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II  --  SSaarrrreerraa  

Azken urteetan herritarrek gero eta kirol nahiz aisialdi
instalazio eta zerbitzu gehiago eskatzen dituztenez gero, kirol
sisteman esku hartzen duten eragileek (klubak, federazioak,
ikastetxeak, unibertsitateak, aldundiak, kirol zentro pribatuak...)
eta tokian tokiko herri administrazioek eskari horiei aurre egiteko
erantzunak eman behar izan dituzte. Orokorrean, gizartearen
eskakizun horien ondorioa ondokoak izan dira: kirol eskaintza
haztea eta dibertsifikatzea eta horren kalitatea hobetzea, baina,
aldi berean, kudeaketa gehiago korapilatu da1. Toki
korporazioek ere konplexutasun maila handitu dute, hainbat
faktoreren ondorioz, besteak beste, lankidetzan ematen den
eskaintza koordinatzeko premia (toki erakundeen kasuan,
ikastetxeekin, kirol klubekin, kirol enpresa edo zerbitzuekin eta
abar), finantzazio iturriak dibertsifikatzeko beharrizana (besteak
beste berezko aurrekontu baliabideak, europar egitarauak,
estatuko lan fondoak, erkidegoko eta lurraldeko diru-laguntzak,
erabiltzaileen tasak, gurasoen elkarteetako ekarkinak...),
legearen eskakizun berriak (lan osasunari buruzko arauetara
egokitzea, kirol titulazioak eta abar) edo lehenago boluntarioen
lanean oinarritzen zen kirol arloaren profesionalizazio gero eta
handiagoa eta abar.

Bilakaera honek kirol eskaintzaren ekoizpenari laguntzen
dioten zereginen multzo osoari eragin dio; era berean, eragina
izan du lan antolakuntzan eta kirol arloko lan harremanetan.

Testuinguru honetan, toki erakundeetako kirol arloko lan
harremanei buruzko lan monografiko honek udaleko kirol
arduradunentzako kontsulta eta hausnarketa bide bat izan nahi
du. Zehatzago esateko, gaur egungo kirol kudeaketa
korapilatsuak kirol enpleguari eragiten dizkion arazorik
arruntenetara hurreratzeko asmoa dago, eztabaidak eta arazoak
mahaigaineratu, hausnarketak bideratu eta hainbat kontzeptu
argitzeko aukera emanez eta, gauzak horrela, lan harremanen
gaian udaleko kirol politika hobetzen lagunduz.

Gai hau aztertzeko, marko teoriko orokorra artikulatzeko
erabil daitezkeen doktrina, jurisprudentzia eta dokumentu
bitartekoez baliatzeaz gainera, gure inguruko udal kirolaren
errealitatera hurreratzeko asmoa egon da, Bizkaiko Foru
Aldundiak bidalitako galdera-sorten bitartez eta behin Bizkaiko
hainbat udalek bete ondoren; azken horiei euren laguntza
estimagarria eskertu nahi diegu.

1 Udaleko kirol
zerbitzuetako eremuan
garaturiko ezarpen eta
hazkunde estrategien
gainean ondoko hau
kontsulta daiteke: J. A.
MESTRE SANCHO,
Estrategias de gestión
deportiva local, Ed. Inde,
2004. 
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IIII--  KKiirrooll  aarrllookkoo  llaann  aarraazzoo  jjuurriiddiikkoo
aarrrruunnttaakk..  

11.. LLaann  kkoonnttrraattuu  bbaatteenn  eexxiisstteennttzziiaa  eettaa  ““llaann
lleeggeeppeekkoottaassuunnaarrii  iihheess  eeggiitteeaa””..

1.1. Planteamendua 

Antolamendu juridikoak toki korporazioei ahalbideratzen
die helburu zehatz batzuk eskuratzea eta, kasu honetan, kirol
zerbitzuen eskaintza ematea hainbat bide erabiliz: batetik,
zerbitzuen prestazioaren antolakuntza zuzenean bereganatuz;
bestetik, erakundetik kanpoko baliabideak erabiliz; eta, azkenik,
aurreko biak modu osagarrian erabiliz, kudeaketa mistoaren
bitartez2.

Lehenengo eta hirugarren formulen bitartez, toki
administrazioa oso-osoan edo zatiz arduratuko da herriko kirol
zerbitzuaren funtzionamendurako beharrezko giza baliabideak
zuzenean zuzkitzeaz. Kasu honetan, legeriak administrazioari
ahalmenak ematen dizkio beharrezko lan prestazioak hainbat
lotura edo harremanen bitartez lortzeko (esate baterako lan
kontratua, zerbitzuen errentamendua, funtzionario harremanak,
laguntza kontratuak edo administrazio lan zehatzetarako
kontratuak, kargu politikoen zuzeneko ardura edo boluntarioak);
kasu bakoitzak bere ezaugarriak eta araupetze berezia dauka.
Azterlan honetan lan legepean ezarritako harremanei buruzko
gaia jorratzen da gehienbat; edozein kasutan ere, praktikan eta
auzitegietan planteaturiko gatazketan sumatzen den
lehendabiziko gai juridikoa zera izaten da: figura batzuk, lantzean-
lantzean modu interesatuak, nahastea. Horrela, ez da harritzekoa
izaten, mamiari dagokionez, zerbitzuen errentamenduen,
administrazio kontratu txikien, laguntza teknikorako kontratuen
edo lan zehatzetarako kontratuen itxurapean mozorroturiko lan
prestazioak topatzea edo boluntariotza harremanak ikustea lan
kontratuari darizkion enpresa erantzukizunik zorrotzenak
saihesteko; izan ere, definizioz lan kontratuak hobeto babesten du
langilea, beste lotura mota batzuek baino.

Horrela bada, lehenengo atal honetan lan zuzenbideak
arauturiko prestazioen mugari buruzko argibideak emango dira;
izan ere, batzuetan ez da batere erraza izaten muga hori
zehaztea. Esan nahi baita, atal honetan lan harremanen inguruak
argitzen ahaleginduko gara, horien ezaugarriak edota egituraketa
aintzakotzat hartuz; halaber, auzitegiek aztertutako kasu
gatazkatsuak errepasatuko dira, betiere hasiera batetik jakinda
harreman batzuen izaera kalifikatzeko asmoz errealitatean
egiaztaturikoari men egin behar zaiola eta “nomen iuris” deritzona

2 Bizkaiko udalei
dagokienez, 15 toki
erakundek zuzenean
kudeatzen dituzte euren
kirol zerbitzuak, 10ek
kanpoko sistemetara jotzen
dute eta 19k aurreko modu
biak batera erabiltzen
dituzte.

3 Besteak beste, Auzitegi
Gorenaren 1995eko
irailaren 20ko epaia [RJ
1995, 6784] .
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ez dela erabakigarria izango, Auzitegi Gorenak zehaztu duen
bezala3.

1.2. Lan harremanak eratzen dituzten osagaiak 

1.2.1 Langileen Estatutuan arauturiko ohiko oharrak 

Lan zuzenbideak lanari men egiten dio, baldin eta behar
hori menpekoa, beste baten konturakoa, borondatezkoa eta
ordaindua bada. “Lan legepekotasuna” bereizten duten ezaugarri
hauek Langileen Estatutuaren (hemendik aurrera LE) 1.1.
artikuluan ezarritako kontzeptutik ateratzen dira; izan ere, artikulu
horretan definitzen da zeintzuk diren lan harremanak estatu honen
arabera:

“...bbeessttee  bbaatteenn  kkoonnttuurraa eta enplegatzaile edo
enpresa-buru deritzon beste pertsona fisiko edo juridiko baten
zzuuzzeennddaarriittzzaa  eeddoottaa  aannttoollaakkuunnttzzaarreenn  eerreemmuuaarreenn
bbaarrrruuaann  zzeerrbbiittzzuu  oorrddaaiinndduuaakk  eeuurreenn  bboorroonnddaatteezz ematen
dituzten langileak.”

Hori guztiori dela eta, ondoren zehazten diren ezaugarriek
batera agertu behar dute prestazio bat lan zuzenbideak arautu
eta babesten duela ondorioztatu ahal izateko:

a) Borondatezkotasuna

b) Ordainketa 

c) Besterentasuna 

d) Menpetasuna

Zehaztuz joango diren ezaugarri hauek oso orokorrak dira
eta auzitegiek etengabe interpretatu eta mugatu behar izan
dituzte; era berean, kontzepzioaren bilakaera bat izan dute eta,
ondorioz, batzuetan nekeza izaten da lan harreman bat
merkataritzako batetik edo zibil batetik bereizteko lerroa ezartzea.

Edozein kasutan ere, ohar bereizgarri horietara hurbil
gaitezke doktrinak eta jurisprudentziak kirol lanari lotutako
kasuetan egindako karakterizaziotik abiatuta. 

1.2.2 Borondatezkotasuna:

Ohar berezigarri honekin bat etorriz, langileak prestazioa
onartu eta askatasunez erabaki behar du; hortaz, lan araubidetik
nahitaezko prestazio pertsonalak baztertu behar dira. Baieztapen
hau beren beregi berresten du Langileen Estatutuaren 1.3.b)
artikuluak:

“Lege honek araututako eremutik baztertzen dira:

b) Norberak nahitaez bete beharreko prestazioak.”
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Oso hipotesi egokia ez bada ere, arau horrek lan
legepekotasunetik baztertuko luke, adibidez, kontzientzia
eragozpenari buruzko arautegia zela-eta orain dela hainbat urte
egin beharreko lana, ordezko gizarte zerbitzua betetzera
behartzen zuena. Kirol federazio batzuk lan honen onuradunak
izan ziren. Aldi berean, izaera berekoak dira zigor epai batzuen
ondorioz komunitatearen alde egin beharreko lanen prestazioak. 

Ideia pixka bat gehiago argitzeko, kirolaren eremuan
kirolari federatuek bete beharreko legezko prestazioak aipa
daitezke, esate baterako Kirolari buruzko 10/1990 Legearen 47.1.
artikuluak ezarritakoa: “kirol selekzio nazionalen deialdietara joan
beharra dago, nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko edo horiek
prestatzeko. Ildo berekoa da EAEko Kirolari buruzko 14/98
Legearen 49.4. artikulua ezarritakoa; azken horren arabera,
kirolari federatuek euskal selekzioen eta lurralde selekzioen
deialdietara joan beharra daukate.

Ildo negatibo batik jarraituz, beraz, plantea daiteke legez
ezarritako jarduera mota hau, lan legepekotasunaren gainerako
ezaugarriak betetzeagatik ere, lan zuzenbidearen erregulaziotik
kanpo geratuko litzatekeela. 

Edozein kasutan ere, ondoriozta daitekeen bezala, udal
kirola aztertzeari dagokionez, honako honek ez du eraginik izango
lan harreman bat dagoen edo ez dagoen eztabaidatzeko orduan.

1.2.3 Ordainketa: 

Ordainketa aipatutako harremanik gehienen ohiko
osagaia da (zerbitzuen errentamendua, zeregin zehatzetarako
kontratuak, funtzionarioen lana...) eta lan harreman juridikoak
bereizten ditu boluntarioen edo adiskidantza, ongintza eta auzo
lanaren moduko askatasun hutsean oinarrituriko zerbitzuen
prestazioaren beste figura batzuetatik, Langileen Estatutuaren 3
d) eta e) artikuluetan aipatzen den bezala. 

Bizkaiko udaletan egindako inkestei dagokienez, mota
hauetako egoerak aipatzen dira eta, horrenbestez, komenigarria
da ezaugarri honen testuingurua argitzea, lan harreman
ordainduak diren ala ez benetan zehaztu ahal izateko.

Printzipioz, Langileen Estatutuaren 26.1. artikuluak
honako hauxe hartzen du soldatatzat: “lan zerbitzuen lanbide
prestazioa emateagatik, langileek dirutan edo gauzatan jasotzen
dituzten pertzepzio guzti-guztiak”; edozelan ere, estatutu honen
26.2. artikuluak ondoko hauek uzten ditu kontzeptu horretatik
kanpo: “kalte-ordain modura edo lan jardueraren ondorioz
egindako gastuak ordezteko4, langileek jasotzen dituzten
kopuruak, Gizarte Segurantzaren prestazioak edota kalte-
ordainak eta lekualdaketa, etendura edo kanporaketei dagozkien
kalte-ordainak “. 

4 gastuengatiko
konpentsaziotzat
hartutakoen artean tresna
eta lanabesen higiduragatik
jasotakoak daude, bai eta
lan arropak, garraio
gastuak, bidai gastuak edo
distantzia plusak nahiz
garraioak ere, baldin eta
justifikatu ahal badira eta
benetako ordainsaria
estaltzen ez badute. Gaztela-
Leongo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 1997ko
maiatzaren 6ko epaian
(1451. ar.) hockeyko bi
teknikari Valladoliden
hockey eskolak emateko
gonbidatu zituzten; horrela
bada, “erakustaldiek iraun
zuen egunetan barrena,
klubak Valladolidera
lekualdatzeko eta bertan
egoteko gastuak ordaintzeko
konpromisoa baino ez zuen
hartu... horrek, beraz, argi
eta garbi frogatzen du
sekula ez dutela zerbitzu
ordaindurik eman".

5 Auzitegi Gorenak,
adibidez, 1995eko
maiatzaren 19ko epai
batean zehaztu duenez,
“gauzak direnak dira eta ez
alderdiek direla dioena, esate
baterako jantziengatik (edo
kirol arropagatik) hilero-
hilero eta justifikatu barik
emandako hobaria”.

6 Ordainsarien zenbatekoa,
orokorrean, ez da ordainketa
edo konpentsazio izaera
zehazteko elementu
erabakigarria. Horrela,
ikastetxe bateko judo
begiraleak hilean jasotzen
zuen 52.400 pezetako
kopurua soldata izaera zuela
iritzi zen, zerbitzuak eskari
txikiko hiletan emanagatik
ere (Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiaren epaia,
1998-11-17koa, 7226. ar);
ondoko kasuetan ere gauza
bera gertatzen da:
Alacanteko Udaleko Kirol
Eskoletako begirale batek
48.140 pezetako soldata
kobratzen zuen hilean astean
lau orduko dedikazioarekin
(Valentziako Justizi Auzitegi
Nagusiaren epaia, 1998-7-
27koa, 2995. ar.); La
Albericiako Udaleko
Kiroldegian 10 orduz astean
lan egiten zuen beharginak
20.000 pezeta kobratzen
zituen hilean, kontratuaren
gaia udal ikastetxean kirol
begirale modura behar egitea
izanik (Kantabriako Justizi
Auzitegi Nagusiaren epaia,
1999-12-31koa, 6770. ar);
edo udaleko kirol eskoletako
begirale batek egiten zuen
lana, hilean 61.834 pezeta
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Laburbilduz, enplegatzailearengandik jasotzen diren
ordainsari guztiak soldatatzat hartu behar izango dira, gastuen
konpentsazioak eta kalte-ordainak izan ezik.

Gauzak horrela, eskuarki ordainketa guztiak soldatatzat
hartu ohi dira eta, horren ondorioz, ordainketa lan
legepekotasunaren bereizgarritzat jotzen da, alderdiek5 horri
ematen dioten izendapena edozein delarik ere, baldin eta
ordainketa horren izaera konpentsatzailea justifikatzen ez bada;
halakoetan, lan harreman horiek lan zuzenbidetik at geratuko
dira.

Kirol antolakuntzen kasuan, ezaugarri honen gaineko
eztabaidak ohikoak izaten dira; izan ere, horrek frogatzen du
prestazioa lan arlokoa edo borondatezkoa denentz. Bizkaiko
udalek betetako inkestei gagozkielarik, gutxien-gutxienik
boluntarioek betetako prestazioen bi kasu aipatzen dira; horiei,
bada, hona hemen egindako hausnarketa aplika lekieke, udalak
emandako izendapena benetako izaera juridikoarekin bat
datorren ala ez zehazteko asmoz.

Kasu askotan, ordainsarien kopuru txikiak6, beken
bitartezko ordainketak7 edo ordainsariak gauzatan ordaintzeak8

ordainsariaren konkurrentziari buruzko zalantzak sorrarazten
dituzte eta ondorioz ea lan harreman juridikorik dagoen ala ez. 

Edozein kasutan ere, jurisprudentziak gorago
zehaztutako ezarpen orokorra aplikatu ohi du; hala bada, hori
guztiori frogatu behar izango du ordainsari baten soldatatik
kanpoko izaera alegatzen duenak. 

Haratago joz, auzitegiek soldataren izaera sendotzeko
erabilitako irizpideak ondoko hauexek izan dira: 

• Ordainketen maiztasuna, esate baterako likidazioa
eta hileroko abonamendua, maiztasun zantzutzat hartu da,
betiere konpentsazio edo kalte-ordainek izan ohi duten
irregulartasunaren aldean. 

• Kopuruen finkotasuna, ordaindutako kopuruen
antzekotasuna, arestian aipatutako maiztasuna sendotzen duen
elementua da.

• Kopuruen gaineko aldez aurretiko akordioa egotea.
Esan nahi baita, kopuruaren gainean aldez aurretik hartutako
kontratu konpromisoak ziurtasun zantzuak izan ohi dira gastuen
konpentsazioen zehaztugabetasunaren aldean. 

•Jasotako kopuruen desberdintasuna; lanbide arteko
gutxieneko soldata (LGS)9 ez da ezarpen erabakigarria
ordainketa egiten dela zehaztu ahal izateko; are gehiago, hori
errespetatzen ez duen enplegatzaileak akats zuzentzera behar
lezakete, legezko zenbatekora arte.

kobratuz astean lau orduz
lan eginda (Valentziako
Auzitegi Nagusiaren Epaia,
1998-7-6koa, 2987. ar.).
Alderantziz gertatu da beste
zenbait kasutan; izan ere,
halakoetan agiri bitartez
frogatu ahal izan da
ordaindutakoa
konpentsazioa zela eta ez
soldata (eta, hortaz, ez dago
lan harremanik); azken hori,
esate baterako,
txirrindularien lasterketa
batean helmuga instalatzeko
laguntzaile baten kasuan
gertatu zen; izan ere,
laguntzagatik jasotako
kopuru ekonomikoa (45.000
pta.) ezin da soldatatzat
hartu, baizik eta kirol proba
hau aurrera eramateko
egonaldi eta bidai gastutzat
(Kantabriako Justizi Auzitegi
Nagusiaren epaia, 2000-1-
27koa, 434. ar.).

7 Kasu batzuetan soldata
izaerako ordainketak
indargabetzeko asmoa egon
da ikasketa beken izenaren
pean, modu horretan
harremanen lan izaera
desitxuratuz. Mota honetako
kasuetan, auzitegiek
ordainketaren helburuari
erreparatu behar izan diote:
ea ordainketaren oinarrizko
helburua bekadunaren
ikasketak erraztea den; izan
ere, helburu nagusia beka
eman duen beharrizanak
asebetetzea bada edo beka
eman duen erakundearen
ekoizpen prozesuari
dagozkion zereginak betetzea
bada, emandako zerbitzuak
ordaintzeko soldatatzat
hartuko da, betiere alde
batera utzita ordaindutako
kopuruari eman zaion
izendapena. Tesi hau
egiaztatzen duten
ebazpenetariko batzuk
ondoko hauexek dira:
Auzitegi Gorenaren epaia,
1983ko otsailaren 14koa
(588.a); Malagako Justizi
Auzitegi Nagusiaren epaia,
2001eko urtarrilaren 12koa
(1151.a); eta, Gaztela eta
Leongo Justizi Auzitegi
Nagusiaren epaia, 1996ko
martxoaren 14koa (468.a).
Berriki, Euskal Herriko
Justizi Auzitegi Nagusiaren
epaia izan da, 2004ko
uztailaren 6koa (1812.a)
eta 2003ko martxoaren
18koa (2567.a). Gauzak
horrela, hilero-hilero
ordaindu diren prestazio
horiei beka iritzi bazaie ere,
horiek Langileen
Estatutuaren 26.1.
artikuluak ezarritakoaren
barruan sartu eta, beraz,
soldatatzat har daitezke.
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Gauzak horrela, toki erakundeek boluntariotzat hartu-
takoen kalifikazioari eutsi eta ikuspuntu juridikoaren arabera arazo
guztiak saihesteko asmoz, aztertu behar izango da ea ordainketa
motaren bat jasotzen duten ala ez eta, hala izanez gero, ea
prestazioari darizkion gastuen konpentsazioari benetan dagokion
ala ez. Behin hori guztiori egiaztatu eta gero, laguntzailearen lana
boluntarioen harremanen markoaren barruan sartuko da eta arlo
horretako arautegiari jarraituz arautuko da. Horrenbestez,
ordainketarik egon ezean, ez da lan harremanik izango eta ez da
lan arazo juridikorik sortuko, harreman horiek lan zuzenbidetik at
geratuko direlako. Harreman horiek boluntarioen araubideari
lotuko zaizkio, betiere Eusko Legebiltzarraren Boluntarioei
buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legeak ezarritakoarekin bat
etorriz10. Bestela, horren kontrako frogarik egon ezean, Langileen
Estatutuaren 26.1. artikuluak ezartzen du ordainketa horiek
konpentsatzen dituztela betetzen diren zereginak; horren
ondorioz, lan harremanak izango lirateke, nahiz eta toki
erakundeak beste izendapen bat eman. Hori guztiori dela eta,
guztiz gomendagarria da egoera hori arautzea.

1.2.4. Besterentasuna 

Hona hemen bereiz agertzen den arren, oso ohikoa
izaten da auzitegiek ezaugarri hau eta lan legepekotasunaren
hurrengo bereizgarria (1.2.5. atalean aztertzen den
menpetasuna, hain zuzen ere) batera baloratzea.

Besterentasun kontzeptuak ondokoa dakar: langileak
zerbitzuak ematea eta horrentzat «ab initio» izatea lan horren
emaitzak (horrela, norberaren kontura egindako lana lan
legeriaren eremutik kanpo ateratzen da, Langileen Estatutuak
adierazten duenari jarraituz); hala bada, elementu hau hirugarren
baten aldeko lanaren emaitzaren jatorrizko eskualdaketa modura
ulertu behar da. Beraz, enplegatzailea da lanaren emaitzak
merkatuan sartu eta etekinak zuzenean jasotzen dituena;
adierazitako horren ondorioa da enpresa buruak arrisku positibo
edo negatiboen ardura izatea eta langilea bere lanaren fruituen
ustiapenaren emaitzatik kanpo geratzen da. Horrenbestez,
besterentasunaren nozio honetan ardatz hirukoitza ikus daiteke:
emaitzen besterentasuna, merkatuarena eta arriskuena.

Teoria hauek guztiek errealitate beraren gaineko
ikuspuntu desberdinak ematen dituzte edo, azken batean, lan
harremanen ezaugarria den besterentasunaren konkurrentziaren
inguruan hausnartzeko irizpide desberdinak.

Laburbilduz, beste baten kontura egiten den lanak zera
dakar: ustiapenaren arriskua hirugarren batek, enplegatzaileak,
bereganatzea eta berari dagokio jardueraren aldeko edo
kontrako emaitza ekonomikoa. Gai hau kirol enpleguaren
markoan mahaigaineratu den kasuetan (kirol klubeko masajista,
futbol zelaiko jagolea edo hipika irakaslea), auzitegiek hainbat
zirkunstantzia hartu dituzten aintzat, langilea erakunde baten jabe

8 Honen inguruan
aintzakotzat hartu beharra
dago gauzatan ematen den
soldata gehienez ere
langilearen ordainketa
guztien %30 baino ezin dela
izan (Langileen
Estatutuaren 26.1.
artikulua). Honi dagokionez,
interesgarria da Murtziako
Justizi Auzitegi Nagusiaren
2004ko otsailaren 23ko
epaia; izan ere, epai horren
bitartez, saskibaloiko jokalari
batek gauzatan
(alojamendua eta
mantentzea) jasotzen zuena
dirutan jasotzen zuen
soldataren %30 gainditzen
zuen eta, hortaz, aldea
dirutan ordaintzera zigortu
zuten saskibaloi taldea. 

9 2004rako lanbide arteko
gutxieneko soldata hilean
460,50 eurokoa izan zen edo
egunean 15,35 eurokoa,
lanaldi osoko beharginentzat.
Lanaldia txikiagoa bada,
kopuru hori hainbanatzen
da. Abenduaren 16ko
1793/2003 Errege
Dekretua, 2004rako lanbide
arteko gutxieneko soldata
ezartzen duena.

10 Lan arautegiak
ezarritakoarekin bat etorriz,
Boluntariei buruzko Euskal
Legeak bere aplikazio eremua
zabaltzen du “ordainketa
ekonomikorik gabe” egiten
diren prestazioetara (2.d.
artikulua), betiere horren
barruan jarduera betetzeko
egindako gastuengatiko
konpentsazio ekonomikoa
jasotzen direneko kasuak
sartuz (6.e. artikulua).

11 Errioxako Auzitegi
Nagusiaren 2000ko
urriaren 29ko epaian (JUR
71036), Fuenmayor-eko
Udaleko frontoi-kiroldegiaren
mantenimendu langilea
kaleratzeagatiko erreklamazio
bati buruzkoa, auzitegiak
ezartzen du besterentasuna
dagoela udalak “soldata
ordaintzeko betebeharra bere
gain hartzen duenean,
etekinak eskuratuko diren
ala ez alde batera utzi eta
gero; beraz, etekin edo
galeren aukera enpresa-
buruari baino ez zaio egozten
eta, hortaz, arriskuen
besterentasuna dago”;
ganera, ezaugarri honen
konkurrentzia sendotzeko
ondoko hauxe erantsi zuen:
“jarduera udalak emandako
material, produktu eta
tresnekin egiten zela udal
instalazioetan, hilean-hilean
kopuru finko bat jasoz.
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balitz bezala eta horrek hainbat enplegatzaileri zerbitzuak
eskaintzea ahalbideratuko balio bezala: ea lantokiko lanabes eta
tresna guztiak bereak ziren edo erosten zituen, ea ordainketak
erabiltzaile edo ikasleen etorrera handiago baten ondorioz
handiagoak ziren ala ez11, eta abar. Era berean, harremanen
izaera zehazteko, ez dira garrantzitsutzat jotzen beste
zirkunstantzia mota batzuk, berbarako Langile Autonomoen
Araubide Berezian afiliatuta egotea edo enpresak BEZ eta guzti
ezarritako tarifengatiko ordainketak jasotzea; izan ere, datu hauek
ez dute zerikusirik loturaren izaerarekin12.

Horrenbestez, beste baten kontura lan egiten duen
beharginak ez du bere gain hartzen erakundearen enpresa
arriskua eta lanaren finantzazioa; nahikoa du enpresaren
esanetara jardutea eta prestazioa gaitasunez garatzea; horrek
hitzarturiko diru sarrerak bermatzen dizkio. Aitzitik, norberaren
kontura lan egiten duen beharginak bere lana antolatzeko,
finantzatzeko eta interesatuta egon daitezkeen bezeroei
eskaintzeko arriskua hartzen du bere gain, kontratatua ez izateko
arriskua izan arren eta ordainketa finko batzuen bermerik gabe.
Ondo ulertzeko, esan liteke enpresa burua dela. Esate baterako,
beharrezko azpiegitura guztia osatzeaz arduratzen den eta arrisku
horri aurre egiten dion masajista bat (bere lokala edo udal bati
errentaturiko lokala, masajeak emateko mahaia eta beharrezko
den guztia, adibidez olioak eta esku-oihalak) talde horren barruan
sartzen da; izan ere, bere zerbitzuak ematen ditu egindako
gastuak ez estaltzeko edo bezerorik ez izateko aukera bere gain
hartuz. Egia esan, besterentasuna lausotzen da ordainketa
zerbitzua emateko edo ez emateko beharrizanaren pean
dagoenean; horrela bada, norberaren kontura egindako lanaren
zantzutzat har daiteke ekinaldi edo zerbitzuagatiko ordainketa13. 

