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Hernani, 2022ko abenduaren 14a 
 
 
ENPRESAREN BETEBEHARRAK   

Indarrean dagoen legediaren arabera, enpresek honako betebehar hauek dituzte:  

1) Merkataritza Erregistroan izena ematea  

- Sozietatearen eraketa-titulua: enpresa bat eratzen denean, beharrezkoa da 
sozietatearen eraketa-titulua Merkataritza Erregistroan inskribatzea, titulua 
sinatu eta 15 eguneko epean. Hori egin ezean, enpresa sozietate irregular bat 
izango da, eta, hortaz, ez du izango nortasun juridikorik. 

- Sozietatearen aldaketak: adibidez, helbide soziala, administratzaileak, 
botereak, kapital-handitzeak eta-murrizteak, etab. 

2) Lan-arriskuen prebentzioa: beren ardurapeko langileak dituzten enpresek lan-
arriskuen prebentziorako plan bat egin behar dute. Horrez gain, beharrezkoa da 
lan-arriskuen prebentziorako plana etengabe kontrolatzea eta zaintzea, inongo 
arriskurik egon ez dadin. 

3) Datu pertsonalak babestea: enpresek nahitaez bete behar dute Datu 
Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerako 3/2018 Lege 
Organikoa. Hala, enpresek behar bezala zaindu eta babestu behar dituzte beren 
langile eta bezeroen datu pertsonalak.  

Datu pertsonalak behar ez bezala erabiltzea zigortuta dago Zigor Kodean; hori 
dela eta, enpresek arreta eta kontu berezia ezarri behar dute beren bezero eta 
langileen datuak kudeatzeko orduan. Kudeaketa hori adituek egitea da 
aukerarik onena.  

4) Langileei soldata ordaintzea, Gizarte Segurantzan hilero kotizatzea eta 
PFEZaren hiruhilekoko atxikipena soldatan.  
 

5) Enpresaren kontabilitatea: enpresek hiru kontu-liburu bete behar dituzte 
nahitaez. Kontu-liburuetan, eguneroko eragiketa guztiak bildu behar dira, aldi 
batez, baita enpresaren inbentarioa ere. Enpresariak gordeko ditu liburuok eta 
dagozkien egiaztagiriak, eta, ekitaldi ekonomiko bakoitzaren ondotik, 
Merkataritza Erregistroan inskribatu beharko du. 

 

6)  Zerga-betebeharrak: Enpresek dagozkien zerga-betebeharrak bete behar 
dituzte. 

 



 
LAN-ARLOA – Enpresaren lan-betebeharrak   

 
Urtero bezala, eta edozein lan-ikuspenetan sor daitezkeen arazoak saihesteko, 
gogorarazten dizuegu beren ardurapeko langileak dituzten enpresek honako lan-
betebehar hauek dituztela, besteak beste. 
 
Aipaturiko erregistroak ez betetzeak diru-zigor handiak ekar ditzake. 
 

- ENPRESAREN LAN-EGUTEGIA: enpresak lan-egutegi bat egin behar du, urtero, 
eta lantoki bakoitzean ikusteko moduan ipini.  

 
Dokumentu horretan, langileen ordutegia, urteko lanaldia, eta lanegun, jaiegun, 
atseden-egun eta egun baliogabeen banaketa azaldu daiteke, legezko edo 
adostutako gehieneko lanaldiaren arabera. 

- SOLDATAK: gogorarazten dizuegu hitzarmen kolektibo gehienak zaharkituta 
daudela; beraz, hitzarmenak eguneratzea onartuz gero, enpresak behartuta 
daude langileak jaso ez dituen atzerapenak ordaintzera.  

Alde horretatik, eta zenbateko handiak ordaindu beharrik ez izateko, enpresak 
aukera dauka KPIa igotzeko, hitzarmenaren kontura. Gomendatzen dizuegu 
KPIa igo nahi izanez gero aldez aurretik BRINTZAri jakinarazteko, denbora 
nahikoarekin. 

- LANALDIA ERREGISTRATZEA: 2019ko apirilaren 5ean onartutako 8/2019 Errege 
Dekretu Legearen arabera, enpresa guztiak behartuta daude langile guztiak zer 
ordutan sartzen eta irteten diren erregistratzera, haien kontratua gorabehera. 

Araudiarekin bat eginez, erregistroak langileen, lege-ordezkarien eta Lan 
Ikuskaritzaren esku egon behar du lantoki guztietan. 

