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AURKEZPENA
Espainiako Gobernuaren Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioak klubetan eta irabaziasmorik gabeko kirol-erakundeetan garatutako jarduerari buruz egindako ikerlan batek (2014ko
uztailekoa) kirol-erakundeekin lotutako pertsona guztiek garatutako jarduerak indarreko lanarauetara egokitzera behartu du, kirolaren esparruan ere, betiere egindako jarduera lanekoa
bada. Zentzu berean, 2009. urtetik, Auzitegi Gorenaren jurisprudentziak lan-loturatzat
hartu behar denaren interpretazio zabala ezarri du, baina kirol erakundeen ordaindutako
zenbatekoak, handia edo txikia izan, ez du garrantzirik gogoeta horretan. Halaber, Laneko eta
Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzak egindako kontrol-lanak kirol sektoreko kolaboratzaileen
eta haien erakundeen arteko hainbat lotura erregularizatu ditu.
Erabaki eta jarduera multzo horrek, erakunde horietan zerbitzuak ematen dituzten pertsonekin
dauden harremanen gaia jorratzeko ikuspegi egokienaren inguruan gogoeta egitera behartu
du gutxienez. Gida hau sustatu duten erakundeek tresna erabilgarria ekarri nahi izan dute
eztabaidara, kirol erakundeei jakinaren gainean egonda eta informazioa izanda erabakiak
hartzen laguntzeko, lege- eta lan-ikuspegitik.
Xede horretarako, dokumentu honen edukiekin, lanaren eta boluntarioen loturen arteko
mugetan dagoen nahaste handia argitu nahi da, jakiteko kirol erakundeek zer kasutan jarraitu
behar dieten lanaren zuzenbideak ezartzen dituen lan-betebeharrei. Erakundeek langile
profesionalekin nahiz boluntarioekin bere gain hartu behar dituzten erantzukizunak eta
oinarrizko betebeharrak laburtzen dira. Halaber, lan-kontratazioen eta enplegua sustatzeko
programetan jasotzen diren pizgarri ekonomikoen formulen ikuspegi panoramikoa eskaintzen
da. Hori guztia gutxieneko zorroztasun teknikoari uko egin gabe, baina ahalik eta modurik
dibulgatzaileenaren bidez, kirolaren esparruan erantzukizunak dituzten pertsonen orokortasuna
ulertzeko. Horrenbestez, tresna honen helburua orientatzea soilik da, eta kasu bakoitzak eska
dezakeen profesionalen behin-behineko aholkularitza ordezka dezake.
* Oharra: Gida honetan aurkezten den informazioa, gaur egun, 2015eko ekainean, indarrean
dauden arau, plan, kontratu eta pizgarriei dagokie. Gogoan izan urterik urte alda daitezkeela
neurri horiek, eta, hortaz, gidaren erabiltzaileak horren jakitun izan behar du, eta erabiliz gero,
unean-unean indarrean daudela ziurtatu.
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II. ATALA - LAN JARDUERAREN ETA
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1-LAN-HARREMANAREN BEREZKO EZAUGARRIAK ETA
AUZITEGIEK EGINDAKO INTERPRETAZIOA

Zenbateraino
da
lanekoa
begirale, entrenatzaile, masajeemaile,
kirolari,
kontulari,
administrari
laguntzaile,
begiratzaile,
mantentzelanetako langile edo kirolerakunde batekin lotutako beste
edozein pertsona batek egiten
duen jarduera, zerbitzu, lan edo
bestelakoa?.
Langileen
Estatutuaren
arabera, 1980. urtetik indarrean
dagoena, jarduera bat lanekoa
izateko, hots, lan-harreman
bat egoteko, baldintza hauek
bete behar dira aldi berean:
zerbitzuak
boluntarioa,
ordaindua, besteren konturako
eta mendekoa izan behar du. Egindako lanak baldintza horiek betetzen baditu lanekoa izango
da, lotura hori arautu beharko da eta lanaren zuzenbideak ezartzen dituen betebeharrak bere
gain hartuko ditu.

A-Boluntario izatea
Langilearen baimenarekin lan egiten da, legezko arau batek behartu edo ezarri gabe (azken
hori izango litzateke Kirolaren Legeak aginduta hauteskunde-deialdietara joatean). Elementu
hori boluntarioen jardueraren barruan dago, eta ez du desberdintasunik lan-harreman batean
dagoenarekin. Bi zerbitzuek, hots, lanekoak eta boluntariotzak duten baldintzetako bat da.

B-Ordainsaria
Lan-harreman bat eta boluntariotza desberdintzen duen funtsezko elementua da, edo beste
era batera esanda, profesionalismoa eta amateurismoa desberdintzen duen. Beraz, arretarik
handiena eskatzen duen baldintza da. Ordainsaria, egindako lanarengatiko kontraprestazioa
da, eta eskudiruzko edo gauzazko soldata izan daiteke. Azken kasuan, soldata guztiaren %
30 arte izan daiteke.

<

II. Atala

7

Aurkibide orokorra

<<<<<<<<<

Eta aipatutako baldintza horiek betetzen direnean, zertan datza bakoitza? Nola interpretatzen
dituzte auzitegiek?.

<

»» Langileen Estatutuan egindako soldatari buruzko legezko definiziora jotzen dute (26.1.
art.): Soldatatzat hartzen dira langileek dirutan eta jenerotan jasotzen dituzten hartzeko
ekonomiko guztiak.
»» Zenbatekoa ez da berdina. Adierazi dutenez, soldata da hileko zenbatekoen ordainsari
murriztuak (esaterako, Auzitegi Gorenaren 2009-04-02ko epaia: hilean batez beste 230
euro ordaintzen dizkioten erregionaleko futbolaria; Aragoiko Auzitegi Nagusiaren epaia,
2007ko maiatzaren 16koa: hilean 200 euro ordaintzen dizkioten hirugarren mailako
futbolaria). Garrantzitsuena da jakitatea egindako lanarengatik ordaintzen dioten ala ez.
»» Entrenatzaileak, begiraleak, masaje-emaileak, kirolariak edo beste batek lan egitean
egindako gastuak konpentsatzeko ordaintzen badiote (esaterako lekualdaketetarako,
oinetako bereziak, jantziak, elikagaiak eta abar erosteko), ez da soldatatzat hartzen, eta
beraz, ez dago ordainsariaren elementua. Ez da egongo lan-harremanik eta lotura bakarra
boluntario gisa izango da. Ez da aplikatuko lan-legedia; boluntarioen arautegia aplikatuko
da. Baina kasu hori emateko, kirol-erakundeak pertsona boluntarioari ordaindu dizkioten
gastuak egiaztatu beharko ditu, tiket, faktura, ordainagiri eta bestelakoak aurkeztuz. Horren
ondorioz, kirol-erakundeak gastuen egiaztagiriak eta dokumentazio hori guztia kudeatzea
eskatu dizkio pertsona horri, ikuskapen edo
auzi-eske bat egotekotan erantzuteko. Izan ere,
ordainketa hori gastuak konpentsatzeko eta ez
egindako lana ordaintzeko izan dela frogatu
beharko du berak.

<<<<<<<<<

Auzitegiek soldata zer den azaldu dute:

»» Beraz, kontraprestazio guztiak soldatak direla
esan daiteke. Azken finean, lan-harremanarena
berezkoa den ordainsariaren elementua
egongo da, eta gastuak konpentsatzeko
soldataz kanpoko kontraprestaziotzat hartzen
duen erakundeak hori frogatu beharko du.
»» Jarduera kalifikatzeko ez du garrantzirik
auzitegien aurrean kirol-erakundea irabaziasmorik gabea izateak, ordaindutako kopuruak
bizitzeko nahikoa ez izateak, edo lanbide
arteko gutxieneko soldataren (LGS) azpitik
egoteak, edo begiraleak, entrenatzaileak eta
bestelakoek beste enplegu bat izateak.
»» Konpentsazioak hilero ordaintzea, hil bakoitzean antzekoak izatea edo jarduera hasi baino
lehen hitzartzea edo ezagutzea Auzitegiek ordainketak soldatatzat hartzeko zantzu gisa
erabiltzen dituzte. Baina egoera hori ematen bada ere, ez da erabakigarria auzitegien
interpretaziorako.

<

II. Atala

8

Aurkibide orokorra

<

C-Besteren konturako prestazioa
Besteren kontura garatutako jarduerak ekartzen du baliabide materialak edo azpiegiturak (futbolzelaia, atletismoko pista, kiroldegia, frontoia, bizikletak, traineruak, baloiak, masaje-andak eta
abar), kapitala edo inbertsioa (kirol-erakundearen aurrekontua), arrisku ekonomikoa (galerak
edo irabaziak), enpresa-egitura (jardueraren antolaketa, klubaren kudeaketa...), kirolarien
publizitatea eta erakartzea (klubera izena emateko kuoten ordainketak) kirol-erakundeak berak
bere gain hartzea, eta ez zerbitzua ematen duen pertsonak. Kirolaren esparruan normalean
kirol-erakundeak arduratzen dira enpresa-arrisku horiez, eta ez entrenatzaileak, begiraleak,
kirolariak, begiratzaileak, administrazioko langileak eta abar. Horrela, pertsona horiek besteren
kontura garatuko lukete jarduera, eta lan-harreman bat eratzeko eskatutako beste elementu
baten aurrean egongo ginateke.

