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ALDI BATERAKO LANEKO KONTRATUA 

ENPRESAREN DATUAK 

IFK/IFZ/AIZ 

IZEN-ABIZENAK IFZ/AIZ KARGUA (1) 

ENPRESAREN IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA HELBIDE SOZIALA 

HERRIALDEA UDALERRIA POSTA-KODEA 

KOTIZAZIO-KONTUAREN DATUAK 
ERREGIMENA  PROB. KODEA  ZENBAKIA KONTR. DIG. JARDUERA EKONOMIKOA 

LANTOKIAREN DATUAK 

HERRIALDEA UDALERRIA 

LANGILEAREN DATUAK 

IZEN-ABIZENAK IFZ/AIZ JAIOTEGUNA 

GIZ. SEG.KO AFILIAZIO-ZK. PRESTAKUNTZA-MAILA NAZIONALITATEA 

HELBIDEAREN UDALERRIA HELBIDEAREN HERRIALDEA 

Hala badagokio, .....................................................................................................................jaunaren/andrearen legezko aholkularitzarekin, 

IFZ/AIZ: ............................................. , .................................................................................................................  den aldetik. (2) 

HAU ADIERAZTEN DUTE 

Langilea Enplegurako Aktibatzeko programan onartu dute, eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren egiaztagiriaren edo 
ebazpenaren jabe da. 

Kontratu hau egiteko behar diren baldintzak betetzen dituzte, eta beraz, kontratua egitea adostu dute, honako klausula hauei jarraikiz: 

KLAUSULAK 

LEHENA: Langileak (3) ………………………………………………………………………………………………..………… gisa emango ditu zerbitzuak, 
(4)………………………………………………………………………………………………………………….……………………lanbide-taldearen barruan, eta honako 
eginkizun hauek beteko ditu: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..., 
enpresan indarrean dagoen lanbide-sailkapeneko sistemaren arabera. 

Lantokiaren kokalekua (kalea, zenbakia eta herria): 

......................................................................................................................................................................................  

URRUNETIK, honako helbide honetan (kalea, zenbakia eta herria):  ......................................................................................  

BIGARRENA: Urteko lanaldia honako hau izango da (6): 

Lanaldi osoa: lanaldia astean ...................... ordu izango da, .......................(eta)tik ........................................(eta)ra, legez edo 
konbentzionalki ezarritako atsedenaldiekin. 

Lanaldi partziala: lanaldi arrunta ............. ordu izango da        egunean,       astean,  hilean,  urtean, eta denbora oso 
baliokidean diharduen langile batena baino txikiagoa izango da lanaldi hori (7). 

(1) Zuzendaria, gerentea etab.
(2) Aita, ama, tutorea edo bere ardurapean duen pertsona edo erakundea.
(3) Lanbidea zehaztu.
(4) Adierazi dagokion lanbide-taldea / lanbide-maila, enpresan indarrean dagoen lanbide-sailkapeneko sistemaren arabera. 
(5) Lanbide-taldearen eginkizun guztiak bete ditzake, edo batzuk bakarrik.
(6) Adierazi langilearen lanaldia. 
(7) Ondorengoa joko da “lanaldi osoko langile baliokidetzat”: enpresa eta lantoki berean lanaldi osoa duen beste langile bat, lan-kontratua mota berekoa duena eta lan berdin-
berdina edo antzekoa egiten duena. Enpresan ez baldin badago lanaldi osoko langile baliokiderik, ezarri beharrekoa den hitzarmen kolektiboan aipatzen den lanaldi osoa 
hartuko da erreferentzia moduan, eta halakorik ezean, legez ezarrita dagoen gehieneko lanaldia. 
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Lan-denbora honela banatuko da (8). ...............................................................................................................................  
hitzarmen kolektiboan aurreikusitakoaren arabera.

