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BESTELAKO XEDAPENAK
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

1018
29/2022 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko 

Harremanetarako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore 
publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien 2022rako igoerak onartzeko erabakia argitara-
tzeko dena.

Gobernu Kontseiluak, 2022ko otsailaren 22an egindako bilkuran, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien 2022rako igoerak onartu 
zituen, eta behar bezalako publizitatea emateko, honako hau

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea erabakiaren testua, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordain-
sarien 2022rako igoerak onartzeko dena. Eranskin gisa ageri da.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 1a.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,
JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.
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ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO 
HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MARTXOAREN 1EKO 29/2022 

EBAZPENARENA

ERABAKIA, ZEINAREN BIDEZ ONARTZEN BAITIRA EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOKO LANGILEEN ORDAINSARIEN 2022. URTEKO 

IGOERAK

Estatuko 2022. urteko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen 
19. artikuluan ezartzen dira sektore publikoaren zerbitzuko langile-gastuen arloko jarduera ekono-
mikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa.

Artikulu horren bigarren apartatuaren arabera, 2022an, sektore publikoaren zerbitzuko 
langileen ordainsariek ezin izango dute ehuneko 2tik gorako igoera orokorrik izan, 2021eko 
abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik bai 
langile kopuruari bai horien antzinatasunari erreparatuta.

Portzentaje hori bera aplikatuko zaie, halaber, goi-kargudunei, zuzendaritzako langileei eta sek-
tore publikoko lan-kontratudunei.

Autonomia-erkidegoaren eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Oro-
korrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legearen 19. artikuluak arautzen zer ordainsari 
ordainduko zaizkien Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan diharduten langileei.

19.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, hargatik eragotzi gabe sektore publikoko langileen 
gastuei buruz eman daitezkeen oinarrizko xedapenak, 2022. urtean, lan-kontratudunak ez diren 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko, organismo autonomoetako, zuzenbide 
pribatuko ente publikoetako eta sektore publikoko partzuergoetako langileen urteko guztizko 
ordainsariek ezin izango dute % 2tik gorako hazkunde orokorrik izan 2021eko abenduaren 31n 
indarrean zeudenen aldean. Ordainsari horiek, betiere, homogeneotasunaren arabera kalkula-
tuko dira, erkaketaren bi aldietarako, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai 
lanaldi-araubideari dagokionez.

19.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, lan-araubidekoak ez diren langileek jaso beharreko 
oinarrizko ordainsariak izango dira aurrekontu-ekitaldian zehar indarrean daudenak, Administrazio 
Publikoetako funtzionarioen oinarrizko ordainsarien araubidea erregulatzen duten arauei jarraituz.

19.13 eta 19.14 artikuluek igoera bera ezartzen dute lehendakariaren, kontseilarien, goi-kargu-
dunen eta parekatuen ordainsarietarako, bai eta behin-behineko langileen ordainsarietarako ere.

22.1 artikuluak igoera bera aurreikusten du Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbide pribatuko 
ente publikoetako, sozietate publikoetako, fundazioetako eta sektore publikoko partzuergoetako 
zuzendarien ordainsarietarako.

19.7 artikuluan xedatutakoaren arabera, ordainsari osagarriek ezin izango dute % 2tik gorako 
hazkunde orokorrik izan 2021eko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean, hargatik eragotzi 
gabe programa bakoitzari atxikitako langile kopurua aldatzearen ondorioz, programari ezarritako 
helburuen betetze-mailaren ondorioz eta programa aplikatzearen banakako emaitzen ondorioz 
egin daitezkeen aldaketak.

Lan-araubideko langileei dagokienez, 19.9 artikuluaren arabera, 2022an soldata-masak % 2ko 
gehikuntza izan ahal izango du gehienez, 2021eko ekitaldirako ezarritakoaren aldean.

Azkenik, Ertzaintzako langileen ordainsariak 20. artikuluan arautzen dira, zeinaren ara-
bera Gobernu Kontseiluari baitagokio uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 
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bidez onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen testu bateginaren 
115.1.a) artikuluan araututako kategoria-maila bakoitzari dagokion lanpostu-osagarriaren urteko 
zenbatekoa zehaztea.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 5.1.g) artikuluan ezarritakoa-
ren arabera, Eusko Jaurlaritzari dagokio urtero ezartzea zer arau eta jarraibide bete behar diren 
aplika daitezen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko funtzionarioen ordainsari-araubi-
dea eta gainerako langileen ordainsari-baldintzak.

Hori guztia dela eta, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez gaia 
eztabaidatu ostean, Gobernu Kontseiluak hau erabakitzen du:

ERABAKIA

Lehenengoa.– Baimentzea, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, ordainsarien 
% 2ko igoera orokorra 2021eko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorreko, organismo autonomoetako, zuzenbide pribatuko entitate 
publikoetako eta sektore publikoko partzuergoetako langileentzat, lan-kontratukoak ez direnak, 
baita lehendakariarentzat, sailburuentzat, goi-kargudunentzat eta parekoentzat eta behin-behi-
neko langile eta zuzendaritza-kideentzat ere.