<<<<
<<<<
<<<<
Kontrako aldean dago langile autonomoa eta norberaren konturako lana, izan ere, berak jartzen
du azpiegitura jardueraren zerbitzura, kapitala arriskatzen du, bere diru-sarrerak artatutako
bezero kopuruaren araberakoak dira, eta ez du diru-sarrerarik izango bere zerbitzuak ez
badituzte kontratatzen. Oro har, kirolaren esparruan mota horretako oso kasu gutxi gertatzen
dira. Auzitegien epaien artean bere jarduera antolatu eta ordaintzen duten masaje-emaile,
fisioterapeuta, mediku, tenis-entrenatzaile edo futbol-begiratzaileen oso kasu gutxi daude
(jardueraren barruan barne hartzen dira klub edo gimnasio batean masajea emateko lekua
alokatzea; bulego edo kabinete propioa izatea kirolariak joateko; bezeroak erakartzeaz
arduratzea eta kobratzea eta abar). Kasu horietan, besteren konturako lanaren elementurik ez
dagoenez, ez dago lan-harremanik, eta kirol-erakundeak ez du altarik eman behar edo kotizatu
langile horiengatik.
Batzuetan proposatu da erakundearen loturak lan-harremana izateko baldintza guztiak bete
arren, dagozkion enpresa-erantzukizunak saihesteko, prestazio profesional autonomoaren
itxura ematea. Itxura hori, langilea Langile Autonomoen Araubide Berezian (LAAB) alta
emanez lortzen saiatzen da, eta zerga-ordainketa haiei dagozkien araubidearen bidez. Lanarloko auzitegietarako itxura horrek ez du garrantzirik harremana kalifikatzeko orduan, izan
ere, hemen aztertutako baldintza guztiak betetzen badira lan-harremana izango da, eta kasu
horretan, Gizarte Segurantzan emandako okerreko alta zuzentzeko eta dagokion zergaaraubidea aplikatzeko (normalean PFEZ) aginduko dute.

<
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Kasu berezi moduan aipatu behar dugu arbitroena, izan ere, Auzitegiek ebatzi duten moduan,
beraien harremana ez da lan-harremana, besteren konturako lanaren ezaugarria ez dutelako
betetzen, diziplinak eskuordetutako funtzio publikoak baitira, eta horrenbestez, agintarien
agenteen modukoak dira.

D-Mendetasuna
Jarduera kirol-erakundearen jarraibideei eta agindutakoari jarraituz egiten bada, mendekoaraubide bat dagoela esaten da. Erakundeak ezartzen baditu ordutegiak, entrenatzeko
egunak, zer instalazio erabili, taldeen antolaketa eta osaera, lekualdaketak, entrenamenduen
metodologia, taldeen organigrama eta esleipena, barneko diziplinazko zehapenak edo
bestelako baldintzak, jarduera mendekoa dela esaten da.
Ezaugarri hori eta aurrekoa (besteren konturako lana)
hertsiki lotuta daude, normalean besteren konturako
langile bat erakundearen zuzeneko jarraibide,
agindu eta diziplina araubidearen mende dagoelako,
eta norberaren konturako lanean, berriz, jarduera
antolatzeko aukera handia du; kirol-erakundearekin
egindako hitzarmenaren baldintza orokorren mende
bakarrik dago.
Lan-harreman baten ezaugarriei buruzko ondorio
gisa, lan-arloko auzitegiek ezaugarri horiek guztiak
multzo moduan interpretatzen dituztela esan daiteke,
eta zalantzarik badago, lan-zuzenbidea aplikatzeko
printzipio batean oinarritzen da. Horrenbestez, lanharremantzat hartzearen aldeko erakarpen-indar
moduko bat gertatzen da.
Kirol-erakundeetan garatutako jarduera bat lan-jarduera,
boluntario-jarduera edo langile autonomoen jarduera
den erabakitzeko lehen azterketa eginda, interesgarria
izango da lotura horietako bakoitza gehiago sakontzea.
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1-KIROLEAN DAUDEN ASKOTARIKO LOTURAK: ELKARLANA ETA
KIROLARI PROFESIONALAK

A-K i r o l a r i p r o f e s i o n a l a : o s o k o n t z e p t u z a b a l a
auzitegietarako.

Hain zuzen auzitegiek interpretatu dute aipatutako lan-arloko arau berezia (1006/1985 ED)
ezin zaiela bakarrik aplikatu lehen aztertutako lan-baldintzak (boluntario izatea, ordainsaria,
besteren konturako izatea eta mendetasuna) betetzen dituzten eta normalean antolatutako
jardueretan (txapelketetan, lehiaketetan eta abar) erakunde berarekin parte hartzen duten
kirol-modalitate bateko praktikatzaileei, kirolariei edo jokalariei; koordinatzaileei, bigarren
entrenatzaileei, prestatzaile fisikoei edo fisioterapeutei ere aplikatu behar zaie, langile guztiak
kirol-emaitzarekin zuzenean lotuta daudelako.
Kirol profesionaleko kalifikazio honetatik kanpo geratu dira, auzitegietara eramandako kasu
jakin batzuetan, beste jarduera batzuk, hala nola kirol-eskola bateko plangintza-zuzendariak
emandakoak, lehen entrenatzailearen laguntzaile tekniko eta begiratzaileak emandakoak,
masaje-emaileenak, medikuenak, zaintzaileenak, futbol-zelaiaren zaintzailearenak edo
lehiaketarakoa ez den irakaskuntzan aritzen diren begiraleenak. Kasu horietan, lan-lotura
arrunta izango da eta Langileen Estatutuari jarraituko zaio.

<
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Jakin behar dugu lehenengo gauza da lan-zuzenbideak ez diela tratamendu bera ematen
lan-harreman guztiei. Egia da pertsona langile gehienak lan-arau komunaren mende daudela:
Langileen estatutuaren mende hain zuzen. Baina modu berezi batean araututako beste lanharreman batzuk ere badaude, berezitasun garrantzitsuak dituztenak, arau berezien bidez,
esaterako kirolari profesionalen lanari buruzko 1006/1985 Errege Dekretua, kirol esparruan
aplikatzen dena eta hemen aztertutako gaian eragina duena.

<

B-Kirolari profesionaltzat hartzeak kontratua egiterakoan
dituen ondorioak.

Zer ondorio ditu kontratua egiterakoan
kirolari profesionaltzat hartzeak?.
Ez dakar ondorio bera langile bati
kirolari profesionalen 1006/1985 ED
aplikatzeak edo Langileen Estatutua
aplikatzeak.
Lehen
kasuan,
lankontratuak aldi baterako izan behar du
nahitaez, 1006/1985 EDren 6. artikuluak
hala agintzen duelako. Bigarren kasuan
berriz, Langileen Estatutuak normalean
kontratazio mugagabea eskatzen du, eta
aldi baterako kontratazioa legez ezarritako
eta justifikatu beharreko zenbait kasutan
bakarrik erabaki ahalko da (ikusi IV-3-A
atala).

<<<<<<<<<

Argi dago Auzitegien irizpide horrek ez duela erabateko segurtasun juridikorik ematen
erakundeko profesionaletatik zein diren kirolari profesional eta zein ez ezartzeko, eta hemen
aipatu direnen moduko kasu jakinetan oinarritu beharko da.

Horren ondorioz, jokalari, entrenatzaile
eta kirol-teknikari (kirol federazioetan izan
ezik), bigarren entrenatzaile, prestatzaile
fisiko edo fisioterapeutekin egindako
kontratuek nahitaez aldi baterakoak
(iraupen mugatua) izan behar dute,
ezarritako aldirako edo denboraldietarako (esaterako, 2015-2016 denboraldia, edo 2015eko
uztailaren 1etik 2018ko ekainaren 30 arte, edo 2014-2015 playoffak jolasteko, eta abar).
Alderdi horretan erregulazioa malguagoa da, oinarrizko kirol erakundeek plantillak beharretara
egokitu ditzaten. Hala ere, beste alderdi batzuetan, hala nola bidegabeko kaleratzeengatiko
kalte-ordainen kasuan, araua zorrotzagoa da, lan egindako urtebeteko gutxienez bi hileko
konpentsazioa ezartzen dielako arau horri jarraitzen dioten profesionalei (Langileen Estatutuan
araututako 45 edo 33 eguneko kalte-ordainen aurrean).
1006/1985 ED horretatik kanpo, eta beraz, Langileen Estatuaren arauaren mende, erakundeko
gainerako langileak egongo lirateke: administrazioko langileak, kirol-eskolako plangintzazuzendaria, laguntzaile teknikoa-begiratzailea, masaje-emailea, medikuak, laguntzaileak, zelai
edo instalazioen zaintzailea, edo irakaskuntzan soilik aritzen diren begiraleak –tenis, golf, surf,
judo, bela eta bestelakoetan-, lehiaketan kirolariak zuzentzen ez badituzte.

<
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2-Kirol erakundeen lan-betebeharrak eta -erantzukizunak.

Edonola ere, kirol profesionalen lan arrunta edo berezia izan, zer lan-betebehar edo
-erantzukizun hartu behar ditu bere gain kirol-erakundeak bere langileekin?.