Lanaldia partziala izanez gero, adierazi ordu osagarriak egiteko itunik egin den edo ez (9): 

            BAI          EZ 

HIRUGARRENA: Kontratu honek……………………………(e)tik .............................(e)ra arte iraungo du. . .......................................................(e)ko 
(10) probaldia ezartzen da. 

Hitzarmen Kolektiboak Legean ezarritakoaz bestelako iraupena baimentzen badu, adierazi X batez: 

LAUGARRENA: Langileak guztira.............................. euro gordin jasoko ditu (11)…........................., honako soldata-kontzeptu hauetan 
banatuak (12): 

BOSGARRENA: Urteko oporrek(13)........................................................................................................................(e)ko iraupena izango dute. 

SEIGARRENA: Obrako edo zerbitzuko kontratua, produkzioaren gorabeherengatiko behin-behineko kontratua eta desgaitasunen bat 
duten pertsonentzako enplegua sustatzeko aldi baterako kontratua amaitzean, langileak kalte-ordain bat jasotzeko aukera izango du, 
Langileen Estatutuaren 8. xedapen iragankorraren edo 43/2006 Legearen lehen xedapen gehigarriaren arabera. Etxeko langileen lan-
harremana bertan behera geratu eta kontratua azkentzen bada, 1629/2011 Errege Dekretuaren 11.3 artikuluan aurreikusitako kalte-
ordaina jasotzeko eskubidea izango du langileak. 

ZAZPIGARRENA: Kontratu hau arautuko da aplikatzekoa den indarreko legeriaren arabera, eta bereziki, urriaren 23ko 2/2015 
Legegintzako Errege Dekretuak (urriaren 24ko BOE) onartutako Langileen Estatutuaren 15. artikuluan, abenduaren 18ko 2720/1998 
Errege Dekretuan (urtarrilaren 8ko BOE), eta, hala badagokio, 43/2006 Legearen lehen xedapen gehigarrian eta honako hitzarmen 
kolektibo honetan ezarritakoaren arabera: .............................................................................................................................  

ZORTZIGARRENA: Kontratu honen edukia Contrat@ aplikazioaren bidez jakinaraziko da, itundu ondoko 10 eguneko epearen barruan 
(14). 

BEDERATZIGARRENA: DATUEN BABESA.- Eredu honetan jasotako datuak Europako Parlamentuko (EB) 2016/679  Araudia (2016ko 
apirilaren 27koa) eta abenduaren 5eko 3/2018 (Abenduaren 6ko BOEn argitaratuta) Lege Organikoaren babesean egongo dira.

(8) Adierazi lan-denboraren banaketa hitzarmen kolektiboaren arabera. 
(9) Adierazi dagokiona, eta, erantzuna baiezkoa bada, erantsi eranskina ordu osagarririk bada. 
(10) Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak (urriaren 24ko BOE) onartutako Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 14.1 artikuluan ezarritakoa 
errespetatuz. 3/2012 Legearen 4. artikuluari lotuz gero, probaldia urtebete izango da. 
(11) Egunekoak, astekoak, hilekoak edo urtekoak. 
(12) Oinarrizko soldata, soldata osagarriak, plusak. 
(13) Gutxienez: 30 egun natural. 
(14) Etxeko langileen erregimeneko kontratuetan izan ezik; kontratu horiek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak helaraziko ditu Contrat@ aplikaziora.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/contrat-etarako-sarbidea/
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Egiten den ALDI BATERAKO KONTRATUAK (markatu dagokion laukia) honako klausula espezifiko hauek ditu: 

OBRA EDO ZERBITZU JAKIN BATERAKO ...................................................................................................... 4. or.

BEHIN-BEHINEKOA PRODUKZIOAREN GORABEHERENGATIK ........................................................................... 5. or.

BITARTEKOA......................................................................................................................................... 6. or.

GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEAK, GENEROKO ETA ETXEKO INDARKERIAREN BIKTIMAK, 
TERRORISMOAREN BIKTIMAK, GIZAKIEN SALEROSKETAREN BIKTIMAK .............................................................. 7. or.