Erregistroko datuak lau urtean gorde behar dira. 

- LAN-KONTRATUAK: abenduaren 28ko lan-erreformarako larrialdiko neurriei 
buruzko 32/2021 Errege Dekretu Legearen xedea lanaren behin-
behinekotasuna saihestea da, eta, horretarako, kontratu mugagabeak sustatu 
nahi dira. 

*Kontratu mugagabea: lan-prekaritatea eta enpleguaren behin-behinekotasuna 
amaitu daitezen, araudi berriak arau orokor gisa ezarri du kontratu 
mugagabea, eta oso baldintza zehatzetan bakarrik onartuko da aldi baterako 
kontratuak egitea.  

*Kontratu finko ez-jarraitua: arau berriak ezarri dira kontratu finko ez-
jarraituetarako. Hona hemen ezaugarri batzuk: 

 Sasoikako lanetarako. 



 Noizean behingo prestazioetarako, hots, epe jakinak, zehaztuak edo 
zehaztugabeak dituztenetarako. 

Enpresaren ohiko jardueraren barnean merkataritza- edo administrazio-
kontratu batekin ematen diren prestazioak. 

*Aldi baterako kontratua: 2022az geroztik, aldi baterako bi kontratu mota 
arautu dira: ekoizpen-arrazoien ondoriozkoa eta langile baten ordezkapenaren 
ondoriozkoa. Horrenbestez, obra- eta zerbitzu-kontratua desagertu da. 

*Eraikuntza-sektoreko kontratuak: eraikuntzaren-sektorean, obra bati lotutako 
kontratu mugagabeak desagertu dira, eta, halakoen ordez, kontratu 
mugagabea ezarri da ohiko kontratu gisa. 

- BERDINTASUN-PLANA ETA GENEROAREN ARABERAKO SOLDATA-
ERREGISTROA: berdintasun-plana nahitaezkoa izatea progresiboki ezarri da, 
eta idatziz aurkezteko betebeharra 50 langileko edo hortik gorako enpresei 
dagokie. 

Hala eta guztiz ere, kontuan izan behar da dokumentu horren xedea gizon-
emakumeen arteko desberdintasun- eta diskriminazio-hesiak ezabatzea eta 
tratu- eta aukera-berdintasuna ziurtatzea dela; alegia, enpresak idatzizko planik 
izateko betebeharrik ez badu ere, nahitaezkoa da Lan Ikuskaritzan ziurtatzea 
enpresan tratu-berdintasuna betetzen dela.  

Soldata-erregistroari dagokionez, berriz, 2019ko martxoaren 8az geroztik 
nahitaezkoa da enpresa guztientzat, langile kopurua gorabehera. 

- LAN-JAZARPENAREN GAINEKO PLANA: beren ardurapeko langileak dituzten 
enpresa edo autonomo guztien betebeharra da lan-jazarpenaren aurkako 
protokolo bat izatea, langile kopurua edo fakturazioaren neurria gorabehera. 

- LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA: gogorarazten dizuegu Lan Arriskuen 
Prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 31. artikuluan xedatutakoari 
jarraituz enpresa guztiak behartuta daudela beren lantokian babes eraginkorra 
ziurtatzera laneko segurtasunari eta osasunari dagokienez.  

Lan Ikuskaritzak, prebentzioaren ikuspegitik, honako hau eskatzen du: 

1. Prebentzio-zerbitzuarekiko kontratua 
2. Lan-medikuen azterketak 
3. Langileen prestakuntza eta informazioa 

 
- LANEKO LEKUALDATZEEN BERRI EMATEA: egoitza Espainian duten eta langileak 

aldi baterako lekualdatu nahi dituzten enpresetako langileek –beren kontura zein 
besteren kontura aritzen direnek– horren berri eman beharko diote Gizarte 
Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren Probintzia Zuzendaritzako edo dagokion 
administrazioko aginpideari. 



 

- NAHITAEZKO ASEGURU KOLEKTIBOAK: hitzarmen kolektibo batzuetan, 
nahitaez kontratatu behar dira istripuengatiko eta ezintasun iraunkorrengatiko 
aseguru kolektiboak langileentzat, haien egonkortasun ekonomikoa eta lasaitasuna 
ziurtatzeko. 