Edozein kasutan ere, besterentasuna dagoen ala ez
zehaztea nekeza izaten da eta auzitegiei planteaturiko kasuek
bereizgarri modura erabilitako irizpide zehatzen gaineko
jarraibideak ezartzen dituzte14. 

1.2.5. Menpetasuna 

1.2.5.1. Kontzeptua 

Langileen Estatutuaren 1.1. artikuluak lana definitzen du
enplegatzailearen “antolakunde eta zuzendaritza eremuaren
barruan” ematen den behar modura. 

Horrenbestez, enpresaren zuzendaritzaren barruan edo
gidaritzaren barruan garatzen diren prestazioak lan harremantzat
hartuko dira, baldin eta borondatezkotasuna, ordainketa eta
besterentasunaren moduko bereizgarriak agertzen badira; esan
nahi baita, harremanak lanekotzat hartuko dira, baldin eta
enplegatzailearen antolaketa eta diziplina ahalmenen pean
ematen badira eta ondorioz enplegatzaile horrek jarraibideak

12 Horrela zehazten da
Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2003ko
abenduaren 16ko epaian
(JUR 94811); bertan padel
irakasle batek
kaleratzeagatiko
erreklamazioa ezarri zuen
enpresaren aurka, baina
erreklamazioari gaitz iritzi
zitzaion, lan harremanen
menpetasuna eta
besterentasuna egiaztatu ez
zelako; izan ere, eskoletara
joaten ziren ikasleek
ordaintzen zioten zuzen-
zuzenean eta arriskuak
hartzen zituen ikasle
kopuruaren arabera;
gainera, oporraldian ez
zioten ordaintzen eta berak
erabakitzen zuen oporrak
hartzen zituen ala ez; era
berean, zerbitzuen prestazioa
autonomiaz ematen zen. 

13 Ildo honi jarraituz,
Galiziako Justizi Auzitegi
Nagusiaren 1996ko
uztailaren 12ko epai batean
(AS 2719) zerbitzuen
errentamendutzat hartzen
dira masajista baten eta
kirol klub baten artean
izandako hartu-emanak. 

14 Besterentasuna agertzen
deneko kasu batzuk
aipatzearren, Valentziako
Justizi Auzitegi Nagusiaren
2001eko uztailaren 12ko
epai batean (AS 1863) judo
begirale eta herri ikastetxe
baten arteko lan harremanei
gaitz irizten zaie
“monitoreak jasotzen zituen
diru kopuruak æemandako
eskolak ordaintzen
zituztenak kontuan hartuzæ
judo eskoletan izena emanda
zuten ikasleen gurasoak
zirelako” eta horiek ez dira
beste baten kontura egiten
den lan baten ezaugarriak.
Ildo berari jarraituz, aipa
daitezke ondoko epai hauek:
Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1998ko ekainaren 2ko
epaia (AS  6251) eta
Extremadurako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1997ko martxoaren 10eko
epaia  (AS 1064). Era
berean, Valentziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1995eko ekainaren 20ko
epaian (Ar. 2567) ukatzen
da gimnasia eskolak
sustatzen zituen kirol klub
bateko fundatzaileetariko
bat izandako gimnasia
irakasle baten prestazioan ez
zegoela besterentasunik eta
bazkideengandik zuzenean
jasotzen zituela eskolei
zegokien diru kopurua; izan
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ematen baditu lan prestazioa betetzeko eta, hala denean,
beharginaren ez-betetzeak zigortzeko gaitasunik badauka. 

Aitzitik, inoren menpean ez dagoen langileak lan
prestazioa antolatzeko askatasuna dauka eta lan
legepekotasunaren esferatik kanpo geratzen da.

1.2.5.2. Aplikazio praktikoa auzitegietan 

Edozein modutan ere, jurisprudentziak menpetasunari
buruzko kontzepzio zorrotz eta absolutu batetik askoz malguagoa
den beste baterako bilakaera izan du. 

Gauzak horrela, lanaldi osoan lan egitea,
esklusibotasuna, enplegatzailearen agindu eta jarraibideei estuki
lotzea, kontrola, zaintza eta abar malgutuz joan diren
adierazpideak dira eta horiek ez agertzeak ez du esan nahi
menpetasunik ez dagoenik. Eta beste zantzu edo elementu
batzuk azpimarratu dira; adibidez yogako begirale bat
kaleratzeagatik Iruñeko Udalaren kontra15 jarritako erreklamazio
batean ea programatzailea den, “eta ez profesionalak, horien lana
programatzen duena zereginak emanez eta txandakatuz” edo ea
enpresak “horien jarduera koordinatu, ikuskatu eta kontrolatzen
duen” edo ea “agindutako zereginak onartzea edo baztertzea
profesionalen esku dagoen ala ez”. Kasu honetan ondoko ondorio
hauxe atera zen: jarduera hori “askatasun eta autonomia guztiaz
bideratzen zela, kanpoko kontrolen beharrik gabe, eskola
emateko ordutegi zehatz bat izan ezik”.

Ezaugarri honen malgutasun ildo honi jarraituz, toki
erakundeentzat oso interesgarriak dira Aragoiko Justizi Auzitegi
Nagusiaren hainbat ebazpen16, horien bitartez, animatzaileak
kaleratzeagatiko demanda askoren inguruan ebatzi baitzen; izan
ere, hainbat udalek zerbitzuen errentamenduen itxurapean kirol
koordinatzaileak kontratatu zituzten. Horrela bada, harreman
horien lan izaera edo izaera zibila aztertuta, eztabaida
menpetasunari buruzko ezaugarriaren ingurukoa zen.
Horrenbestez, auzitegiak ondoko hauxe adierazi zuen:
“menpetasunak ez dakar dagoeneko langileak enpresaren
instalazioetan ordutegi zehatz bati lotuta egon behar izatea”;
beraz, jarraipen batzorde baten existentzia eta lehiaketan nahiz
kontratuan baldintzak ezarri izana nahikoa ziren lan harreman
horiek ondorioztatzeko; izan ere, prestazioa “orientatu eta zuzen
zitekeen eta kirol koordinatzailearen zeregina betetzen zen,
betiere kontratugileak nahi zuen eran eta edukien arabera”.
Horrenbestez, zerbitzuen garapenaren gaineko zuzeneko
ahalmena zegoen eta ez zerbitzuen errentamenduaren kasuan
ohikoa den azken emaitzen exijentzia bat, baizik eta zereginak
egunero modu zehatz batean egiteko eskakizuna, udalak nahi
zuen moduan, hain zuzen ere. 

Oinarrizko beste zantzu edo adierazpide batzuk ere

ere, “gimnasia irakaslea
zuzendaritzako kidea zen eta
emaitzak ez ziren
elkartearen etekinen
aldekoak". Hari berekoa da
Galiziako Justizi Auzitegi
Nagusiaren 1996ko
uztailaren 12ko epai bat
(Ar.2719); bertan masajista
batek kirol klub batekin
zituen harremanen
besterentasuna ukatzen da,
“besterentasuna lausotzen
baita langileak jasotzen
duen ordainketa bere
lanaren emaitza eta etekinen
ondorioa denean; izan ere,
halako kasuetan, ez da argi
ikusten lanaren emaitzaren
eskualdaketa eta
enplegatzaileak ez du bere
gain hartzen burutzapen
arriskua, soldata zehatza ez
delako, zerbitzua eman edo
ez ematearen ondorioa
delako (edo etekinak
egotearen ondorioa) eta
zerbitzurik ez dagoenean
ordaintzen ez delako; beraz,
arriskuen besterentasuna
desagertu egiten da,
arriskuok langileak eta
enpresa buruak batera
hartzen dituztelako euren
gain". Besterentasunaren
ukapen hori ere Kataluniako
Justizi Auzitegi Nagusiaren
1997ko otsailaren 6ko epai
batean (Ar.1824) ikusten
da; bertan kirol klub batean
masajista modura jardun
zuen pertsona baten kasua
ageri da. Ebazpenaren
arioan, errealitateari
jarraituz “eskatzailearen
aldeko onura dakarren
zerbitzu prestazioa da eta
hori ez da oztopoa demanda
jarri zaionari irabazien zati
bat emateko, bai kabina
alokatzeko kontzeptu
modura bai konpentsazio
modura, klubarentzat
erabilgarria den zerbitzua
dagoelako eta funtsezkoa
masajistarentzat". Are
gehiago, enpresak ez zuen
inolako arriskurik hartzen;
izan ere, auzi jartzaileak
bere tresnak erabiltzen
zituen eta zerbitzuak ematen
zituen bezeroek hala
eskatzen ziotenean; edozein
kasutan ere, Asturiasko
Justizi Auzitegi Nagusiaren
1997ko abenduaren 5eko
epai batean (Ar.4080)
azaltzen den kasuan,
garbiketa produktu eta
tresnak eman izana baztertu
da inbertsiotzat edo enpresa
arriskutzat hartzeko behar
adinako garrantzi
ekonomikorik ez duelako. 

15 Nafarroako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2000ko apirilaren 28ko
epaia (AS 1861).
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menpetasunari buruzko ezaugarria egiaztatzeko aztarnatzat hartu
dira, esate baterako enpresaren instalazioetan eta lokaletan
zerbitzuak ematea (tenis monitorea –Andaluziako Justizi Auzitegi
Nagusiaren epaia, 96-11-4koa  [Ar.4508] ), klubak ezarritako
ordutegi eta prezioei lotzea, klubak ikastaroen berri ematea eta
berak antolatzea edo erabilitako material eta instalazioen jabetza
klubarena izatea (igeriketa monitorea – Asturiasko Justizi Auzitegi
Nagusiaren epaia, 1998-3-6koa [Ar.846])17.

Edozein kasutan ere, menpetasuna ukatzen duten ondoko
kasu hauek ditugu: Andaluziako Justizi Auzitegi Nagusiaren
1997ko apirilaren 29ko epaia, klub hipiko batean lan egiten zuen
kirol jardueren sustatzaile bati buruzkoa; pertsona horrek “lana
askatasunez antolatzen zuen eta beharrezko aginduak ematen
zituen betetzeko”; beste kasu batean xake irakasle batek
Puenteareasko Udala salatu zuen lanetik kaleratu zutelako.
Eztabaida lan harremanen existentzian jarriz, auzitegiak
ondorioztatu zuen “menpetasuna osatzen duten elementuak falta
direla”, udalak eskolak ematen zituen klubari diruz lagundu
besterik egin ez zuelako “udalaren zuzendaritzaren pean egon
gabe, autonomia osoz jardunez, ikastaroak antolatuz, diru-
laguntzak kobratuz eta administratuz, eskoletarako zuzenean
erositako taulak, fitxak eta erlojuak erabiliz, ezarritako lanaldirik
gabe... gainera, umeek berari ordaintzen diote zuzenean eta lana
berak baino ez du antolatzen”18.

Guztiarekin ere, gaiak auzitegien arteko muga arazoak
ekarri ohi ditu, menpeko lana dagoen ala ez egiaztatzeko irizpide
malguak edo zorrotzak hartzen diren; hala, esan liteke kasu
bakoitza beren beregi aztertu beharreko egoera berezia dela.

Horrela, menpetasunaren inguruan, adibidez, auzitegien
artean hainbat interpretazio aurki daitezke langilea agindu eta
jarraibideen menpe eta enplegatzailearen kontrolpean dagoen ala
ez egiaztatzeko; izan ere, kasu batzuetan, gehiengoaren ildoari
jarraituz, “langileek euren zereginak betetzea enplegatzailearen
beren beregiko zaintza barik ez da oztopoa menpetasunik egon
ez dadin19”; beste kasu batzuetan, ostera, ezin da egiaztatu
enplegatzaileak jarduera “neurri batean edo bestean ikuskatu
izana”, enpresaren antolakuntza eta zuzendaritza eremua hortik
kanpo geratuz20.

1.2.6. Ohiko ezaugarriak eta bestelako irizpide gehigarriak
batera sumatzea, lan legepekotasuna prestazio
batetik bereizteko.

Lan harremanen ohiko ezaugarri garrantzitsuak aztertu
eta gero, zeregin kalifikatzailea zantzu guztien multzoaren arabera
orientatu beharra dago, lan mota bakoitzean ohikoenak diren
zantzuak aztertuz eta, horren ondorioz, bereizgarri batzuei

16 Aragoiko Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2002ko
apirilaren 30eko epaia(AS
2072), 2002ko martxoaren
20koa (JUR 119298) edo
2002ko urtarrilaren 31koa
(JUR 75442), betiere
Novilla, Cetina eta San
Mateo de Gállegoko Udalen
kontra jarritako demanden
kasuan, hurrenez hurren.

17 Federazioko
taekwondoko teknika
zentroko hautatzaile,
entrenatzaile eta zuzendari
teknikoaren kasuan,
Nafarroako Justizi Auzitegi
Nagusiaren 1996ko
azaroaren 4ko epai batek
dio (Ar.4343) ”langilea
enpresako instalazioetan ez
egotea (entrenamenduak
batik bat Larrabide
estadioan egiten dira),
ordutegi zehatz bati ez lotzea
(ordutegiaren askatasuna
alegatzen da) ez eta
menpeko lanaren
esklusibotasuna ere
(langileak zerbitzuak
unibertsitate publikoetan eta
gimnasio partikular batean
ere ematen zituen) ez
zaizkiola lanaren
menpetasunari
kontrajartzen.

18  Galiziako Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2000ko
ekainaren 26ko epaia (AS
1822).

19 Asturiasko Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1997ko abenduaren 5eko
epaia. El Molinón futbol
zelaiko harmailetako
garbitzaileak.

20 Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 1998ko
maiatzaren 28ko epaia
(Ar.1732). Hipikako kirol
jardueren sustatzailea klub
hipiko batean.
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garrantzi txikiagoa edo handiagoa emanez; laburbilduz, esan
daiteke auzitegiek gorago azterturiko ezaugarriak batera
ebaluatzen dituztela.

Amaitu baino lehenago, interesgarria izan liteke lan
prestazio zehatz baten lan izaera zehazteko irizpide orokor
gehigarri batzuen berri izatea:

- Alderdiek harremanei emandako kalifikazioa, nomen
iuris, interesik gabekoa da eta prestazioaren benetako edukiak
baino ez du garrantzirik.

- Betebehar formalak betetzeak edo ez betetzeak, esate
baterako langileak Gizarte Segurantzan alta hartuta izateak, ez
dauka garrantzirik, bai eta Jarduera Ekonomikoen Zergan edota
Langile Autonomoen Araubide Berezian alta hartuta izateak ere.

- Azkenik, Langileen Estatutuaren 8.1. artikuluak ezartzen
du lan legepekotasunaren presuntzio bat; izan ere, lan kontratua
dagoela pentsatuko da “norberaren kontura baina beste baten
antolakuntza eta zuzendaritza eremuan lan egiten duenaren eta
zerbitzua harengandik ordainsari baten truke jasotzen duenaren
artean “.

1.2.7. Kontratazio administratiboaren itxurapeko lan
kontratuak.

Funtzio Publikoa Erreformatzeko 30/1984 Legearen 19.
artikuluak ezarri zuen administrazio publikoek administrazio
zuzenbideko araubidean aldi baterako kontratuak egiteko duten
debekua. Horrek, jakina denez, behartzen du administrazioen aldi
baterako lanaren prestazioen beharrizanak lan izaerako aldi
baterako kontratuen bitartez eratzera, horrek langileari dakarzkion
ondorio babesleekin; halaber, administrazioarentzat ordena
administratiboa baztertzea dakar, nahiz eta horretan pribilegio eta
eskumen gehiago eduki, eta gizarte ordenan sartzea; azken
horretan enpresa buru guztiei ematen zaien tratamendua emango
zaio, moldaketa bereziren batekin. Horrenbestez, ez dago
zalantzarik zuzenbidearen adar bati edo besteari lotzeak
ondorioak dakartzala; hala ere, tokian tokiko kirol administrazio
batzuek horiek saihesten ahalegindu dira lan izaerako kontratuei
kontratazio administratibo baten itxura emanda. Eta artifizio hori
artikulatu nahi izan da zuzenbide administratiboan ezarritako aldi
baterako hainbat figura modu irregularrean erabiliz; izan ere,
figura horien helburua ez da langileak administrazio horren esku
jartzea zerbitzuak eman diezazkioten.

Zehatzago esanda, adibidez, uztailaren 17ko 1465/1985
Errege Dekretuan arauturiko lan zehatz eta jakinak egiteko
kontratua erabili izan da; kontratu mota hori ez da administrazio
horien ohiko prozedura. Hala, esate baterako, kontratu hori Gran
Canariako Las Palmasko Kirol Etxeko koordinatzaile bat



1188

To
ki

an
 to

ki
ko

 k
iro

l z
er

bi
tz

ue
n 

er
em

ua
n 

la
n 

ha
rr

em
an

ei
 b

ur
uz

ko
 g

id
al

ib
ur

ua
  

kontratatzeko erabilitako lanabes juridikoa izan zen; geroago
zentro berean koordinatzaile horrek beste lanpostu batzuk bete
zituen harreragile eta artxibozain modura, betiere ezaugarri
horietako kontratu baten bitartez, alderdiek beren beregi
administratibotzat hartutakoa eta arau horiei lotutakoa. Edozelan
ere, alderdien artean21 egondako gatazkari amaiera ematen dion
ebazpenak argi zehazten du zein den kontratu tresna honen
benetako gaia, hau da, “administrazioaren eta pertsona fisiko
baten artean egindako kontratuari legezko estaldura ematea lan
zehatz eta jakin bat egiteko orduan, hots, ohikoa ez den lan bat,
lan berezia; izan ere, beharraren gaia ez da lan prestazioa,
besterik gabe, baizik eta lan zehatz-zehatza. Horrenbestez, ageri-
agerian dago administrazio modalitate honen eta emandako
erabileraren artean dagoen desdoikuntza; izan ere, produktu
zehatz bat lortzeko erabili beharrean (esate baterako, kirol plan
baten taxuketa, udal instalazioetako kudeaketaren ebaluazioa
edota bestelako jarduera zehatz eta autonomoak),
kontratazioaren helburua izan da lan jarduera bat, hau da,
langilea bera erabilgarri egotea. Horren ondorioz, auzitegiak
alderdien arteko harremanen lan izaera aintzatesten du, herri
erakundea lan kontratu mugagabea egitera zigortuz, zeren eta
ulertu behar baita langileak burututako prestazioak ematen zirela
erakundearen jarduera iraunkor batean.

Halaber, auzitegien ukoa22 jaso zuen Beniafaióko Udalak
eskolaz kanpoko kirol begirale baten kontratatu izana; izan ere,
bere prestazioa zera zen: udal kiroldegiko instalazioetan eskolak
ematea. Lotura zerbitzuen prestazio kontratu baten itzalpean
bideratu zen, 13/1995 Legeak arautua, horren izaera
administratiboa beren beregi adieraziz. Guztiarekin ere,
aurrekoaren antzeko arrazoiketa bati jarraituz, organo judizialak
iritzi dio kontratazio mota honen gaia indargabetu dela. Horrela,
ondoko hauxe zehaztu du: “emandako prestazioak ordutegi
zehatzeko araubideko zerbitzu orokorrei dagozkie eta ez
ekoizpen emaitza zehatzei edo kontratazio mota hauetarako
ezarritako substantibitatea dutenei. Hori dela eta, kontratazio
administratiboa Legearen itzalpean egin den neurrian, baina
ezarritako helburuari dagokionez desbideraketa batekin,
Langileen Estatutuaren 8.1. artikuluan ezarritako lan
legepekotasunaren presuntzioa berraktibatzen da, baztertu edo
saihestu daitekeena, baldin eta administrazio publikoetako
langileen harremanak zuzenbide administratiboaren arauei
jarraituz arautzen badira, helburuekin bat etorriz erabilita eta ez
iruzur modura.

Lan izaerako harremanei usteko estaldura administratiboa
emateko erabilitako administrazio kontratuen kasuen
ugaritasunaren barruan, “jarraikortasunik gabe zerbitzuak
emateko kontratua” deritzona ere badago eta kontratu hau
alderdiek jartzen dute araubide administratiboaren pean. Kasu
honi dagokionez, Galapagarreko udal kiroldegiko administrari
laguntzaile bat mota honetako hainbat kontraturen bitartez

21 Kanarietako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1998ko azaroaren 10eko
epaia (AS 4747).

22 Valentziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2002ko otsailaren 21eko
epaia (AS 1111).
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kontratua izan zen, kontrol, informazio eta inskripzio zereginetan
jarduteko, astelehenetik larunbatera, 9:00etatik 14:00etara. Kasu
honetan ere epaiak23 adierazten du aipaturiko prestazioari
estaldura emateko kontratu eredua desegokia dela; izan ere,
izendapen horren pean ez dago kontratu hori egiteko lege lerruna
duen araurik; esan nahi baita, alderdiek hartutako izendapena da,
baina kontratazioa arautzen duen arau administratibo baten
estaldurarik dabe.

Aitzitik, beste kasu batean kontratu administratiboaren
erabilera baliozkotu zuen Madrilgo Justizi Auzitegi Nagusiak24.
Kasu honetan, Colmenarejoko Udalaren eta heziketa fisikoko
lizentziatu baten artean “laguntza teknikorako kontratua”
izendapenarekin egindako kontratu administratiboaren (13/1995
Legearen 197.2. artikuluari lotutakoa) gaia ondokoa zen:
“erakundeari kirol zerbitzu publikoen gainean aholkatzea”; hala,
honen ondorioz, udaleko kirol jarduerak jarri ziren abian, baina
langilea ez zegoen ordutegi zehatz baten menpe, ez eta toki
erakundearen jarraibideen menpe ere. Hortik ondoriozta daiteke
zerbitzuak ez zirela orokorrak, hau da, langilea ez zegoen
udalaren eskueran eta, horrenbestez, alegaturiko kontratazio
araubidea ez zegoen desbideratuta.

Beraz, aipatu beharra dago tokiko kirol administrazioak,
langileen aldi baterako zerbitzuen prestazioa erdietsi nahi
duenean, bere eskueran edukita, ez dauka helburu horri estaldura
emateko moduko kontratu eredu administratiborik eta, horren
ondorioz, lan izaerako aldi baterako kontratu ereduetara jo behar
izango du, baina betiere erabilera justifikatzen duten kariak
errespetatuz. Edozein kasutan ere, emaitza zehatz baten premia
egonez gero, administrazioak kontratazio administratibora jo ahal
izango du.

23 Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 1998ko
urriaren 6ko epaia (AS
6207).

24 Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2000ko
maiatzaren 18ko epaia (AS
2732).
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22.. KKoonnttrraattuu  eerreedduueenn  eerraabbiilleerraa  ddeesseeggookkiiaa..
AAllddii  bbaatteerraakkoo  kkoonnttrraattuu  eerreedduueenn  eerraabbiilleerraa
ddeesseeggookkiiaa..

2.1. Kontratuaren iraupena

Gauza jakina da lan kontratua tarte mugagabe baterako
edo iraupen zehatz baterako egin daitekeela (Langileen
Estatutuaren 15.1. artikulua, 1998ko abenduaren 18ko 2720/1998
Errege Dekretuak garatua); edozein modutan ere, aldi baterako
kontratuak egiteko kasuak beren beregi araututa daude legezko
arautegietan eta ezarritako beharkizunei lotu behar zaizkie
ezinbestean. Helburu eta beharkizunei egokitu ezean, kontratuak
mugagabe bihur daitezke, lan zuzenbidearen arauei ere lotuta
dauden udalen eta administrazio publikoen kasuan, nahiz eta
aurrerago aipatuko diren berezitasun batzuk egon, lan arautegia
konstituzioak lan publikora sartzeko ezarritako printzipioekin
(batez ere meritu, gaitasun eta lehia publikoari buruzko
printzipioak) uztartzeko premiarekin zerikusia dutenak.

Zehatzago esateko, auzitegietan sarri-sarri jarri dira
zalantzan udalek, institutuek, kiroletako udal patronatuek edo toki
kirolaren erakunde kudeatzaileek aldi baterako kontratu ereduak
modu desegokian erabili izana. Horrenbestez, atal honetan aldi
baterako kontratazioaren erabilera justifikatzen duten arrazoiak
eta baldintzak errepasatzen dira, udal kirolarekin zerikusia duten
kasu gatazkatsuak berariaz nabarmenduz.

2.2. Aldi baterako kontratu ereduak

2.2.1. Aldi baterako kontratazioaren kasuak 

Kasuak zehatz-mehatz lau dira, baina hona hemen hiru25

baino ez dira aipatuko; guztiarekin ere, ondoko hauek dira aldi
baterako kontratazioa bideratzeko kasuak26:

- Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratua.

- Ekoizpenaren inguruabarrengatiko behin-behineko kontratua.

- Bitarteko lan kontratua.

- Laneratzeko kontratua.

2.2.2. Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratua
(Langileen Estatutuaren 15.1.a artikulua eta
2720/1998 Errege Dekretua)

2.2.2.1. Kausa mugatzea 

Kontratu honen gaia da enpresaren jardueraren barruan

25 Laugarren modalitatea,
laneratzeko kontratua,
12/2001 Legeak ezarri zuen
eta administrazioak
INEMen inskribaturiko
langabeak kontratatzeko
erabil dezake interes
orokorreko obra edo zerbitzu
bat egiteko. Orain arte
gehiegi erabili ez denez gero,
oraingo honetan ez da bere
edukia aztertuko.

26 Kasu hauetan, langile
minusbaliatuei dagokienez,
denboraldi zehatz baterako
kontratatzeko aukerari
eusten zaio, enplegua
sustatzeko neurri modura.
Enplegu politikaren
abaguneko neurria da,
1989/1984 Errege
Dekretua izan zen moduan;
izan ere, arautegi horrek
enplegua sustatzeko
kontratu ez kausalak egitea
ahalbideratu zuen, nahiz eta
horrek aldi baterako
egiturazko kontratazioaren
funtsa hutsaldu.
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substantibitatea duten eta betearazpen mugatua baina iraupen
zehaztugabea duten lan edo zerbitzu jakin batzuen prestazioa.

Beraz, funtsezkoa zera da: lanak substantibitatea edo
autonomia izatea enpresaren jardueraren barruan; bien
bitartean, langile finkoek jarduera arrunt edo iraunkorrean
jardungo dute. Eta bete beharreko zereginari aurre egin behar
zaio eta lana amaitu behar da; beraz, zeregina identifikatzeko
modukoa izan behar da bai denboran bai espazioan ere.

Udal kirolaren eremuan, gai garrantzitsua da izaera
iraunkor edo ohikoa duten zereginak zehaztea eta izaera hori ez
duten kanpaina edo programetatik bereiztea. Horrela,
auzitegietan hainbat kasu azaldu dira eta horietan udal
patronatuak salatu dituzte kanpaina edo proiektuaren bilgarrian
behargin iraunkorren bitartezko estaldura behar zuten jarduera
arruntak aurkezteagatik27. Esate baterako, Granadako
Kiroletako Udal Patronatuaren kasuan, kirol monitore bat
kontratatu zuten lan edo zerbitzu jakin baterako, “kirol
kanpainetan”, 1999tik 2002ra bitartean. Kasu honi gagozkiolarik,
Andaluziako Justizi Auzitegi Nagusiaren epaiak, auziaren
inguruan28 ebatzi zuenak, ondokoa adierazten du: “kontratuaren
gaitzat 1999-2002 kirol kanpainak hartzean, udal patronatuaren
jardueraren markoaren barruan euren autonomia eta
substantibitateagatik bereizten direnak” kontratu honen
araubide juridikoa betetzen da, obra edo zerbitzuaren
identifikazio zehatza behar duena. Beraz, ez da aztertzen ea
kanpaina horiek patronatuaren jarduera arrunt edo iraunkorren
barruan dauden ala ez.