LANERATZE-ENPRESETAN GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEAK ........................................... 8. or.

LANGABEZIA-SUBSIDIOAK JASOTZEN DITUZTEN 52 URTETIK GORAKO LANGILEAK ............................................... 9. or.

ERRETIRO PARTZIALEKO EGOERA .............................................................................................................. 10. or.

TXANDA .............................................................................................................................................. 11. or.

FAMILIAREN ETXEKO ZERBITZUKO LANGILEAK ............................................................................................. 12. or.

DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK .................................................................................................. 13. or.

ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAKO DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK ...................................................... 14. or.

IKERTZAILEAK ....................................................................................................................................... 15. or.

ESPETXEETAN ZIGORTUTA DAUDEN LANGILEAK ........................................................................................... 16. or.

ADINGABE-ZENTROETAKO ADINGABE ETA GAZTEAK (URTARRILAREN 21EKO 5/2000 LEGE ORGANIKOAN 
AURREIKUSITAKO BARNERATZE-NEURRIEN ERAGINPEKOAK) .......................................................................... 17. or.

BESTELAKO EGOERAK ............................................................................................................................. 18. or.

eta arau erregulatzailean eskatutako baldintzak betetzen ditu. 
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OBRAKO EDO ZERBITZU JAKIN BATERAKO KONTRATUAREN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 4 0 1 

LANALDI PARTZIALA 5 0 1 

Obra edo zerbitzu hau egitea: 

obra horrek autonomia eta izaera propioa izanik enpresaren jardueraren barruan, gehieneko iraupena 3 urte izango 
delarik, hitzarmen kolektiboaren arabera 12 hilabetez luzatzeko aukerarekin (urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege 
Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren 15. artikulua (urriaren 24ko BOE). 
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PRODUKZIOAREN GORABEHERENGATIKO BEHIN-BEHINEKO KONTRATUAREN KLAUSULA 
ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 4 0 2 

LANALDI PARTZIALA 5 0 2 

Merkatuaren gorabeherek, zeregin-metaketek edo eskaera gehiegi jasotzeek eragindako honako exijentzia hauei 
erantzutea: 
 ...............................................................................................................................................................  
nahiz eta enpresaren ohiko jardueraren berezkoak izan. Behin-behineko kontratua legez ezarritako gehieneko muga 
edo konbentzioz ezarritako muga baino laburragoa bada, kontratua luzatu ahal izango da bi aldeek hala erabakitzen 
badute, baina behin bakarrik. Dena den, kontratuak ezin izango du gehieneko muga baino gehiago iraun (2/2015 
Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren 15. artikulua). 
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BITARTEKO KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 4 1 0 

LANALDI PARTZIALA 5 1 0 

Honako langile hau ordeztea: ................................................................................................jauna/andrea; 
IFZ/AIZ:.........................., honako arrazoi honengatik: 

Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordeztea. 

Langileak amatasunagatik/aitatasunagatik ordeztea, kuota-hobaririk gabe.

Ahaideak zaindu behar dituztelako eszedentzian dauden langileak ordeztea, baldin eta eszedentzian dagoen langilea 
ordezten duen langileak, kotizaziopeko edo kotizazio gabeko prestazioak jaso baditu urtebetean baino denbora 
gehiagoan (urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 21. xedapen gehigarria (urriaren 24ko BOE). 

Lanpostu bat behin betiko estaltzeko prozesuan (hautatzeko edo mailaz igotzeko prozesuan alegia), lanpostu hori 
aldi baterako ordeztea. 

Prestakuntzako langileak langabezia-prestazioak jasotzen dituzten langileekin ordeztea. 

