horrekin, ebazpen honen laugarren aurrekarian jasota geratu den 

bezala, Herrizaingo Saila plazen erreserba egiteko neurri horren proportzionaltasuna 
eta arrazoizkotasuna agerian uzten saiatu da, bi ikuspegitatik. Alde batetik, 
diskriminazio positiboko neurria dela esan du, Ertzaintzan dagoen emakume 
kopurua ikusita; eta, bestetik, emakumeak onartzea eragozten duen oztopo oro 
ezabatzeko betebeharra duela, muga bakarra legeek berariaz ezar ditzaketen 
berariazko debekuak izanik. 

 
Berriz ere, plazen erreserba egiteko neurri horren inguruko iritzia ematea edo 
balorazioa egitea nahi badute, ez dugu inolako eragozpenik Herrizaingo Sailak 
adierazitakoarekin bat egiteko; alegia, neurri hori, a priori, sustapen neurri positibo 
gisa har daitekeela, bereziki ezintasunen bat duten pertsonen taldeari dagokionez 
egun ikus daitezkeen eta Konstituzio Auzitegiaren beraren aldeko irizpenak jaso 
dituzten errealitateak daudela kontuan hartuta. 
 
Baina, eztabaida edo balorazio hori esparru juridiko-formalera eramaten badugu, 
ezin onar dezakegu Herrizaingo Sailak jarduteko mugei dagokienez adierazi duen 
arrazoibidea, gure ikuspegitik, arrazoibide hori zorionez jada gainditu den 
legezkotasun printzipioaren ikusmoldearekin baitator bat. Kontuan izan behar da 
Herrizaingo Sailak legezkotasunarekiko lotura negatibo modukoa duela eta, dioenez, 
horri esker, berariaz debekatuta ez dauden jarduera guztiak gara ditzakeela. 

 
Ez gaude inolaz ere ados planteamendu horrekin; alderantziz, erakunde honek 
lehentasuna eman behar dio Administrazioaren legezkotasunarekiko lotura positiboa 
izan dadila defendatzeari. Horrek produkzio juridikoko prozesuan hartzen du 
benetako garrantzia eta esanahia. Hain zuzen ere, gogoeten ataleko bigarren 
paragrafoan azaltzen saiatu garen bezala, gure ustez, Herrizaingo Sailak ezin utz 
dezake alde batera plazen erreserba egiteko neurri eztabaidagarri honi dagokionez 
behin eta berriro aipatzen duen proportzionaltasun eta arrazoizkotasun printzipioak 
ezin ezkuta ditzakeela legegilearen asmo zehatzak aurrez ezarritako mugak; 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren ikuspegitik enplegu publikoan 
sartzeko prozesuaren legezko taxutzea zehazterakoan, legegileak soil-soilik dio, 
trebakuntza-maila bera denean, emakumeei lehentasuna emango zaiela horien 
ordezkaritza % 40 baino gutxiagokoa den kidego, eskala eta kategorietan, beste 
hautagaian sexuagatiko diskriminazioan oinarrituta ez dauden eta neurri hori ez 
aplikatzea justifikatzen duten arrazoiak antzematen ez badira. 

 
Beste hitzetan, Herrizaingo Sailak derrigor bete behar duen legezkotasun printzipioa 
zehatz-mehatz gorde behar denez, une honetan, hautapen prozesuaren deialdia 
egiterakoan, ezin esan daiteke plazen erreserba egiteko neurri hau proportzionala 
eta arrazoizkoa denik, sexuagatiko diskriminazioa dakarren neurritzat hartzea 
saihestuko duen printzipio gisa, aurretik legegileak berak ezarri baititu enplegu 
publikoan sartzeko, lanpostuak betetzeko eta sustapena bultzatzeko hautapen 
prozesuetan berdintasunaren aldeko eginkizunari dagozkion mugak; ildo horretatik, 
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beren beregi baztertu du aukera hori, behin trebakuntza-maila bera dela egiaztatu 
ondoren emakumezkoen sustapenaren alde egiten baitu. 

 
4. Azkenik, Herrizaingo Sailak ohartarazi du, halaber, deialdiko oinarriak irmoak eta 

adostutakoak direla, aurkeztutako kexari eman behar zaion tratamendua 
zehazterakoan. 

 
Jakina, deialdiko oinarriak berrikusteko aukerak aztertzerakoan, kontuan izan behar 
da ez dela horien aurka egin. Hala ere, kasu honetan, deialdia gaitzetsi egin behar 
da, funtzio publikoan sartzeko EKren 23.2 artikuluak ematen duen berdintasun 
eskubidea arriskuan jartzen duen heinean; hori dela eta, azpimarratu behar dugu, 
oinarrizko eskubideak urratzen dituzten jardunak direnez, horiek baliorik gabe uztea 
zigorrik gorena direla, hots, “in radice” baliogabetzea. Hortaz, horiek ezin dira inolaz 
ere baimendu, ezta ongitu ere, kasuan kasuko errekurtsoak aurkezteko emandako 
epeari dagokionez. 

 
Ondorioak  

 
Ararteko erakundea bat dator Ertzaintzaren barruan emakume eta gizon kopuruaren 
artean dagoen desberdintasunaren egiturazko fenomenora murrizteko ekindako 
bidearekin, horretarako, Euskal Herriko Polizia Ikastegiak iragartzen dituen sarrerako 
hautapen prozesuetan desberdintasunak ezabatu eta berdintasuna sustatzen lagun 
dezaketen neurriak aplikatuta. 
 
Hala ere, uste du, egungo arau esparruarekin bat etorriz, oraingoz, neurri horiek 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken 
xedapenetako bigarrenaren bidez Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 
6/1989 Legearen 27. artikuluari erantsi zaion edukian aurreikusitakoari heldu behar 
diotela. 
 