2.2.2.2. Zeregin iraunkor eta aldi baterakoen arteko
bereizketa auzitegi arrunten kasuan.

Edozelan ere, jarduera zehatz baten izaera iraunkor edo
aldi baterakoari buruzko epaia ematen dute beste auzitegi
batzuek.

- Horrela bada, Oviedoko Udalak lan edo zerbitzu jakin
baten bitartez udaleko zaldi zentroaz arduratzeko kontratatu eta
hiru urteko epean herri kirolak, atletismoa, txirrindularitza eta
bestelako kirolak antolatzeko zereginak bete zituen “kirol
irakasle” bati dagokionez, Asturiasko Justizi Auzitegi Nagusiak
ebatzi zuen “kontratu hau maulazkoa dela ohiko jarduera
iraunkor bati estaldura emateko erabilia izan delako”; are
gehiago, kontuan hartzen bada, langile eskatzailearen kontratua
iraungita jarduera berberak egiten jarraitu zutela, batzuk
enpresa pribatuen bitartez eta beste batzuk Zentroko
Zuzendariaren bitartez29.

27 Kasu hauetan, Gaztela-
Leongo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2004ko
maiatzaren 4ko epaia aipa
daiteke (JUR 172753).

28 Andaluziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2003ko azaroaren 18ko
epaia (AS 3982) eta, ildo
horri jarraituz, auzitegi
horrek antzeko kasuetan
emandako beste epai
batzuk, hau da, 2003ko
abenduaren 10eko epaia
(JUR 252409) eta 2003ko
irailaren 9akoa (JUR
242588).

29 Asturiasko Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2004ko martxoaren 26ko
epaia (JUR 128619).
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- Halaber, Hernaniko Kiroletako Udal Patronatua
zentsuratu zuten, kontratu eredu hau igeriketa monitore batzuen
kasuan modu desegokian erabiltzeagatik; izan ere, begirale
hauei lan edo zerbitzu kontratu andana bat egiten zitzaien,
batzuetan hileko kontratuak, modu ziklikoan egiten ziren
igeriketa ikastaro bakoitzeko. Toki erakundearen iritziz, legezko
beharkizunak betetzen ziren zerbitzu bakoitzak berezko
autonomia eta substantibitatea zuelako, patronatuaren
jardueraren barruan. Edozein modutan ere, Euskal Herriko
Justizi Auzitegi Nagusiaren ustez, ezin euts dakioke ideia horri,
jarduera “hain errepikakorra zen, ezen iraunkortzat har
baitzitekeen eta, gainera, ezin bereiz zitekeen kirola sustatzeko
helburua duen erakunde batean aurreikus zitekeenetik”; horrela,
baieztatu zuen “demandatzaileek zerbitzuak eman zituztela
ohiko jarduera iraunkor baten kasuan”. Hortaz, harremanen
izaera mugagabea (etenkakoa) ondorioztatu zen30.

- Colmenarejoko Udalari epai bera ezarri zion Madrilgo
Justizi Auzitegi Nagusiak31; izan ere, lan edo zerbitzu jakin
baterako kontratua modu desegokian erabili zuen, heziketa
fisikoko lizentziatu baten zerbitzuak 1998-1999ko
denboraldirako kontratatu zituenean, udaleko kirol jarduera
guztiak sustatu, zuzendu eta kudeatzeko zereginak betez.
Auzitegiaren ustez, kontratu hori lan edo zerbitzu jakin baterako
kontratuaren helburuari kontrajartzen zaio; izan ere,
“kontratuaren gaia den zerbitzua burutu eta amaitu behar da
oso-osoan” eta hori ez da gertatu aipaturiko zerbitzuan,
jarraikako zerbitzua delako. Beraz, ezin da lana edo zerbitzua
identifikatu eta, horrelakorik ezean, “lan harremanen izaera
mugagabea ondorioztatu behar da ezinbestean”. Horrela bada,
ondoriozta daiteke modalitate honen bitartez lanbide kategoria
edo lanpostu bati dagozkion lanak kontratatzea ez dela hasi eta
amaitzen den zerbitzua kontratatzea, baizik eta jarduera
iraunkor baten ekintzak errepikatzea; horrenbestez, jarduera
“denboraldien arabera” zatitzeak ematen duen itxura mugatua
ezin erabil daiteke gauzen izaera aldarazteko.

-Antzeko epaia Baenako Kiroletako Udal Patronatuaren
eta lan edo zerbitzu jakin baterako kontrataturiko aerobic
irakasle baten artean32 izandako auzian; izan ere, kontratuaren
gaia ondoko hauxe zen: “aerobic irakasle baten kategoriari
dagozkion lanak egitea”. Organo judizialaren ustez, sinaturiko
kontratuan egindako zehaztapenak ez ditu behar bezala
betetzen autonomia eta substantibitateari buruzko ezaugarriak;
hori guztiori dela eta, ondorioztatzen du hitzarturiko denbora
tartearen mugaeguna heltzeagatik lanpostua uztaraztea
bidegabeko irazpen edo kaleratzea dela.

- Villaverde del Río-ko Udalari dagokionez33, kontratua
mugagabe egiteko zigor bera ezarri zen, nahiz eta udala
eskolako kirol kanpainak eta udako kanpainak zuten zerbitzu

30 Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiaren
abenduaren 13ko epaia
(JUR 2004/43971).

31 Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2000ko
maiatzaren 18ko epaia (AS
2732).

32 Andaluziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1997ko urtarrilaren 31ko
epaia (AS 2570).

33 Andaluziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2003ko ekainaren 9ko
epaia (AS 2205).
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edo lan autonomoaren izaera ematen ahalegindu; izan ere,
kanpaina horietarako kirol begirale bera kontratatu eta,
horretarako, zortzi urteko epean hainbat kontratu egin zizkioten
bata bestearen atzetik. 

Gauzak horrela, jarduera ohiko eta iraunkortzat hartzeko
orduan, maila txikiagoko auzitegiek nolabaiteko garrantzia
ematen diote kirol eskaintzak aldiro-aldiro errepikatzeari.
Jarduera denbora tarte batzuetan errepikatzen bada,
orokorrean, lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuaren
erabilera gaitzetsi da. Horrenbestez, kontratu mota horren
erabilera egokiagoa da ohiko eskaintzatik kanpoko
kanpainetarako, hau da, errepikagaitzak diren aldi baterako
jardueretarako; horrelaxe gertatu zen Soriako Udalak
mantenimendu, psikomotrizitate eta aerobic ikastaroetarako
deialdia egin zuenean; horretarako, irakasle bat kontratatu zuen
eta hitzarturiko epearen ostean kaleratu zuen. Edozein kasutan
ere, organo judizialak adierazi zuen “ezin dela egiaztatu zerbitzu
horiek izaera iraunkorra zutenik... eta ezin zen egiaztatu auzi
jartzaileak 2003-2004ko denboraldian emandako zerbitzuak
beste pertsona batzuei ere eskaini zitzaizkienik; ondorioz,
zerbitzuen prestazioa lan edo zerbitzu jakin baterakoa baino ez
zen”34.

2.2.2.3. Auzitegi Gorenaren irizpidea.

Berezko substantibitatea duen prestazio autonomoaren
kontzeptuari eman behar zaion interpretazioari buruzko gaia
amaitutzat emateko, Auzitegi Gorenak arlo honen inguruan
ezarritako jurisprudentzia aipatu beharra dago ezinbestean35.
Guadalajarako Udaleko Kirol Patronatuak monitore-sorosle bat
2000ko azaroaren 1etik 2001eko abuztuaren 31ra bitartean “kirol
ikastaroetako eta igeriketa denboraldiko 2000-2001eko
egitaraua” burutzeko kontratatu zuela eta, Goi Auzitegi honek
zehaztu zuen lan edo zerbitzu modalitate eztabaidagarri hau
“jarduera iraunkorra ez izateari lotuta dagoela” eta ezin direla
jarduera iraunkorrak nahastu Toki Araubideko Oinarriei buruzko
Legearen 26.1. artikuluak biztanleriaren dimentsioaren arabera
arauturiko eta “bete beharreko gutxieneko prestazioko
jarduerekin”; izan ere, kontuan hartu beharra dago “udalerriko
gainerako jarduerak ere iraunkorrak izan litezkeela”. Hortaz,
“obra edo zerbitzuaren berezitasuna” egiaztatu beharra dago
eta hori ez zen kasu horretan gertatu; izan ere, 1996tik
monitoreak hautatzeko egiten ziren probek egiaztatzen zuten
“jarduera iraunkorra zela eta aldian-aldiko izaerako lan
beharrizan baten ondorioa zela, hau da, denbora tarte zatituetan
baina aldiro-aldiro errepikatzen ziren jarduerak ziren; gainera,
nolabaiteko homogeneotasuna zuten eta horrelaxe ikusten da
1996tik gutxienez”. 

34 Gaztela-Leongo Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2004ko apirilaren 28ko
epaia (JUR 172307).

35 Auzitegi Gorenak gai
honi heldu dio 2003ko
uztailaren 7ko epaian (RJ
2004/4953) eta 2003ko
azaroaren 25ekoan (RJ
2003/9115); biak kasu
berdinak izan ziren,
Guadalajarako Kiroletako
Udal Patronatuaren eta lan
edo zerbitzurako
kontrataturiko hainbat
monitore-sorosleen arteko
auziak, hain zuzen ere.
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2.2.2.4. Kanpoko finantzazioaren menpetasunari eta
kudeaketa modu aniztasunari buruzko gaia, aldi
baterako kontratazioaren argudio modura.

2.2.2.4.1 Planteamendua.

Toki erakundeek beste bi argudio eman izan dituzte,
auzitegiek kontratu eredu honen erabilera legebidezta zezaten.
Alde batetik, kontratazioetan izan ohi den kanpoko finantza
menpetasuna; horrek, toki erakundeen iritziz, behartuko luke
iraupen zehatzeko kontratuak egitera, jardueraren behin-
behinekotasunean oinarrituz. Eta beste alde batetik, kudeaketa
moduen baldintzatzailea (zuzeneko kudeaketa edo kanpokoa);
izan ere, horrek formula malguak behar ditu, enplegatzailearen
aldaketetara egokitzen direnak.

2.2.2.4.2. Kanpoko finantziazioaren menpetasuna.

Lehenengo gaiaren inguruan Gaztela-Mantxako Justizi
Auzitegi Nagusiak eman zuen iritzia, tokiko kirol administrazio
batek, kasu honetan Kirol Patronatu batek, kirol ikastaro
batzuetako begiraleen lan edo zerbitzu kontratuaren
zilegitasuna itzalpetu nahi izan zuenean, kirol jarduera beste
organismo publiko batetik (udaletik)36 jasotzen zuen
finantziazioaren menpe zegoela adieraziz. Kasu berezi honetan
organo judizialak patronatuaren argudioak baztertu zituen arren,
lan edo zerbitzu kontratuaren erabilera justifikatu zuen hainbat
inguruabar izanez gero. Horrela, kasu zehatz honetan Justizi
Auzitegi Nagusiak iritzi zuen kirol patronatuak “bere zerbitzu
publikoa garatzeko aurrekontu partida bat duela, udal
aurrekontuetan sartuta dagoena, eta udalarekiko aurrekontu
menpetasuna ezin nahas daiteke diru-laguntzen
kontzeptuarekin… gainera, begiraleak kontratatuak izan ziren
kirol ikastaroak... organismo horren berezko jarduera iraunkorra
da, hau da, seguru antzean bere existentziaren arrazoia da”.
Edozein kasuetan ere, auzitegiak kontratazioa legebidezkotzen
du aldiro-aldiro errepikatzen diren zereginetarako, “baldin eta
horiek garatzeko diru-laguntza bat eskuratu behar bada”, baina
menpetasuna kanpokoa edo beste batena bada eta ez
subordinatua; izan ere, aztertu den kasuan zerbitzua nahita
subordinatua izan da. Halaber, auzitegiak ebatzitakoari jarraituz,
jardueraren eta diru-laguntzaren arteko menpetasunak
jardueraren izaera iraunkorra baldintzatuko du, berori gertakizun
eta zalantzagarri bihurtuz, bere existentziari dagokionez. 

Azken irizpide hori zuhurtziaz aintzat hartu behar bada
ere, bestelako aurrekari kontrajarriak baitaude, kasu hauetan,
kanpoko diru-laguntzak gorabehera, auzitegiak ebatzi du, toki

36 Gaztela-Mantxako
Justizi Auzitegi Nagusiaren
2003ko azaroaren 12ko
epaia (AS 1723).
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erakundearen ohiko zereginak diren aldetik, “aurrekontuaren
aldakuntza posibleek justifikatu ahal izango dute jarduera
aldarazi, eten edo iraungitzeko neurriak hartzea... baina ez
ohiko jarduera bat aldi baterako bihurtzea”37. Irizpide horretan
sakontzen du Auzitegi Gorenaren 2003ko azaroaren 25eko
ebazpenak, ondoko hauxe zehazten duenean:
“administrazioaren zerbitzu iraunkorrak ere diru-laguntzen
bitartez finantza daitezke”; horrela bada, horiek aurrekontuen
bitartez finantzatzeak ere ez du agerian jartzen zerbitzua aldi
baterakoa izatea eta ez du berez justifikatzen urteko kontratuak
egitea, hori berori aurrekontuen iraupena izanagatik ere38.
Ebazpen berriago batean, 2004ko martxokoan39, Auzitegi
Gorenak bere doktrina sendotu zuen, finantziazioa diru-
laguntzetan oinarritu arren, lan edo zerbitzuaren berezitasuna
behar beste zehaztu behar zela esan zuenean. Horregatik,
azken beharkizun hori bete ez zen kasuetan edo kontrataturiko
jarduera administrazio horretan ohikoa eta arrunta zela
egiaztatzen zenean, auzitegiak mugagabetzat jo ditu lan
harremanak, diru-laguntza egon den arren.

2.2.2.4.3. Kudeaketa moduak eta aldi baterako
kontratazioa.

Kontratuak enplegatzailearen etengabeko aldaketetara
egokitzeko gaiari gagozkiolarik, aurrerago aipatuko dugu
kontraten bitartez, subrogazioaren bitartez eta abarren bitartez
zeharka kudeatzeko arazoa aztertzean; hala ere, aurrera daiteke
ebazpen judizial batzuetan aldi baterako kontratu eredu honen
erabilera egokitzat hartu dela, nahiz eta jarduera iraunkorra eta
arrunta izan, baldin eta jarraikako enplegatzaileen subrogazioa
bidezkoa ez bada, betiere lan kontratuan zehaztutako obra edo
zerbitzua kanpoko enpresaren alde egindako adjudikazioarekin
bat datozenean; izan ere, “aldi baterako kontratuaren gaia
hirugarren batekin denbora tarte zehatz batez kontrataturiko
jarduera burutzea bada... halako kasuetan pentsatu ohi da
enpresarentzat denbora aldetik mugatutako eta modu
objektiboan zehaztutako lan beharrizan bat dagoela, hau da, lan
beharrizan hori denbora aldetiko muga bat da zerbitzua
hirugarren baten aginduz gauzatzen delako, irauten duen
bitartean... horren ondorioz, kontratu hori aldi baterakotzat hartu
beharra dago eta ez mugagabetzat”40. Emakidaren iraupena eta
lan kontratuarena bat etortzean, aldi baterako kontrataziora
jotzea egokitzat hartzen duen ildo horri jarraituz, Gaztela-
Leongo Justizi Auzitegi Nagusiak ondorengo hau ebatzi zuen
sorosle batek Aguilar de Campooko Udalaren kontra
iraizpenagatik jarritako erreklamazio baten inguruan: “emakida
denbora aldetiko mugatzat hartu beharra dago; izan ere,
zerbitzua hirugarren baten enkarguz ematen da eta horrek
eusten dio zerbitzuari. Zerbitzuaren denboraren aldetiko

37 Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 1998ko
martxoaren 12ko epaia (AS
796).

38 Auzitegi Gorenaren
2003ko azaroaren 25eko
epaia (RJ 9115).

39 Auzitegi Gorenaren
2004ko martxoaren 22ko
epaia (RJ 2942); bertan
ebatzi zen monitore-sorosleek
Guadalajarako Udal
Patronatuaren kontra
iraizpenagatik jarritako
auzietariko baten inguruan.

40 Auzi honen inguruan
Andaluziako Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2002ko
apirilaren 26ko epai batek
ebatzi zuen; kasu honetan,
Andaluziako Kirolaren
Enpresa Publikoaren
titularitatekoa zen
Malagako Carranque
kiroldegiko igeriketa
monitoreak jarritako auzia
da; izan ere, kiroldegi horrek
Aossa enpresa pribatuari
horren kudeaketa
adjudikatu zion eta azken
enpresa horrek monitore
auzi-jartzailea kontratatu
zuen, lan edo zerbitzurako,
betiere adjudikazioak
irauten zuen bitartean.
Zerbitzua amaituta, Aossa
enpresak adjudikazioa
eskuratu zuen berriro ere,
baina ez zuen langilea
berriro kontratatu eta
horrek demanda bat jarri
zuen auzitegietan, kontrako
emaitza lortuz, azaldu den
moduan. 
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41 Gaztela-Leongo Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2001eko uztailaren 2ko
epaia (JUR 267861).

proiekzioak aldi baterakotasunaren inguruan itundutako
klausularen zilegitasuna zehazten du, alde batera utzita
hitzarturiko lan mota eta horren burutzapena ohiko jarduera den
ala ez”41.

2.2.2.4.4. Hitzarmen kolektiboen zeregin mugatzailea.

Kontratu eredu honen inguruan aipatu beharra dago,
horren enplegua zehaztu eta gatazkak murrizteko asmoz,
hitzarmen kolektiboek identifika ditzaketela enpresaren ohiko
jardueraren barruan berezko substantibitatea duten eta izaera
horretako kontratuen bitartez estal daitezkeen lanak. Gauzak
horrela eta adibide bat jartzearren, arautegiaren ahalmen hau
erabiliz, kirol instalazioetako estatu mailako 2004ko lehenengo
hitzarmen kolektiboan zehaztu dira alderdiek modalitate horren
bitartez kontrataturiko langileek burutu ditzaketen jarduerak.
Zehatzago esateko, horren 19. artikuluak ezarritakoarekin bat
etorriz, kontratu eredu hau ondorengoetara erabili ahal izango
da:

• Denboran iraungo ez duten kirol jarduera fisikoei
ekitea eta horiek garatzea, hala nola txapelketak, kirol
erakustaldiak, norgehiagoka ofizialak edo enpresaren
norgehiagokak eta abar.

• Enpresan jarduera berri bat edo desberdin bat
ezartzen hastea eta garatzea, bai eta enpresan aurretik
existitzen ez ziren jarduera zehatzak ezartzea hastea eta
garatzea ere, esate baterako yoga eskolak, flamenkoa, dantzak
eta abar.

• Merkatuari buruzko azterlanak, inkestak, gutunen
banaketa, publizitatearen banaketa eta abarren gisako jarduerei
ekitea eta horiek garatzea.

• Sistema informatikoak, zenbaketa sistemak,
sistema administratiboak eta abar ezarri, aldarazi edo ordezteko
jarduerei ekitea eta horiek garatzea.

• Gorago deskribaturikoen antzeko edozein
jarduera, baldin eta aldez aurretik hitzarmen honen adostasun
batzordearen akordioa badago.

Edozein kasutan ere, aipaturiko beharkizunak egonda
ere, kontratua mugagabe bihurtuko da, baldin eta langileak urte
bitik gorako epean zerbitzu berberak ematen jarraitzen badu.

Era berean, izaera honetako kontratuak egin ahal izango
dira, baldin eta zerbitzuen prestazioa lotzen bazaio zerbitzuak
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errentan hartzeko edo bere titularitatekoa ez den instalazio bat
kudeatzeko kontratu bati. 

2.2.3. Ekoizpenaren inguruabarrengatiko behin-behineko
kontratua (Langileen Estatutuaren 15.1.b artikulua
eta 2720/1998 Errege Dekretua).

2.2.3.1. Kasua mugatzea.

Kontratu hauek merkatuaren abaguneko eskakizunei,
zereginen pilaketari edo eskaeren kopuru handiari aurre egiteko
hitzartzen dira, enpresaren ohiko jardueraren barruko eginkizunak
izan arren.

Ezin zehatz daiteke zeintzuk diren zereginen pilaketa edo
eskaeren kopuru handia sorrarazten duten merkatu
zirkunstantziak. Edozein modutan ere, zirkunstantzia horiek, antza
denez, kirol zerbitzuak eskariari aurre egiteko duen gaitasunari
eragiten dion abagune batetik sortzen dira; abagune hori bat-
batean sortzen ez bada ere, ezin da aurreikusi eta aldi baterakoa
da eta, ondorioz, kirol kudeatzailea behartzen du zirkunstantzia
horiek sorrarazten dituzten eraginei aurre egiteko behar besteko
eskulana kontratatzera. Gainerakoan, zereginen pilaketak edo
eskaeren kopuru handiak men egiten diote lan bolumenaren eta
langile zerrendaren artean dagoen desproportzioari; gauzak
horrela, aldi baterako behargin gehiago kontratatu behar dira
ohiko zeregin arruntak handitu edo ezohiko eginkizun bereziak
ugaltzen dituen osagarri horri aurre egin ahal izateko.
Esandakoaren adibidea ondoko hauxe izan daiteke: inguruko
udalerri bateko igerilekuan egiten dabiltzan obrak direla eta,
erabiltzaileen kopuru askoz handiagoa hartu behar duen
igerilekua eta, ondorioz, eskari berria asebetetzeko langile
gehiago kontratatu behar dituena.

Gainera, argi utzi behar da, inguruabarrak edozein
motatakoak izanagatik ere, horiek existitu behar direla behin-
behineko langileak kontratatzeko orduan; hortaz, zirkunstantzia
horiek ezin dira aipatu gehiegikeriatzat har litekeen jardun bat
zilegi bihurtzeko aitzakia modura. Hala eta guztiz ere,
zirkunstantzia horiek zereginen pilaketa edo neurriz kanpoko
eskaera bene-benetan eragiten dutela egiaztatzea nahiko zaila
izaten da, enplegatzailea baita kontratazio hori behar duen ala ez
askatasunez baloratu behar duena, betiere zirkunstantzien
garrantzian oinarrituz. Horrek enplegatzaileari behin-behineko
langileak kontratatzeko ahalmen bereziak ematen dizkio; hala ere,
2720/1998 Errege Dekretuaren 3.2. a) artikuluak alde hori orekatu
nahi du, kontratuan hori justifikatzen duen arrazoia edo
zirkunstantzia zehatz-mehatz adieraztera behartzen baitu; esan
nahi baita, kontratazio bakoitzaren gaia eta helburua adierazi
behar da, bai eta horren iraupena ere. Kontratazioa justifikatzen
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duen azken zirkunstantzia behin-behineko kontratuan zehazteko
beharrizan berezi hori garrantzi handiko beharkizuntzat hartu izan
da jurisprudentziaren azken erabakietan; izan ere, horien arabera,
ez da nahikoa kontratuan zereginen pilaketa edo neurriz
kanpoko eskaera kopurua egon dela aipatzea, hots, ez da
nahikoa legearen testua hitzez hitz errepikatzea. Beraz,
kontratuan arrazoia adierazi behar izango da. Hala eta guztiz
ere, zirkunstantzien gaineko aipamen zehatz hori ere albo batera
utzi ahal izango da, baldin eta zirkunstantziak egiaztatu ahal
badira; izan ere, kontratua mugagabea delako presuntzioari
kontrako froga onartzen zaio42.

Edozein modutan ere, zirkunstantziak une jakin batean
agertzen dira, baina ez dakigu noiz desagertuko diren; hori dela
eta, kontratazio horren zirkunstantzien iraupenaren zehaztapena
enplegatzailearen esku uzteak ekar litzakeen gehiegikeriei aurre
egiteko, gehienezko denbora tarte bat ezartzen da eta handik
gora behin-behineko beharrizanak ez direla existitzen finkatzen
da, gehiago irautea nekeza izango bailitzateke; hortaz, une
horretara arte beharrizanak aldi baterakoak dira eta handik
aurrera behin betikoak. Legez ezarritako gehienezko denbora
mugaren arabera, kontratuek gehienez ere sei hilabeteko
iraupena izan dezakete, betiere hamabi hilabeteko epe baten
barruan. Horrela bada, alderdiek behin-behineko kontratuak
hitzartu ahal izango dituzte gehienezko iraupen horretatik
behera, baina sekula ezin izango dute epe hori gainditu -
aurrerago azalduko diren ohiko aurreikuspenen kasuan izan
ezik-, horrela izan ezean, iraupen zehatzeko kontratu hori
kontratu mugagabe bihurtuko baita.

2.2.3.2. Aplikazio arazoak.

Udal kirolaren testuinguruan, kontratu eredu hau modu
irregularrean erabili izan deneko kasuak ugariak izan dira, lan
edo zerbitzurako kontratuarekin gertatzen den moduan; kasu
askotan, gainera, azken horrekin txandakatu, konbinatu edo
kateatzen da, kontratazio mugagabea saihesteko helburuarekin.
Horrenbestez, auzitegiek zeregin iraunkorrak kontratu
mugagabeen bitartez estaltzeko doktrinaren muina (aurrera
azaldu dena) orain ere aplikatu behar izango da; horrenbestez,
hona hemen berezitasunen bat edo interes berezia duten kasu
batzuk baino ez dira azaltzen.

- Horrela, Madrilgo Justizi Auzitegi Nagusiaren 2000ko
uztailaren 13ko epaian43 zigor zehatza ezarri deneko kasu bat
dago; horrela bada, ekoizpenaren inguruabarrengatiko
kontratuen bitartez arauzko sei hilabeteetatik gorako epean
luzatu zen lan harremana mugagabe bihurtu zen. Zehatzago
esateko, Majadahondako Kirol Patronatuak administrari

42 Valentziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2002ko urtarrilaren 24ko
epaiaren bitartez ebatzitako
auziak (JUR 268313) kasu
berezi baten gaineko
doktrina orokorra zabaltzen
du. Horretan, Mislatako
Udalak kirol kudeatzaile bat
kontratatu zuen “zereginen
pilaketagatik kirol arloa
sendotzeko, egin gabe
zeuden kirol zereginak
antolatu eta egin behar
zirela eta”. Kontratazio hori
2001ean berriro ere egin
zen, baldintza berberak
betez. Udalak lan
harremanen amaiera
jakinarazi zionean,
hitzarturiko harremanak
mugagabetzat hartzea
eskatu zuen eta organo
judizialak hori ontzat eman
zuen kontratua
“antolamendu juridikoaren
beharkizunei kontrajartzen
zaielako”, betiere modalitate
horren berezko baldintzei
dagokienez. Arrazoiak
ematean, Justizi Auzitegi
Nagusiak azaldu zuen
indarreko arautegiak
“behin-behineko lan
kontratuak ekoizpenaren
inguruabarrengatik egiteko
aukera baimentzen duela,
baldin eta kontratuan hori
guztia justifikatzen duen
arrazoia zehatz-mehatz eta
garbi adierazten bada”;
horrela bada, kasu honetan
adierazitako arrazoia “(egin
gabe dauden zereginak
betetzea) oso orokorra da
eta, aldi baterako izaera
egiazta daitekeen arren, ezin
da horrelakorik egin, baldin
eta jardueraren hazkundea
justifikatzen duen frogarik
ez badago; hazkunde horrek
ez du esan nahi enpresak
lehen baino lan handiagoa
duenik, baizik eta enpresak
frogatu behar du ekoizpenak
gora egiten duen unea dela
eta hori guztiori denboran
identifika daitekeela; izan
ere, une hori izan baino
lehenago, lan gutxiago
zegoen eta horren ostean ere
lana murriztuko da.
Horregatik, arrazoia
adierazteko zehaztasuna
eman ez ezik behin-
behinetakosuna justifikatu
ere egin behar da, zeren
enpresaren jarduera arrunta
izanez gero, kontratazio
mota hau erabiltzean
legezko ezarpenei muzin
egiten zaie”. 