Aldi baterako ezintasuna dela-eta kontratua eten zaien langileak (desgaitasunen bat dutenak) ordeztea, 
desgaitasunen bat duten pertsonak kontratatuta. Enpresa-kuoten % 100eko hobaria (45/2002 Legearen 9. xedapen 
gehigarria). 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumezko langileak ordeztea (1/2004 Lege Organikoa) (Adierazi dagokiona): 

Lan-kontratua eten dute (Gizarte Segurantzarako kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuoten % 100eko 
hobaria). 

Mugikortasun geografikorako edo lanpostuz alatzeko eskubidea baliatu dute (Gizarte Segurantzarako 
kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuoten % 100eko hobaria 6 hilabetez). 

Honako arrazoi hauetako batengatik lan-kontratua etenda duten langileak ordeztea: 

Amatasuna 
Aitatasuna 
Adopzioa 
Adopzio aurreko harrera edo harrera iraunkorra 
Arriskua haurdunaldian 
Edoskitze naturaleko arriskua 

(Gizarte Segurantzarako enpresa-kuoten % 100eko hobaria. 11/1998 Errege Lege Dekretua). 

Bizitza profesionala eta familia-bizitza uztartzeko langile autonomoak ordeztea (25/2015 Legearen 9. artikulua). 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEENTZAKO, GENEROKO ETA ETXEKO 
INDARKERIAREN BIKTIMENTZAKO, TERRORISMOAREN BIKTIMENTZAKO ETA GIZAKIEN 
SALEROSKETAREN BIKTIMENTZAKO KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 4 5 0 LANALDI PARTZIALA 5 5 0 

Obra edo Zerbitzu jakin baterako Obra edo Zerbitzu jakin baterako 

Produkzioaren gorabeherengatiko kontratua Produkzioaren gorabeherengatiko kontratua 

Bitartekoa Bitartekoa 

Txandakoa Txandakoa 

Bestelako egoerak Bestelako egoerak 

A) Langilea lanik gabe dago, eta abenduaren 29ko 43/2006 Legean (abenduaren 30eko BOE), (2. artikulua, 5. atala) 
eta bigarren xedapen gehigarrian bildutako egoeretako baten barruan (abenduaren 13ko 44/2007 Legearen
azken xedapenetan hirugarrenak aldatu du xedapen hori), eta egiaztatzen du (1) 
………………………………..………………………………(e)ko eskumeneko Gizarte Zerbitzuek emandako ziurtagiriaren 
bitartez, honako kolektibo honetako kide da (44/2007 Legearen 2.1. artikuluan bildutakoa. Abenduaren 14ko
BOE). (2):

a) Gizarteratzeko errenta minimoa edo izaera berdineko edo antzeko beste edozein prestazio (autonomia-
erkidego bakoitzak emandako izendapenaren arabera) jasotzen duten pertsonak, baita prestazio horien
onuradun den bizikidetzako unitatean dauden pertsonak ere.

b) Arrazoi hauetakoren bat dela-eta aurreko paragrafoan aipatzen diren laguntzak eskuratzerik ez duten 
pertsonak: 
- Erroldan izena emanda egoteko edo laguntza jasotzeko unitatea osatzeko ezarritako gutxieneko epea beteta 

ez izatea. 
- Laguntza jasotzeko legez ezarritako gehieneko epea beteta izatea. 

c) 18 urtetik 30era bitarteko gazteak, adingabeak babesten dituzten erakundeetatik datozenak.
d) Drogazaletasun-arazoak dituzten edo bestelako mendekotasun-arazoak dituzten eta errehabilitazioko edo 

gizarteratzeko prozesuan dauden pertsonak.
e) Espetxean egonik, beren espetxe-egoeragatik enplegu bat eskura dezaketen eta beren lan-harremana 

uztailaren 6ko 782/2001 Errege Dekretuaren 1. artikuluan araututako lan-harreman bereziaren aplikazio-
eremuaren barruan ez duten presoak, eta baita baldintzapeko askatasuneko egoeran daudenak eta preso 
ohiak ere.