Urraketarik gerta ez dadin, gogorarazten dizuegu Gipuzkoako hitzarmen kolektibo 
hauetan besteak beste beharrezkoa dela aseguru kolektiboak kontratatzea: 

Elikagaien industria eta merkataritza  

Mahatsaren industria eta merkataritza  

Farmazia-bulegoak  

Ostalaritza  

Ostalaritza eta ostatuak  

Merkataritza oro har  

Farmaziak 

Ikus-entzunezko ekoizpena 

Irakaskuntza 

Ikuskizun- eta kirol-aretoak 

Aseguru-bitartekaritza 

- GEROA: GEROA sisteman, langileek, lan-bizitza guztian zehar beren enpresekin 
partekaturiko ahalegin txikien bitartez, beren pentsio osagarria eratzen dute. 

Langileek erretiroa hartzean, desgaitasunen bat izatean edo hiltzean, GEROAk haien 
pentsioak osatzen ditu. 

Gipuzkoan, GEROAko partaide dira industria-sektore hauek, besteak beste: 

 

- Industria siderometalurgikoa 
- Eraikuntza eta herri-lanak 
- Altzarien merkataritza 
- Ehunkien merkataritza 
- Metalaren merkataritza 
- Ikuskizun- eta kirol-aretoak 
- Ofizinak eta bulegoak 
- Merkataritza oro har 



Akordioek ezartzen dute sektore horietako enpresa eta langileen ekarpenak 
nahitaezkoak direla. 

LAN-ARLOA – Metalaren sektorea 
 

- DERRIGORREZKO PRESTAKUNTZA METALAREN SEKTOREAN: gogorarazten 
dizuegu 2017an Metalaren Sektoreko II. Estatu Hitzarmen Kolektiboa indarrean 
sartu zenetik metalaren sektoreko langile guztiek (eraikuntza-lanetan aritzen 
direnak zein aritzen ez direnak) gutxieneko prestakuntza behar dutela lan-
arriskuen prebentzioaren arloan. 

 
Prestakuntza horrek maila guztiei eragiten die: zuzendaritza, bulego-langileak, 
ekoizpena eta mantentze-lanak. 
 
Zuen enpresan langile guztientzako prestakuntza gauzatu ez baduzue, jar 
zaitezte gurekin harremanetan, eta gaiari buruzko aholkularitza emango 
dizuegu.  

 
- ENPRESA AKREDITATUEN ERREGISTROA: gogorarazten dizuegu eraikuntza-

sektoreko azpikontratazioa arautzeari buruzko urriaren 18ko 32/2006 Legea 
garatzen duen abuztuaren 24ko 1109/2007 Errege Dekretuaren arabera 
eraikuntza-obra batean lan egiteko kontratatu edo azpikontratatu nahi duten 
enpresa guztiek Enpresa Akreditatuen Erregistroan izena emanda egon behar 
dutela. 

 
LAN-ARLOA – 2023ko lan-egutegia   

Lan Zuzendaritza Nagusiak 2022ko urriaren 7an 2023ko lan-jaiegunei buruz 
argitaratutako Ebazpenaren arabera, 12 jaiegun nazional izango dira 2023ko lan-
egutegian; haietariko 9 lurralde osoan ospatuko dira, eta gainerako 4rak, berriz, beste 
batzuekin ordezkatu daitezke. 

EAEn, hamabi jaiegun hauek izango ditu 2023ko lan-egutegiak: 

 Urtarrilaren 6a (Errege Eguna) 
 Apirilaren 6a (Ostegun Santua) 
 Apirilaren 7a (Ostiral Santua) 
 Apirilaren 10a (Pazko astelehena) 
 Maiatzaren 1a (Langilearen Eguna) 
 Uztailaren 25a (Santiago eguna) 
 Abuztuaren 15a (Ama Birjinaren Jasokundea) 
 Urriaren 12a (Espainiako jai nazionala) 
 Azaroaren 1a (Domu Santu eguna) 
 Abenduaren 6a (Konstituzioaren eguna) 
 Abenduaren 8a (Sorkunde Garbia) 
 Abenduaren 25a (Eguberri eguna) 



Egun horiez gain, beste bi jaiegun gehitu behar dira, udal eta aldundiek erabaki 
beharrekoak. 

Gipuzkoako lurralde historikoan, honako hauek izango dira 2023ko tokiko jaiegun 
ordaindu, ez-berreskuragarri eta lan-ondorioei begira baliogabeak: 
 

- Uztailaren 31, San Inazio Loiolakoa, Gipuzkoako lurralde historiko osoan. 
- Gipuzkoako lurralde historikoko herri bakoitzari dagokion jaieguna. Hernanin, 

ekainaren 24a, San Joan eguna. 
 