43 Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2000ko
uztailaren 13ko epaia (JUR
286910).
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laguntzailea kontratatu zuen, udal kiroldegi berria martxan
jartzeko zereginak bete zitzan; horrela bada, lehenengo
kontratua ekoizpenaren inguruabarrengatik sinatu zen eta
bigarren, ekoizpenaren premiengatik; guztira 7 hilabeteko eta 20
egun egin zituen lanean, Langileen Estutuaren 15.1.b artikuluak
baimendutako sei hilabeteak gaindituz. Horrela bada, salak
adierazi zuen “kontratuak maulaz kateatu zirela; izan ere, itxuraz
baino ez dute gehieneko iraupenari buruzko araua
errespetatzen, banan-banan kontuan hartzen badira; hala ere,
argi dago lan harreman bera dela, kategoria berean, lanpostu
bakarrean egiten delako behar; hortik, ondoriozta daiteke
“gehieneko epea gainditzeak lan harremana aldi baterakoa ez
izatea dakar eta, hortaz, mugagabe bihurtzea” eta hori horrela
da albo batera utzita administrazioak zeregin horietaz
arduratuko zen administrari laguntzailea izateko plaza bat
betetzeko hautaketa prozesuari ekin ziola, lan eskaintza
publikoa onetsita zegoelako. Edozein kasutan ere, aurrerago
aipatuko dira ebazpen judizial honen eraginak administrazio
publikoei dagokienez.

- Guztiarekin ere, antzeko kasu batean, San Fernando
de Henares-ko Udalak44 behargin bi kontratatu zituen igerileku
berria zabaldu behar zela eta; horrenbestez, ekoizpenaren
inguruabarrengatiko behin-behineko kontratuaren sei
hilabeteetako gehienezko epea agortu eta gero, hutsik dauden
lanpostuak betetzeko bitarteko lan kontratuak egiteko kautela
hartu zuen eta auzitegiak, planteaturiko kasurako lehendabiziko
kontratuaren desegokitasuna aitortu arren (jarduera berri bat
abian jartzea), irregulartasun formal baten garrantzia baino ez
zion eman; izan ere, “enplegatzailearen helburua hutsik zeuden
plazak behin-behinean estaltzea zen, aldi baterako funtzio
arruntari bere horretan eutsiz” eta iruzur egin barik.

Gainerakoan, modalitate hau modu desegokian
erabiltzeagatik hainbat toki erakunde zigortuak izan dira, berori
lan hazkundea edo gehikuntza ekarri duten zereginak estaltzeko
erabili dutenean, baina hori guztia urtero-urtero gertatzen
denean; izan ere, kasu honetan kontratu mugagabe partziala
edo aldizkako lan kontratu finkoa erabili behar da, aurrerago
aipatuko den bezala. Adibide modura, ondokoak aipa daitezke:
udako kirol programa baten barruan edo urtero-urtero izaten
diren txapelketen kasuan orduen hazkundeari aurre egiteko
kontrataturiko atezaina (1995etik 2000an auzia jarri arte)45, edo
neguko denboraldirako kirol ikastaroetako monitoreak (urtero-
urtero kontratatuak 1992tik 1998ra bitartean)46. Hala eta guztiz
ere, hona hemen aurkezten diren kasuak ilustragarriak baino ez
dira eta irizpide orokor modura hartu behar dira, modu
erreferentzialean; izan ere, organo judizialen interpretazioak
askotarikoak dira eta, ondorioz, kasu bakoitza banan-banan
aztertu beharra dago.

44 Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2000ko
irailaren 29ko epaia (JUR
309980).

45 Kataluniako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2002ko apirilaren 29ko
epaia (AS 2048), Gaváko
Kiroletako Udal Patronatua
demandatzen duena.

46 Gaztela-Mantxako
2001eko maiatzaren 10eko
epaia (JUR 203961),
Alcázar de San Juan-eko
Kiroletako Udal
Patronatuaren eta
monitoreen arteko auziari
buruz ebazten duena.
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2.2.3.3. Hitzarmen kolektiboen zeregin mugatzailea.

Lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuarekin gertatzen
den bezala, kasu honetan hitzarmen kolektiboek ere behin-
behineko langileak kontratatzeko aukera ematen duten jarduerak
zehatz ditzakete, bai eta kontratu eredu honen eta enpresako
langile zerrenda osoaren arteko erlazio egokiari dagozkion
irizpide orokorrak ezarri ere. Halaber, enpresatik gorako hitzarmen
kolektiboen bitartez, legez ezarritako gehienezko iraupena (sei
hilabetekoa hamabi hilabeteko epealdi baten barruan) aldatu ahal
izango da, gehienez 18 hilabeteko erreferentzi epe bat ezarriz eta
horren barruan hiru laurdeneko iraupena gainditu gabe.

Ahalmen hauek erabiliz, estatuko arautegiak alderdien
artean hitzartutakoari lagatzen diona, Kirol Instalazioetako
Estatuko Hitzarmen Kolektiboaren 20. artikuluak kontratua egokitu
du ondoko modu honetara:

“langileak lan kontratu eredu horren pean kontratatu ahal
izango dituzte eta kontratu horrek gehienez ere 9 hilabete iraungo
du 12 hilabeteko epe baten barruan; horrela bada, kontratu mota
hauek behin baino ezin izango dira luzatu, ezarritako gehienezko
epetik beherako iraupen baterako sinatzen badira.

Kontratua amaitzean, langileak ondoko eskubide hau
izango du: zerbitzu urte bakoitzeko 8 eguneko soldata
ordaintzearen pareko zenbatekoaren zati proportzionalarengatiko
kalte-ordaina jasotzeko eskubidea”. 

2.2.4. Bitarteko lan kontratua (Langileen Estatutuaren
15.1.c artikulua eta 2720/1998 Errege Dekretua).

2.2.4.1. Araubide juridikoa.

Kontratu eredu hau ondoko kasuetan erabil daiteke: 

i) Bitartekotasuna ordezkapena dela eta: 

Araua, hitzarmena edo banakakoen akordioa dela eta,
lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko
hitzartzen da.

Hori guztia horrela gertatzen da kontratua ondoko kasuak
direla-eta eteten denean: 

Zerbitzu militarra edo ordezko gizarte zerbitzua,
ordezkaritza duen kargu publikoa edo zeregin sindikalak lurralde
mailan edo handik gorako eremuan, askatasuna kendu izana
zigor epaia ez dagoen bitartean, enplegua eta soldata eten izana
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diziplinazko arrazoiak direla eta, nahitaezko lan utzialdia,
amatasun edo aitatasun baimenak eta aldi baterako ezgaitasuna.

Batzuen ustean, lan prestazioa eteten deneko hainbat
kasu ere sartzen dira: atsedenaldiak, baimenak, oporrak eta abar.

Edozelan ere, ondoko kasuetan ez da baimentzen:
ezinbesteko kasuetan, arrazoi ekonomiko eta teknologikoetan,
legezko itxieran, legezko greban edota borondatezko utzialdian.

Ordezkapen arrazoiak kontratua justifikatu ez ezik
iraupena ere zehaztuko du.

ii) Hutsik dauden postuak estaltzeko bitartekotasuna:

Lanpostu bat aldi baterako estaltzeko hitzartu ohi da,
behin betiko estaltzeko hautaketa prozesuan edo sustapenean.

Estali nahi den postua identifikatu beharra dago: edozein
kasutan ere, administrazio publikoei dagokienez, lan harremana
ez da mugagabe bihurtzen hutsik dagoen plaza lan eskaintza
publikoan ez sartzeagatik, hautaketa prozesua ez hasteagatik,
deialdia atzerapenez egiteagatik edo plazen kopurua edo plazak
banan-banan ez identifikatzeagatik.

Gainerakoan, kontratua idatziz egin behar izango da,
ordezkaturiko langilea edo langileak eta ordezkapenaren arrazoia
identifikatuz; era berean, zehaztu behar izango da ea estali
beharreko lanpostua langile ordezkatuarena den edo horren
postua beteko duen enpresako beste langile batena den.

Bitarteko langile batek hainbat langile ordezka ditzakete
jarraian.

Iraupena eta iraungipena:

Iraupena ondoko hauxe da:

a- Lanpostua gordetzeko eskubidea duen langile
ordezkatuaren absentziak irauten duena.

b- Lanpostua estaltzeko hautaketa edo sustapen
prozesuak irauten duena. Horren iraupena, hala eta guztiz ere,
ezin da hiru hilabetetik gorakoa izan, administrazio publikoen
kasuan izan ezik; azken kasu honetan, prozesuak irauten duen
beste egon ahal izango da, betiere administrazio hauen arautegi
zehatzak ezarritakoarekin bat etorriz.

Ondoko kasuetan iraungiko da:

a- Ordezkaturiko langilea berriro ere lanean hasi delako
edo lanean hasteko legezko epearen mugaeguna iritsi delako edo
lanpostua gordetzeko arrazoia amaitu delako.
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b- Hiru hilabeteko epea edo administrazio publikoei
aplikatzen zaien epea igaro delako.

2.2.4.2. Aplikazio arazoak.

Kirol arloan eta batik bat toki administrazio publikoei
dagokienez, bitartekotasun kasuetariko bigarrena (hutsik dagoen
lanpostua hautaketa prozesu bitartez behin betiko estali artekoa)
arazoak ekarri dituena auzitegietan. Planteaturiko arazoak mota
hauetakoak izan dira: 

- Santa Marta de Tormesko Udaleko kirol monitoreak lan
harremanak mugagabetzat hartzeko egindako erreklamazioa;
izan ere, lanpostuen zerrendan onetsitako plaza bat
bitartekotasunez betetzen ari zen, harik eta oposizio bitartez estali
arte, baina azkenean plaza hori udalerriaren premia
ekonomikoengatik amortizatu zen, kontratuaren iraungipena eta
erreklamazioa eraginez. Hasiera batean, administrazioek plazak
amortizatzeko baliabide ekonomikoen faltagatiko arrazoietara jo
dezaketela ukatuz, Salamancako Gizarte Gaietarako Epaitegiak
eta Gaztela-Leongo Justizi Auzitegi Nagusiak iraizpenaren ez-
bidezkotasuna adierazi zuten, ez baitzen egiaztatzen
“zainpeketarik eza enplegatzailearen baliabide edo sarrera
askiezagatik izan denik”; gainera, hori ontzat emanez gero
“administrazio publikoak langile finko zein aldi baterakoez
libratzeko izango lukeen bitarteko erraza izango litzateke”.
Guztiarekin ere, Auzitegi Gorenak epai horiek ezeztatu eta
monitorearen bitarteko kontratuaren iraungipena legebidezkotu
zuen, gaia udalak bere beharrizanen araberako plantilla
egituratzeko dituen ahalmenen ikuspuntutik jorratuz, betiere
kontratu eredua errespetatuz. Eta horrela, argudiatu zuen
“zerbitzuen prestazioa gauzatzen deneko bitarteko kontratua
ezinbestean lotu behar zaiola lanpostua irauteko oinarrizko
beharkizunari, harik eta plaza jabetzan hornitua izan arte... Beste
era batera ulertzeak ondorio barregarriak ekar litzake; izan ere,
bitartekotasunak kontratu mugagabe bati dagokion egoera
ekarriko luke (zeren eta bitarteko langile baten iraungipena bakar-
bakarrik izaten baita titularra lanean hasten denean eta hori ezin
da gertatu, plaza ezabatzen bada) edo administrazioa behartuko
luke beharrezkotzat jotzen ez duen eta, ondorioz, ezabatu duen
plaza bat hornitzera. Hori guztiori dela eta, ulertu beharra dago
bitarteko kontratuek ez dituztela ezabatzen administrazioak
lanpostuak aldarazteko eta ezabatzeko dituzten ahalmenak eta
plaza ezabatzea bitarteko aldi baterako kontratua amaitutzat
emateko arrazoi zilegia dela”47. 

-Alcalá de Henaresko Virgen del Val-eko Kiroletako Udal
Hiriko arduraduna erakunde horrekin lotuta zegoen bitarteko
kontratu baten bidez, harik eta lan eskaintza publikoa egin arte;
horrela bada, arduradun honek jarritako demandan
administrazioaren atzerapenen ondorioak planteatzen dira,

47 Auzitegi Gorenaren
2002ko martxoaren 12ko
epaia (RJ 5139).
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atzerapen horiek arauzko epetik gora luzatzen direnean;
atzerapen horrek loturaren izaera mugagabea erreklamatzeko
bide ematen du. Demandari gaitz iritzita, Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiak ondorengo hauxe ebatzi zuen: “arauz ezarritako epea
gainditu izanak ez dakar lanpostu hutsagatiko bitartekotasuna
kontratu mugagabe bihurtzea”48. 

- Igerilekuko kirol instalazioetako laguntzaileek San
Fernando de Henares-ko Udalaren kontra egindako
erreklamazioa49; izan ere, laguntzaile horiek lan eskaintza
publikoa zehaztu eta plazak bete arte kontratatuak izan ziren,
ekoizpenaren inguruabarrengatiko kontratuak erabiliz. Behin lan
eskaintza publikoa erabaki eta gero, langile demandatzaileak
deialdira aurkeztu ziren, baina ez-gaitzat hartu zituzten eta
puntuaziorik gehien zuten lehiakideek plazak bete zituzten;
horrenbestez, demandatzaileen lan harremanak iraungi ziren eta
hauek lotura mugagabe bihurtzeko demanda jarri zuten, hainbat
arrazoiren ondorioz: aukeraturiko kontratu ereduaren erabilera
desegokia, hutsik zeuden plazak behar bezala ez identifikatzea
eta kontratuaren iraupen epeak ez betetzea, azken hori hautaketa
prozesua aurrera eramateko beharrezko denbora-tarteari lotua.
Madrilgo Justizi Auzitegi Nagusiak erantzun zuen demandari gaitz
iritziz eta toki administrazioaren jarduera justifikatuz, ereduaren
erabilera desegokia “irregulartasun formala besterik ez delako,
eta horrek ez du eragiten lan harremanak mugagabe bihurtzea;
izan ere, enplegatzailearen helburua hutsik egon ziren plazak
behin-behinean estaltzea izan zen”. Halaber, auzitegiaren iritziz,
plaza nahiko identifikatu zen, Auzitegi Gorenaren doktrinak
eskatzen duen bezala, kategoria eta lantokia edo lan zentroa
zehaztu direlako; gainera, deialdian izandako atzerapena ere ez
da lege maula, eta ez du eragiten aldi baterako kontratu bat
kontratu mugagabe bihurtzea. Hori guztiori dela eta, “udal
kiroldegiko premiak estaltzeko eta ezarritako hautaketa sistemen
bitartez plazak estali arte, kirol instalazioetako laguntzaile modura
egindako kontratazioak hautaketa prozesuarekin batera iraungi
ziren eta berori gainditu zutenen izendapenarekin”; horrenbestez,
jarritako errekurtsoari gaitz iritzi behar zaio.

48 Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2002ko
ekainaren 14ko epaia (AS
2516).

49 Madrilgo Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2000ko
irailaren 29ko epaia (JUR
309980).
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33.. LLaann  zziikklliikkooaakk,,  ssoorroosslleeaarreenn  ppaarraaddiiggmmaa
eettaa  ttrraattaammeenndduu  jjuuddiizziiaallaa..  DDeennbboorraa
ppaarrttzziiaalleekkoo  kkoonnttrraattuuaa  eettaa  aallddiizzkkaakkoo  llaann
kkoonnttrraattuu  ffiinnkkooaa..

3.1. Planteamendua.

Udaleko kirol zerbitzuen prestazioaren barruan, ohikoa
izaten da modu iraunkorrean eskaintzen diren batzuk aurkitzea,
baina urteko garai zehatz batzuetan errepikatzen den izaera
ziklikoarekin, gehienetan prestazioaren ezaugarriak direla eta
–esate baterako estali gabeko igerilekuak udan, eski ikastaroak
elurra izaten den sasoietan eta abar–. Gertakizun hau ohikoa
izaten da beste ekoizpen arlo batzuetan, adibidez Arabako
Errioxako mahatsa biltzean, urtean behin egiten ez dena.
Laburbilduz, jarduera iraunkorrak dira, baina lan premia jarraiak
ez diren denbora tarte batzuetan baino ez dutenak. Hori ikusita,
lan zuzenbideak irtenbide gisa planteatzen du aldizkako
kontratu finkoa. Kontratu horrek, jarduera iraunkorra eta
denbora aldetik errepikakorra den neurrian, zerbitzua ematen
duten langileei egonkortasuna ematen die eta enplegatzaileei
horiek erabili ahal izatea jarduera garatzen den epean baino ez.
Edozelan ere, batzuetan berme hori saihesteko ahaleginak
egiten dira, jardueraren ordainsari bakoitza aurrekoaren arrazoi
autonomo, desberdin eta deslotu baten erantzuna balitz bezala
eta kontratazio berri baten bitartez estali nahi izango balitz
bezala, beharginei aintzatetsitako eskubideei iruzur eginez.
Egia esan, hainbat kasutan aldizkako lan kontratu finkoa aldi
baterako kontratutik bereiztea zaila izaten da. Jurisprudentziak
gaia argitu nahi izan du lan premia izaera ziklikoa eta etenkakoa
duela adieraziz, hots, lan beharrizana denbora tarte banatuetan
sortzen da, baina denboran errepikatzen dira eta nahiko
homogeneoak dira; behin-behineko kontratuaren kasuan,
ostera, lan beharrizan berezia aldi baterakoa da eta ezin
aurreikus daiteke, edozein garaitatik kanpo geratuz. Baina, lan
premia denboraldi bakoitzean sortzen bada aldian-aldian eta
modu ziklikoan, lan horiek ezin dira behin-behinekoak izan eta,
hortaz, aldizkako lan kontratu finkoa ezarri behar zaie.

Langileen Estatutuaren 15. artikuluaren 8. idatz-zatiak
aldizkako lan kontratu finko mota bi bereizten ditu, bakoitzari
erregulazio desberdin bat ezarriz. Idatz zati horretan data
jakinetan errepikatzen ez den aldizkako lan finkoari buruzko
ezarpenak ageri dira eta data jakinetan errepikatzen den
aldizkako lan finkoei buruzkoak edo denbora partzialeko
kontratua.
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3.2. Denbora partzialeko kontratua: araubide
juridikoa (Langileen Estatutuaren 12.
artikulua eta 1131/2002 Errege Dekretua).

Modalitatearen xedea: kontratu mota hau lan prestazioa
egunean, astean, hilean edo urtean lanaldi osoan lan egiten duen
behargin baten ohiko lanalditik beheragoko ordu batzuetan
emateko egiten da. Denbora partzialeko lanaldi hori osoarekin
alderatzeko modurik egon ezean, hitzarmen kolektiboan
ezarritako lanaldi osoa edo, horrelakorik ezean, gehienezko
legezko lanaldia dela pentsatu beharko da.

Forma: idatziz gauzatu behar da; horretarako, ondokoak
adierazi behar dira:

- Egunean, astean, hilean edo urtean kontrataturiko ordu
kopurua.

- Orduen banaketa eta hilean, astean eta egunean zelan
gauzatzen den, betiere langileak zerbitzuak eman behar
ditueneko egunak zehaztuz.

Ezarpen horiek bete ezean, lan kontratua lanaldi osorakoa
izango dela pentsatu beharko da, kontrakoa frogatzen denean
izan ezik.

Iraupena: denbora tarte mugagaberako edo iraupen
zehatzerako egin daiteke. Prestakuntzarako kontratuaren kasuan,
aukera hau baztertzen da.

Denbora tarte mugagabetzat hartzen da, betiere
enpresaren jardueraren ohiko bolumenaren barruan lan finko eta
jarraiak egiteko hitzartzen denean.

Lanaldia: eguneko lanaldia jarraian edo modu zatituan
egin daiteke. Lanaldi barruan izaten diren etenaldiei dagokienez,
kontratuak lanaldi osoan dauden beharginen lanaldi txikiago bat
dakarrenean ea lanaldia modu zatituan egiten denean, eguneko
lanaldi horretan etenaldi bat besterik ezin egin daiteke, baldin eta
arlo horretako hitzarmen kolektiboaren bitartez bestelakorik
ezartzen ez bada.

Langileek ezin dute aparteko ordurik egin, larrialdietan
beharrezkoak direnak izan ezik. Guztiarekin ere, ordu arruntei
erantsitako ordu osagarrien kontzeptua ezarriko zaie ondoko
araubidearen arabera antolatzen diren orduei:

- Soil-soilik eskatu ahal izango dira kontratuan aukera hori
jaso baldin bazen.

-  Denbora partzialeko langile finkoek baino ezin izango
dituzte egin.

- Enpresa buruak eska ditzakeen ordu osagarrien kopurua
finkatu behar da, betiere kontuan harturik ezin duela ordu arrunten
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%15 gainditu, nahiz eta hitzarmenaren bitartez %60ra arte
handitzeko aukera egon. Ordu arruntek eta ordu osagarriek ezin
izango dute, batera zenbatuta, inola ere gainditu denbora
partzialeko lanaren legezko muga.

3.3. Aldizkako kontratu finkoa duten langileak
(Langileen Estatutuaren 15.8. artikulua)

Denbora partzialeko kontratua tarte mugagabe baterako
egingo da izaera finko eta etena duten baina enpresaren
jardueraren bolumen arruntaren barruan data zehatz batzuetan
errepikatzen ez diren lanak burutzeko sinatzen denean. Lana data
zehatz batzuetan egiten baldin bada, partzial mugagabea izango
da. Datak zehatzak ez badira, aldizkako finkoa izango da.

Langileei hitzarmenean ezarritako hurrenkera eta
formaren arabera dei egin behar zaie eta, bete ezean, langileak
iraizpenagatiko erreklamazio auziari ekin ahal izango dio.

3.4. Kasu paradigmatikoa: sorosleak.

Kontratu finko eta aldizkakoa (edo partziala) erabili behar
zenean, aldi baterako kontratu bat erabiltzeak sorrarazitako
gatazken kasuak oso ugariak dira (monitoreak, kirol
koordinatzaileak, modalitate desberdinetako irakasleak), baina
sarritan agertzen denez gero (auzitegiek gai honi buruzko 80 kasu
baino gehiagoren inguruan ebatzi dute azken hamarkadan),
sorosleen kasurik ohikoena aipatu beharra dago50.

Horrela bada, azken urteotan oso ohikoa izan da urtero-
urtero errepikatzen diren sorosleen prestazioak aldi baterako
kontratuen bitartez bideratzea (lan edo zerbitzu jakin baterako
kontratua, ekoizpenaren inguruabarrengatiko kontratua edo
bitarteko kontratua), betiere jardueraren iraupen mugatuaren
aitzakiaren pean eta berezko substantibitatea duen zerbitzu
isolatu eta autonomo baten itxura emanez, hau da, urteroko
maiztasun errepikakor bati lotzen ez zaion zerbitzua balitz bezala.
Isolamendu itxura hori eman eta aldi baterako figurak erabili ahal
izateko, tokiko kirol administrazioek postu horretarako hautaketa
probak urtero-urtero antolatu dituzte. Edozein modutan ere,
hainbat auzitegik eta, horien barruan, Auzitegi Gorenak itxura hori
desegin dute; horrela, Auzitegi Gorenak argudio hori erabili eta
doktrina ezarri du, baina alderantziz, urtero egiten ziren deialdiak
erabiliz ondoko hauxe baieztatzeko: “egiaztatzen dena zera da:
kontrataturiko jarduera ohikoa eta arrunta zela kontratua egiten
zuen administrazioan... betiere izaera eten edo zikliko baten lan
beharrizan baten ondorioz, hau da, denbora tarte banatuetan
behar den baina errepikatzen den lan premia”51

50 Duela gutxiko kasuak
aipatzearen, Gaztela-Leongo
Justizi Auzitegi Nagusiaren
2003ko urtarrilaren 14ko
epaia (JUR 54601)
daukagu edo Gaztela-
Mantxako Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2003ko
abenduaren 2koa (JUR
60321).

51 Auzitegi Gorenaren
2003ko azaroaren 25eko
epaia (RJ 9115) eta, ildo
berari jarraituz, 2003ko
uztailaren 7koa (RJ
2004/4953).
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44.. KKoonnttrraattuu  eerreedduuaakk  mmoodduu  ddeesseeggookkiiaann
eerraabbiillttzzeeaarreenn  oonnddoorriiooaakk  aaddmmiinniissttrraazziioo
ppuubblliikkooeenn  kkaassuuaann..  KKoonnttrraattuuaa  mmuuggaaggaabbee
bbiihhuurrttzzeekkoo  zziiggoorrrraarreenn  bbeerreezziittaassuunnaakk..

4.1. Administrazioek lan zuzenbideari lotzeko duten
modua: menpetasunaren berezitasunak.

Udaletako kirol zerbitzuek aldi baterako kontratu ereduen
erabileran izan ohi dituzten disfuntzioen gaineko errepaso laburra
eginda, erabilera desegoki horren ondorioei buruzko gaia sortzen
da. Printzipioz Auzitegi Gorenak (esate baterako 1991ko
martxoaren 18ko epaian, RJ 1875) ezarri zuen administrazioa,
enpresa buru modura jarduten duenez gero, lan arautegiaren
menpe jarri behar dela; horrenbestez, aldi baterako kontratu
ereduak maulaz erabiltzen baditu, Langileen Estatutuaren 15.3.
artikuluak zigor modura ezartzen du kontratu horiek mugagabe
bihurtzeko betebeharra. Legezko ondorio hau ere zabaltzen da
Gizarte Segurantzan alta hartu ez duten langileen kasuan
(Langileen Estatutuaren 15.2. artikulua).

Edozelan ere, zehaztapen gehigarri batzuk egin behar
dira. 

Auzitegien jarduna ez da guztiz homogeneoa izan52

administrazioak aldi baterako egindako kontratua mugagabe
bihurtzeko orduan. 

Eta hori halaxe da denbora luzez pentsatu delako
aldaketa horrek administrazioarekin lotura iraunkorra lotzeko
beharrezkoak diren meritu, gaitasun, berdintasun eta publizitate
printzipioak urratuko lituzkeela.

4.2. Kontratu finko eta mugagabearen arteko
bereizketa: jurisprudentziaren taxuketa
artifiziala administrazioen kasu bereziari
erantzuteko asmoz.