f) Preso adingabeak, adingabeen zigor-erantzukizuna arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren 
aplikazio-eremuan daudenak, eta beren egoeragatik enplegu bat eskura dezaketenak, eta beren lan-
harremana uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuak onartutako adierazitako Legearen Araudiaren 53.4 
artikuluak adierazten duen lan-harreman berezien aplikazio-eremuaren barruan ez dutenak, eta baita 
zaintzapeko askatasuneko egoeran daudenak eta preso ohiak ere.

g) Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako urgentziazko bizitoki-zentroetatik datozen 
pertsonak.

h) Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako prebentzio eta gizarteratzeko zerbitzuetatik 
datozen pertsonak.

BAI         EZ lan-kontratu bat amaitu du laneratze-enpresa batean aurreko 12 hilabeteetan

B) Langileak egiaztatu du, honen eskutik: (1)  .............................................................................................
abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.4. artikuluan ezarritako baldintza hau betetzen duela (abenduaren 30eko 
BOE). 

1/2004 Legearen aplikazio-eremuan bildutako pertsonak (2004ko abenduaren 29ko BOE). 
27/2003 Legearen aplikazio-eremuan bildutako pertsonak (2003ko abuztuaren 1eko BOE). 

C) Uztailaren 28ko 26/2015 Legeak (uztailaren 29ko BOE) aldatutako abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 
(abenduaren 30eko BOE) 2.4 artikuluan jasotako baldintza egiaztatu du langileak.

D) Uztailaren 28ko 26/2015 Legeak (uztailaren 29ko BOE) aldatutako abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 
(abenduaren 30eko BOE) 2.4 bis artikuluan jasotako baldintza egiaztatu du langileak.

(1) Adierazi ziurtagiria ematen duen erakunde ofiziala. 
(2) Adierazi zer kolektiboko kide diren. 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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LANERATZE-ENPRESETAN GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEEN KLAUSULA 
ESPEZIFIKOAK 

LANALDI OSOA LANALDI PARTZIALA 

KONTRATUAREN KODEA KONTRATUAREN KODEA 

Iraupen jakineko aldi baterakoa 4 5 0 Iraupen jakineko aldi baterakoa 5 5 0 

Obra edo Zerbitzu jakin baterako Obra edo Zerbitzu jakin baterako 

Produkzioaren gorabeherengatiko kontratua Produkzioaren gorabeherengatiko kontratua 

Bitartekoa Bitartekoa 

Txandakoa Txandakoa 

Bestelako egoerak Bestelako egoerak 

Enplegua sustatzeko aldi baterakoa 4 5 2 Enplegua sustatzeko aldi baterakoa 5 5 2 

Langilea lanik gabe dago, eta abenduaren 13ko 44/2007 Legearen 2. artikuluan jasoetako egoeretako batean dago 
(abenduaren 14ko BOE). Gainera, (1)..........................................(e)ko Gizarte Zerbitzu eskudunek emandako 
ziurtagiriaren bitartez egiaztatzen du honako kolektibo hauetako baten kide dela (44/2007 Legearen 2.1. artikuluan 
bildutakoa.  Abenduaren 14ko BOE) (2): 

a) Gizarteratzeko errenta minimoa edo izaera berdineko edo antzeko beste edozein prestazio (autonomia-erkidego 
bakoitzak emandako izendapenaren arabera) jasotzen duten pertsonak, baita prestazio horien onuradun den 
bizikidetzako unitatean dauden pertsonak ere.

b) Arrazoi hauetakoren bat dela-eta aurreko paragrafoan aipatzen diren laguntzak eskuratzerik ez duten pertsonak:
- Erroldan izena emanda egoteko edo laguntza jasotzeko unitatea osatzeko ezarritako gutxieneko epea beteta ez 

izatea. 
- Laguntza jasotzeko legez ezarritako gehieneko epea beteta izatea. 