LAN-ARLOA – Lan Ikuskaritzaren kanpainak (2023)   

2023rako Lan Ikuskaritzako eta Gizarte Segurantzako Plan Estrategikoak ezartzen du 
Lan Ikuskaritzaren jarduera honako arlo hauetan ardaztuko dela: 

- Immigranteak lan-munduan sartzea eta integratzea (atzerritarrak)  
- Laneko osasuna eta segurtasuna  
- Lan-arriskuen prebentzioa 
- Berdintasuna, ez-diskriminazioa eta lan-jazarpena 
- Aldi baterako kontratuen gaineko kontrola 
 
Urraketarik eginez gero, zigor handiak ezarri ahalko dira, egoera irregularrean dagoen 
langile bakoitzarekin egindako urraketa bakoitzari aplikatuta. 
 
LAN-ARLOA – Ohiko galderak   

* 2022AN EGIN GABEKO OPORRAK  

Urtea amaitu da, eta zure langileetako batek ez ditu opor-egun guztiak egin. Ba al du 
eskubiderik opor-egunok 2023an egiteko? 

Langileek eskubidea dute lan egindako urte bakoitzeko 30 egun naturaleko oporraldia 
izateko (edo hitzarmenak ezarritako opor-egunen kopurua izateko). Abenduaren 
31rako langileren batek urte horretako opor-egun guztiak egin ez baditu, bertan 
behera geratuko da egun horiez gozatzeko aukera. Izan ere: 

 Opor-egunak dagozkion urte naturalean egin behar dira.  
 Langileak ezin dio enpresari inongo diru-saririk eskatu gozatu gabeko egun 

horien truke.  

Nolanahi ere, onartzen da enpresariak bere borondatez langileei aukera ematea urte 
batetik bestera oporrak metatzeko. Halakoak idatziz jaso beharko dira, eta, ezohikoa 
bada, espresuki adierazi beharko da ez dela etorkizunean berriz halakorik gertatuko, 
borondatezko aukera hori etekin handiagoko aukera bihur ez dadin. 



Salbuespen gisa, langileek 2022an egin gabeko oporrak egin ahalko dituzte baldin eta 
ezintasun osoko egoera bat suertatu bazitzaien osoki edo partzialki beren opor-
egunekin batera (eta horrenbestez ez bazuten oporrak hartzeko aukerarik izan).  

* SOLDATA-HOBEKUNTZAK  

Posible al da borondatezko soldata-hobekuntza bat konpentsatzea edo xurgatzea 
hitzarmen berri baten aplikazioaren ondoriozko soldata-igoerekin? 

Langile batek hitzarmenak dioenaz harago kobratzen badu nominan borondatezko 
hobekuntza finko bat daukalako eta lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS) edo 
hitzarmeneko soldata emendatzen badira, oro har, ez zaio soldata igo behar (non eta 
aplikatzekoa den hitzarmenak aurkakoa ez dioen). Langileek gutxienekoa baino 
goragoko soldatak kobratuz gero, soldata-konpentsazioaren bidez orekatu daitezke 
igoera horiek. 

Konpentsazioa soilik soldata-kontzeptu homogeneoetan da bideragarria, hau da, 
ordainsari-kontzeptu berdinak edo antzekoak ordaintzen dituztenetan. Ezin dira 
nahasi homogeneotasunaren kontzeptua eta funtsezko berdintasuna. Nahikoa da bi 
kontzeptuok (zer kopuru konpentsatu nahi den eta zer kopuru erabili nahi den 
elementu konpentsatzaile gisa) soldata-osagarrien multzo berean edo oinarrizko 
soldatan bertan biltzea. 

Auzitegi Gorenak duela gutxi emandako epai batean, borondatezko hobekuntzaren 
konpentsazioa hitzarmen kolektibo berri baten ondoriozko igoeren bitartez egitea 
aztertu da, eta ondorioztatu da hobekuntza hori osagarri multzo jakin batekin lotuta ez 
badago soldatatzat hartuko dela eta, horrenbestez, homogeneoa dela hitzarmeneko 
igoerekin eta konpentsa daitekeela. 

Aldiz, hitzarmeneko igoera ezin konpentsa daiteke lanpostuarekin loturiko 
kontzeptuekin (adibidez, arriskugarritasunagatiko gehigarri batekin), ez baitira 
kontzeptu homogeneoak (salbu eta hitzarmenak onartzen badu edo kontratuan hala 
adostu bada). 