Hala eta guztiz ere, Auzitegi Gorenak 1991ko martxoaren
18ko epaia eman zuenetik, lan printzipioen eta printzipio
konstituzionalen arteko tentsio hori integratu zen, Auzitegi
Gorenak ezarritako bereizketa bat sortuz; bereizketa hori nahiko
artifiziala da eta ez dago lan doktrinaren barruan sustraituta; hala,
langile finko eta mugagabearen arteko bereizketa ezarri zen,
eskubide desberdinetako edukiaz hornitutako figurak53, betiere
arazoa konpontzeko asmoz. Gauzak horrela, lan harremana

52 Kontraesan
jurisprundentzialak agerian
jartzen dituen kasu argi bat
Auzitegi Gorenaren 1998ko
urtarrilaren 20ko epaian
(Ar.1000) daukagu;
honetan, Gizarte Gaietarako
hamahiru epailetarik bostek
emandako boto arrazoitua
dago, gai honetan dauden
gorabeheren erakusgarri.
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53 Auzitegi Gorenaren
1998ko urtarrilaren 20ko
epaia (Ar.1000):
"Kontratuaren izaera
mugagabeak zera dakar:
kontratua amaiera baten
menpe ez egotea ez zuzenean
ez zeharka ere. Baina horrek
ez du esan nahi langileak,
hautaketa prozedurak
gainditu gabe, finkotasun
egoera bat sendotzen
duenik; izan ere, hori ez
litzateke bat etorriko
administrazio publikoetan
langile finkoak hautatzeko
legezko arauekin (...);
hortaz, ukitutako
organismoak lanpostua
modu erregularrean
hornitzeko beharrezko
neurriak hartu behar izango
ditu legezko prozedurari
jarraituz; behin lanpostua
hornitu eta gero, kontratua
iraungitzeko arrazoi zilegi
bat izango da". Iraizpen
arrazoi berria al da? Edo
aldi baterako modalitate
berria?

54 Kataluniako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2002ko apirilaren 29ko
epaia (AS 2048).

55 Gaztela-Leongo Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2002ko abenduaren 2ko
epaia (JUR 60321).

mugagabea dela esateak ez dakar lan harreman hori finkoa
izatea. Hortaz, administrazioari dagokionez, guztiz desberdina da
lan harremanak finkotzat edo mugagabetzat jotzea.

4.3. Aplikazio judiziala.

Hona hemen aztertzen ari garen udal kirolaren arloarekin
zerikusia duten ebazpen bik doktrina judizial honen berri ematen
dute argi eta garbi.

- Kataluniako Justizi Auzitegi Nagusiak udaleko kirol
instalazioetako atezainaren eta Gaváko Udaleko Kirol
Patronatuaren arteko gatazkaren inguruan emandako epai
batean54, organo judizialak argitzen du kontratua mugagabe
bihurtzeko zigorrak “ez dakarrela langileak  langile zerrendaren
barruan finkotasuna sendotzea, hautaketa prozesua gainditu
barik; izan ere, erakundea behartuta dago plaza betetzeko
beharrezko neurriak hartzera eta, behin plaza legez bete eta gero,
kontratua iraungitzeko zilegitasuna egongo da”. Ondoriozta
daitekeen moduan, erabaki judizialaren bitartez plaza hori behin
betiko betetzen ari den langilea bere postutik kanpo gera daiteke
eta lan harreman iraungi daiteke, baldin eta lanpostua probaren
bitartez sendotzen ez badu eta beste lehiakide batek lor lezakeen
finkotasuna eskuratzen ez badu. Auzitegi Gorenak (2002ko
maiatzaren 27ko epai bitartez, esate baterako) plaza bat kontratu
mugagabe bidez betetzen ari ziren langileen kargu-uztaraztea
itzalpetu du, horren titular finko bihurtzen den batek betetzen
duelako beharrezko hautaketa prozesua gainditu eta gero.

- Doktrina bera erabili zuen Gaztela-Mantxako Justizi
Auzitegi Nagusiak, sorosle baten eta Guadalajarako Udal
Patronatuaren artean izandako harremana mugagabe bihurtzeko
zigorraren nondik norakoak argitu nahian55. Horrela, ondorengo
hau zehaztu zuen: kontratuaren izaera mugagabeak ez dakarrela
kontratuak amaiera jakina eduki behar izatea, hori ezin batera
bailiteke administrazioek langileak hautatzeko dituzten arauekin.
Horrenbestez, administrazioek lanpostuak modu erregularrean
hornitzeko beharrezko neurriak hartu behar dituzte, eta prozesu
horretan beste lehiakide batek sorosle plaza behin betiko
betetzen badu, kontratua iraungitzeko arrazoi bat sortzen da,
betiere kalte-ordaina jasotzeko eskubidea sortu gabe.    
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56 Muturrera eramandako
doktrina horren adibide
modura, Gaztela-Leongo
Justizi Auzitegi Nagusiaren
1996ko abenduaren 3ko
epaia daukagu (AS 4001);
izan ere, auzitegi honek
88ko ikasturtetik 96kora
kirol eskola batean
zerbitzuak eman zituen
monitore baten
erreklamazioaren gainean
ebaztean ondokoa adierazi
zuen: “ez du izaera iraunkor
edo mugagabeko premiarik
estali, udal jarduera guztiak
kontuan hartuz gero;
horrela, aldi baterako
jarduerak izan dira,
udalaren eskuragarritasun
ekonomikoaren menpe
daudelako...”. 

57 Justizi Auzitegi
Nagusien kasuan, Auzitegi
Gorenaren 2001eko
apirilaren 30eko epaiaren
aurrekariak topa daitezke;
izan ere, epai horren bitartez
aldaketa jurisprudentzialari
ekin bazitzaion ere, esate
baterako Madrilgo Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1998ko martxoaren 12ko
epaia daukagu. 92ko
ikasturtetik 96kora
bitartean lan egin zuen kirol
monitore batek jarritako
demandan, auzitegiak
ondoko ondorioa atera zuen:
“demandatzaileak udalaren
zeregin arruntak betetzen
dihardu” eta “aldarazpen,
etenaldi edo iraungipen
neurriak ekar litzaketen
aurrekontu aldaketak
gorabehera (...) horrek ez
dakar jarduera arrunt bat
aldi baterako bihurtzea”;
hortaz, harremanaren
aldizkako izaera finkoa
ondorioztatzen da.

58 Auzitegi Gorenaren
2004ko martxoaren 22ko
epaia (RJ 2942) eta
2003ko azaroaren 25ekoa
(RJ 9115).

55.. FFiinnaannttzziiaazziiooaarreenn  mmeennppeettaassuunnaa  eeddoo  kkiirrooll
pprrooiieekkttuueettaattiikk  kkaannppookkoo  pprrooggrraammaakk  eettaa
kkoonnttrraattuueenn  aarrllooaann  dduutteenn  eerraaggiinnaa..

Sarritan heldu dira auzitegietara toki korporazioei
dagozkien auziak, aldi baterako kontratazioak egiteagatik lan
harremana garatzen deneko zerbitzu zehatzetik kanpoko
finantziazioa aipatuz. Jardun hauen zilegitasunaren inguruan,
loturen aldi baterakotasuna onartzen zuen lehendabiziko ildo
jurisprudentziala egon zen; izan ere, aurrekontu arauek urte
batzuetarako gastuaren konpromisoa galarazten zutelako.
Edozelan ere, orientazio horrek aldaketak izan ditu azken
urteotan, hau da, Auzitegi Gorenaren 2001eko apirilaren 30eko
epaia eman zenetik (RJ 4163); horrenbestez, doktrina berri bat
ezarri zen urteko aurrekontu zainpeketen inguruan edota kanpoko
finantziazioaren menpetasunaren inguruan. Horren arabera,
zirkunstantzia ekonomiko horrek ez du berez justifikatzen aldi
baterakotasunera jotzea, baldin eta toki administrazioaren
jarduera ohikoa eta iraunkorra bada; beraz, salbuespen modura
baino ezin izango da justifikatu aldi baterako kontratazioa,
jarduera iraunkorra kanpoko finantziazioaren menpe dagoenean.

Hori dela eta, kasu batzuetan jardueraren izaera
finantziazioaren existentziatik ondorioztatzen zuen aurreko joera
baten aldean56, arrazoizkoagoa den beste joera batera igarotzen
da eta horretan jardueraren izaerari buruzko azterketak ez dauka
zerikusirik finantziazio moduarekin57.

Udal kirolaren eremuan, Auzitegi Gorenaren epai bik
agerian jartzen dute jurisprudentzian izandako aldaketa; orduz
geroztik ohikotasun edo iraunkortasunaren azterketa lehenetsiko
da edo, alderantziz, jardueraren aldi baterakotasuna, bigarren
plano batean utziz finantza iturriaren egonkortasuna; horrek dakar
jarduera iraunkorretan kontratu mugagabeen existentzia exijitzeko
aukera, nahiz eta finantziazioa ezegonkorra izan, hau da, nahiz
eta aurrekontuaren zainpeketaren edo diru-laguntzen menpe
egon. Kirol zerbitzuak ezin badu jarraitu finantza arazo edo
gorabeherak direla eta, administrazioak lan harremana eten edo
iraungi lezake Langileen Estatutuak kalte-ordainak emateko
finkaturiko baldintzekin bat etorriz.

Auzitegi Gorenak doktrina hau aplikatu zueneko kasuak
Guadalajarako Udaleko Kirol Patronatuan izandako lan gaztaka
bati dagozkio; izan ere, zentro horretako monitore-sorosleek
patronatua demandatu zuten, lan harremanen aldizkako izaera
finkoa eskatuz58. Patronatuak aldi baterako kontratazioaren
zilegitasuna itzalpetu zuen Guadalajarako Udalarekiko aurrekontu
menpetasunean, kirol erakunde honen arabera diru-laguntza
baten parekoa dena. Edozein kasutan ere, Auzitegi Gorenak
lehendabizi zehaztu zuen “gauza jakina dela administrazioaren
zerbitzu iraunkorrak ere diru-laguntzen bidez finantza
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daitezkeela” eta, jardueraren denbora muga onartuz gero,
denbora aldetiko kontratazioa justifikatu behar duela;
horrenbestez, finantza osagai mugatzaileak objektiboa eta
kanpokoa izan behar du eta ez toki administrazio beretik
datorrena eta, gainera, justifikatu behar da kontrataturiko jarduera
ez dela arrunta ez eta ohikoa ere.
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66.. KKiirrooll  zzeerrbbiittzzuuaakk  kkuuddeeaattzzeekkoo  mmoodduueeii
ddaarriizzkkiieenn  aarraazzooaakk  eettaa  ssuubbrrooggaazziiooaa
eennpplleeggaattzzaaiilleeaarreenn  kkaassuuaann..  

6.1. Planteamendua.

Udaleko kirol arloan oso ohikoa izaten da (zerbitzuak
kanpora ateratzeko esperientziak aintzakotzat hartuta) kontraten
edo administrazio emakiden bidez jarraikako enplegatzaile
pribatuek kirol instalazio publiko baten kudeaketa lanak betetzea
eta hainbatetan lan horietan toki administrazioa ere sartzea,
zuzeneko kudeaketa lana berreskuratuz. Laburbilduz, ohikoa
izaten da enplegatzailearen zereginean hainbat pertsona juridiko
ikustea, une bakoitzean kudeaketarik egokiena bideratzeko
asmoz. Hala eta guztiz ere, enplegatzailearen zeregin horretan
dauden txandaketak langileei aintzatetsitako eskubideei lotu
behar zaizkie. Langileen egonkortasuna lanpostuan babesteko
ildo horri jarraituz, lan arloko arautegiak bermeak ezartzen ditu,
enplegatzailearen zereginean aldaketak egonez gero, hau da,
enpresa eskualdatuz gero. Horrela bada, Langileen Estatutuaren
44. artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz, enpresa titular batetik
bestera eskualdatuz gero, horrek ez du eragingo lan kontratuen
iraungipena; izan ere, titular berriak aurrekoaren kontratuak
subrogatu behar izango ditu, beharginen betebehar eta
eskubideak bere gain hartuz. 

Arestian aztertua izan da kontratak edo emakidak iraun
bitartean hitzarturiko aldi baterako kontratuen zilegitasuna;
gauzak horrela, kirol arloari epe zehatz horretarako kontratazioak
egiteko bidea ematen zaio. Horrenbestez, eskualdaketaren figura
hori aplikatzeak zuzenago eragingo lieke kontratazio iraunkorrei,
baldin eta, iristearekin batera, enplegatzaile berriak horien
jarraikortasuna planteatzen badu. Esate baterako, Galiziako
Justizi Auzitegi Nagusiaren 2003ko otsailaren 12ko epai batean
antzeko kasu bat izan zen59; izan ere, Santiagoko Udalak udal
igerilekuak kudeatzeko Sidecu enpresari esleituriko emakida
amaitu eta gero, udal elkarte misto bat eratu zen eta horrek hartu
zuen berriro zerbitzuaren ustiapena, zerbitzuan hainbat langile
mugagabe egon arren.

6.2. Enpresaren oinordetzaren profilak.

Gai honek auzitegietan jarritako demanda asko sorrarazi
ditu, Langileen Estatutuaren 44. artikulua aplikatzeko eskatuz;
izan ere, halako demandetan enplegatzaile berriak amaitutzat
emandako kontratu loturari eustea eskatu ohi da, betiere pertsona
juridikoan egondako aldaketek (toki administrazioa izatetik

59 Galiziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2003ko otsailaren 12ko
epaia (AS 3192).



4422

To
ki

an
 to

ki
ko

 k
iro

l z
er

bi
tz

ue
n 

er
em

ua
n 

la
n 

ha
rr

em
an

ei
 b

ur
uz

ko
 g

id
al

ib
ur

ua
  

60 Horrela, Kanarietako
Justizi Auzitegi Nagusiaren
2002ko urriaren 25eko
epaian (AS 1253), Gran
Canariako Kirol Hiriko kirol
instalazio publikoetako
jarraikako kontratei
buruzkoa, organo judizialak
adierazi zuen “ez dela
erabakigarria eskualdaketak
berekin batera elementu
materialak eramatea”,
baizik eta “ustiapen
ekonomiko identifikagarri
baten titularitate aldaketa
izan dela” eta “arlo
ekonomiko batzuetan
jarduera gehienbat
eskulanean bertan dagoela;
horrela bada, langile talde
batek... jarduera ekonomiko
bat osa dezake”. Eta
planteaturiko arazoari
doktrina hau aplikatuz,
kasu honetan “aipa liteke
aktibo materialaren
osagaiak guztiz murriztuta
daudela eta jarduera
gehienbat eskulanean
dagoela”; horren ondorioz,
epaian ezarri zen enpresaren
oinordetza dagoela
enplegatzailea aldatzen den
guztietan.

61 Gaztela-Leongo Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2001eko uztailaren 2ko
epaia (JUR 267861).

enpresa pribatua izatera edo alderantziz) enpleguaren
egonkortasunari kalte egin ez diezaioten.

Hala eta guztiz ere, alderdi eztabaidagarriak planteatzen
dira, Langileen Estatutuaren 44. artikuluak ezarritako kasua
sakontasunez aztertzen denean; artikulu hori “enpresa titular
batetik bestera eskualdatzearen ingurukoa” da eta kirol instalazio
baten ustiapenaren emakidaren oinordekotzako fenomeno
arruntari aplika dakioke. Noiz existitzen da titularitatearen
benetako eskualdaketa? Eta, noiz da jardueraren prestazioaren
oinordekotza hutsa, eskualdaketarik gabe?

Normalean, doktrina judizialak titularitatea eskualdatzeko
funtsezko beharkizun modura ezartzen du azpiegitura edo
oinarrizko enpresa erakundea (adibidez, igerileku bat edo
kiroldegi bat) osatzen duten ondare elementuak lagapen
hartzaileari eskualdatzeko betebeharra, baina fenomeno hori ez
da ohikoa izaten kontraten kasuan, halakoetan jardueraren aldi
baterako oinordetza besterik ez delako bideratzen, ondare
titularitatea eskualdatu gabe, horrek herri jabarikoa izaten
jarraitzen baitu; hala ere, doktrina honetan ere beti aurki daitezke
salbuespenak60.

6.3. Aplikazio praktikoa: gehiengoaren irizpidea.

Horixe da tokiko kirolarekin zerikusia duten makina bat
gaitan planteaturiko eztabaida; horren ondorioz, udal
kudeatzaileak jarduteko jarraibide modura erabil ditzakeen
hainbat irizpide sortu dira. Horrenbestez, gai hauetariko batzuk
errepasatuko ditugu gaia irudikatzeko edota berezitasunen bat
argitzeko.

-Aguilar de Campooko Udalaren kasuan, udal igerilekuen
ustiapena urteetan Emtesport enpresa pribatuaren bitartez
bideratu zen; izan ere, urte horietan emakidaren adjudikazioduna
izan zen. 2001etik aurrera, udalak instalazioaren zuzeneko
kudeaketa berreskuratu zuen eta sorosle batek demanda jarri
zion, udalaren zerbitzupeko jardueran jarraitzea eskatuz, betiere
Langileen Estatutuaren 44. artikuluak ezarritako subrogazioan
oinarrituz. Auziaren inguruan61 ebatzi zuen epaiak asmo horri
gaitz iritzi eta planteatu zuen ez dagoela daturik “egoera berri
honek ustiapenaren oinarrizko azpiegitura osatzen duten ondare
elementuak eskualdatzea ekarri duenik onartzeko edo aktibo
material eta inmaterialaren elementu esanguratsuen
lagapenarekin batera burutu denik frogatzeko. Horrenbestez,
irizpide bat baieztatzen du; izan ere, irizpide horren arabera,
“Langileen Estatutuaren 44. artikuluak aipatzen duen enpresa
oinordetzari dagokionez, kontrata berri baten xedean ez dira
agertzen zirkunstantzia horiek, horrek ez dakar adjudikaziodun
berriarenganako errespetua, ez eta administrazioak berak ere
horren xedea kudeaketa zuzeneko araubidean bere gain
hartuagatik”. 
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- Antzeko terminoak agertzen dira Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiak emandako epai batean; auzi honetan
Galdakaoko Kiroletako Udal Institutua egon zen sartuta,
Galdakaoko kiroldegiko atezaintza zerbitzua, igeriketa
monitoreak, sorosleak.. kontratatzeko adjudikazioa izan zuelako
erakunde horretako enpresa nagusi modura. Horrenbestez,
langile batek antzinatasunaren inguruan jarritako erreklamazio
baten inguruan ebazteko (prestazioari aldi baterako jarraikako
kontratuen bidez lotzen zitzaiona), epaiak aztertzen du ea
enplegatzaileen kateari buruzko kasu honetan aplika daitekeen
Langileen Estatutuaren 44. artikuluak aipatzen duen oinordetza
eta, azkenean, honako ondorio honetara heltzen da: “hainbat
enpresari zerbitzuak jarraian adjudikatu izanak ez dakar enpresen
eskualdatze bat eta, beraz, horrek Langileen Estatutuaren 44.
artikuluaren aplikazioa baztertzea eragiten du; izan ere, kontrata
bidezko oinordetza eragiketarekin batera ez da aktiboaren osagai
esanguratsurik lagatzen, kasu honetan gertatzen den bezala,
ezen instalazioak, materialak eta tresnak existitzen dira eta
Galdakaoko Kiroletako Udal Institutuaren jabetzakoak dira, hots,
enpresa nagusiarenak. Horrek agerian jartzen du
adjudikaziodunen artean ez dagoela ekoizpen osagaien
eskualdaketa edo lagapenik”62.

6.4. Gutxiengoaren irizpidea.

Hala eta guztiz ere, Auzitegi Gorenaren gaur egungo
jurisprudentziaren aurretiko epairen bat ere badago;
gutxiengoaren irizpidea den epai mota horren arabera, Kiroletako
Udal Institutu batek aurrekoaren jarraitzailea izango den kontrata
bati instalazioak lantoki modura, hau da, ustiapen eta jarduera
zentro modura uztean, emakidadunari oinarrizko ondare osagaiak
utzi zaizkiola ulertu behar da63. Gutxiengoaren ildo droktrinal
honen barruan, gure inguruan batzuetan ulertu da enpresaren
eskualdaketa egon daitekeela aktiboak eskualdatu gabe, betiere
argudiatuz erakunde ekonomiko batek jardun dezakeela
(adibidez aerobic eskolak emateko ardura duen kontrata bat)
materialen aktiboaren osagai garrantzitsu barik eta enpresa
eskualda daitekeela ondare osagaiak laga barik (marka bat laga
daitekeen bezala); beraz, jarduera eskulanean oinarritzen den
kasuetan, ez dauka zentzurik subrogazioa aplikatzeko legezko
eskakizuna64.

6.5. Ondorioa.

Guztiarekin ere eta salbuespenak salbuespen, Euskal
Herriko Justizi Auzitegi Nagusiaren doktrinarik zabalduen eta
aplikatuenaren arabera, enpresa batek zerbitzu publiko baten
kudeaketa jarduera lagatzen duenean administrazioaren emakida
amaitzen dela eta, eta, horren ostean, zerbitzua beste batek edo

62 Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2001eko azaroaren 6ko
epaia (JUR 2002/81446).

63 Galiziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1996ko maiatzaren 31ko
epaia (AS 1486) da; epai
honetan iraizpena dela-eta
Vigoko Kiroletako Udal
Institutuaren kontra eta
instalazio publiko hori
kontrata bitartez kudeatu
zuen gimnasio baten kontra
jarritako demanda baten
inguruan ebazten da; izan
ere, langileak enpresaren
oinordetza eskatzen zuen
eta, beraz, bere lanpostuan
jarraitzea.

64 Kiroleko Udal
Eskoletako badminton
monitore batek jarritako
erreklamazioa; izan ere,
begirale horrek bere lanaren
jarraipena eskatzen zuen,
zerbitzuaren adjudikaziodun
berriak ikasturtea
hastearekin batera ez ziola
deitzen egiaztatu eta gero.
Enpresa eta udala modu
solidarioan zigortu zituzten
eta enpresaren oinordetzaren
aplikazioaren ondorioak
ezarri zitzaizkien.
Valentziako Justizi Auzitegi
Nagusiaren 1998ko
uztailaren 6ko epaia (AS
2987).
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65 Adibide modura Euskal
Herriko Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2003ko
apirilaren 15eko epaia aipa
daiteke (AS 2311);
ebazpenak Easo Igeriketa
Kluba, Fortuna Kirol Kluba
eta Donostiako Kiroletako
Udal Patronatua subrogazio
erantzukizunetik salbuetsi
zituen igeriketa monitore
batzuek jarritako
erreklamazioari zegokionez.
Era berean, auzitegi
honetako 2000ko
abenduaren 12ko epaia ere
aipa daiteke (JUR
2001/255121); horren
arabera, Donostiako
Kiroletako Udal Patronatua
eta Fomento de San
Sebastián, S. A. enpresa
oinordetza ondorioetatik
salbuetsiak izan ziren,
subrogazioa eskatzen zuen
hipodromoko langile batek
egindako erreklamazioari
zegokionez.

66 Aurreko
enplegatzailearen eskubide
eta betebeharretako
subrogazio klausula mota
hauen adibide modura,
Bilboko Gizarte Gaietarako
Epaitegiaren 2001eko
apirilaren 17ko epaia
transkriba daiteke (JUR
240997), betiere Igorreko
kiroldegiko hainbat
beharginek udalaren eta
adjudikaziodunetarik baten
kontra izan zuten kasuan:
“d) Emakidaren
adjudikaziodunak
Olabarriko kiroldegiko
zerbitzuak kudeatzen dituen
enpresako langileak hartu
behar izango ditu; horrela
bada, adjudikaziodun
horren betebeharra izango
da langileak lizitazioa
egitean indarrean zeuden
hitzarmen kolektiboen
bitartez gozatzen ari ziren
lan eskubide eta betebehar
guztiak aintzatestea”.

67 Aurreko
enplegatzailearen lekuan
subragatzea Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2004ko
ekainaren 30eko epaiak (AS
2144) ezarri zaion Gesport
Gestión Deportiva izeneko
enpresari; izan ere, enpresa
hau izan zen Iruñeko
Udalak deitutako lehiaketa
publiko bitartez
Mendillorriko kiroldegiaren
kudeaketa lortu zuena.
Ebazpena Nafarroako Foru
Erkidegoaren Zerbitzu eta
Kirol Ekipamenduen
Enpresa Kudeatzaileen
Hitzarmen Kolektiboaren
35. artikuluan oinarrituta

udalak berak euren gain hartzen dutenean atzera ere, hasiera
batean ez da ezartzen enplegatzaile berriaren subrogazioa
aurrekoaren leku berean, betiere lan kontratuak errespetatzeari
dagokionez65.

Hori bai, azaldutako baldintzen arabera titularitatea
eskualdatu ez arren, hau da, zerbitzuari jarraipena emateko
oinarrizko enpresa azpiegitura eman ez arren, ondorengo kasu
hauetan subrogazioa nahitaezkoa izaten liteke: a) administrazio
emakida bat eraentzen duen baldintza pleguan horrelaxe
ezartzen bada66; b) hitzarmen kolektiboan horrelaxe hitzartu bada
eta eskualdaketa bertan hitzarturiko baldintza eta beharkizunen
arabera bideratzen bada67, c) arau bidezko oinordetza ezartzen
bada, Valdejalón-eko Eskualdearen kasuan gertatu zen bezala,
zeren Aragoiko abenduaren 26ko 23/2001 Legeak behartuta,
eskualdeko udaletako mankomunitateak betetzen zituen
eskumen, zeregin eta betebeharren titularitatearen oinordetza
hartu behar izan zuen eta, ondorioz, administrazio berriaren
jarduerak hastean kontratua eten zioten kirol koordinatzailea
berriro hartzeko zigorra ezarri zioten68, d) administrazioen artean
eskualdaketaren baldintzetan hitzartzen bada, Gaztela-Leongo
Gobernuaren eta Leongo Udalaren artean Estadio Hispánico-ko
kirol instalazioak eskualdatzeko izandako jardunean gertatu zen
bezala, horietan benetako enpresa oinordetza egon baitzen (...),
zeren eta kirol instalazioak Leongo Udalari eskualdatu
baitzitzaizkion eta horri (...) baliabide material, pertsonal eta
finantzazkoak eman baitzitzaizkion (...) eta bitarteko langileen
kasuan eskualdaturiko instalazioetara atxikitako lan legepeko
beharginak ere eskualdatu ziren; horrek eragin zuen
eskualdaturiko langileak udalera zuzenean integratzea69. 

e) Ondorioa berbera da pertsona juridiko berri bat sortzen
denean aurreko enplegatzailetik abiatuta; izan ere, aurreko
enpresa pribatu bat udal elkarte misto baten barruan
gehiengoaren partaidetza publikoarekin sartu arren, enpresaren
oinordetza dago kudeaketari dagokionez, lehenengoa
bigarrenaren zati bihurtuz70.

Hala eta guztiz ere, ez da 44. artikuluaren oinordetza
aplikatzen; izan ere, ulertzen da ez dagoela enplegatzailearen
aldaketarik eta langileen eskubideen errespetua eska daitekeela
lehengo terminoen arioan, enpresa bera balitz bezala; hala ere,
horrek Kiroletako Udal Fundazioen edo Kirol Institutuen
iraungipena dakar, bai eta udalek jarduera zuzenean euren gain
hartzea ere. Kirol erakunde espezializatuei finantza autonomia eta
berezko nortasun juridikoa aintzatetsita ere, udalekiko
menpetasunak “betiere premiei aurre egiteko beharrezko langile
teknikoak, administratiboak eta laguntzaileak kontratatzeari
dagokionez, eta beste ezaugarri batzuek (esate baterako
oinarrizko gaietan, adibidez, kontuan eta balantzean onartzean,
dagoen subordinazioa) agerian jartzen dute “langileek euren
zerbitzu ordainduak beste baten kontura ematen zituztela eta
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pertsona juridiko publikoa zen antolakuntza eta zerbitzuaren
eremuaren barruan, hau da, udalaren barruan”. Horrela, Deniako
Udalaren kasuan, honek erabaki zuenean herriko kirol instalazioak
kudeatzen zituen Kiroletako Udal Fundazioa iraungitzea eta
zuzenean horien kargu hartzea, auzitegiek organo
espezializatuaren langileen lan eskubideak errespetatzera
behartu zuten, jarduerari enplegatzaile beraren bitartez jarraipena
emango balitzaio bezala71.

dago; horren arabera,
“zerbitzu edo kirol instalazio
baten kudeaketa
kontrataren titularitate
aldaketak ez du berez eta
kasu guztietan iraungiko
lan harremana; horrela
bada, kontratista berria
aurrekoaren lan eskubide
eta betebeharretan
subrogatuta egongo da, soil-
soilik zerbitzua utzi duen
enpresako hitzarmenaren
11. artikuluan ezarritako
lanbide sailkapeneko
sistemaren 4, 5, eta 6.
taldeetan sartuta dauden
langileei dagokienez, baldin
eta 8 hilabeteko gutxieneko
antzinatasuna badute”.