A-Kontratazioaren eta lan-baldintzen esparruan

»» Lan-baldintzei buruzko oinarrizko gutxieneko arauak aplikatzea, hala nola lanbide arteko
gutxieneko soldatari (2015eko LGS). buruzkoa. Kirol-esparruaren kasuan lanaldi gehienak
partzialak dira, eta LGS, lan egindako denboraren arabera aplikatuko da.
»» Dagokion hitzarmen kolektiboa aplikatzea, baldin balego. Orain arte, oso kirol-erakunde
gutxik aplikatzen dizkiete hitzarmen kolektiboak bere langileei, baina zenbait kasuren
aplikazio-esparrua, hala nola Bizkaiko lokal eta kirol-zelaien kasuan, barne hartzen
dituzte “igerilekuak, frontoiak, bolatokiak, golf-zelaiak, futbol-zelaiak, erakustazokak, kirol
jauregiak, uso-tiroa, uretako kirolak, hipika eta abar, eta kirol arloko ikuskizun guztiak,
aurrera eramateko langileak behar baditu”. Beraz, kirol-langileei eragiten die, hala nola
begiraleei, entrenatzaileei, sorosleei, fisioterapeutei edo erdiko epaileei.
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»» Dagozkion kontratuak idatziz formalizatzea. Lanaldi osoko kontratu mugagabeak eta
ekoizpen-beharretarako aldi baterako kontratuak bakarrik ez dute hori egin behar, lau aste
baino gutxiagorako badira eta lanaldi osokoak badira. Ez bada idatziz formalizatzen horrek
ez du esan nahi ez dagoela lan-loturarik, baina araua hausteaz gain, lanaldi partzialeko
zerbitzuak idatziz jasota ez egoteak -kirolaren esparruak gehienak-, lanaldi osoarekin
hitzartutakotzat hartuko dira.

<

»» Ardurapean dituen langileen alta eta kotizazioa. Kontratazioaren pizgarriei dagokien
atalean ikusiko denez, Gizarte Segurantzarako kotizazioa, atal bakar modura aipatu eta
batera ordaintzen bada ere, orain banakatuko ditugun zenbait osagaiz osatuta dago.
Kirol-erakundeak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean sartu beharreko zenbatekoa
kalkulatzeko, ehuneko bat aplikatzen zaio (gutxi gorabehera % 33 kotizazio arrunt batean)
langileari dagokion soldata gordinari. Esaterako, 1.000 euroko soldata gordin bati, 330 euro
dagozkio kotizazioari.
Hori horrela, ehuneko horren barruan (% 33) zenbait kontzeptu daude:
»» Kontingentzia arruntak: % 23,6.
»» Langabezia: % 5,5 (% 6,7 aldi baterako kontratua bada)
»» Gizarte Bermeko Funtsa: % 0,2.
»» Lanbide-heziketa: % 0,6.

<<<<<<<<<

B-Gizarte Segurantzaren arloan

»» Laneko istripuak eta gaixotasunak: % 3 (aldakorra da jardueraren arriskuaren arabera.
Kirol sektoreko langileen kasuan % 3 da).
Erraz ondoriozta daitekeenez, kotizazio gehiena kontingentzia arruntetarako ekarpena da, eta
aurrerago ikusiko denez, kontrataziorako pizgarri gehienak atal horretako kostua txikiagotzeko
dira.
Pertsona langileak ere kotizatzen du, baina enpresa da soldata gordinetik berezko kuotarekin
batera sartu beharko duen dagokion kopurua atxikitzen duena. Kasu honetan, kontzeptuak
eta ehunekoak honako hauek dira:
»» Kontingentzia arruntak: % 4,7.
»» Langabezia: % 5,5 (% 1,6 aldi baterako kontratua bada).
»» Lanbide-heziketa: % 0,1.
»» Guztira: % 6,35 (% 6,4 aldi baterakoen kasuan)

C-Laneko arriskuen prebentzioa
Kirol erakundeei arlo horretako legedia ere aplikatzen zaie. Erakundea instalazioaren jabea
bada, arriskuak ebaluatzeko betebeharren eta prebentzioaren plangintzaren arduraduna ere
izango da. Normalean kirol-esparruan gertatzen den moduan, instalazioaren titularra erakunde
publiko bat bada, hari dagokio kirol erakundeari instalazioan dauden lan-arriskuen eta dagozkion
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babes- eta prebentzio-neurrien berri ematea (azken finean, prebentzio-plana eta neurrien
plangintza egitea). Kirol-erakundeari egokituko zaio horiek gauzatzea. Arlo horri buruzko
informazio gehiago izateko, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen weborrian eskura daiteke: OSALAN.

D-Zergen arloan
Enplegu-emaileari dagokio lanaren etekinetan dagokion atxikipena egitea, lurralde historiko
bakoitzean Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) arautzen duten taulen arabera.
Adibide modura: Bizkaian indarrean dagoen atxikipenen taula.

3-SOLDATAPEKO KIROL-LANAREN ETA BESTE MOTA BATEKO
EGOEREN ARTEKO BATERAGARRITASUNAK - BATERAEZINTASUNAK

Kirol-erakundeen esparruan ohikoa da beste jarduera nagusi batzuen diru-sarrerak dituzten
pertsonen (soldatapeko langileak, sektore publikoko langileak, langile autonomoak...) edo
zenbait prestazio publiko jasotzen dituzten pertsonen (erretiratuak, langabeak, oinarrizko errenta
jasotzen dutenak eta abar) arteko lankidetza. Kirol arloko enplegua arautzeko prozesuaren
inguruan zalantza bat sortzen da: aurretik aipatutako egoerekin duen bateragarritasuna. Eta
zalantza horrek ez du erantzun bat bakarrik, desberdina da kasuaren arabera.

A-Besteren konturako soldatapeko pertsonak

<<<<<<<<<
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<
Printzipio orokor moduan ordenamendu juridikoak enplegu-aniztasuna uzten du, beraz, aldi
berean lan-lotura bat baino gehiago izan daitezke, bidegabeko lehiaren mugarekin izaera edo
sektore enpleguak badira, esklusibotasun-itun bat badago izan ezik.

<
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Enplegu-aniztasuneko egoera dagoenean (segurantzako araubide bereko bi enpresetan
edo gehiagotan egindako lana, kasu honetan araubide orokorrekoak, besteren konturako
langile gisa), langileak enpresari nahitaez jakinarazi behar dio, eta enpresak berak Gizarte
Segurantzaren altan ere hori jaso behar du. Hau da, esaterako, entrenatzaile batek bidaiaagentzia batean soldatako gisa eta aldi berean klubean lan egiten duela jakinarazi beharko
dio bere klubari, eta klubak, entrenatzailea Gizarte Segurantzan alta ematean hori jasota utzi
beharko du. Enpresa bakoitzak bere aldetik ordainduko du dagokion kuota.
Langilearentzako ondorio fiskalei dagokienez, kirol-erakundearekin lan-kontratuarengatik
lortutako diru-sarrerek, zergaren zerga-oinarria handituko dute, hala ere, Bizkaiaren kasuan,
kirol-esparruko zenbait profesionalek jasotzen dituzten errenta batzuk partzialki salbuesten ditu.
Zehazki, PFEZren 13/2015 Foru Arauaren 9.31. artikuluaren arabera, honako errenta hauek
salbuetsita egongo dira lanbide arteko soldataren mugaraino: “Eskola Kiroleko Egitarauaren
barnean edo eskola adinean dauden kirolarientzako Bizkaiko Foru Aldundiak baimendutako
jardueretan edo lurraldeko kirol federazioen jardueretan diharduten monitore, arbitro, epaile,
ordezkari, kirol arduradun, federazioko zuzendari tekniko eta entrenatzaileen etekinak, lanbide
arteko soldataren mugaraino”.

B-Sektore publikoko langileak

C-Lan autonomoa
Kirol-erakundeak kontratatutako langileak beste
jarduera bat egiten badu langile autonomo
moduan, jarduera anitzeko egoera batean
egongo gara (ez enplegu anitzeko egoera), pertsona hori gizarte segurantzaren bi araubidetan
alta emanda egotea ekartzen duelako: araubide orokorrean (erakundeko soldatapeko gisa) eta
langile autonomoen araubide berezian. Araubide bietan kotizatuko du.

<
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Administrazio publikoen zerbitzura lan egiten duten langileen bateraezintasunei buruzko
Legean 14. artikuluaren arabera, lan-jarduera
pribatu bat garatzeko aldez aurretik dagokion
administrazioarekin bateragarria den jakin behar
da. Printzipioz, kirol-erakundeen esparruan
garatutako jarduerak ez daude aipatutako
arauaren 12. artikuluak debekatutako jardueren
artean, beraz, ez dirudi eragozpenik dagoenik
eskumeneko administrazioak bateragarritasuna
dagoen aztertzea.

