INFORMAZIO-ZIRKULARRA, SEKTORE PUBLIKOAREN
ZERBITZUKO LANGILEEN ORDAINSARI-IGOERA
GEHIGARRIARI BURUZKOA, 2022. URTERAKO
Urriaren 19an 18/2022 Errege Lege-Dekretua argitaratu izan da EAAn; besteak beste,
sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien arloko neurriak onartzen dituena.
Zehazki, VIII. atalean, 23. artikuluan, Errege Lege-Dekretu horrek honako hau xedatzen
du:
VIII. ATALA. Sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien arloko neurriak (…).
“23. Artikulua. Sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsari-igoera gehigarria,
2022. urterako.”
1. 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen III.
tituluko I. eta II. ataletan, eta bat datozen gainerako aginduetan xedatutakoaz gain, 2022ko
urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioak izan ditzan, sektore publikoaren zerbitzuko langileen
ordainsariek ehuneko 1,5eko gehikuntza-gehigarria izango dute, 2021eko abenduaren 31n
indarrean zeudenei dagokienez.
2. Gehikuntza-gehigarri hori 19.Bi artikuluan xedatutako moduan egingo da, eta honako arau
hauek beteko ditu:
Lehenengoa. 2021eko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariei aplikatuko zaie. Beraz,
bien baturak, nolanahi ere, ehuneko 3,5eko gehieneko ordainsari-igoera globala finkatuko du
2022ko ekitaldirako.
Bigarrena. 2022ko azaroko nominan gauzatuko da, eta atzerapen gisa ordainduko da
aurtengo urtarriletik urrira bitarteko hilabeteei dagokien igoera.
Hirugarrena. Autonomia-erkidegoen eta toki-erakundeen eremuan, ordainketa 2022ko
abenduaren 31 baino lehen gauzatu beharko da; eta, nolanahi ere, 2023ko martxoaren 31
baino lehen.
3. 2022an, salbuespen gisa, Estatuak baimena eman ahal izango die autonomia-erkidegoei epe
luzerako zorpetze-eragiketa berriak formalizatzeko; edo baliabideak esleitzeko finantzaketamekanismo gehigarrien kontura, 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren
28ko 22/2021 Legearen laurogeita bederatzigarren xedapen gehigarriaren bigarren atalean
aipatzen diren gehigarriak, hain zuzen ere, behar den zenbatekoaren baliokidea, artikulu horretan
aurreikusitako ordainsari-igoera gauzatzeko.
4. 2022an kreditu-aldaketak, hau da, aparteko kredituak edo kredituen gehigarriak izapidetzen
badira, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege-Dekretuak onartutako Toki-Ogasunak
arautzen dituen Legearen testu bateginaren 177.6 artikulua aplikatu ahal izango da. TokiOgasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 182. artikuluaren arabera, artikulu
horretan araututako ordainsari-igoera finantzatzeko onartutako aparteko kreditua edo kreditugehigarria sartu ahal izango da hurrengo ekitaldiko gastuen aurrekontuetako dagozkien
kredituetan. Ordainketa 2023ko martxoaren 31 baino lehen egin beharko da.Salbuespen gisa,
Toki-Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 177.4 artikulua betetzeko nahikoa
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baliabide ez duten toki-erakundeek mailegu bat formalizatu ahal izango dute Toki Erakundeak
Finantzatzeko Funtsarekin, xedapen gehigarri horren aurreko atalean aipatutako kreditualdaketak finantzatze aldera. Horrenbestez, zabaldu egiten da autonomia-erkidegoen eta tokierakundeen finantza-iraunkortasunerako neurriei eta beste neurri ekonomiko batzuei buruzko
abenduaren 26ko 17/2014 Errege Lege Dekretuaren 40. eta 52. artikuluetan ezarritako eremu
objektiboa. Mailegu horren zenbatekoa ezingo da izan gastuen egoera-orriko 1. kapituluan
aitortutako obligazio garbien ehuneko 1,5 baino handiagoa, 2021eko aurrekontuaren
likidazioaren arabera. Kasu horietan, toki-erakundeek 2023ko martxoaren 31 baino lehen egin
beharko dute ordainketa.
Finantzaketa hori eskuratzeko baldintzak, bai eta eragiketa horren finantza-baldintzak ere,
Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeak onartuko ditu. Ogasuneko eta Funtzio
Publikoko Ministerioko organo eskuduna gaituko da, beharrezkoak diren jarraibideak edo
ebazpenak emateko. atal hori aplikatzeko prozedura zehazte aldera.
5. Estatu-eremuari dagokionez, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzari gaikuntza
emango zaio, II. tituluko I. kapituluko eta haren eranskinetako artikuluetako zenbateko zehatzak
dagozkien kopuruetara eguneratzeko; bai eta 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei, 19.Bi
artikuluko ehunekoari berariaz erreferentzia egiten ez diotenei buruzko abenduaren 28ko 22/2021
Legearen III. tituluko I. eta II. kapituluetakoak ere, onartutako gehikuntzaren arabera, eta
dagozkion zenbatekoak ordaintzeko jarraibide egokiak emate aldera.
6. Artikulu hori oinarrizkoa da, 5. atala izan ezik; eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 149.1.18
artikuluen babesean eman izan da.
Horren berri ematen da, dagozkion ondorioak izan ditzan.
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