68 Aragoiko Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2003ko
irailaren 22ko epaia (JUR
2004/167635).

69 Gaztela-Leongo Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1997ko abenduaren 16ko
epaia (AS 4801).

70 Kasu hau planteatu zen
igeriketa ikastaroetako
irakaslea zen langile batek
Santiagoko Udal Elkarte
Mistoaren kontra jarritako
demanda bat izan zela eta.
Lana amaitu arteko
kontratuaren amaiera
jakinarazi zitzaionean,
langileak iraizpenagatiko
erreklamazioa egin zuen eta
auzitegiaren uzira jo zuen;
izan ere, elkarte misto hori
aurreko kontratistatik
(Sidecu) abiatuta sortzen
da, berria honen zatia
izanik eta gerentzia bera
edukirik; gainera, igerileku
publikoaren kudeaketa bere
gain hartzen du emakida
indarrean dagoen bitartean.
Galiziako Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2003ko
azaroaren 3ko epaia (JUR
56950) eta 2003ko
otsailaren 12koa (AS
3192).

71 Valentziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1997ko abenduaren 26ko
epaia (AS 4880).
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77.. AAzzppiikkoonnttrraattaazziiooaa,,  hhoorrrreenn  eerraabbiilleerraa  eeggookkiiaa
eettaa  mmuuggaakk,,  bbeettiieerree  llaannggiilleeaakk  eezz--lleeggeezzkkoo
mmoodduuaann  llaaggaattzzeeaarrii  ddaaggookkiioonneezz..

7.1. Planteamendua 

Hainbatetan herriko kirol arduradunak kirol zerbitzu baten
zati bat kudeatzeko lana kanpora ateratzea pentsatu du, adibidez
udal igerileku bateko asteburu, jaiegun eta ordezkapenetako
txandaketak, baina aldi berean beste zati baten gaineko
erantzukizunari eutsiz. Edo, beharbada, kudeaketa osoa kanpora
ateratzea interesgarria izan daiteke, baina hainbat alderdiren
gaineko kontrol osoa galdu gabe. Horrela bada,
administrazioaren esku utzi nahi dituzte hainbat alderdi, adibidez
irekiera ordutegien eta lan egiteko txanden zehaztapena,
zereginak egiteko moduari buruzko jarraibideak ematea kanpoko
enpresako langileei, erabiltzaileen inskripzioa, taldeen
antolakuntza, publizitatea, langileen oporraldien antolaketa,
materialaren erosketa, lan egiteko arropa eskuratzea, langileen
uniformea eta abar. Adibide hauek guztiak Bizkaiko Udalei
egindako inkestetan azaltzen dira. Laburbilduz, adibide hauetan
toki erakundeek kanpoko enpresa bati zerbitzuaren kudeaketa
azpikontratatu edo eman badiote ere, kanpoko langileen gaineko
zuzendaritza ahalmen zehatzei eutsi nahi diete. Horrek arazorik
ekar dezake?

7.2. Azpikontratazioaren mugak eta ez legezko
lagapenetik bereizten duen hari mehea.

Lan arauek langileen jarrera bermatzen dute ekoizpen
koordinazioari buruzko gertakizunen aurrean, eta horixe da kasu
honetan planteatzen dena (kanpoko enpresa bat kontratatua izan
da kudeaketa lana beharginekin batera egiteko, baina enpresa
zuzendaritzako ahalmen batzuk toki administrazioaren esku
daude oraindik ere). Antolamenduak emandako babes horrek argi
eta garbi mugatu nahi du ea enplegatzaile modura agertzen dena
benetako enplegatzailea den edo itxura besterik ez den, benetako
enpresa burua ezkutatzeko eta horrela bere erantzukizunak
saihesteko. Laburbilduz, ekoizpen koordinazioko egoera mota
hauetan kontuz eta arretaz jardun beharko da,
azpikontratazioaren eta langileen ez legezko lagapenaren arteko
muga ez gainditzeko; gai hau, bestalde, tokiko kirol erakunde
batzuk sarturik zeuden eztabaida batzuetan planteatua izan da.

Lan zuzenbideak azpikontratazioa gertakizun zilegi
modura onartzen du, hau da, onartuta dago enpresek, kasu
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honetan, kirol administrazioak beste batzuei kontratatzea bere
jarduerari dagozkion zerbitzuen burutzapena, esate baterako kirol
instalazio bat eta erakunde horren zati bat kudeatzeko zeregina.
Edozein kasutan ere, lan antolamendu horrek saihestu nahi du
administrazioak beste batzuen langileez hornitu ahal izatea, beste
horrek beharginak administrazioaren esku jarrita ezer egin gabe;
esan nahi baita, helburua da langileen lagapena saihestea
Langileen Estatutuaren 43. artikuluak ezarritako lan arautegian
baimentzen ez den eran; izan ere, horrek bakar-bakarrik
baimentzen du lagapena beharrezko baimena duten Aldi
Baterako Lan Enpresen bitartez. Hau da, galarazten dena zera
da: enpresa bat kontratatzea eskulanaren lagapen hutsa lortzeko,
lan edo zerbitzu bat lortu beharrean.

Figura baten eta bestearen arteko mugak banan-banan
aztertu behar dira, baina auzitegien ebazpenetatik hainbat
jarraibide atera daitezke, ez-legezko lagapena dagoen ala ez
jakiteko; horrenbestez, ez-legezko lagapen hori ondoko kasuetan
izaten da:

� Lagatzaileak, bere erakundea eduki arren, hori mart-
xan jarri ez eta kirol patronatuari behar duen eskulana ematen
soil-soilik jarduten duenean, hau da, eskulana ematen duenean,
bere enpresa egitura abian jarri gabe.

� Ez da nahikoa udal erakundearen eta enpresaren
arteko kontratu bat edo baldintza administratiboen plegu bat ego-
tea; horrela bada, zirkunstantzia guztiak hartu behar izango dira
kontuan ez-legezkotasuna zehazteko edo ez.

� Udal erakundeak langileei jardueraren, tokiko kirol
erakundeko lan arroparen eta abarren inguruko jarraibideak ema-
ten badizkie eta ez lagatzailearenak edo lan ordutegi, oporraldi,
atsedenaldi eta abarren inguruko erabakiak udal erakundeak
ematen baditu eta ez kontrataturiko enpresak.

Laburbilduz, muga kanpoko enpresaren partaidetza
aktiboan oinarrituta dago, hau da, kontrataturiko kudeaketa zatia
modu autonomoan garatzeko zereginean. Horrela,
administrazioaren inguruan zenbat eta zuzendaritza, kontrol eta
garapen ahalmen gehiago izan, ez-legezkotasunera joko duten
zantzuek hainbat eta indar handiagoa izango dute. Kanpoko
enpresetako beharginen lan prestazioari buruzko zuzendaritza
ahalmen “ia guztiei” eusten dieten udalerri inkestatuek jardunbide
hori ez-legezko langapentzat hartzeko arrisku handia dute. 

7.3. Ez-legezko lan maileguaren ondorioak:

Ondorioak askotarikoak izaten dira; lehenengo eta behin,
trafiko debekatuaren menpean jarritako beharginek mugagabe
bihurtzeko eskubidea dute bai enpresa lagatzailean edo toki
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72 Andaluziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
urtarrilaren 31ko epaia (AS
2001/265).

administrazioan. Normalean enpresa lagatzailea neurri txikikoa
izaten da edo batzuetan itxurazkoa baino ez; era berean, ez du
erakargarritasunik eskaintzen eta ez da benetakoa aukera bat.
Horrenbestez, langileak erakunde publikoan sartzeko erabakia
hartuko du, baina betiere hautaketa saioak gainditu barik
administrazioan sartzen direnek dituzten mugak eta baldintzak
edukita, hau da, izaera mugagabea izango dute baino ez finkoa;
beraz, lanpostua behar den moduan estali arteko egoeran izango
dira. 

Langilearen baldintzak administrazioan lanpostu berean
edo baliokidean zerbitzuak ematen dituen beste bati dagozkion
berberak izango dira, antzinatasuna ez-legezko lagapenaren
hasieratik zenbatuta.

Halaber, Gizarte Arloko Urraketa eta Zehapenei buruzko
5/2000 Errege Dekretuaren 8.2. eta 40. artikuluen arabera, oso lan
urratze larritzat hartzen da indarreko legeriak galarazitako
moduan beharginak lagatzea; ondorioz, isuna 3.005,07 eurotik
90.151, 82 eurora artekoa izan daiteke.

Eta azkenik, kasu berezietan, langileek betetzen duten
lanpostua gezurrezko eskaintza baten truke uztea erabakitzen
dutenean, adibidez gezur eta itxurazko enpresa lagatzaile batean
lan egitea, jokabide hori delitua izan liteke eta, horren ondorioz,
urte 2tik 5 urtera bitarteko espetxe zigorraren bitartez eta 6
hilabetetik 12 hilabetera arteko isunarekin zigor liteke.

7.4. Ez-legezko lagapenagatiko zigorrak tokiko kirol
zerbitzuen eremuan.

Tokiko kirol erakunde batzuk zigortuak izan dira kanpoko
enpresa baten azpikontratazioaren bitartez ezkutatu nahi izan
diren ez-legezko lan maileguak egiteagatik.

-Horrela, 2001eko epai batean72, Mairena Igeriketa
Klubaren eta Aljarafe-ko Mairena-ko Udalaren artean eskulana
trukatzeko lagapena ez-legezkotzat hartu zen. Kasu honetan, toki
erakundeak urpeko jarduerez arduratzeko sail bat zeukan, udal
igerilekuak kudeatzeaz arduratzen zena, baina ez zuen interesik
urteko oporrak, gabonak, gaixotasunengatiko baxak edo ekainetik
irailera arteko demanda hazkundeak estaltzeko langileak
zuzenean kontratatzeko; horrenbestez, artifizio batera jo zuten
kontrata baten itxurapean. Udalak Aljarafe-ko Mairena-ko
Igeriketa Kluba sorrarazi eta erakunde horrekin lankidetza
hitzarmen bat sinatu zuen, igeriketa sustatzeko; horrela, erakunde
hori erabiltzen zen beharginen aldetiko premiei eta beharrizanei
erantzuteko, horretan udal erakundeak ez baitzuen inolako
interesik. Beraz, kanpoko kirol klub batekin izandako
kontratazioaren itxurapean, langileen premiari aurre egin nahi
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zaio. Legezkotasun itxurarekin gauzatutako eskema horrek, hala
ere, justiziaren zentsura juridikoari egin behar izan zion aurre, ez-
legezko trafikoak ukituriko langileek justiziara jotzeko erabakia
hartu zutenean. Horrenbestez, auzitegiak gai honetan sakondu
eta jakitera eman zuen igeriketa klubak ez zuela zuzendaritza,
antolakuntza eta administrazio egiturarik eta udalean zerbitzuak
ematen zituzten langileek baino ez zuten betetzen eta ez zegoen
langile gehiagorik ez eta lantokirik ere; gainera, kontratak Aljarafe-
ko Udalarentzat baino ez zuen behar egiten.

Epaiak ondorioztatzen du “aurreko zirkunstantzia guztiak
ikusita, udalari langileak lagatzeko kasu baten aurrean gaudela...
eta ezin da pentsatu zerbitzuen kontrata bat dagoenik; izan ere,
klubaren xedea ikusi eta zuzendaritza egitura falta eta gainerako
zirkunstantziak aztertuta, ez dago benetako kontratarik; horren
ondorioz, hona hemen gertatu dena zera izan da: indarreko
legeriak langileak lagatzeko baimentzen ez duen eragiketa bat
burutu dela; ondorioz, kluba itxurazko enpresa burua baino ez
da... benetako azpikontratazio baten aldean dagoen
desberdintasuna da enpresa laguntzaileak ondarea, antolakuntza
eta berezko baliabideak dituela. Horrela, egiazko kontrata egongo
da kontratistak bere enpresa jarduera burutzen duenean,
kontrataren barruan zuzendaritza eta kudeaketa lana eskainiz eta
langileak bere zuzendaritza ahalmenen barruan edukiz.

Gure inguruan be arazo honi buruzko auziak planteatu
dira, azpikontratazioaren eta ez-legezko lagapenaren arteko
mugak zeintzuk diren eztabaidatzeko.

- Horrela, Bilboko Gizarte Gaietarako Epaitegiaren 2002ko
irailaren bateko epaiak Barakaldoko Kiroletako Udal Institutua eta
Symvisa zigortzen ditu garbiketa eta mantenimendu behargin
baten ez-legezko lagapena dela eta. Itxuraz, harreman
triangeluarrak kontrata baten berezko ezaugarriak zituen; kontrata
hori kanpoko enpresaren eta udal institutuaren artean egin da,
mantenimendu eta garbiketa zereginak betetzeko. Edozelan ere,
prestazioaren benetako edukiaren barruan sakontzean,
epaitegiak ikusten du udal institutua dela langilea zuzentzeko
oinarrizko ahalmenak dituena. Zehatzago esateko, frogatutzat
ematen da ordutegia, lanaren kalitatea, antolakuntza eta
zuzendaritza kontrolatzen zituena Kiroletako Udal Institutuko
langile burua zela. Hala, kanpoko enpresaren arduraduna
batzuetan baino ez zen bertaratzen udal institutura, erakunde
publikoaren arduradunarekin batzarrak izateko. Beraz, ez dago
kanpoko enpresaren ikuskapen, kontrol eta zuzendaritzarik ere,
hau da, kanpoko enpresak ez du abian jartzen bere enpresa
egitura. Gaian sakonduz, txanda, ordutegi edo soldata-gaien
aldaketekin zerikusia zuten guztiari buruz hitz egiteko, beharginak
Kiroletako Udal Institutuko ardurarengana jo behar izaten zuen.
Bere lan orduak udal institutuko mantenimendu taldekoekin bat
zetozen eta, hortaz, plantillako beste langile baten antzera
integratzen zen; gainera, lan material, lan tresna guztiak eta lan
arropak ere udal institutuak ematen zituen. Laburbilduz, benetako
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enpresa burua udal institutua zen eta kanpoko enpresa itxurazkoa
baino ez zen, nahiz eta eraturiko lan harremana langileen
lagapenari egokitu, eta hori aldi baterako lan enpresen bitartez
baino ez da baimentzen.

- Antzeko zigorra izan zen Durango Udalaren kasuan
(Garapen eta Ekintza Komunitarioko Udal Institutua-Mikeldi) eta
Duranki S.L. enpresaren kasuan (Durangaldeko Kirol Zerbitzuak),
Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiaren 2000ko azaroaren 14ko
epaian73.

Kasu honetan be Duranki enpresak eskuragarritasun
zeregin bat bete zuen, udalak eskulana lortzeko, plantillan sartu
barik; eragiketa hau gezurrezko enpresa baten bitartez egin zen
eta ez zuen ekarpen berezi hori egiteko beste helbururik.
Durankiko langileek zerbitzua gehienbat asteburuetan,
jaiegunetan eta udaleko langileak ordezkatzeko ematen zuten,
udal langileen arropa berdina erabiltzen zuten eta agindu
komunak jasotzen zituzten; gainera, lan egutegia euren lana
antolatzeko ardura zeukan udal organismoak taxutzen zuen;
azken batean, udal organismoak langile horiek antolatu eta
zuzentzeko enpresa eskumen edo ahalmen guztiak zituen eta
langileak plantillakoak izan balira bezala tratatzen zituen.
Horrenbestez, udalak benetako enpresa buru modura jarduten
zuen eta Duranki langileak udalaren esku jartzeko baliabide bat
baino ez zen.

Eta ondorio honi ezin zaio kontrajarri bestelakorik, ezta ere
“kontrata lehiaketa publiko bitartez adjudikatu izana, zeren
zirkunstantzia horrek ez baitu oztopatzen ez-legezko lagapenik
eta enpresa buruaren izaeraren itxuraldaketarik egoterik”; halaber,
ezin esan daiteke itxurazko enpresak lan arriskuak eta soldata
betebeharrak bere gain hartzen zituenik; izan ere, “hori berori da
eskulana lagatzeko giltzarria eta debekuaren arrazoia, itxurazko
enpresa buruari jasanarazten zaizkiolako lan harremanen azken
ondorioak”, enpresa nagusiak  langileak plantillan sartzea
ekidinez.

73 Euskal Herri Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2000ko azaroaren 14ko
epaia (AS 2001/2964).
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88 AAddmmiinniissttrraazziiooeenn  llaann  eerraannttzzuukkiizzuunnaakk
hhiirruuggaarrrreenneenn  kkiirrooll  pprrooiieekkttuueenn  ssuussttaattzzaaiillee
eettaa  ffiinnaannttzzaattzzaaiillee  mmoodduurraa::  iikkaasstteettxxeeaakk,,
kkiirrooll  eesskkoollaakk,,  kklluubbaakk  eettaa  ffeeddeerraazziiooaakk..

Orokorrean baiezta daiteke tokiko kirol administrazioek
ez dutela lan erantzukizunik hartuko diruz laguntzen dituzten edo
besterik gabe finantzatzen dituzten kirol zerbitzuak emateko
jardueren gainean; horrela bada, beste erakunde batzuek
garaturiko jardueren sustapen lanari dagokion erantzukizuna
baino ez dute euren gain hartuko eta lehenengo erakunde hori
izango da jarduerak planifikatu, antolatu, eratu, kudeatu eta
horietaz onura ateratzeko ardura izango duena. Esan nahi baita,
kiroletako udal erakundea jardueren antolaketa eta
zuzendaritzatik kanpo dagoen guztietan, ez du lan erantzukizunik
izango, esate baterako proiektu bat garatu nahian laguntza
publikoen deialdi batera aurkeztutako xake klub baten diru-
laguntzaile hutsa denean bezala.

Hala eta guztiz ere, administrazioak sustapen aktibo bati
ekiten dion unetik, bai bere egitura eta langileak erabiliz bai
kanpoko erakundeei (klubak, ikastetxeak, kontratak edota aldi
baterako enpresak) jarduera horien garapen bateratua aginduz,
erakunde publikoak hainbat lan erantzukizun hartuko ditu bere
gain: lehenengo kasuan, enplegatzaile zuzen modura;
bigarrenean, toki erakundeari dagokion jarduera aurrera
ateratzeko zuzeneko ardura (kontrata, aldi baterako lan
enpresak, klubak eta abar) duen agentearekin batera, modu
solidarioan, hau da, zerbitzua estaltzeko beharrezko lan
prestazioa ematen duten langileen enplegatzailearekin batera
jardun beharko du. Zehatzago esatearren, udal kiroldegia
kudeatzeko kirol zerbitzuen enpresa baten kontratak (edo
administrazio emakida), udalak finantzaturiko eta kirol talde batek
kudeaturiko kirol eskolen sustapenak edota aldi baterako lan
enpresa baten bitartez igerilekuak garbitzeko langileen
kontratazioak ez dute guztiz baztertzen administrazioaren lan
erantzukizuna; izan ere, zerbitzuen prestazioaren azken
onuradun modura (betiere helburu hori hitzartzen duten beste
enplegatzaile batzuen langileen ardura izanik), administrazio
publikoek hainbat erantzukizun bete behar dituzte. Besteak
beste, ondorengo hauek guztiak:

Soldata erantzukizuna: tokiko kirol administrazioak
–arduradunei zor zaiena gorabehera- solidario modura jardun
behar izango du kontratek edo azpikontratek langileekin
hartutako soldata betebeharren kasuan, baldin eta langile horiek
kirol zerbitzuen prestazioa gauzatu eta prestazioa kontrata
indarrean egon den bitartean eman badute; horrela bada,
erantzukizun hori enkargua amaitu osteko hurrengo urte osoan
ere eskatu ahal izango da. Beraz, esate baterako, Galdakaoko
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Udalari eta Kiroletako Udal Institutuari hitzarmenean dauden
soldata aldeak ordaintzeko erantzule solidarioa izatea egotzi
zitzaien, Galdakao Garbiketak kontratak bere langile bati zor
zizkion diru-kopuruak zirela eta74.

Hortaz, erantzukizun hau ez da behin betiko, bakar-
bakarrik eska daiteke kontrata amaitu eta urtebeteko epea igaro
ez bada75; gainera, zenbatekoa ere ez da mugaezina, zeren
enpresa buru nagusiarekin langile finko modura jasotakoaren
kopuru baliokidera baino ez da heltzen, betiere kategoria
berberarekin eta postu berean.

Aldi berean, kontrataren kontzeptua erantzukizun
ondoreetarako zabaltzeari dagokionez, organo jurisdikzional
batzuek, adibidez Valentziako Justizi Auzitegi Nagusiak76,
eremua handitu dute eta ez dira gelditu alderdiek elkarri
aintzatetsitako prozeduretan (esate baterako, lehiaketa publikoak
eta beharrezko baldintza pleguak), baizik eta esparrua zabaldu
eta lankidetza hitzarmenak erantzukizun mota honen barruan
sartu dute, adibidez herriko klubekin edo udalak sustaturiko kirol
eskolekin sinatzen direnak. Horrela bada, aipatutako kasuan,
Alacant-eko Kiroletako Udal Patronatua erantzule solidario
izendatu dute herriko Badminton Klub batek espezialitate
honetako monitoreekin hartutako betebeharrei dagokienez; izan
ere, auzitegiaren iritziz, patronatuak eta klubak kirol eskolako
eskaintza osatzeko sinaturiko lankidetza hitzarmena kontrataren
parekoa da eta, hortaz, figura horri datxezkion erantzukizunak
sortzen dira.

Langileen lagapena aldi baterako lan enpresa baten
bitartez gauzatuko balitz (kasu hau ez da oso ohikoa kirol
administrazioen kasuan), erantzukizuna ez litzateke solidarioa
izango, baizik eta subsidiarioa (aldi baterako lan enpresak
erantzun ezean baino ezin eska litzaioke erantzukizuna erakunde
publikoari).

Gizarte Segurantza arloko erantzukizuna: enpresa buru
nagusiak, kasu honetan toki erakundeak, modu solidarioan egin
beharko dio aurre kontratistek kontrataren indarraldian Gizarte
Segurantzarekin hartutako zorren ordainketari; erantzukizunaren
muga kategoria eta lanpostu bereko langile finkoak balira bezala
neurtuko da. Gainera, jarduerari ekin baino lehenago,
administrazioak egiaztatu behar du kontratista horiek Gizarte
Segurantzaren kuotak egunean dituztela.

Aldi baterako lan enpresen bitartez lagatako langileak
direnean, erantzukizun hori subsidiarioa baino ez da.

Lan osasunaren arloko erantzukizuna: arlo hau jarraian
aztertuko da, baina, udaleko kirol erakundearen lantokietan
zerbitzuak ematen dituzten kontratei edo emakidadunei
dagokienez, hau da, kirol instalazio publikoetan zereginak

74 Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiaren
2001eko azaroaren 6ko
epaia (JUR 2002/81446).

75 Kontrataren amaieratik
urtebete igaro izanak ekarri
zuen Bilboko Gizarte
Gaietarako 5. Epaitegiak
2001eko apirilaren 17ko
epaian (JUR
2001/240979) Igorreko
Udalaren erantzukizun
solidarioa kontuan ez
hartzea, betiere Olabarriko
udal kiroldegiko kudeaketa
lanaz arduratzen zen Kiser
kontratak ez ordaindutako
soldaten atzerapenei
zegokienez.

76 Valentziako Justizi
Auzitegi Nagusiaren
1998ko uztailaren 6ko
epaia (AS 2987).
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betetzen dituzten kanpoko enpresei dagokienez, erantzukizun
solidario baten printzipioa dago, betiere lan arriskuak
prebenitzeko betebeharrei dagokienez.
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99.. LLaann  aarrrriisskkuueenn  pprreebbeennttzziiooaa  uuddaalleettaakkoo  kkiirrooll
zzeerrbbiittzzuueenn  eerreemmuuaann..

Lan ezbeharrak, gainerako ekoizpen arloetan gertatzen
denaren antzera, udaleko kirol eremuko prestazioei lotuta
daude. Ebazpen judizialetako gertakizun frogatuen
kontakizunetan lan istripuei edo lan gaixotasunei buruzko kasu
larriak topa daitezke. Horrela, besteak bete, heriotza ekarri duen
lan istripua izan da udal igerileku bateko sabaiak margotzeko
lanak egitean, kirol jauregi batean ate irristatzailea erori eta
behargin bat zanpatua izan da, udaleko kirol jauregi batean
balioak babesteko sare baten konponketa lanak egitean
izandako jausialdia edo kirol institutu batek udal igerileku
baterako kontrataturiko sorosle batek garaturiko minbizi
melanoma77. Lan ezbehar eta lan gaixotasun ugariei Lan
Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legearen eta honen
garapen xedapenen bitartez galga jartzeko egin diren
legegintzazko ahalegin handiak gorabehera, balorazioa nahiko
ezkorra da eta neurri handi batean egoera hau indarreko legeria
beteko dela zaindu behar duten arlokako erakunde publikoen
eraginkortasunik ezaren ondorioa da (lan agintaritza, agintaritza
judiziala, lan ikuskaritza eta abar). Nahiko esanguratsua da,
Bizkaiko hainbat udalek betetako inkestetan oinarriturik eta arlo
honetako oinarrizko legeria ezarri zenetik ia hamar urte igaro eta
gero, ondorioztatzea berrogeita hamar toki erakundetako 18k
baino ez dituztela konplitu legeak exijituriko prebentzio egiturak
sortzeko oinarrizko betebeharrak edo ez dutela egin
instalazioetan eta kirol zerbitzuetan lan arriskuak prebenitzeko
planik, nahiz arauak berak ohartarazi izaera unibertsala duela
eta administrazioaren eremuan ere aplikatu behar dela78.