<

D-Pertsona erretiratuak
Arau orokor gisa, erretiroko pentsio
bat jasotzen bada ezin da besteren
konturako lanik egin, eta debeku hori
urratzen bada, behar ez bezala jasotako
prestazioak itzultzeaz gain, beste hiru
hiletan pentsioa galduko da, zehapen
moduan. Hala ere badago salbuespen
bat, erretiro malgua delakoa. Erretiro
mota honetan, pentsioa eta lanaldi
partzialeko lan bat (lanaldi osoaren %
75 eta % 25 artekoa) bateratu daitezke,
prestazioaren zenbatekoa txikiagotuz.
Beraz, kirol-erakundeek tarte estua
dute hori bideratzeko: lan-harremana
badago, erretiratuta dagoen pertsonak
bere prestazioa galtzeko arriskua du; erretiro malgua aukeratzen badu, kirol-arloko lana
egiteko aukera izango du, baina normalean diru-sarrerak konpentsatuko dira, eta azkenean,
bere pentsioaz gozatzeko, erretiratuari kirolarekin lotuta dagoen jardueraren gastuak soilik
ordaintzeko aukera dago, bere lan-jarduera boluntario-jarduera bihurtuz.

E-Langabeak
Prestazioa eta langabezia-laguntza besteren konturako lanaldi partzialeko lan ordainduarekin
bateragarriak dira, zati proportzionalean zenbatekoa txikiagotuz, hau da, erretiro malguarekin
dagoen egoera bera gertatzen da. Horrez gain, 52 urtetik gorako langabeen kasuan,
laneratzeko zailtasun bereziak dituztenez, enplegua sustatzeko neurri moduan, aldi berean
lanaldi osoko jarduera bat eta langabezia-laguntzaren % 50 jasotzea uzten zaie.

F-Oinarrizko errentak jasotzen dituzten pertsonak
Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, 18/2008 Legeak arautzen du Diru-sarrerak
Bermatzeko Errenta (DSBE). Alde batetik, subsidiarioa da baliabiderik ez duten bizikidetzaunitateetarako; beste aldetik, osagarria da, laneko errentak izan arren, bizirauteko oinarrizko
beharrak asetzeko nahikoak ez badira. Beraz, kirol-erakunde batekin lan-harreman bat
izatea ez nahitaez bateraezina DSBE jasotzearekin. Horrela, bizikidetza-unitateak jasotako
ordainsarien zenbatekoari erreparatu beharko zaio, eta DSBE jasotzeko utzitako gehieneko
diru-sarrerak ambos ingresos serán compatibles, si bien se descontarán de la RGI las cuantías
abonadas por la entidad deportiva, minorándola en proporción.
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1-ZER MOTATAKO KONTRATUAK ERABIL DAITEZKE ETA ZER
KONTRATAZIORAKO PIZGARRI JASO DITZAKEGU?

Kontrataziorako pizgarriak funtsean enpresak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean
sartu beharreko kuotan dituen murrizketak dira, eta hobari eta murrizketa izaera hartzen dute,
Gizarte Segurantzak berak edo Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) hartzen badute beren gain
kostua. Baina bi kasuetan, ondorioa bera da enpresarako: gizarte-kostuen beherapena (III-2-B
atalean banakatuta daudenak).
Gida honetan, kirolaren esparruan interes orokorra izan dezaketen kontrataziorako pizgarriak
azalduko dira, kirol-erakundeei laguntzaileekin dituzten loturak formalizatzen laguntzeko. Ez
dira aztertu taldeak kontratatzeko laguntzak edo egoera oso zehatz edo bereziak (esaterako
genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktimak , terrorismoa, desgaitasunen bat duten
pertsonak, lanaren eta familiaren arteko bateragarritasuna, aldi baterako lanak lan mugagabeak
bihurtzea...). Ez da, beraz, enplegua sustatzeko neurrien katalogo oso edo zorrotza, baizik
eta kirol arloko lan-merkatua erregularizatzeko neurri egokienen eta orokorren aukeraketa.
Kontrataziorako pizgarrien katalogo oso bat hemen eskura daiteke: Cuadro resumen de
bonificaciones y reducciones del Servicio Público de Empleo (SEPE).
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Oror har, bi kontratu-bloke handi bereiz daitezke: mugagabeak eta aldi baterakoak (horiek
guztiak lanaldi osokoak edo partzialak izan daitezke). Lanaldi partzialen kasuan, zenbait
baldintza bete behar dira gauzatzeko, arauek aginduta, harreman horrek nahitaez aldi
baterakoa izan behar duela ezartzen ez badute izan ezik (kirolari profesionalen, prestakuntza
eta ikaskuntza kontratuen eta praktikaldiko lan-kontratuen kasua). Kontratu motak.

<

A-Kontratu mugagabea
Lanpostu iraunkorretarako edo egiturazko lanpostuetarako erabili behar den kontratu
modalitatea da, hau da, jarduera bat garatzen den bitartean daudenak dira. Esaterako,
kirolaren esparruan, igerileku bat dagoen bitartean, eta arauek sorosle bat egotea eskatzen
duten bitartean, lanpostu hori egiturazkoa dela esan daiteke, jarduerari atxikita dagoelako.
Beraz, kontratu mugagabe batekin bete behar da.
Bestelako gauza bat da kontratu mugagabe hori aldizkakoa, lanaldi partzialekoa edo beste
bat bada. Lan-kontratu mugagabea lanaldi osokoa, partziala edo aldizkako zerbitzu finkoak
emateko izan daiteke, enpresari komeni zaionaren arabera. Kirol esparruan, ohikoa izan
beharko luke kontratu mugagabeetara atxikitzea, lanaldian berezitasunak izanda (lanaldi
partziala edo aldizkako finkoa), zerbitzuak ezin direlako lanaldi osoarekin emak (spinningeko
irakasle batek zaila izango du egunero zortzi ordu lan egitea), jarduera laburra delako (eskolaz
kanpoko jarduerak), edo urte-sasoi jakin batean bakarrik egin daitekeelako (udako igerilekuko
soroslea, edo eski-, bela-, surf-irakaslea eta abar).

<<<<<<<<<

2-KONTRATAZIO MUGAGABEA ETA HAREN PIZGARRIAK

Bestalde, kontuan hartu behar dugu aldi baterako lan-kontratuak kasu jakin batzuetan
bakarrik egin daitezkeela. Beraz, ez badira justifikatzen, eta beraz, ezin badira erabili, kontratu
mugagabeetara jo beharko dugu nahitaez.
Baina aurretik ohartarazi dugunez, salbuespen modura, ezin izango zaie kontratu mugagaberik
egin 1006/1985 EDren arabera, kirolari profesionaltzat hartzen diren kirol-erakundeko
langileei. Laburbilduz, eta auzitegien arabera, honako hauek: kirolariak, kirola egiten dutenak,
entrenatzaile eta zuzendari teknikoak, bigarren entrenatzaileak, prestatzaile fisikoak edo
jarduera bat erregulartasunez garatzen duten fisioterapeutak, kirol-lehiaketan parte hartzen
duten kirolariekin.
Hain zuzen ere, ziur asko, erregularizatu beharko litzatekeen langile-talderik handiena talde
hori izango da (lehiaketan parte hartzen duten hainbat taldetako entrenatzaileak: futbola,
saskibaloia, eskubaloia, boleibola, arraunketa eta abar), eta beraz, ezin izango da erabili kasu
hauetan kontratu mugagaberik.
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Hala ere, teknikariek ez dute izaera hori kirol-irakaskuntzan edo jarduera ludikoan bakarrik
parte hartzen badute, ezta kirol-federazioen zerbitzura daudenean ere. Beraz, kasu horietan,
kontratu mugagabeak egin daitezke.
Kontratu mugagabean ez dira denbora-mugak ezartzen zerbitzuak emateko, eta ahozkoa edo
idatzizkoa izan daiteke. Hala ere, lanaldi partzialeko edo aldizkako lan kontratu finkoen kasuan
idatziz eskatzen da, eta normalean hori da kirol-esparruan gehienetan erabiltzen den kontratua.
Idatziz egiteko eskatzen bada eta eskaera hori ez bada betetzen, kontratua lanaldi osoko
kontratu mugagabetzat hartuko da, aldi baterakoa dela edo zerbitzuak lanaldi partzialekoak
direla egiaztatzen ez badu salbu.
Kontratuaren edukia Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraziko zaio, hitzartu eta
hurrengo 10 eguneko epearen barruan.
Aldizkako lan finkoa bada, esaterako udan bakarrik lan egiten duen sorosle batena, edo
bere jarduera ikastetxe batean urritik ekainera garatzen duen kirol anitzeko begirale batena,
kontratua nahitaez idatziz formalizatu beharko da, eta jardueraren gutxi gorabeherako iraupena
zein den adierazi beharko da. Bestalde, hurrengo denboraldian deitzeko modua eta ordena ere
adieraziko da, pertsona hori finkoa delako eta hurrengo kanpainarako ere deituko dutelako.
Halaber, gutxi gorabeherako lanaldia edo ordutegi-banaketa ere adierazi beharko dira.

<<<<<<<<<
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<
Kontratua lanaldi partzialekoa bada, eguneko, asteko, hileko edo urteko kontratatutako lanordu
arrunten kopurua eta banaketa jaso beharko dira kontratuan. Ez bada egiten, lanaldi osoko
kontratutzat hartuko da, zerbitzuak partzialak direla ez bada egiaztatzen salbu.