Bigarrena.– Honako oinarrizko ordainsari hauek jasoko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko 
funtzionario eta estatutupeko langileek:

a) Soldata eta hirurteko gisa, 2022ko urtarriletik abendura bitarteko nomina arruntetan (zenba-
tekoak hamabi hilekori dagozkie):

Taldea/Azpitaldea Soldata 
(euroak) 

Hirurtekoak 
(euroak) 

A1 14864,16 572,04 

A2 12852,72 466,56 

B 11.235,00 409,32 

C1 9650,28 353,16 

C2 8031,60 240,36 

E 7.351,08 180,96 

b) 2022ko ekaineko eta abenduko aparteko ordainsari bakoitzerako, honako kopuru hauek 
jasoko dira soldata eta hirurteko kontzeptu gisa:

Taldea/Azpitaldea Soldata 
(euroak) 

Hirurtekoak 
(euroak) 

A1 764,37 29,43 

A2 781,15 28,35 

B 809,20 29,50 

C1 695,06 25,41 

C2 663,20 19,83 

E 612,59 15,08 



44. zk.

2022ko martxoaren 2a, asteazkena

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2022/1018 (5/4)

Hirugarrena.– Honako hau izango da, bat etorriz Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 
6ko 6/1989 Legearen 79.1.a) artikuluan ezarritakoarekin, 12 hilekori dagokion lanpostu-mailako 
osagarriaren zenbatekoa 2022. urtean, lanpostu-maila bakoitzari dagokiona:

Maila Urteko zenbatekoa 
(euroak) 

30 18652,32 

29 16579,68 

28 14818,08 

27 13160,16 

26 11606,04 

25 10051,80 

24 9429,96 

23 8756,64 

22 8134,68 

21 7513,32 

20 6995,40 

19 6580,68 

18 6166,20 

17 5802,96 

16 5440,56 

15 5077,92 

14 4715,52 

13 4352,52 

12 3990,12 

11 3627,36 

10 3339,36 

9 3099,72 

8 2907,84 

Laugarrena.– Honako hau izango da 2022. urteko destino-osagarriaren zenbatekoa, 12 hilabe-
teri dagokiena eta Ertzaintzaren kategoria maila bakoitzari dagokiona:

Maila Urteko zenbatekoa 
(euroak) 

1 7514,88 

2 8448,24 

3 8875,80 

4 11503,20 

5 12408,00 

6 14410,32 

7 15265,80 
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Bosgarrena.– Funtzionarioen gainerako ordainsari osagarriek, halaber, % 2ko igoera izango 
dute, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2021eko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean. 
Hala ere, aldaketa batzuk egiteko modua izango da programa bakoitzari atxikitako langile kopurua 
aldatzearen ondorioz, programari ezarritako helburuen betetze-mailaren ondorioz eta programa 
aplikatzearen banakako emaitzen ondorioz.

Seigarrena.– Honako hauek izango dira, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, lehendakariaren, 
sailburuen, goi-kargudunen eta parekoen ordainsariak:

Hileko soldata 
(euroak) 

Guztizko ordainsaria 
(euroak) 

Lehendakaria, 7.779,56 108.913,84 

Lehendakariordea 7.305,12 102.271,68 

Sailburua 6.934,85 97.087,90 

Sailburuordea 6.276,21 87.866,94 

Zuzendaria 5.351,87 74.926,18 

Cojua-ko kidea 5.351,57 74.921,98 

Lehendakari pentsioduna 3.889,79 54.457,06 

Sailburu pentsioduna 3.467,44 48.544,16 

Zazpigarrena.– 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, % 2ko igoko dira behin-behineko langileen 
ordainsariak, 2021eko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean, hargatik eragotzi gabe antzi-
natasunagatik egokitu ahal zaiena.

Zortzigarrena.– Justizia Administrazioko langileen ordainsariei langile horiei dagokien bera-
riazko araudia aplikatuko zaie.

Bederatzigarrena.– 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, % 2 igoko dira Euskal Autonomia Erkide-
goko Administrazio Orokorreko, haren organismo autonomoetako eta Osakidetza-Euskal osasun 
zerbitzua zuzenbide pribatuko entitate publikoko lan-kontratudunen ordainsariak, 2021eko aben-
duaren 31n indarrean zeudenen aldean.

Hamargarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko gainerako enteen zerbitzuan 
diharduten lan-araubideko langileen soldata-masa ezin izango da % 2 baino gehiago igo 2022ko 
urtarrilaren 1etik aurrera, 2021eko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa da 2022ko soldata-masak gehienez ere izan dezakeen 
muga; negoziazio kolektiboaren bidez erabakiko da nola banatu eta aplikatu modu indibidualean.

Hamaikagarrena.– Osagarri pertsonalak eta iragankorrak, baita zerbitzuarengatiko kalte-ordai-
nak ere, beren araudi espezifikoaren arabera arautuko dira, eta horien kopuru indibidualak ezingo 
dira % 2 baino gehiago igo 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2021eko abenduaren 31n indarrean 
zeudenen aldean.

Halaber, ordainsari-kontzeptu batzuk erabaki honetan xedatzen denetik salbuetsita geratuko 
dira, baldin eta haien araubideak, aplikagarri zaien araudiari jarraituz, baztertzen badu ordain-
sari-igoera orokorraren bidez eguneratzea.

Hamabigarrena.– Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ematea.