Lehenengo gaiari, hots, prebentzio egituren eraketari
dagokionez, toki erakundeek prebentzio jardueraz arduratuko
diren langileak izendatu behar dituzte edo prebentzio zerbitzua
eratu behar dute edo kanpoko prebentzio zerbitzu bat kontratatu
behar dute; edozelan ere, zerbitzu horiek guztiek behar adinako
gaitasun izan behar dute prebentzio planak taxutu, aplikatu eta
koordinatzeko, arriskuak ebaluatzeko, langile bakoitzari
lanpostuak dakarzkion arriskuen berri emateko, arriskuen
prebentziorako prestakuntza emateko, lehenengo laguntzak
emateko eta langileen osasuna zaintzeko. Jakina denez,
Langileak izendatzeko agindua ez da nahikoa zeregin horiei
guztiei aurre egiteko; beraz, hainbat sistema uztar daitezke
aipaturiko emaitza lortu ahal izateko. Udalerri txikien eremuan
azter daitekeen alternatiba bat Mankomunitateko Prebentzio
Zerbitzuak eratzea da, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko
31/1995 Legeak eta Prebentzio Zerbitzuei buruzko 39/1997
Errege Dekretuak (21. artikulua) ahalbideratzen dutena, betiere
prebentzio jarduera beren gain hartzeko xedez79. Edozein

77 Adibide gisa ondoko
kasuak aipa daitezke:
Sevillako Lurralde
Entzutegiaren 2000ko
ekainaren 27ko epaia (ARP
2000/1139): “Lau
langileak igerileku barruan
zeuden sabaia garbitzeko.
Sabai horretara heldu ahal
izateko, langileek
igerilekuaren gainean
metalezko aldamio
gurpilduna muntatu eta
jarri zuten eta eskudela zuen
plataforma bat ere, sei metro
eta laurogeita bost
zentimetroko altuera batean
lan egin ahal izateko.
Aldamioak gurpiletan
aktibatuta zeuden balaztak
zituen, orain azalduko dena
gertatu zenean; aldamioa
apur bat okertuta zegoen,
igerilekuaren sakonunea
kontuan hartuta eta ez
zuten lotu puntu finko
bakar batera ere. Jaime L.
G. eta Alonso O. V.
plataformara igo ziren eta
handik hasi ziren sabaia
garbitzen, kaskorik eta
segurtasun gerrikorik gabe;
Alonso garbigarriz betetako
eskuila eta Jaime ur pistola
bat erabiltzen ari ziren. Bien
bitartean, beste langile biak,
Antonio G. eta Antonio V.,
igerilekuaren solairuan
zeuden, aldamioa batetik
bestera mugitzeko eta
horrela sabaiko eremu
guztiak garbitzeko, betiere
Jaime L. eta a Alonso O.
langileei beharrezko
garbiketa materiala emanez.
Gutxi gorabehera
arratsaldeko zazpiak zirela,
Jaimek eta Alonsok hainbat
ordu zeramatzaten lanean,
aldamioaren plataforman
bertan askaldu ostean; eta
egiten ari ziren garbiketaren
ondorioz, sabaitik
igerilekuaren solairura ur
eta garbigarria erori ziren.
Bat-batean aldamioa okertu
eta albo batera jausi zen,
jausialdi horretan Jaime eta
Alonso eramanez, nahiz eta
azken horrek salto egitea
lortu zuen. Biek lesio larriak
jasan zituen lurraren kontra
jo ostean, eta handik ordu
batzuetara Jaime L. hil zen,
zauri horietariko baten
ondorioz; izan ere, garuneko
odol jario ugaria eragiten
zuen traumatismo bat izan
zuen.
Andaluziako Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2001eko
irailaren 24ko epaia (AS
2001/4062): “istripua izan
duenak Granadako
Kiroletako Udal
Patronatuari zerbitzuak
eman dizkio Granadako
Kirol Jauregian,
mantenimenduko
langilearen kategorian…
horrela bada, zerbitzu horiek
ematen ari zela, lan istripu
bat izan zuen, beste lankide
batek lagunduta, Kirol
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modutan ere, honelako egiturarik ez duten toki erakundeek
abian jarri eta arriskuen prebentzioaren planifikazioa taxutu
beharko lukete.

Planak taxutzeko bigarren betebeharrari dagokionez,
betetako inkesten arabera kasurik gehienetan konplitu ez dena,
horren erregulazio zehatza 39/1997 Errege Dekretuan ageri da;
bertan toki administrazioak hautaturiko prebentzio egiturek jarraitu
beharreko prozedura azaltzen da (horretarako beren beregi
aukeraturiko langileak, erakunde barneko zerbitzua, kanpoko
zerbitzua eta abar). Prozedura hau arriskuak ebaluatzeko
betebeharrean oinarritzen da, betiere lanpostu bakoitza kontuan
harturik (adibidez, igerilekuan kloroaren moduko substantziak
erabiltzeko arriskuak; sorosleak eguzkitan luzaroan egotea; kirol
ekipamenduak, kasu baterako ateak edo gimnasioetako tresnak,
lekuz aldatzea; aerobic irakasleek jarraian egindako ahaleginen
ondorioz senti dezaketen nekea...) eta beharrezko neurketak edo
azterketak eginda: arriskurik larrienak identifikatzea; arriskuak
murrizteko edo saihesteko planifikatzea, betiere lan baldintzak
egokitzeko neurriak hartuz edo lan taldeak aukeratuz; azkenik
ezarritako neurrien eraginkortasuna ebaluatzea, hala badagokio,
berrikusi ahal izateko.

Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak ezarritako
oinarrizko bi betebehar hauek konplitzeaz gain, toki erakundeak
lan osasunaren arloko gainerako arautegi zehatzei lotu behar
zaizkie, esate baterako lantokietako baldintzei buruzkoa80,
segurtasunaren seinaleztapenari eta laneko osasunari
buruzkoa81, norbera babesteko tresnei buruzkoa82, zamak eskuz
erabiltzeari buruzkoa83, lantokian dauden agente kimikoei
buruzkoa84, eta abar; hala eta guztiz ere, gaur egun ez dago kirol
instalazioei aplika dakiekeen arautegirik eta, hortaz, arautegi
orokor horiek aplikatu behar dira.

Aldi berean, zuzenean gauzaturiko lanei dagokienez, toki
erakundeek betebehar hauek konplitzen ez dituztela-eta
dauzkaten erantzukizunak alde batera utzirik, ezin ahantz daiteke
bere instalazioetan kanpoko enpresa emakidadunek edo
kontratek egin dezaketen kudeaketa lana dela-eta dagokien
ardura. Honi dagokionez, 31/1995 Legearen 24. artikuluak
koordinaziorako betebeharra ezartzen du; koordinazio lan hori
batera burutu behar dute lantokiko enpresa nagusi eta titularrak,
hau da, kirol instalazioaren jabea den toki erakundeak eta udaleko
kirol administrazioaren jarduerari dagozkion zerbitzuak ematen
dituzten emakidadunek edo kontratistek; hala ere, toki erakundeei
eskatu behar zaie bigarrenek arautegia betetzeko zaintza lana
egitea. Esan nahi baita, toki administrazioak prebentzio planak
existitzen direla eta kontratek horiek betetzen dituztela
egiaztatzeko ardura izango du eta, gainera, arau horren 42.2.
artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz, modu solidarioan erantzun
behar izango du Legeak ezarritako betebeharren kontrataren

Jaregiaren eta Futbol
Zelaiaren tarteko eremura
joateko sarbidea ematen
zuen neurri handiko
metalezko ate irristatzailea
irekitzen hasi zenean,
mugitzen hasi zirenean,
hormatik lotura elementu
bakarra askatu zen eta atea
lurrera erori zen, langilea
harrapatuz; horren ondorioz,
hainbat lesio jasan behar
izan zituen; horrela, D-10
eta D-11 ornoen haustura,
5-6-7-8 saihetsetako
hausturak eta eskuineko
hemitorax eta
neumatoraxaren hausturak
izan zituen. Horrek muga
organikoak eta funtzionalak
dakarzkio; izan ere,
bizkarrezurraren
mugikortasuna mugatuta
dauka eta ezin du pisurik
hartu, ez eta ahalegin fisiko
handirik egin; gainera
belaunak zabaltzean ere
ageriko mugak ditu, bai eta
kalte estetikoa ere”.
Murtziako Justizi Auzitegi
Nagusiaren 2004ko
otsailaren 21eko epaia (JUR
2004/1091): “hiri honetako
kirol jauregian baloietatik
babesteko sarea altxatzeko
kableetariko bat apurtzearen
ondorioz, kirol jauregiko
mantenimenduko
arduradunak alpinismoko
ezagupenak zituen
mantenimenduko peoiari
eskatu zion horretara igo eta
kablea konpontzeko; langilea
lurrera jausi zen lau
metrotik gorako altuera
batetik, hainbat lesio
jasanez. Konponketa lanak
egiteko moduari dagokionez,
lan ikuskaritzak lan
arriskuen prebentzioa ez zela
bete jakinarazi zuen; izan
ere, ez zen hartu langileen
segurtasun eta osasunerako
arrisku larria dakarten lan
baldintzei aplikatu beharreko
prebentzio neurririk”.
Madrilgo Lurralde
Entzutegiaren 2003ko
abenduaren 22ko autoa
(JUR 2004/261466):
“atzeko ezkerreko
bizkarrezurrean melanoma
gaixto bat topatu da eta,
sendagileek emandako
txostenen arabera, azaleko
minbizia garatu du urteetan
eguzkitan egon delako. Lan
Ikuskaritzak, Puerta de
Hierroko Kirol Parkera
egindako bisitaldian
oinarrituz, lantokiari agin-
deia egin zion sorosleek
eguzkitatik babesteko
eguzkitakoak izan zitzaten,
bai eta aldizkako ikuskapen
dermatologikoak nahiz
lanbide arriskuei eta neurri
aurrezaintzaileei buruzko
argibideak ere, betiere udako
kanpainari ekin baino
lehenago…; lan
ikuskatzaileak
gomendaturiko segurtasun
eta higiene neurri horiek
guztiak ez dira bete. 
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epean, betiere instalazio publikoetan zerbitzuak ematen dituzten
langileei dagokienez.

Lan osasunaren arloko zuzeneko edo zeharkako
betebeharrak konplitu ezean, erantzukizun administratiboak
sortuko dira; zehapen horiek 1.500 eurotik 600.000 eurora arteko
kopurua izan dezaketen isunak izango dira urratze larri eta oso
larrien kasuan eta, hala badagokio, gaitz-kalteengatiko zigor
erantzukizunak edo erantzukizun zibilak ere egon daitezke.

78 Estatuko administrazio
orokorraren eta menpeko
organismoen kasuan,
gainera, lan arriskuen
prebentzioari buruzko
legeria egokitzeko arautegi
bat dago, 1998ko
uztailaren 10eko
1488/1998 Errege
Dekretuan azaltzen dena
(Estatuko  Aldizkari
Ofiziala, 1998ko uztailaren
17koa).  

79 Prebentzio zerbitzuak
gorago aipatutako
prebentzio zereginez
arduratzen diren
antolakuntza egitura
zehatzak dira eta, izaera
hori lortzeko, kasu
bakoitzean arautegiak
zehazten dituen lan
arriskuak prebenitzeko
espezialistek bete behar
dituzte, baina gutxien-
gutxienik arautegiak
ezarritako prebentzio
diziplina edo
espezialitateetariko biren
adituek bete behar dituzte.
Egitura horren bitartez
estali beharreko zeregin
guztiak beteko ez balira,
kanpoko beste zerbitzu
osagarri batzuetara jo ahal
izango da, harik eta bete
beharreko jarduera guztiak
estali arte.

80 486/1997 Errege
Dekretua, Estatuko
Aldizkari Ofiziala, 1997ko
apirilaren 23koa.

81 1215/1997 Errege
Dekretua, Estatuko
Aldizkari Ofiziala, 1997ko
abuztuaren 7koa; dekretu
honek segurtasun eta
osasun arloko gutxieneko
baldintzak arautzen ditu,
lan ekipoak erabiltzeko, hala
nola makinak, lanabesak
eta tresnak.

82 773/1997 Errege
Dekretua, Estatuko
Aldizkari Ofiziala, 1997ko
ekainaren 12koa; honen
bitartez arautzen dira
langileak arriskuetatik
babesteko aldean eraman
behar dituen ekipoak edo
xede horretarako ezarritako
edozein osagarri.

83 487/1997 Errege
Dekretua, Estatuko
Aldizkari Ofiziala, 1997ko
apirilaren 23koa.

84 374/2001 Errege
Dekretua, Estatuko
Aldizkari Ofiziala, 2001eko
maiatzaren 1ekoa.
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1100.. KKiirrooll  zzeerrbbiittzzuueettaakkoo  ppllaazzeettaakkoo  ddeeiiaallddii
ppuubblliikkooeenn  eeggookkiittzzaappeennaa  zzeerreeggiinneeii,,
ttiittuullaazziiooeeii  eettaa  llaannbbiiddee  kkaatteeggoorriiaarrii
ddaaggookkiieenneezz..

Hona hemen azaltzen den gaia nahiko gertakizun
arrunta izaten da neurri txikiko, aurrekontu txikiko eta azpiegitura
handirik gabeko herrietako udalen kasuan, betiere kirol langile
teknikoak lan eskaintza publikoen bitartez kontratatzeko
erabakia hartzen dutenean.

Izan ere, pertsona bakar batek aurrera eraman
beharreko zereginen dibertsitatearen ondorioz, zeregin
askotarako plazak sortu behar dira, hainbat eginkizuni erantzun
egokia eman ahal izateko (Zizurkilgo Udalaren 2001eko
ekainaren 25eko Lan Eskaintza Publikoaren oinarrietan, esate
baterako, 23 agertzen ziren85). Erantzukizun eta kualifikazio
maila desberdinei erantzuteko asmoz, zeregin askotarako
deitutako plaza mota hauek dakarten arazoa zera da: behar
diren zereginen eta proposaturiko lanbide sailkapenaren nahiz
ordainketa mailaren arteko doikuntza.

Arlo honi dagokionez, aipatu beharra dago Gipuzkoako
udal bitan kirol teknikarien plazak betetzeko lehiaketa publikoen
oinarriak ezeztatu direla; horren ondorioz, Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiak arlo honi buruzko doktrina ezarri duela esan
liteke86.

Kasu bietan sakoneko gai bera da. Zizurkil eta
Astigarragako Udalek, 3.000 eta 4.000 biztanle ingururekin
hurrenez hurren, lan eskaintza publiko bat egin zuten plaza bi
estaltzeko: bata “kirol eta gazteri teknikari dinamizatzailea” eta,
bestea, “kirol teknikari ertaina”; oinarrien arabera, biak
funtzionarioen kidegoko B taldean sartuak eta 14. ordainsari
mailan, betiere EUFALEBA deritzon Lan Baldintzei buruzko
Akordioaren arabera eta B taldean sartzeko diplomatu baten
titulazioa eskatuz. Edozelan ere, eta hona hemen eztabaida
juridikoa, errekurtsoa jarri zuen alderdiaren ustez, hau da,
EAEko Kirol Jarduera Fisikoko Zientzietako Lizentziatuen
Elkargo Ofizialaren ustez, deialdietako oinarrietan eskainitako
plazaren zeregin modura agertzen diren programazio,
kudeaketa, burutzapen edo kontrolerako hainbat eginkizun ez
datoz bat Euskal Funtzio Publikoaren Legeak administrazioaren
B talderako ezarritako eginkizunekin. Lizentziatuen Elkargoaren
iritziz, oinarrietan administrazioaren goi kidegoko A taldeko
zereginak sartzen diren neurrian, eskatu beharreko titulazioa
lizentziatu batena izan behar da eta ez diplomatu batena eta
ordaindu beharreko ordainsaria azken maila horri dagokiona.

Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiak erabaki zuen,

85 Oinarri hauetako
zereginen artean nolabaiteko
azterketa, planifikazio edo
programazio gaitasuna
behar duten batzuk daude,
esate baterako “udaleko kirol
eskolak sortzeko eta
kudeatzeko proposamenak
egitea” edo “kirol ikastaroak
ematea, udalak egokitzat
jotzen duenean”, bai eta
hainbesteko prestakuntzarik
behar ez duten beste batzuk
ere, adibidez “telefono eta
jendeari harrera egitea,
argibideak ematea eta
orientatzea” edo “agiriak
erregistratu, sailkatu eta
artxibatzeko eginkizuna”.
Eta areago, plaza hauetan,
udalerriaren neurria eta
baliabideak kontuan
hartuta, kirol eremutik
haratago doazen zereginak
ere agertzen dira, eta
kultura nahiz gazteria
esparruetako eginkizunak
ere azaltzen dira. Horrela,
oinarri hauetan plazaren
eginkizun gisa ondoko hau
ere ageri da: “gazteei era
guztietako programen,
laguntzen, beken,
oporraldien, lan eskaintzen
eta abarren berri ematea”.

86 Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiaren
Administrazioarekiko Auzi
Salaren 2003ko martxoaren
14ko epaia (Zizurkilgo
Udaleko Kirol eta Gazteri
Teknikari dinamizatzaile
baten plazari buruzkoa) eta
2004ko maiatzaren 21ekoa
(Astigarragako Udaleko
Kirol Teknikari ertain baten
plazari buruzkoa).
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lehenengo eta behin, zeintzuk ziren eztabaidaturiko zereginen
kokapena, hau da, ea funtzionarioen A edo B taldekoak ziren ala
ez.

Euskal Funtzio Publikoaren Legearen lehenengo xedapen
gehigarriaren arabera, lehenengoari, Administrazioaren A Goi
Kidegoari, programazio, kudeaketa, burutzapen, ikuskapen eta
kontrol zereginak dagozkio. Kudeaketa kidegokoa den B taldeari
goi taldearekin jarduteko zereginak dagozkio, bai eta arautegia
aplikatzea, ebazpen proposamenak eta goi mailari ez dagozkion
azterlanak nahiz txostenak egitea ere.

Marko teoriko hau ikusita, Euskal Herri Justizi Auzitegi
Nagusiak uste du oinarrietan sarturiko eginkizunetariko batzuk goi
kidegoari dagozkiola, azterketa, planifikazio, programazio eta
kudeaketa zereginak agertzen direlako eta ez goi mailakoekin
lankidetzan jarduteko eginkizun hutsak, esate baterako “udaleko
kirol eskolen sorkuntza eta kudeaketa proposatzea”, “kirol eta
aisialdiko jarduerak planifikatzea eta programatzea”, “kirol eta
aisialdi jarduerak abian jartzea, kudeatzea eta dinamizatzea”,
”udaleko kirol instalazioak kudeatzea”, edo “administrazioek
eskualde mailan antolatzen dituzten kirol jardueren antolaketan
eta kudeaketan zuzenean parte hartzea”.

Jakina denez, zeregin hauekin batera B taldeko beste
batzuk agertzen dira, bai eta administrarien kidegoari dagokion C
taldeko beste eginkizun batzuk ere.

Laburbilduz, Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiaren
irizpideen arabera, “plaza sartuta dagoen B taldea eta oinarrietan
ezarritako zereginak ez datoz bat, ez baitira kudeaketa
kidegoarentzat legez ezarritako eginkizunak”, hau da, ez baitira
Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 43. artikuluak unibertsitate
diplomatuentzat ezarritakoak. Horrenbestez, neurri batean ontzat
ematen ditu Lizentziatuen Elkargoaren argudioak, lanbide
sailkapen eta eskatutako titulazioa bat ez datozela bat adieraziz.
Hala eta guztiz ere, toki administrazioak argudiaturiko beste
elementu batzuk, hala nola udalerrietako biztanle kopuru txikia
edo zeregin askotarako postuak sortzeko premia ez ziren kontuan
hartu; izan ere, auzitegiaren ustez, “horiek guztiek ez diete
baimenik ematen eska daitezkeen titulazioak eta titulazio taldeei
dagozkien zereginak aldarazteko; hortaz, premiak legezko
eskakizunetara egokitu behar dituzte eta ez alderantziz”.

Aurreko guztia adierazi ostean eta ondorioak
aipatzearren, bat ez etortze horrek ez du esan nahi elkargoaren
asmo guztiak onartu zirenik, hala nola, deialdia ezeztatu eta plaza
A taldearen barruan deitzea. Horren inguruan Euskal Herriko
Justizi Auzitegi Nagusiak adierazi zuen “administrazioak plaza bat
sortu nahi badu B taldearen barruan, betiere udalaren premiak
kontuan hartuta, antolamendu juridikoaren arabera egin beharko
duela, plazari kudeaketa kidegoan oinarrizkotzat jotzen diren
zereginak ezarriz; izan ere, kasu honetan hori guztiori ez da bete
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eta, beraz, errekurritu diren oinarriak ez datoz bat
zuzenbidearekin eta, ondorioz, ezeztatu behar dira arlo horri
dagokionez”.

Hori bai, Justizi Auzitegi Nagusiak ez zuen elkargoaren
asmoa guztiz onartu ez baitzuen plaza A taldean kokatu
lizentziatura titulua eskatuz, baizik eta udala behartu zuen
deialdia egokitzera, bai zereginak B taldearen arabera moldatuz
edo eginkizun horiei eutsiz, baina plaza A taldeko kategoriaren
barruan sartuz.
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87 Planari jarraituz, kirola
“euskal gizartearentzako
aberastasuna sortzeko
eragile garrantzitsua da”.
Eusko Jaurlaritzak kirolaren
jardunarekin zerikusia
duten ekimenen eragin
ekonomikoa kalkulatzeko
egindako azterlanetik
ateratako emaitzen arabera,
Euskal Autonomia
Erkidegoan egindako gastu
guztia 854.855.651
eurokoa da (142.236 milioi
pezeta). Euskal Autonomia
Erkidegoan BPG sortzeari
dagokionez, 767.460.935
eurokoa da (127.695 milioi
pezeta), hau da, EAEko
BPGaren %1,9 (betiere
2000ko BPGn oinarrituz).
Neurri horrek, bada, kirol
esparrua EAEko
ekonomiarentzat oso
garrantzitsuak diren beste
arlo batzuen aurretik jartzen
du, hala nola ikerkuntza eta
garapen teknologikoaren
aurretik (%1,51) edo
tradizionalagoak diren
nekazaritza eta arrantzaren
aurretik (%1,2) edo
garraioaren aurretik
(%1,7). Kirola dela eta,
foru ogasunek sozietateen
zergen, BEZaren eta
PFGZaren bitartez
eskuratzen dituzten diru
sarrerak 108.058.500
eurokoak dira (17.979
milioi pezeta), hau da,
EAEko erakundeek
jarritako euro bakoitzeko
ogasunek 2,07 euro
eskuratzen dituzte. Lanari
gagozkiolarik, enpleguen
batez besteko eragina
18.837 enplegukoa da,
hots, kirolak zuzenean eta
zeharka EAEn 2001ean
egon ziren 849.400
lanpostu guztien %2,2 sortu
zituen.  

88 Arlo honetako
enpleguaren
ezaugarrietariko batzuk
ondorengo hauek dira:
gainkualifikazioa eta
azpikualifikazioa, aldi
baterakotasuna, lanaldi
partzialak eta lan
kontraturik eza.

IIIIII-- KKiirrooll  eennpplleegguuaa  eerrrreegguullaarriizzaattzzeekkoo
hhaauussnnaarrkkeettaa  pprrooppoossaammeennaakk  eettaa
jjaarrrraaiibbiiddeeaakk..

11.. SSaarrrreerraa::  tteessttuuiinngguurruu  eeggookkiiaa  kkiirrooll
eennpplleegguuaa  eerrrreegguullaarriizzaattzzeekkoo..

Botere publikoek adierazten dute kirolak datozen urteetan
lan iturri handia izan behar duela, eta, era berean, arlo honekiko
interes handia erakusten dute. Behinik behin hori guztia
ondoriozta daiteke Europako Batasunak honen inguruan egin
dituen adierazpenetatik eta helarazi dituen idatzietatik.

Europako Batasuneko Kirol Ministroek 1999ko maiatzaren
31n eta uztailaren 2an egindako ezohiko bilera informalean,
Europako Batasunak uste du aisialdia garatzeko testuinguruan
kirolak enplegurako potentzial garrantzitsua duela kirol
animazioan, gizarte integrazioan, kudeaketan, entrenamenduan
eta informazioan; halaber, enplegu eta kirolari buruzko bigarren
ondorioan, estutukideek kirolaren arloan beharrezko neurriak eta
ekimenak hartzeko konpromisoa hartu zuten. Ildo honi jarraituz,
estatutuetan enplegu berriak sortzeko dauden oztopo guztiak
gainditzeko premian sakondu beharra dagoela adierazi zen.

Horixe ez da Europako Batasunak enplegu eta kirolari
buruz egindako adierazpen bakarra. Europako Batasunak
kirolaren gainean egindako lehenengo hitzaldian Europako kirol
ereduaren gaia jorratuagatik ere, enpleguarena ere zehar ukitu
zen. Bilgune horretan kirol arloko enpleguak arian-arian izan duen
profesionalizazioa azpimarratu zen; izan ere, arlo honetaz
arduratu diren boluntarioak desagertuz joan dira. Aldi berean,
botere publikoei jakinarazi zitzaien arloak eskaintzen dituen
enplegu aukerak handiak direla, batik bat toki erakundeen
esparruan.

Era berean, Europako kirol eta enpleguari buruzko
batzordearen agirian, kirola enplegu sortzaile modura aipatzen da
behin eta berriz.

Gure inguruan ere kirol enplegua hausnarketa bidea izan
da, batez ere indarrean dagoen Kirolaren 2004-2007 Euskal Plana
taxutzeko bide eman zuen eztabaida prozesuan87. Eta
zuzentasunez gai hau ez da tratatu modu kuantitatiboan bakarrik,
baizik eta arazo kualitatiboaren ardatza ere oso kontuan hartu da;
izan ere, “Euskadiko kirol arloko prestakuntza eta enpleguari
dagokionez, egoera nahiko korapilatsua hainbat arrazoi direla
eta… Aurreko joerak ikusita, argi dago gaur egungo sistemak...
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enplegu arazoak dituela88. Gai hau EAEko administrazio
publikoetako kezkarik handienetariko bat da…”. 

Halaber, kirolari buruzko euskal planak ezartzen du
Prestakuntza eta Enplegu Batzorde baten eraketa Kiroleko Euskal
Kontseiluaren barruan; batzorde horren zeregina zera izango da:
kirol prestakuntzaren arloan aurrera eramaten ari diren politikak
artikulatzea, horien egokitasuna eta arlo honetako lan
merkatuaren beharrizanetara hurreratzeko maila aztertzeko
asmoz. Horretarako, lan merkatuaren, enplegatzaileen eta
prestakuntza zentroen arteko harremanak ezartzeaz arduratuko
da; horrekin batera, enplegu eta kirol programa baten taxuketa
iragarri zen, kirolaren euskal sisteman enplegu berriak sortzeko
eta gaur egungo lanbideen egonkortasun eta bideragarritasun
ekonomikoari buruzko programak eratzeko, betiere lan harreman
marko orekatua garatzeko sustapen lana eginez89.

22.. EErrrreegguullaarriizzaattuu  bbeehhaarrrreekkoo  ddiissffuunnttzziiooaakk  eettaa
hhoorrrreettaarraakkoo  jjaarrrraaiibbiiddeeaakk

Toki erakundeek jarduera arlo honen sustapenaren aldeko
adierazpen politikoen testuingurua aprobetxatu behar dute udal
mailako kirol enpleguaren markoan egiaztaturiko arazoak
erregularizatzera jotzen duten proposamenak bultzatzeko.
Azterlan hau egin den bitartean, tokiko kirol arloko lan harremanen
sistemaren barruan hainbat eremu disfuntzional antzeman dira;
eremuok, besteak beste, ondorengo hauek dira:

• Lan izaerako harremanak lan zuzenbidearen arauei
ez lotzea eta berori gainditzen ahalegintzea beste lotura
batzuk erabiliz (kontratazio administratiboa, zerbitzuen
errentamenduaren itxura edo boluntarioak) eta “lan
legepekotasunari ihes eginez”.

• Jarduera iraunkorrak gauzatzeko orduan, aldi
baterako kontratu ereduak modu desegokian erabiltzea,
kontratazio mugagabeari dagozkion erantzukizunak
saihesteko asmoz.

• Langileen kontratazioan beste pertsona juridiko
batzuk jartzea, baina horien gaineko zuzendaritzari eutsiz,
benetako enplegatzaileari dagozkion erantzukizunei ihes
egiteko.

• Lan osasunaren arloko arautegiaren aplikazioa
aintzakotzat ez hartzea.