B-Kontratazio mugagaberako pizgarriak
i-Gogoeta orokorra
Gaur egun, zenbait kasu eta baldintzetan, kontrataziorako pizgarri-programak arautzen dira,
zenbait neurri aplikatuz, hala nola hobariak edota murrizketak, normalean kontingentzia arruntei
(zenbatekorik handienekoak direnak) dagokien kotizazioan. Kasu bakoitzean eskaintzen diren
onurak eta horiek ekartzen dituzten gizarte-gastuen murrizketa kirol-erakundeek kontratazioa
diseinatzean eta plangintza egitean eta langileak erregularizatzean kontuan hartu beharrekoak
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izan daitezke. Plan horiek aldakorrak izan daitezke urte batetik bestera (hala ere, oinarrizko
zenbait lerro, hala nola besteak baino egoera txarragoan dauden taldeei lehentasuna ematea,
normalean mantentzen dira), eta interesa duten pertsonek gida honetan aurkeztutako neurrien
indarraldia 2015. urtekoak direla ziurtatu beharko dute.

ii-Kontratazio mugagabe orokorrarengatiko pizgarria (1/2015 ELD)
Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarenak egunean dauzkaten enpresa guztietan
aplika daiteke (kasu honetan, kirol-erakundeetan), aurreko sei hiletan bidegabeko iraizpenak
ez badituzte egin, eta gutxienez hiru urtetarako kontratatu badituzte.
Pizgarria Gizarte Segurantzarako kontingentzia arruntengatiko enpresa-kotizazioen hobaria
edota murrizketa da, zenbateko hauekin:
»» Kontratazioa lanaldi osorako bada, hil bakoitzaren kontingentzia arruntei dagozkien hileko
oinarriaren lehen 500 euroak enpresa-kotizaziotik salbuetsita geratuko dira. Esaterako,
futbol-klub batek instalazioak, soropila, garbiketa eta bestelakoak mantentzeko langileak
kontratatzen baditu, lanaldi osorako, soldata gordina hilean 1.000 euro izanik, lehen 500
euroengatik gutxi gorabehera % 10 kotizatuko luke (50 euro), kotizazio arruntaren %
33aren ordez (hau da, % 33 ken kontingentzia arrunten % 23), eta gainerako 500 euroei
dagokienez, kotizazioa arrunta izango da, hots, % 33koa (165 euro). Pizgarririk gabe
kotizazioa 330 eurokoa izango litzateke, eta salbuespena 215 euro.
»» Kontratua lanaldi partzialekoa bada, zenbateko hori lanaldia laburtzen den ehunekoaren
proportzioan murriztuko da. Ezin da izan lanaldi osoko langile baten lanaldiaren % 50
baino txikiagoa. Esaterako, errugbi-klub batek administrari laguntzaile bat edo instalazioak,
soropila, garbiketa eta bestelakoak mantentzeko langileak kontratatzen baditu, lanaldi
erdirako, soldata gordina hilean 400 euro izanik, lehen 250 euroengatik gutxi gorabehera
% 10 kotizatuko luke, kotizazio arruntaren % 33aren ordez (hau da, % 33 ken kontingentzia
arrunten % 23), eta gainerako 150 euroei dagokienez, kotizazioa arrunta izango da, hots,
% 33koa. Pizgarririk gabe kotizazioa 132 eurokoa izango litzateke, eta salbuespena 75
euro.
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Aipatutako murrizketak eta hobariak 24 hiletan mantenduko dira, eta 10 langile baino gutxiago
dituzten erakundeek beste 12 hilabete luza ditzakete (beraz, 3 urte arte). Aldi hori igarotakoan
kotizazioa arrunta izango da.
Neurri bultzatzaile hori 2015eko martxoaren 1etik 2016ko abuztuaren 31 arte egindako
kontratazioetarako egongo da indarrean.

iii-Ekintzaileek kontratazio mugagabea egiteko pizgarria

a-Zer erakunderi buruz ari gara? Zer baldintza bete behar dira pizgarria
aplikatzeko?
Arauak modu oker batean ekintzaileak aipatzen
baditu ere, edozein kirol-enpresa edo -erakunderi
buruz ari da, kontratazioa egiten dutenean
50 langile baino gehiago badituzte. Halaber,
ezinbestekoa da kirol-erakundeak kontratu hau
egiten duen langilea Enplegu Bulegoan langabe
moduan izena emanda egotea.
Ekintzaileei laguntzeko kontratu mugagabea
lanaldi osokoa edo partzialekoa izan daiteke.
Enpresari urtebeteko probaldi luzea ematen dio,
baina urtebete horretan zehar enpresak lanharremana justifikatu gabe eta kalte-ordainik gabe
iraungi dezake.

b-Zertan datza pizgarria?

16 eta 30 urte bitarteko (biak barne) gazteen kasuan, lehen urtean, 83,33 euro hilean (1.000
euro urtean); bigarren urtean, 91,67 euro hilean (1.100 euro urtean) eta hirugarren urtean,
100 euro hilean (1.200 euro urtean).
Emakumea bada, zenbatekoak 8,33 euro gehituko dira hilean (100 euro urtean).
Esaterako, klub batek tenisa irakasteko kontratatutako 22 urteko tenis-irakasle baten
kasuan, astean 20 ordu lan egiten badu (lanaldiaren % 50), eta hilean 400 euroko soldata
gordina badu, kotizazio arrunta gutxi gorabehera 122 eurokoa izango litzateke hilean, eta
hobaria ia 46 eurokoa. Beraz, azken kuota 76 eurokoa izango litzateke hilean.
Bestalde, 45 urtetik gorakoen kasuan, 108,33 eurokoa da kotizazioa hilean (1.300 euro
urtean).
Emakumea bat kontratatzen badu enpresak, zenbatekoak 125 euro gehituko dira hilean
(1.500 euro urtean).
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Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotan 3 urtetan egindako hobariak dira:

<

<<<<<<<<<
<<<<<<<<<
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Lanaldi partzialeko kontratua bada, hobari guztiak hitzartutako lanaldiarekiko proportzionalak
izango dira. Esaterako, saskibaloi-klub bateko 52 urteko masaje-emaile baten kasuan,
astean 10 ordu lan egiten badu (lanaldiaren % 25), eta hileko soldata gordina 300 euro
bada, kotizazio arrunta (% 33) 100 eurokoa izango litzateke hilean, eta hobaria 27 eurokoa
hilean. Beraz, benetako kotizazioa 73 euro jaitsiko da hilean.

iv-Gazteak bermatzeko sistema nazionalaren onuradunen kontratazio
mugagaberako pizgarria
a-Pizgarria jasotzeko baldintzak

Gazteen enplegua sustatzeko programa jakin bat da, gazteen artean langabezia-tasak
oso handiak direlako. Sektore honetarako pizgarriak aurrekoekin bateragarriak dira, eta
beraz, metagarriak ere bai, eta hobariak enpresa-kotizazioaren % 100 baino handiagoak
badira, hortik kanpokoa beste pertsona baten kotizazioan aplikatu ahalko da. Programa
hau aplikatzeko, ezinbestekoa da gaztea Gazteak Bermatzeko Sistema Nazionalean izena
ematea Enplegu Zerbitzu Publikoaren (SEPE) aplikazio informatikoaren bidez, betiere
baldintza hauek betetzen baditu:
»» 25 urtetik beherakoa izatea.
»» Sisteman izena emateko eskaera egin aurreko 30 egun naturaletan lanean ez egotea.
»» Aurreko 90 egun naturaletan hilean 40 ordu baino gehiagoko hezkuntza-jarduerarik
ez egitea.
»» Aurreko 30 egun naturaletan hilean 40 ordu baino gehiagoko prestakuntza-jarduerarik
ez egitea.

b-Zertan datza pizgarria?
Kontratu mugagabea lanaldi osokoa bada, 6 hiletan 300 euro jasotzea hilean (1.800 euro
guztira) Gizarte Segurantzarako enpresa-ekarpenaren hileko hobari moduan. Lanaldi
partzialekoa izango balitz (gutxienez, lanaldiaren % 50): 225 euro hilean lanaldia gutxienez
lanaldi osoko langile bati dagokionaren % 75aren baliokidea bada, eta 150 eurokoa, lanaldia
gutxienez % 50aren baliokidea bada.
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Esaterako, gimnastika-eskola bateko begirale baten kasuan, lanaldi erdiko kontratu
mugagabea badu eta gazteak bermatzeko sisteman izena emanda badago, 500 euroko
soldata gordinarekin, kotizazio arrunta 167 eurokoa izango litzateke, baina pizgarri honekin
(kasu honetan hilean 150 eurokoa izango litzateke), kontratuaren lehen sei hiletan,
erakundeak hilean 17 euro bakarrik kotizatuko lituzke.
Indarrean egongo da 2014ko uztailaren 6tik 2016ko ekainaren 30era bitartean egiten diren
kontratazioetarako.