c) 18 urtetik 30era bitarteko gazteak, adingabeak babesten dituzten erakundeetatik datozenak.
d) Drogazaletasun-arazoak dituzten edo bestelako mendekotasun-arazoak dituzten eta errehabilitazioko edo 

gizarteratzeko prozesuan dauden pertsonak.
e) Espetxean egonik, beren espetxe-egoeragatik enplegu bat eskura dezaketen eta beren lan-harremana uztailaren 6ko 

782/2001 Errege Dekretuaren 1. artikuluan araututako lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuaren barruan ez duten 
presoak, eta baita baldintzapeko askatasuneko egoeran daudenak eta preso ohiak ere.

f) Preso adingabeak, adingabeen zigor-erantzukizuna arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren 
aplikazio-eremuan daudenak, eta beren egoeragatik enplegu bat eskura dezaketenak, eta beren lan-harremana 
uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuak onartutako adierazitako Legearen Araudiaren 53.4 artikuluak adierazten 
duen lan-harreman berezien aplikazio-eremuaren barruan ez dutenak, eta baita zaintzapeko askatasuneko egoeran 
daudenak eta preso ohiak ere.

g) Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako urgentziazko bizitoki-zentroetatik datozen 
pertsonak.

h) Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako prebentzio eta gizarteratzeko zerbitzuetatik datozen 
pertsonak.

(1) Adierazi ziurtagiria ematen duen erakunde ofiziala. 
(2) Adierazi zer kolektiboko kide diren. 
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LANGABEZIA-SUBSIDIOEN ONURADUN DIREN 52 URTETIK GORAKOEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

ALDI BATERAKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

Obra edo zerbitzu jakin baterako 4 0 1 

Produkzioaren gorabeherengatiko behin-
behinekoa 

4 0 2 

Bitartekoa 4 1 0 

Beste kontratu batzuk 9 9 0 

Langileak honako hau adierazten du, 

52 urtetik gorakoa da, Enplegu Zerbitzu Publikoan izena emanda dago, eta langabezia-subsidioetako bat jasotzen du: 

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 274. artikuluan jasotakoak. 

Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Erregimen Berezian bildutako behin-behineko langileak. 

Prestazioak jasotzen dituen erakundeak subsidioaren % 50 ordainduko dio hilean kontratuaren indarraldian, gehieneko 
muga subsidiotik jasotzeko daukan aldiaren halako bi izango delarik. Enpresaburuak, aldi horretan, langileari dagokion 
soldata ordaintzeko betebeharra beteta izango du, langileak jasotako subsidioaren zenbatekoa soldata horren 
zenbatekoraino osatuta; halaber, Gizarte Segurantzarako kotizazioen erantzule izango da kontingentzia guztiei eta 
aipatu soldataren guztizkoari dagokienez, subsidioaren zenbatekoa barne. 

Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Erregimen Berezian bildutako langileen kasuan, Gizarte Segurantzaren 
Nekazaritzako Erregimen Bereziaren kuota finkoaren % 50 ordainduko dio langileari erakunde kudeatzaileak, eta 
enpresaburuak bere gain hartuko du dagozkion kontingentziengatik Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Erregimen 
Bereziari benetako lanaldiengatik ordaindu beharreko kotizazioa. 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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ERRETIRO PARTZIALEKO EGOERARAKO KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

Erretiro partzialeko egoera 5 4 0 

Lanaldia eta soldata (1)..................... (e[a])n murriztea, baldin eta langileak Gizarte Segurantzaren kotizaziopeko 
erretiro-pentsioa jasotzeko eskubidea edukitzeko eskatutako baldintza orokorrak betetzen baditu, Gizarte 
Segurantzaren alorreko neurriei buruzko abenduaren 4ko 40/2007 Legearen 4. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

(1) Lanaldiaren eta soldataren murrizketa, % 25etik % 50era bitarte. Lanaldia eta soldata % 75eraino murrizteko aukera izango da, baldin eta txanda-kontratua mugagabea eta 
lanaldi osokoa baldin bada, edo 27/2011 Legearen azken xedapenetan 12.2.a aplikatu behar den kasuetan. 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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TXANDA KONTRATUAREN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 4 4 1 

LANALDI PARTZIALA 5 4 1 

Langileak honako hau adierazten du: 

Langabe dago, eta ................................................(e)ko Lanbiden izena emanda dago eskatzaile gisa. 