Hori dela eta, langileekin osagarriren bat adosten bada (borondatezko hobekuntza, 
adibidez), gomendatzen da idatziz jasotzea osagarri hori konpentsagarria eta 
xurgagarria dela, zalantzarik egon ez dadin. 

LAN-ARLOA – Autonomoak   

2023ko autonomoen kuotako berritasunak: diru-sarrera errealengatiko kotizazioa 

Uztailaren 26ko 13/2022 Errege Lege Dekretuak kotizazio-sistema berri bat ezartzen du 
norberaren konturako langile edo autonomoentzat, eta jarduera amaitzeagatiko 
babesa hobetzen du. 



Autonomoen kotizazio-sistema berrian, kuoten eredu progresibo bat ezarri da, hiru 
urterako, 2023tik 2025era bitartean. Hala, diru-sarrera txikiak dituzten autonomoek 
kuota txikituko dute, eta gehiago irabazten dutenek, berriz, gehiago ordainduko dute. 

Sistemak 15 kotizazio-tarte zehazten ditu, eta autonomo bakoitza haietariko batean 
sartuko da, bere diru-sarreren aurreikuspenen arabera. 

2023tik aurrera, autonomoek beren diru-sarrera errealen arabera kotizatuko dute 
Gizarte Segurantzan. Horretarako, etekin garbien 15 ibilbideetariko bat aukeratu 
beharko dute, dagokion hileko kuotarekin batera. 

Autonomoen kotizazio-sistema berriaren gakoak 

Hona hemen kotizazio-sistema berriaren gakoak autonomoentzat: 

 80 euroko tarifa finko berria.  
 Ekintza babeslea: jarduna etetea. Oinarri arautzailearen % 50eko prestazioa 

ezarri da, eta bateragarria izango da beste jarduera batekin. Langile 
autonomoen araubide berezian (LAAB) alta egin gabe eta jarduna itxi gabe 4 
hilabetetik 2 urtera bitartean kobratzeko aukera izango da. 

 Kenkariak. Gastu generikoen kenkari bat gehitu da: % 7koa autonomoentzat 
eta % 3koa sozietate-autonomoentzat. 

 Tartea 2 hilean behin aldatzea. Autonomoak aukera izango du kotizazio-
oinarria urtean 6 aldiz aldatzeko (2 hilean behin), bere negozioen gaineko 
aurreikuspenen arabera (goranzkoak edo beheranzkoak). 

 Pentsio-plana desgrabatzea. Autonomoek pentsio-planetako ekarpenen % 10 
desgrabatu ahalko dute PFEZean. 

 Kotizazio-mugarik ez 47 urtetik gorakoentzat. 2023an, 47 urtetik gorako 
langileen kotizazio-muga desagertuko da. 

ZERGA-ARLOA – TICKETBAI PROIEKTUA    

Gogorarazten dizuegu, BRINTZAk ohartarazi bezala, 2022ko uztailaren 1ean sartu zela 
indarrean TicketBai, hiru foru-lurraldeetan. Gipuzkoako Foru Ogasunean progresiboki 
ezarriko da, eta obligaziodunaren jarduera ekonomikoaren eta adinaren arabera 
aplikatuko (erretiro hartzetik gertu dauden obligaziodunak ez dira behartuta egongo).  

2023rako, honako sektore hauetan sistema nahitaezkoa izatea aurreikusi da 
Gipuzkoan: 

2023/04/01: Eraikuntza, sustapena, higiezinak, garraioa, eta jolas- eta kultura-
zerbitzuak eta zerbitzu pertsonalak: 1. atala; 501-508, 691-757, 833, eta 851-999 
multzoak. 

2023/06/01: Fabrikazioa, handizkako merkataritza, telekomunikabide finantzarioak, 
artistak eta gainerako obligaziodunak: 

- 1. atala; 011-495, 611-631 eta 761-832 multzoak. 



- 3. atala; 011-059 multzoak. 
 

Gogorarazten dizuegu Brintzako Departamentu Juridikoan kalitatezko zerbitzua 
emango dizuegula arlo hauetan: diru-erreklamazioak, ordaindu gabekoak, 
saleroste- eta errentamendu-kontratuen arloko aholkularitza eta idazketa, 
herentzien tramitazioa, testamentuen arloko azterketa eta aholkularitza 
pertsonalizatua, erretiroak eta ezgaitasunak, eta abar. 

 
 