kontratu

a-Pizgarria jasotzeko baldintzak

Kasu honetan, 30 urtetik beherako gazteak lanaldi partzialeko (gehienez, lanaldi osoaren
% 50) kontratu mugagabearekin kontratatzeko pizgarria da. Gazteek Enplegu Bulegoan
langabe moduan izena emanda egoteaz gain, baldintza hauek ere bete behar dituzte:
»» Langabeak izatea, eta kontratatu aurreko hamazortzi hiletan, hamabitan gutxienez
etenik gabe enplegu-bulegoan izena emanda egotea.
»» Lan-esperientziarik ez izatea eta hiru hilabete baino gutxiagokoa izatea.
»» Beste jarduera-sektore batetik etortzea.
»» Derrigorrezko irakaskuntzako, lanbide-heziketako titulu ofizialik ez izatea, edo
profesionaltasun-ziurtagiria ez izatea.
»» Gazteak Bermatzeko Sistema Nazionalaren onuraduna izatea.
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v-Prestakuntza-lotura
duten
lanaldi
partzialeko
mugagabeetarako (edo aldi baterakoetarako) pizgarriak

<
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Prestakuntzari dagokionez eskatzen da pertsona langileek enplegua eta prestakuntza
bateratzea –ez da egon behar nahitaez lotuta kirol-lanarekin–, edo kontratua egin aurreko
sei hiletan bateratuta egin izana. Ofizialki egiazta daitekeen prestakuntza (beraz, edozein
irakaskuntza-maila ofizial), edo Enplegu Zerbitzu Publikoek sustatutakoa izan daiteke.
Hizkuntzetako edo informazioaren eta komunikazioaren teknologien prestakuntza ere izan
daiteke, urtean gutxienez 90 orduko iraupena izan badu.
Zalantzarik gabe, kirolari profesionalen moduan denborazko loturak ere aplika daitezkeenez,
kirol-sektorearen ohiko izaerara ongi egokitzen den modalitatea da: entrenatzaile edo
kirolari gaztea, lanbide-heziketako ikasketak, unibertsitateko ikasketak edo bestelako
ikasketak egiteaz gain, kirol-erakunde batean zerbitzuak ere ematen dituena aldi berean.

b-Zertan datza pizgarria?
Gizarte Segurantzarako kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotaren % 100eko
murrizketa, kontratua egiten duten erakundeek 250 langile baino gutxiago badituzte (kirolsektorean normala dena), edo % 75eko murrizketa, enpresak 12 hiletan 250 langile edo
250 langile baino gehiago baditu.
Pizgarri hori beste 12 hilabetez luza daiteke, pertsona langileak enplegua eta prestakuntza
aldi berean egiten baditu, edo lehen hamabi hilabeteetako aldia amaitu aurreko sei hiletan
egin baditu.
Esaterako, Lan Zientzietako Graduko 22 urteko ikaslea den eskubaloi-entrenatzaile baten
kasuan, 300 euroko hileko soldata gordina badu, klubak % 33ko kotizazioa ordaindu ordez
(100 euro hilean), gutxi gorabehera % 10eko kuota ordainduko luke (kontingentzia arrunten
kontzeptua kenduta), hau da, 30 euro hilean, bi urtetan (klubak 250 langile baino gutxiago
baditu eta entrenatzaileak ikasten jarraitzen badu).
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vi-Gizarte-bazterkeriako egoeran dauden
mugagabearekin kontratatzeko pizgarria

langileak

kontratu

a-Pizgarria jasotzeko baldintzak

Zoritxarrez, gaur egungo krisiaren ondorio ekonomikoen artean dago gizarte-bazterkeria
egoeran dagoen pertsona kopuruaren igoera. Kontratazio mugagaberako pizgarrien ATALA
hau, baztertu ekonomikoen talde honentzat eta droga-mendetasunengatik, kartzelan
egoteagatik edo beste arrazoi batzuengatik baztertuta dauden talde horientzat da.
Tamaina handia kontuan hartuta,
interesgarria da pertsona langabea
izatearen, beste enpresa batzuetan
lanaldi partzialeko kontratu batekin
lanean egotearen, eta laneratzeko
gutxieneko errentak jasotzen dituzten
edo dagoeneko agortu dituzten edo
gutxieneko egoitza- edo erroldatzealdia ez betetzeagatik prestazioak
jaso
ezin
dituzten
pertsonak
(Euskadin 60.000 baino gehiago)
izatearen baldintzak betetzen dituen
taldea aipatzea. Ez dago zalantzarik
gizartean oso zabalduta dagoela, eta
ziur asko, kirol arloan lan egiten duten
pertsonengan ere eragina duela,
baina laguntza-neurri honen bidez
erregularizazioa bidera daiteke..

b-zertan datza pizgarria?

Esaterako, astean 8 ordu lan egiten duen (% 20) eta hilean 200 euroko soldata gordina
duen xake-eskolako irakasle baten kasuan, kotizazio arrunta 66 eurokoa izango litzateke
hilean, baina pizgarria aplikatuz, 41 euro arte murriztuko litzateke hilean, 25 eurotan
murriztuko balitzateke, hobari arruntaren (50 euro hilean) % 50eko hobariarengatik (%
20+% 30 gehiago).
Berariaz salbuetsita geratzen dira lan-harreman berezia duten langileak, kirolaren kasuan,
1006/1985 EDren araupean daudenak. Beraz, ez zaie aplikatuko, esaterako, klub bateko
kirolariei, entrenatzaileei, teknikariei, prestatzaile fisikoei edo fisioterapeutei.
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Kasu honetan, Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren 50 euroko hobaria da hilean (600
euro urtean), lau urtetan, kontratu mugagabe bakoitzeko. Lanaldi partzialarekin kontratatzen
bada, hobarira egokituko da, hitzartutako lanaldiaren ehunekoaren arabera (% 30 baino
gehiago, hobariaren % 100eko mugara arte).

<

3-ALDI BATERAKO KONTRATUAK ETA HAIEN PIZGARRIAK

A-Aldi baterako kontratazioaren inguruko orokortasunak

<<<<<<<<<
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<
Aldi baterako kontratuaren helburua iraupen mugatuko lan-harreman bat ezartzea da, eta
lanaldi osokoa edo partzialekoa izan daiteke. Oro har, idatziz formalizatuko da, eta ahozkoa
izan daiteke ekoizpen-beharretarako aldi baterako kontratua haren iraupena lau aste baino
gutxiagokoa bada eta lanaldi osokoa bada.
Nahitaez aldi baterakoa izan behar du kirolaren esparruan kirolari profesionalekin sinatutako
kontratua, Auzitegiek interpretatu duten zentzu zabalean ulertutako kontzeptua (barne hartzen
dira entrenatzaile eta zuzendari teknikoak, bigarren entrenatzaileak, prestatzaile fisikoak edo
fisioterapeutak).
Aldi baterako kontratuek justifikatuta egon behar dute eta legeak araututako hiru kasuetako
bati erantzun behar diete. Zehazki, obra edo zerbitzuko kontratua, ekoizpen-beharretarako aldi
baterako kontratua edo bitarteko lan-kontratua bakarrik egin daiteke.
Aldi baterako kontratazioa justifikatu gabe erabiltzen bada, edo betebeharrak ez badira
betetzen, aldi baterako kontratazioa kontratazio mugagabea eta lanaldi osokoa bihurtuko da,
aldi baterakoa eta lanaldi partzialekoa dela egiaztatzen badute izan ezik. Gizarte Segurantzan
alta emateko betebeharra ez bada betetzen, irizpide berari jarraituko zaio.
Hogeita hamar hiletan hogeita lau hil baino gehiagotan lanpostu berarekin edo beste batekin,
enpresa edo enpresa-talde berarekin, aldi baterako bi kontratu edo gehiagoren bidez, zuzenean
edo aldi baterako enpresen bidez, iraupen mugatuko kontratu-modalitate berdinekin edo
desberdinekin kontratatuta egon diren langileek langile finkoen izaera hartuko dute.
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B-Aldi baterako kontratuen oinarrizko ezaugarriak
i-Obra edo zerbitzu mugatuko aldi baterako kontratua
Kontratu honen helburua obra edo zerbitzuak enpresaren jardueraren barruan autonomiaz eta
bere gorputz-zatiaz egitea da. Hala ere, jarduera hori gauzatzeko denbora mugatua badago
ere, hasiera batean ez du iraupen finkorik. Ezin da hiru urte baino gehiagoko jarduera izan.
Hitzarmen Kolektiboek bere gorputz-zatiarekin identifikatu ahal izango dituzte izaera horretako
kontratuekin bete daitezkeen lanak. Esaterako, Kirol-instalazioen Estatuko Hitzarmenaren
arabera, mota horretako kontratuak denboran zehar luzatzen ez diren jarduera fisikoetan eta
kirol-jardueretan erabili ahal izango dira, hala nola txapelketetan, kirol-erakustaldietan, aurretik
ohikoak ez diren jarduera jakin eta zehatzetan, iraupen finkorik ez dutenak, hala nola yoga-,
flamenko-, dantza-eskolak eta abar.
Lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa izan daiteke, baina gehienez, hiru hilabetekoa izan
ahalko da (beste urte batez luza daiteke hitzarmen kolektiboan ituntzen bada), eta epe horiek
igarotakoan, pertsona langileak langile finkoak izango dira, harremanak nahitaez aldi baterakoa
izan behar duela egiaztatzen ez bada salbu. Kirolari profesionalen kasuan hori gertatzen da,
beraz, kirolaren esparruan, langile horiekin ez da erabiltzen beste sektore batzuetan enpresek
zehapen modura jasotzen duten mekanismo hori.
Kontratua amaitutakoan, langileak hamabi eguneko soldata jasotzeko eskubidea izango du,
zerbitzua emandako urte bakoitzeko, edo horren zati proportzionala.