Enpresarekin iraupen jakineko kontratu bat itundu du, eta kontratu hori erregistratu zuen, 
...........................zenbakiarekin eta ............................(e)ko datarekin. 

Enpresaren ordezkariak honako hau adierazten du: 

Enpresako langile.........................................................jaunak/andreak, 
 .............................(e[a])n jaiotakoak, eta zerbitzuak hemen kokatutako lantokian ematen dituenak (kalea, zenbakia 
eta herria):........................................................................................................................................................; 
lanbidea:...........................................................................................................................................................; 
lantaldea/maila:........................................................................................, enpresan indarrean dagoen lanbide-
sailkapeneko sistemaren arabera; lanaldi arrunta eta soldata murriztu ditu % (1).............(e[a])n, urriaren 23ko 
2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak araututako erretiro-egoera partzialean sartzeko, eta 
…………….....................(e[a])n eta ............................(e)ra arte dagokion lanaldi partzialeko lan-kontratua sinatu du, 
eta ................................. zenbakiarekin eta ……………………………..(e)ko datarekin erregistratu du.

(1) Lanaldiaren eta soldataren murrizketa, % 25etik % 50era bitarte. Lanaldia eta soldata % 75eraino murrizteko aukera izango da, baldin eta txanda-kontratua mugagabea eta 
lanaldi osokoa baldin bada, edo Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren (8/2015 Errege Dekretuaren bidez onartua) laugarren xedapen iragankorraren 6. 
atala aplikatu behar den kasuetan. 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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FAMILIAREN ETXEKO ZERBITZUKO LANGILEEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

LANALDI OSOA LANALDI PARTZIALA 

KONTRATUAREN KODEA KONTRATUAREN KODEA 

BITARTEKOA 4 1 0 BITARTEKOA 5 1 0 

OBRA EDO ZERBITZU JAKIN BATERAKO 4 0 1 OBRA EDO ZERBITZU JAKIN BATERAKO 5 0 1 

BAI  EZ  , enplegu-emailearen eskura egoteko bertaratze-orduak ematea adostu da. Bertaratze-
orduak................... ordu izango dira astean, honela banatuak:  .............................................................................  

Bertaratze-denbora honela ordainduko edo konpentsatuko da (1): 

Ordaindutako atsedenaldi baliokideekin konpentsatuko da. 
Gutxienez ordu arruntei dagokien soldata baliokidea den soldata bat jasoko da. 
Aurrekoetatik edozein baliatuko da. 

BAI   EZ   , langileak enplegu-emailearen zerbitzuan gaua emango duela adostu da. Langileak ........................   
gau emango ditu astean enplegu-emailearen zerbitzuan. Asteko atsedenaldian eta oporraldian langileak ez du enplegu-
emailearen etxean bizi beharrik izango. 

BAI   EZ   , gauzatan ordaintzeko soldata-prestazioak adostu dira. 

Kotizatzeko betebeharra 2012ko urtarrilaren 1az geroztik hasi bada, sortutako kotizazioei % 20ko murrizketa aplikatuko 
zaie. Murrizketa hori hobari batekin handituko da, % 45eraino familia ugarien kasuan, baldin eta azaroaren 18ko 
40/2003 Legearen baldintzak betetzen badira. 

Kontratu honetan aurreikusi ez den orotan, aplikatzekoa den indarreko legeria beteko da, eta bereziki familiaren etxeko 
zerbitzuaren lan-harreman berezia arautzen duen azaroaren 14ko 1620/2011 Errege Dekretua, eta, haren osagarri, 
bateragarri den orotan, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutua (urriaren 
24ko BOE), aplikatuko ez den 33. artikulua izan ezik. 