• Hitzarmen kolektiborik, akordiorik edo kirol arloko lan

89 Ildo honi jarraituz,
Europako ingururik
hurbilenera begiratzea
beharrezkoa da eta
Frantzian, esate baterako,
hartutako hainbat lan
neurriri jarraitzea, kirol
lanaren merkatuaren
berezitasunak kontuan
hartuta. Neurriok, besteak
beste, ondorengoak dira:
- Klubek eta kirol elkarteek
egindako kontratazioei
laguntzea, 25 urtetik
beherako gazteentzako
kontratuak %80an
finantzatuz, baldin eta
elkarteek edo klubek
garapen egitarau bat
aurkezten badute.
- Kirol arloarekin zerikusia
duten titulazioetako ikasleen
prestakuntzaren
txandakatzea bultzatzea eta
arlo honetan gero eta
aldakorragoak diren
merkatu beharrizanetara
egokitu behar diren
langileen jarraikako
prestakuntzari bultzada
ematea.
- Enplegu partzialak oso
bihurtzeko laguntza ematea,
hainbat enplegatzailek egin
ditzaketen eskaintzak
multzokatzen eta biltzen
ahaleginduz.
- Boluntarioen lana enplegu
bihurtzeko bultzada ematea
enplegatzaileen gizarte
zamak arinduz edo
ezabatuz, baldin eta
kopuruek maila zehatz bat
gainditzen ez badute.
- Arlokako negoziazio
kolektiboa bultzatzea.
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90 Kotizazioaren
kontzeptuak, baterako
ordainketa bakarra eginda
ere, ondorengo hauek dira:
kontingentzia arruntak, lan
ezbeharrak eta lanbide
gaixotasunak, langabezia,
soldata bermatzeko fondoa
eta lanbide prestakuntza.

harremanen berezitasunera egokitzen den sekzio zehatzik ez
egotea.

Hala eta guztiz ere, pentsatu beharra dago kalitatezko
kirol zerbitzuak, langile gaituez hornituak, eskaintzeko egoera
hauek guztiak erregularizatu behar direla. Zeregin hauetan
arduratzen diren langileen kualifikazioa handitzeko etengabeko
ahaleginek (arauturiko maila akademikoen arabera kirol arloaren
titulazio zehatzak eskatuz, hala nola Jarduera Fisikoaren
Zientzietako Lizentziatuak, Heziketa Fisikoko Diplomatuak..; edo
kirol titulazioen eremuan Kirolaren Euskal Eskolak zuzendutako
eduki komunak) beharbada ez dute behar besteko islarik
izango, baldin eta zerbitzu horiek ematen dituzten langileak
kontuan hartzeko asmorik ez badago, betiere araututako lan
baldintzei eta kalitatezko enplegu duin bati dagokienez.

Funtsean erregularizazio horrek ekarri behar du
enpresaren ardurapeko oinarrizko hiru arlotako lan arautegiari
lotzea; izan ere, horrela egin ezean, arazoak sortzen dira eta
gorago aipatutako “lan legepekotasunari” ihes egiten zaio;
oinarrizko hiru arlo horiek honako hauek dira: gizarte
segurantza, kontratu eredua nahiz lan baldintzak eta lan
osasuna. Hori dela eta, egoki iritzi diogu arlo hauetariko bakoitza
erregularizatzeko hainbat alderdi eta proposamen azaltzeari.

2.1. Erregularizazioa Gizarte Segurantzaren
arloan.

Gizarte kostuak, hots, Gizarte Segurantzari egiten
zaizkion kotizazioen zenbatekoak, hainbatetan argudio nagusiak
izaten dira arduradunek kotizazio horiek saihesten dituzten
kudeaketa (kanpoko zerbitzuak) edo kontratazio (kontratu
administratiboen edo zibilen itxurapean) moduak hauta ditzaten;
gainera, batzuetan bide zail eta korapilatsuak aukeratzen dituzte
eta beti ez daude erantzukizunetik salbu (hona hemen gogora
ekarri beharra dago erakunde publikoari eska dakizkiokeen
erantzukizun solidarioak, baldin eta kontratak betetzen ez
badira). Hortaz, erregularizazioa eta lan harremanak modu
egokian bideratu nahi izanez gero, komenigarria da kirol
kudeatzaileari Gizarte Segurantzaren kotizazioaren egituraren
eta horren zenbatekoen berri ematea.

2.1.1. Gizarte Segurantzaren kotizazioa.

Kotizatu beharreko zenbatekoa urtero-urtero
kotingentzia babestu bakoitzerako90 ezarritako kopuru edo tasa
(ikus hurrengo 2.1.1.1. atala) langile bakoitzari dagokion
kotizazio oinarrira (ikus 2.1.1.2. atala) aplikatzearen emaitza da,
modu honetara sartu beharreko kuotak zehaztuz.
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2.1.1.1. Kotizazio tasak

Gizarte Segurantzaren Araubide Arrunterako 2004rako
kotizazio tasak ondoko hauek izan ziren:

a) Kontingentzia arruntengatik: 100eko 28,3; kopuru
horretatik 100eko 23,6 enpresaren kontura da eta 100eko 4,7
langilearen kontura. 

b) Lan istripuengatik eta lanbide gaixotasunengatik:
100eko 10eko murrizketa aplikatuz, 2930/79 Errege Dekretuak
onetsitako Primen Tarifari buruzko kopuruak ezartzen dira,
betiere enpresaren kontura (esate baterako monitore edo
sorosle baten kasuan 100eko 3 gutxi gorabehera).

c) Langabezia: kontratazio mugagabea, denbora
partzialeko kontratu mugagabeak eta aldizkako finkoak sartuta,
bai eta iraupen zehatzeko kontratazioa ere, praktikaldiko lan
prestakuntzako kontratu, txandakako kontratu, lanean hasteko
kontratu eta bitarteko kontratuaren modalitateak kontuan
hartuta: 100eko 7,55; kopuru horretatik 100eko 6 enpresaren
kontura izango da eta gainerako zatia langilearen kontura. 

Iraupen zehatzeko kontratazioa lanaldi osorako: 100eko
8,3; kopuru horretatik 100eko 6,7 enpresa buruaren kontura eta
100eko 1,6 beharginaren kontura. 

Iraupen zehatzeko kontratazioa denbora partzialean:
100eko 9,3; kopuru horretatik 100eko 7,7 enpresa buruaren
kontura eta 100eko 1,6 langilearen kontura. 

d) Soldata Bermerako Fondoa: 100eko 0,4, enpresaren
kontura baino ez. 

e) Lanbide Prestakuntza: 100eko 0,7; kopuru horretatik
100eko 0,6 enpresari dagokio eta 100eko 0,1 langileari. 

2.1.1.2. Araubide orokorrean kotizatzeko oinarria

Aurreko tasak aplikatzeko hileko kotizazio oinarria
ondokoaren arabera zehaztuko da: langileak hilero-hilero
jasotzeko eskubidea daukan edo benetan jasotzen duen
ordainsari osoaren edo gordinaren arabera (aparteko
ordainketen hainbanaketa honen barruan sartuz).

Kotizazio oinarria zehazteko, ez dira zenbatuko
ondorengo kontzeptu hauei dagozkien kopuruak:

Heriotzagatiko kalte-ordainak eta lekualdaketa, etenaldi,
iraizpen eta karguaren utzarazteari dagozkienak. 

• Enpresak borondatez gauzatan emandako
produktuak.

• Gizarte Segurantzaren prestazioak. 
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• Aparteko orduak, salbu eta lan istripuen nahiz
lanbide gaixotasunen kotizaziorako.

Oinoharretan Gizarte Segurantzaren kostuen proiekzio
bat egiten da91.

2.1.1.3. Oinarri eta kotizazio mugak

Urtero-urtero kotizazioaren mugak ezartzen dira, betiere
kontingentzia desberdinetarako kotizazioaren “gutxieneko eta
gehieneko oinarriak” finkatuz.

Kontingentzia arruntak: gutxieneko eta gehieneko
oinarriak langileen kategoriaren arabera finkatzen dira, kotizazio
taldeei jarraituz; edozein kasutan ere, guztietarako gehieneko
oinarria 2731,50 eurokoa da eta gutxienekoa 537 eurotik 800 euro
ingurura, kategorien arabera.

Lanbide kontingentziak: langile guztientzako gehieneko
eta gutxieneko muga bat dago, euren kotizazio taldeak alde
batera utzita. 2004rako gehieneko muga 2.731,50 eurokoa izan
zen hilean eta gutxieneko muga 537,30 eurokoa hilean (572,70
euro/hilean, 2004ko uztailaren 1etik aurrera. 

2.1.1.4. Kuoten murrizketa edo hobaria

Hobari honen helburua da honako hauxe da: langile
kolektibo batzuen kontratazioa bultzatzea eta sustatzea, Gizarte
Segurantzari ordaindu beharreko kuoten gaineko kopuru
murriztaile batzuk aplikatuz.

Kontingentzia arruntengatiko enpresa kuotaren 100eko
50eko hobaria aplikatuko da (kuoten proiekzioen adibidean ikus

91 Sorosle modura lan
egiten duen aldizkako
langile finko baten kotizazio
oinarri modura 1.000 euro
hartuz (ordainsari gordinak,
soldaten hainbanaketak eta
guzti), zenbateko horri
kontingentzia bakoitzari
dagozkion tasak aplikatu
behar zaizkio; horrela bada,
enpresaren kasuan
ondorengo kopuru hauek
dira:

Kotizazio
taldea Lanbide kategoriak

Ingeniariak eta lizentziatuak, zuzendaritzako
langileak, Langileen Estatutuaren 1.3.c)
artiukularen sartuta ez daudenek

Ingeniari teknikoak, perituak eta laguntzaile
titulatuak
Administrazio eta tailerreko buruak

1

2

3

Gutxieneko
oinarriak / hilean

Euroak

799,80

663,60

576,90

Gehieneko
oinarriak / hilean

Euroak

2731,50

2731,50

2731,50

Kotizatzeko gutxieneko eta gehieneko 2004ko oinarriak, kontingentzia arruntak direla eta

4
5
6
7

8
9

10

11

Titulurik gabeko laguntzaileak
Ofizial administrariak
Menpekoak
Administrari laguntzaileek

Lehenengo eta bigarreneko ofizialak
Hirugarreneko ofizialak eta espezialistak
Peoiak
18 urtetik beherako langileak, kategoria
edozein izanagatik erer

572,70
572,70
572,70
572,70

Euros/egun
19,09
19,09
19,09

19,09

2731,50
2731,50
2731,50
2731,50

Euros/egun
91,05
91,05
91,05

91,05

Kontingentziak
Arruntak
Lan istripuak eta lanbide
gaixotasunak
Langabezia
Soldata Bermatzeko Fondoa
Lanbide Prestankuntza

Tasa
23,6%

4%

6%
0,4%
0,6%

 Zenbatekoa
   236 €

  40 €

  60 €
    4 €
   6 €

Enpresaren kuota osoa:  346 euro
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daitekeen eta kotizazio tasetatik ondorioz daitekeen moduan,
kotizaziorako kapitulu nagusia), ekitaldi bakoitzean 100eko 10
handituta, betiere kontratu mugagabea, 60 urte edo gehiago eta
enpresan 5 urte edo gehiagoko antzinatasuna dituzten langileen
kasuan. 

Era berean, amatasunagatik edo seme-alabak
zaintzeagatiko eszedentziagatik etendako emakume langileen
lan kontratu mugagabeek edo iraupen zehatzekoek, bai eta
iraupen zehatzeko edo aldi baterako kontratuak mugagabe
bihurtzeak ere, kontingentzia arrunten enpresa kuotan hobari
bat jasotzeko eskubidea emango dute; hobari hori 100eko
100ekoa izango da amatasunagatik edo seme-alabak
zaintzeagatiko eszedentziagatik etendako emakume langileak
lanean berriro hasi eta hamabi hilabeteko epean.

2.1.1.5. Denbora partzialeko kontratuen kotizazio
ezaugarriak

Zalantzarik gabe, denbora partzialeko prestazioak tokiko
kirol enpleguaren markoan ohiko gaia dira eta berezitasun
honek kotizazio arau bereziei buruz hitz egitea dakar. Horrela,
kontingentzia arruntei dagokien hileko kotizazio oinarria
zehaztearen inguruan aipatu beharra dago ordu arrunt eta
osagarriak direla-eta sortutako ordainsari gordinak zenbatuko
direla, hau da, kotizazioko hilean jasotako ordainsari guztiak
aintzat hartuko dira, alde batera utzita ea egunean, astean edo
hilean jaso diren; gainera, ordainsari horiei erantsi behar zaie
asteko atsedena, jaiegunak eta aparteko ordainsariak direla-eta
dagokien zati proportzionala. Gorago aipatutakoaren arabera
kalkulaturiko hileko kotizazio oinarria hileko gutxieneko kotizazio
oinarria (benetan lan egindako ordu kopurua ondoko taulan
ezarritako ordutegi oinarriaz biderkatuz ateratakoak) baino
txikiagoa balitz edo lanbide kategoriako talde desberdinentzat
modu orokorrean ezarritako gehieneko oinarria baino
handiagoa, kotizazio oinarritzat horiek eta hauek hartuko dira,
hurrenez hurren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Ingeniariak eta lizentziatuak
Ingeniari teknikoak, perituak eta laguntzaile titulatuak
Administrazio eta tailerreko buruak
Titulaziorik gabeko laguntzaileak
Ofizial administrariak
Menpekoak
Administrari laguntzaileak
1. eta 2.eko ofizialak
3.eko ofizialak eta espezialistak
18 urteko edo hortik gorako langileak, kualifikatu barik
18 urtetik beherako langileak, euroen lanbide edozein
izanagatik ere

4,01
3,32
2,89
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85

2,85

Kotizazio
taldea Lanbide kategoriak

Gutxieneko
oinarria / ordua

Euroak
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Lan istripuengatiko edo lanbide gaixotasunegatiko
kotizazio oinarriak zehazteari dagokionez, bai eta langabezia,
soldata bermatzeko fondo eta lanbide prestakuntzagatikoak ere,
kontingentzia arruntetarako erabiltzen diren arau berberak
aplikatuko dira. Modu honetara lortutako oinarria ezin da sekula
izan 2.731,50 eurotik gorakoa hilean, ez eta 2,67 eurotik
beherakoa ere, lan egindako ordu bakoitzeko (2,85 eurokoa,
2004ko uztailaren 1etik aurrera).

Oinoharrean azaltzen da kostuen proiekzio bat92.

Langileak bere zerbitzuak ematen dituenean enpresa
bitan edo gehiagotan denbora partzialeko kontratazio
araubidean, horietariko bakoitzak langileak jasotako ordainsarien
arabera kotizatu behar izango du. Jasotako ordainsariak batu eta
Gizarte Segurantzaren gehieneko kotizazio muga gainditzen
bada, berori banatu behar izango da langileari enpresa
bakoitzean emandako ordainsarien proportzioaren heinean.

2.2. Kontratuaren eta lan baldintzen
erregularizazioa.

Izaera desberdinetako kontratuen bitartez (kontratu
zibilak, administratiboak eta abar) lan legepekotasunetik ihes
egitea zilegia da, baldin eta prestazioaren izaera estaldura
formalarekin bat badator. Hala eta guztiz ere, jadanik ikusi dugu
lan legepekotasunetik kanpoko itxura hori formala baino ez dela
kasu askotan eta apaindura juridiko horren azpian dauden
prestazioen benetako izaera lan legepekoa dela. Jakina denez,
horrek behartzen du lan zuzenbideak arauturiko kontratu
modalitateen itzalpean dauden kontratuak sinatzera,
antolamendu juridikoak ezarritako baldintzei eta kasuei lotuz
betiere. Hortxe dago sistemarekin sortzen den beste porrot bat;
izan ere, kontratazio mugagabearen eredua saihesten da aldi
baterako kontratazioaren alde eginez, baina azken hori
erabiltzeko legez ezarritako arrazoiak bete gabe, administrazioak
ez baitira lotura iraunkorreko loturak ezartzearen oso aldekoak.
Atal honi dagokionez, hasiera batean ohartarazi beharra dago
beharrezkoa dela kontratu eredu bakoitza modu egokian
erabiltzea, betiere kontratuaren xedea aintzat hartuta (lan edo
zerbitzu jakin baterako kontratua, ekoizpenaren
inguruabarrengatiko kontratua edo bitarteko kontratua).

Guztiarekin ere, aurreko oharra gorabehera, kirol
enpleguaren arloan nolabaiteko interesa duen bide bat ebaki
beharra dagoelakoa daukagu; bide horrek aldi baterako
kontratazioari tarte bat zabaltzen dio, batez ere adin gazteko
langileekin lan loturak hitzartzeko asmoa dagoenean eta monitore,
kirol irakasle edo sorosle modura edo, kualifikazio handiagoko
kasuetan ere, kirol koordinatzaile modura jarduteko zeregina

92 Aerobic irakasle modura
lan egiten duen denbora
partzial eta iraupen
zehatzeko langilea izan eta
hilean 60 ordu eman eta
beraren ordainsari gordinak
(horien barruan ordainketen
hainbanaketa, jaiegun eta
atseden egunetako zati
proportzionala) 600
eurokoak izan badira,
enpresa kuota ondoko hauxe
izango da: 

Kontingentziak
Arruntak
Lan istripuak eta
lanbide gaixotasunak
Langabezia
Soldata bermatzeko Fondoa
Lanbide Prestakuntza

Tasa
23,6%

4%

7,7%
0,4%
0,6%

 Zenbatekoa
141,6 €

  24 €

  46,2 €
    2,4 €
    3,6 €

Guztira:   217,8 euro
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eskaintzen zaienean. Bide hori prestakuntzako kontratu
modalitateetan dago: pratikaldiko kontratua eta prestakuntza
kontratua; horrela bada, kontratu hauek aldi baterako
kontrataziorako beharrizanak bete ditzakete. Hurrengo atalak,
beraz, prestakuntza kontratu hauen ingurukoak dira.

2.2.1 Praktikaldiko lan kontratua (Langileen
Estatutuaren 11.2. artikulua eta 488/1998 Errege
Dekretua):

Modalitate hau unibertsitateko titulazioa (Jarduera
Fisikoko Zientzietako Lizentziatua edo Heziketa Fisikoko
Diplomatua), maila ertaineko eta goi mailako lanbide prestakuntza
edota titulu baliokideak dituzten langileei zuzenduta dago.

Jakina denez, aurrera eraman beharreko eginkizunek
ikasketei lotutako gaiekin zerikusia izan beharko dute, baina
egokitzapen hori ia automatikoa izango da; izan ere, kontratazioa
udaleko kirol zerbitzuen markoan gauzatuko da (bestelako kontua
izango litzateke kontratazioa egindako ikasketekin zerikusia ez
duten zerbitzuetarako egingo balitz, kasu baterako etxerik etxeko
gizarte laguntza).

Kontratua ikasketak amaitu eta hurrengo lau urteko
epearen barruan egin beharra dago.

Hitzarmen kolektiboek kontratuaren gaia diren postuak,
taldeak, mailak edo kategoriak ezar ditzaketen neurrian, egokia
izango litzateke aukera horretaz baliatzea kontratu lanabes horren
enpleguaren legebidezkotasuna itunaren bidetik egonkortzeko.

Kontratu honen iraupena ezin da 6 hilabetetik beherakoa
izan, ez eta urte 2tik gorakoa ere; beraz, aldi baterako kontratua
izango da, baina ez zaio arrazoi bati lotzen, iraupen zehatzeko
kontratuen kasuan gertatzen den bezala. Jakina denez,
gehieneko epe hori betetzen denean, kontratua iraungiko da eta
erakundeak langile berri bat kontratatu ahal izango du edo
praktikaldian kontrataturiko lan harremanari egonkortasuna eman
ahal izango dio. Kasu horretan, praktikaldiaren iraupena
antzinatasunen ondoreetarako zenbatu behar izango da.

Ordainsariak ere modalitate honetako enplegua
bultzatzeko beste erakargarritasunetariko bat dira, nahiz eta
ikuspuntu sindikal batetik oso elementu kritikoa izan. Printzipioz
hitzarmen kolektiboan ezarriko dira eta, horrelakorik ezean,
soldata ezin da izan postu bera edo baliokidea betetzen duen
langile batentzat hitzarmenak finkatzen duen soldataren %60tik
behera edo %75etik behera, lehenengo eta bigarren urtean,
hurrenez hurren, betiere kopuru horiek lanbidearteko gutxieneko
soldatatik beherakoak ez direnean.
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Gizarte Segurantzari egin beharreko kotizazioa ere interesgarria
da; izan ere, lanaldi mota (osoa edo partziala), titulazioa edo
lanbide kategoria gorabehera, hilean kuota bakarra izango da,
2004. urtean modu honetara banatua, betiere enpresa buruari
dagokionez:

2.2.2. Prestakuntza kontratua (Langileen Estatutuen
11.2. artikulua eta 488/1998 Errege Dekretua):

Kontratu honen xedea zera da: beharrezko prestakuntza
teoriko eta praktikoa eskuratzea, lanbide batean jarduteko,
adibidez monitore, sorosle edo kirol irakasle modura.

Kontratua 16 urtetik gorako eta 21 urtetik beherako
langileei egin dakieke, baldin eta praktikaldiko kontratua egiteko
titulaziorik ez badute (adin mugek ez diete kolektibo batzuei
eragiten, hala nola iraupen luzeko langabetuei edo
prestakuntzarik gabeko etorkinei, betiere 12/2001 Legearen
arabera).

Modalitate honek, aurrekoak bezala, arrazoirik gabeko
aldi baterako izaera dauka. Ezin da izan sei hilabetetik beherakoa,
ez eta urte bitik gorakoa ere, baldin eta arlokako hitzarmen
kolektiboaren bitartez bestelako iraupenik ezartzen ez bada; hala
ere, sekula ezin izango da 3 urtetik gorakoa izan. Gehieneko
iraupena agortuta, langilea ezin izango dute berriro ere modalitate
honen pean kontratatu, lanbide edo ogibide horretako
prestakuntza eskura dezan.

Kontratu mota honek hainbat prestakuntza betebehar
dakarzkio enplegatzaileari; batzuetan kontratua gehiago
erabiltzeko oztopo gisara ikusten diren arren, kirol enpleguaren
arloan aukera modura ikus litezke. Zehatzago esateko, gaztea
prestatzeko lanari hitzarmenean edo legerian gehienez ezarritako
lanaldiaren %15etik beherakoa ezin izan daitekeen tarte bat
eskaini behar zaio. Eta bete beharreko postuarekin zerikusia izan
behar duenez gero, kirolaren arloan entrenatzailea, teknikaria,
prestatzailea, monitorea, soroslea eta abar izateko ikastaroak
egiteko aukera zabaltzen da, aldi berean zerbitzuaren kalitatea
hobetuz.

Ordainsaria langile zehatz hauentzat hitzarmenean
ezarritakoa izango da eta sartutako denboraren arabera ezin
izango da lanbidearteko gutxieneko soldatatik beherakoa izan.

Kontingentziak
Arruntak
Lan istripuak eta lanbide
gaixotasunak
Langabezia
Soldata bermatzeko Fondoa
Lanbide Prestakuntza
Guztira

Tasa
23,6%
4%

7,7%
0,4%
0,6

Zenbatekoa
141,6 euro
  24 euro

  46,2 euro
  2,4 euro
  3,6 euro
217,8 euro
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Gizarte Segurantzari egin beharreko kotizazioari
dagokionez, aurreko kasuan legez, hilean kuota bakarra ordaindu
behar da, 2004. urtean modu honetara banatua, betiere enpresa
buruari dagokionez:

2.2.3. Lan baldintzekin zerikusia duten beste gai batzuk:
hitzarmen kolektiboak.

Azterlan honetan hitzarmen kolektiboek duten potentziala
behin eta berriz aipatua izan da, betiere arauzko baldintza
orokorrak arlo zehatzari egokitzeari dagokionez. Egia esan,
beharrezko lanabesa da lan arau orokorrak langileen eta toki
erakundeen berezitasun eta premien arabera moldatu ahal
izateko. Horrela, ez dago zalantza izpirik ere kirol enpleguaren
berezko ezaugarriak daudela esaten dugunean: lanaldian
funtsean fisikoak diren zereginetan jardutea (kasu baterako
aerobic irakasleak), kirol instalazioetako irekiera, lana gaueko
ordutegian eta asteburuetan kontzentratzea, toki erakundeek kirol
modalitate batzuetara eta besteetarako moldagarriak diren kirol
irakasleak edukitzeko premia, eginkizunen balioaniztasuna, aldi
baterako kontratuak erabiltzeko kasuak mugatzeko beharrizana,
kirol langileen kasuan lan arropak dituen berezitasunak, denbora
partzialeko eta aldizkako lan finkoa ugaria izatea, kontraten
oinordetza, kudeaketa moduak, langileen etengabeko
prestakuntza eta abar. Laburbilduz, kirol zerbitzuetako lanaren
espezialitate hauek eta beste batzuk ere sumatu dira eta une
honetan kirol enpleguaren beste eremu geografiko eta arlokako
batzuetan erregulatzen hasi dira, hitzarmen kolektiboen bitartez93;
hitzarmenok hutsuneak dituzten eremuak betetzen dituzte, gizarte
gatazkak eta gatazka juridikoak saihestuz. Hori guztiori dela eta,
gai hau hausnarketa bidea izango beharko litzateke tokiko kirol
kudeatzaileen kasuan ere, zeren eta Bizkaiko toki erakunderik
gehienek aplikaturiko hitzarmenak toki administrazio osoari
baitagozkio, batez ere Eufaleba izenekoa, eta ez datoz bat arlo
honetako berezitasunekin.

2.3. Lan arriskuen prebentzioaren arloko erregulariza-
zioa.

Dagoeneko aipatua izan da udaletako kirol zerbitzuek arlo
honetan dituzten hutsuneak, betiere Bizkaiko hainbat udaletako
kirol arduradunek betetako inkestetan adierazitakoaren arioan.

93 Ildo honi jarraituz,
berretsi beharra dago
Espainiako Estatuko Kirol
Instalazioetako I. Hitzarmen
Kolektiboa onetsi dela;
hitzarmen horrek kirol
zerbitzuen prestazioa
xedetzat duten enpresa
guztien baldintzak arautzen
ditu, zerbitzuak instalazio
publiko zein pribatuetan
emanagatik ere; era berean,
esan beharra dago beste
erakunde publiko edo
pribatuetako kirol zerbitzu
eta ekipamenduak
kudeatzeko enpresen eta
erakunde pribatuen arlorako
hitzarmen kolektiboa
indarrean dagoela (NAO,
2002ko abenduaren
27koa).

Kontingentzia arruntengatik
Lanbide kontingentziengatik
Soldata Bermatzeko Fondoa
Lanbide Prestakuntza
Guztira

25,83 euro
3,56 euro
1,98 euro
1,09 euro
32,46 euro
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Honen inguruan eta ohar bakar gisa, azpimarratzekoa da hainbat
udalen artean mankomunitate mailako prebentzio zerbitzuak
elkarbanatzeko legezko aukera dagoela, indarreko legeriak,
erantzukizun handiak hartzeko zigorraren pean, exijituriko
arriskuen ebaluazioa eta prebentzio planak egin daitezen.
Mankomunitatearen formula horrek, kostuak murrizteaz gainera,
toki erakundeei esperientziak eta prebentzio jarduerak hedatu eta
elkarbanatzeko aukera ematen die.

Arlo honetako zuzeneko kudeaketatik eta arautegi hau
erakundearen menpeko langileei aplikatzeko betebeharretatik
haratago, ohartarazi beharra dago guztiz garrantzitsua dela
instalazio publikoetako kontratek edo emakidadunek horiek
beteko dituztela zaintzea, betiere toki erakundea ez-betetzeen
arduradun solidarioa izango dela kontuan hartu behar delako.

beharra dago beste erakunde publiko edo pribatuetako kirol
zerbitzu eta ekipamenduak kudeatzeko enpresen eta erakunde
pribatuen arlorako hitzarmen kolektiboa indarrean dagoela (NAO,
2002ko abenduaren 27koa).