<<<<<<
<<<<<<
<<<<<<
ii-Ekoizpen-beharretarako aldi baterako kontratua
Merkatuaren ezohiko beharretarako, lanak metatzen direnean edo eskaera gehiegi daudenean
egin behar dira, nahiz eta enpresaren jarduera arruntaren barruan egon. Esaterako, surfeskola batean uztailerako eta abuzturako begirale gehiago kontratatzeko, hil horietan eskaera
handitzen delako, edo Gabonetan izotz-jauregi batean langile gehiago kontratatzeko.
Halaber, lehen esperientzia profesional baterako edo gazte baten lehen enplegurako, 30 urtetik
beherako langabe bat kontratatu ahalko da, lanbide-esperientziarik ez badu, edo hiru hilabete
baino gutxiagokoa bada (ikusi lehen gazte-enpleguaren berariazko klausulak, IV-3-C-i. atala).
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Lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa izan ahalko da. Lehen gazte-lanaren kasuan, lanaldi
partzialeko jardunaldiak gutxienez lanaldi osoko langile bati dagokionaren % 75ekoa izan
beharko du.
Kontratu honen gehieneko iraupena sei hilabetekoa izango da hamabi hileko aldi baten barruan.
Lehen lan gaztea bada, gutxienez, hiru hilabetekoa izango da.
Hitzarmen kolektiboek kontratuaren gehieneko iraupena aldatu ahalko dute, eta aldi horren
barruan gauza daiteke, baina aipatutako aldia ezin izango da izan hamazortzi hilabete baino
luzeagoa. Bestalde, kontratuaren gehieneko iraupena aldi horren hiru laurdenekoa izan ahalko
da, betiere hamabi hilabeteen azpitik. Esaterako, Nafarroako kirol-instalazioak kudeatzeko
indarreko hitzarmenaren arabera, gehienez, bederatzi hilabetekoa izan daiteke aipatutako
hamabi hileko aldian.
Idatziz formalizatuko da lau aste baino gehiagokoa bada, eta lanaldi partzialarekin hitzartzen
badira.
Kontratua amaitutakoan, zerbitzua emandako urte bakoitzeko hamabi eguneko soldatako kalteordaina jasoko da.

iii-Aldi baterako bitarteko-kontratua
Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko, edo hautaketa-prozesu baten
zehar lanpostua denboraldi baterako betetzeko, edo behin betiko betetzea sustatzeko erabil
daiteke.
Bitarteko-kontratua, lanpostua gordetzeko eskubidea duen ordezkatutako pertsona lanpostuan
ez dagoen denboraldirako izango da, edo hautaketa-prozesu batean lanpostua betetzeko bada,
gehienez, hiru hilekoa izango da.

<

IV. Atala

32

Aurkibide orokorra

<

C-Aldi baterako kontrataziorako pizgarriak
i-Lehen enplegu gaztearen aldi baterako kontrataziorako pizgarriak
Egia esan, pizgarria esatea nahasgarria da, izan ere, enpresarako
irabazia ez da aplikatzen gaztearen aldi baterako kontratazioarengatik;
enplegu-bulegoan izena emandako 30 urtetik beherako langabeekin
egindako ekoizpen-beharretarako aldi baterako kontratua
kontratu mugagabea bihurtzen bada bakarrik ematen da
pizgarria. Gazte horiek ezin dute lan-esperientziarik izan,
edo izatekotan, gehienez, 3 hilabetekoa izan daiteke. Kasu
honetan, gaztearen aldi baterako kontratuaren gutxieneko
iraupenak 3 hilabetekoa izan behar du, eta gehienekoak,
6 hilabetekoa. Kontratua iraungitzen denean, mugagabe
bihurtzen badute pizgarria aplikatuko da. Lehen enpleguaren
aldi baterako kontratuaren lanaldia osoa edo partziala izan
daiteke, baina kasu honetan, lanaldi osoaren % 75ekoa izan
behar da.
Mugagabe bihurtzen bada, gutxienez lanaldi osoko langile bati
dagokionaren % 50eko lanaldiarekin, kirol-erakundeak hiru
urtetan 500 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango du urtean
Gizarte Segurantzako enpresa-kuotetan. Kontratua emakume batekin egin bada, mugagabe
bihurtzeagatiko hobaria 700 eurokoa izango da urtean, hiru urtetan.

ii-Gizarte-bazterkeria egoeran dauden langileak aldi baterako
kontratatzeko pizgarriak

iii-Prestakuntza-lotura duen
kontrataziorako pizgarriak

lanaldi

partzialeko

aldi

baterako

Pizgarri hau dagoeneko azaldu egin dugu kontratazio mugagaberako, beraz, IV-2-B-v. atalera
jo daiteke, kontratazio mugagabean eta aldi baterako kontratazioan aplika daitekeelako.

4-PRESTATZEKO ETA IKASTEKO KONTRATUA

A-Ezaugarriak eta kirolaren esparrura egokitzea
Egia esan, aldi baterako kontratu berezia da. Kasu honetan, trebakuntza profesionalik,
Lanbide Heziketako edo unibertsitateko ikasketarik ez duten gazteen laneratzea eta lanbide-
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Kasu hau dagoeneko aztertu dugu talde horren kontratazio mugagaberako pizgarriak
aurkeztean, beraz, hor adierazitakoa kontuan hartuko dugu (IV-2-B-vi-a atala), baina hobari
aplikagarriaren zenbatekoan aldaketa bat eginez. Izan ere, kasu honetan, hobaria 41,67
eurokoa da hilean (500 euro urtean), kontratuaren indarraldi osoan zehar.

<

Kontratu hau urtebetekoa edo hiru urtekoa
izan daiteke, hamasei urtetik gorako eta
hogeita hamar urtetik beherako langileekin,
enplegurako lanbide heziketako sistemak
onartutako trebakuntza profesionalik,
edo hezkuntza-sistemako lanbide- edo
unibertsitate-trebakuntzarik ez badute.
Kontratuaren helburua, esaterako kirolerakunde bateko lana eta jarduera
horrekin lotutako prestakuntza bat aldi
berean egitea da (esaterako, modalitate
horretako
entrenatzailearen
titulua
lortzea). Batean nahiz bestean emandako
denborak muga bat izango du: Emandako
denbora ezin da izan lanaldi oso baten %
75a baino handiagoa lehen urtean; ez
eta % 85 baino handiagoa bigarren eta
hirugarren urteetan ere, horrela, bere
prestakuntzarako denbora ere izan dezan.
Kontratua lanaldi osokoa izango da, baina
lanaldia eta prestakuntza hitzartzen
dituen proportzioetan egokitu ahalko dira,
adierazitako ehunekoak errespetatuz.

<<<<<<<<<

heziketa bideratzeko da. Ordaindutako lan-jarduera bat egiten dute enpresa batean eta aldi
berean prestakuntza jasotzen dute, enplegurako lanbide heziketako edo heziketa-sistemaren
esparruan.

Profilean ongi egokitzen den kontratueredua da, eta kirolaren esparruan nahikoa zabalduta dago, beste diziplina batzuetan
unibertsitateko edo Lanbide Heziketako ikasketak amaitu edo egiten ez dituen, eta edozein
mailatako kirol-titulazioak eskuratzeko ikasten ari den entrenatzaile gaztearena. Esaterako,
ongi sartuko litzateke profil honetan 20 urteko gazte langabea, entrenatzailearen titulua
ateratzeko ikasten ari dena.
Erakundeak gutxienez ordaindu behar dion ordainsaria legez ezartzen da, eta benetako
lan-denborarekiko proportzionala izan behar du, erreferentzia moduan sektoreko hitzarmen
kolektiboa hartzen badugu. Hitzarmena egon ezean –kirol esparruan ohikoa dena–, lanbide
arteko gutxieneko soldatarekiko proportzionala izango da (2015. urterako 648 eurokoa hilean).
Lan-jardueran lanaldi oso baten % 50aren baliokidea arituko balitz, ordainsariak hilean
gutxienez 324 eurokoa izan beharko luke.
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B-Zer pizgarri dituzte kontratu horiek?
Pizgarria
aplikatzeko,
Enplegu Bulegoan langabe
moduan izena emanda
dagoen
pertsona
bat
kontratatu behar da. Horrela,
% 100eko murrizketa egingo
zaio kontratuaren indarraldi
osoan
kontratatutako
langilearen
Gizarte
Segurantzarako kuotetan,
eta % 100ekoa Gizarte
Segurantzarako enpresakuotetan, enpresak 250
pertsona baino gutxiago baditu. Hau da, Gizarte Segurantzaren kuota 0 eurokoa izango
litzateke enpresarako nahiz langilearentzat. Murrizketa % 75ekoa izango litzateke enpresarako
250 langile edo gehiago izango balitu, baina kirol esparruan ez da oso ohikoa. Gehieneko
iraupena agortutakoan, kontratu mugagabea bihurtzen bada, enpresek Gizarte Segurantzaren
kuotetan 1.500 euroko murrizketa izateko eskubidea izango dute lehen hiru urteetan, eta 1.800
euroko murrizketa emakumea bada. Kirolari profesionalekin ezin da lotura mugagabe bihurtu,
noski, beraz, modalitate hori erabili bada, amaitutakoan, aldi baterako kontratua sinatu beharko
du erakundeak kirolari profesional gisa, horren arrazoia justifikatu behar izan gabe (obra edo
zerbitzua, ekoizpen-beharretarako edo bitartekoa).

5-PRAKTIKALDIKO LAN-KONTRATUA

Praktikaldiko lan-kontratua aldi baterako ere da, eta helburua langileak egindako ikasketamailarako egokia den praktika profesionala lortzea da. Hori dela eta, kirolaren esparruan
ematen dituen lehen urrats profesionaletan kirolarekin zerikusia duten titulazioak ikasitako
pertsonak sartzeko egokia da: Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zientziak; Gorputz
Hezkuntzako espezialitateko irakasle-ikasketa, Ariketa Fisikoen eta Kirolaren Animazioko
teknikaria (TAFAD), Kirol teknikaria eta Goi-mailako Kirol Teknikaria, Fisioterapia eta abar.
Kontratu hau, beraz, erdi-mailako edo goi-malako lanbide-heziketako titulua, unibertsitateko
titulua edo ofizialki baliokide gisa onartutako tituluak, edo profesionaltasun-ziurtagiria duten
pertsonekin hitzartu daiteke; betiere ikasketa amaitu zituenetik bost urte baino gehiago ez
badira igaro, edo zazpi urte baino gehiago langilea 30 urtetik beherakoa edo desgaitua bada.
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A-Modalitate horren profila eta egokitasuna kirol-sektorean

<

<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
Gutxieneko iraupena sei hilabetekoa da, eta gehienekoa bi urtekoa. Lanaldi osoarekin edo
partzialarekin egin daiteke, eta kasu horretan, kontratatutako eguneko, asteko edo urteko
lanordu arrunten kopurua jaso beharko da kontratuan; baita orduen banaketa ere. Eskaera
horiek ez badira betetzen, kontratua lanaldi osokotzat hartuko da.
Ordainsaria hitzarmen kolektiboan finkatuko da –kluben eta federazioen kirol-sektorean
ohikoa ez dena–, eta hitzarmenik egon ezean, ezin izango da izan lanbide arteko gutxieneko
soldata baino txikiagoa (648 eurokoa hilean). Lanaldi partzialeko langileen kasuan, hitzartutako
lanaldiaren arabera murritz daiteke. Beraz, astero 10 ordu ematen dituen entrenatzaile baten
kasuan (lanaldiaren % 25), gutxienez, 162 eurokoa izango da hilean.

B-Pizgarriak
Kontratua 30 urtetik beherako pertsona batekin egiten bada, kontratuaren indarraldi osoan
kontratatutako pertsonari kontingentzia arruntengatik dagokion Gizarte Segurantzarako
enpresa-kuotaren % 50eko murrizketa izateko eskubidea izango du.
Aurreko adibideko lanaldi partzialeko entrenatzailearen kasuan, hileko 54 euroko kuota arrunta
(% 33), gutxi gorabehera 35 eurotan geratuko litzateke hilean.
Murrizketa horrez gain, kontratua Gazteak Bermatzeko Sistema Nazionaleko onuradunekin
gauzatzen bada (ikusi IV-2-B-IV. Atala), % 50eko hobaria aplikatuko da kontingentzia arrunten
ATALAan. Beraz, erakundea horrengatiko kotizaziotik salbuetsita geratuko da. Hori gertatuko
balitz, entrenatzailearen kasuan, gizarte-segurantzaren azken kostua hilean gutxi gorabehera
16 eurokoa izango litzateke.
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1-BOLUNTARIOEN INGURUKO GOGOETA OROKORRAK
Hasierako ataletan dagoeneko adierazi dugunez, boluntarioek garatutako jardueran ez da
aplikatzen Lanaren Zuzenbidea, eta horrenbestez, erakundeari ezin zaizkio eskatu enpleguemailearen berezko betebeharrak eta erantzukizunak.
Dagoeneko azalduta geratu da lan-harreman baten eta boluntario-harreman baten arteko
desberdintasuna: ordainsaria egotea edo ez. Batzuetan zaila da bereiztea, eta dagokion
atalean zenbait irizpide eman ditugu jarduera profesionala eta boluntarioen jarduera bereizten
saiatzeko. Beraz, hemen ez ditugu berriro azalduko bataren eta bestearen arteko mugak.
Boluntarioen oraingo kasu honetan, kirol-erakundea ez dago erantzukizunetatik salbuetsita,
eta berariazko legeak ezarritako baldintzak bete beharko ditu. Arlo honetako eskumena Euskal
Autonomia Erkidegoak du, eta sektore hori arautzen duen legedia autonomikoa da. Horrela,
Euskal Autonomia Erkidegoko Boluntarioen 17/1998 Legea eta Boluntarioen elkarteen Errolda
Orokorraren funtzionamendua eta Boluntariotzaren zenbait alderdi arautzen dituen 169/2000
Dekretua izango dira erreferentziako arautegiak.

<<<<<<<<<
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<
2-KIROL-ERAKUNDEEK BOLUNTARIOEKIN DITUZTEN
BETEBEHARRAK
Orain interesgarria izango litzateke indarreko arautegiak boluntarioen jarduerez baliatzen diren
kirol-erakundeei ezartzen dizkien betebehar nagusiak zein diren gogoraraztea:
a) Erakundean boluntarioen barneko estatutu bat egitea, non gutxienez, boluntarioak
onartzeko eta baztertzeko irizpideak eta haien eskubideak eta betebeharrak ezartzen
diren.
Araua boluntarioak onartzean eta kanporatzean arbitrariotasuna saihesten saiatzen da.
Horrez gain, oinarrizko eskubideak ziurtatzen ere saiatzen da.
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b) Boluntarioen informazioa, partaidetza eta lankidetza bermatzeko beharrezkoak diren
mekanismoak sortzea, erakundean bertan nahiz parte hartzen duen proiektu edo
programetan.
c) Boluntarioei eginkizunak betetzeko egokiak diren baliabideak eta laguntza ematea.
d) Boluntarioei beren jarduerak ongi garatzeko beharrezkoa den prestakuntza ematea.
e) Boluntarioei beren jarduera egitean hirugarrenei eragin diezazkieketen kalteak bere
gain hartzen dituen aseguru-poliza bat egitea, arauz ezartzen diren ezaugarriekin eta
kapitalekin. Gai hori, aurretik aipatutako 169/2000 Dekretuaren bidez garatu da, kalteen
estaldura eta aseguratutako gutxieneko edukia zehaztuta. Horrela, arau horretako 5.
artikuluan esaten da boluntarioak dituzten erakundeek, beren izaera juridikoa dena
dela, aseguru poliza bat egin beharko diete honako hauek estaliko dituena: asistentzia
sanitarioa, heriotza eta baliaezintasuna eta boluntario-jardueran izandako istripuak eta
hirugarrenei egindako kalte-galerak. Horretarako egin beharreko erantzukizun zibileko
polizak 50 milioi pezetako kapitala izango du gutxienez (300.506,05 euro).
f) Behar bezalako segurtasun- eta higiene-baldintzak bermatzea boluntario moduan
aritzen denean gauzatzen duen berariazko jardueraren arabera. Boluntarioek kirolerakundearekin lan-harremanik ez izan arren, bere jarduera inguru seguru batean garatzen
dela bermatzen saiatzen da araua, eta betebehar hori kontuan hartuz, boluntarioek eta
soldatapeko langileek babes bera dutela ondorioztatu beharko da.
g) Emandako zerbitzuak egiaztatzen dituen ziurtagiria ematea boluntarioari.
h) Erakundean sartzeko akordioan boluntarioekin hartutako konpromisoak betetzea. Hain
zuzen, boluntarioa arauak aginduta sartu behar da kirol-erakundean. Ez da ohikoa kirolesparruan, baina boluntarioen laguntza guztiak formalizatu behar dira (17/1998 Legearen
8.3. artikulua). Ez dira lan-harremanak bakarrik formalizatu behar, eta aipatutako arau
hori betetzeko, dagokion Boluntarioen Akordioaren bidez, alderdien betebeharren
eta eskubideen esparrua zehaztu beharko da, eginkizunak, jarduerak, harremanaren
iraupena, deuseztatzeko arrazoiak, eta bi alderdiek komenigarritzat jotzen duten guztia
zehaztuz. Kirol Batzorde Nazionalak egindako Kirol Boluntarioen Akordioaren eredua.
i) Boluntarioen alta eta bajen erregistro bat eramatea.
j) Boluntarioen jarduerak eragindako gastuak itzultzea, boluntarioaren eta erakundearen
artean hitzartutako baldintzetan horrela ezarri bada, eta beti akordio horretan ezarritako
mugen barruan. Ordaindutako konpentsazioen helburua jarduerak sortzen dituen gastuak
konpentsatzea soilik izan daiteke, eta Auzitegien aurrean kopuru horiek konpentsatzeko
diren edo soldatakoak diren ebatzi behar izango balu, egiaztatu beharko ditu erakundeak,
izan ere, eztabaida hori erabakigarria izango da dagoen harremana lan-harremana den
edo boluntario-harremana den ezartzeko.
k) Boluntarioari jarduera garatzeko gaitzen eta identifikatzen duen egiaztagiria ematea.
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