Kontratu honen edukia Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari aurkeztuko zaio etxeko langileari Gizarte 
Segurantzan alta emateko izapidean, Lanbideri kontratuaren edukia jakinarazteko. 

(1) Adierazi dagokiona. 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

LANALDI OSOA LANALDI PARTZIALA 

KONTRATUAREN KODEA KONTRATUAREN KODEA 

HOBARIRIK GABE 4 3 0 HOBARIRIK GABE 5 3 0 

HOBARIAREKIN 4 3 0 HOBARIAREKIN 5 3 0 

Langileak honako hau adierazten du, 

Langilea desgaitasunen bat duen pertsona da, eta hori egiaztatzen du honako erakunde honek emandako ziurtagiria 
aurkeztuz: (1)  ..........................................................................................................................  . 
Abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.2 artikuluaren arabera, kontratua lanaldi osorako egiten bada, Gizarte 
Segurantzako enpresa-kuotaren honako hobari hauek jasotzeko eskubidea izango du enpresak kontratuaren 
indarraldian; lanaldi partzialeko kontratua bada, berriz, kasuan kasu aurreikusitako hobaria Lege horren 2.7 artikuluari 
jarraikiz aplikatuko da. 

LARRIA EZ DEN DESGAITASUNEN BAT DUTEN LANGILEAK 

GIZONAK EMAKUMEAK 

a) 45 urtetik beherakoak 3.500 euro/urteko a) 45 urtetik beherakoak 4.100 euro/urte

b) 45 urtetik gorakoak 4.100 euro/urte b) 45 urtetik gorakoak 4.700 euro/urte

DESGAITASUN LARRIREN BAT DUTEN LANGILEAK 

GIZONAK EMAKUMEAK 

a) 45 urtetik beherakoak 4.100 euro/urteko a) 45 urtetik beherakoak 4.700 euro/urte

b) 45 urtetik gorakoak 4.700 euro/urte b) 45 urtetik gorakoak 5.300 euro/urte

(1) Adierazi ziurtagiria eman duen erakunde ofiziala. 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAKO DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN KLAUSULA 
ESPEZIFIKOAK 

LANALDI OSOA LANALDI PARTZIALA 

KONTRATUAREN KODEA KONTRATUAREN KODEA 

Obra edo Zerbitzu jakin baterako 4 0 1 Obra edo Zerbitzu jakin baterako 5 0 1 

Behin-behinekoa  4 0 2 Behin-behinekoa  5 0 2 

Bitartekoa 4 1 0 Bitartekoa 5 1 0 

Desgaitasunen bat duen 
pertsonarentzako aldi baterakoa 

4 3 0 
Desgaitasunen bat duen 
pertsonarentzako aldi baterakoa 

5 3 0 

Erretiro partzialeko egoera 5 4 0 

Txandakoa 4 4 1 Txandakoa 5 4 1 

Bestelako egoerak 9 9 0 Bestelako egoerak 9 9 0 

Lanera egokitzeko (1) ……………………................... (e)ko aldi bat ezarri da, probaldia ere izango dena, honako baldintza 
hauetan(2): 

Lanpostua langilearen ezaugarrietara egokitzeko, enpresak lanposturako honako egokitzapen hauek egingo 
ditu........................................................................................ eta/edo, urruneko kontratua bada, langile- eta gizarte-
egokitzapeneko honako zerbitzu hauek beteko dira: 

Desgaitasunen bat duten pertsonei aldi baterako kontratua egiten dieten enplegu-zentro bereziek eskubidea izango 
dute, kontratuaren indarraldi osoan, Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren 100eko 100eko hobariak jasotzeko, lan-
istripuko eta lan-gaixotasuneko hobariak eta baterako bilketaren kuotak barne. 

Aldeek indarreko legeria betetzeko konpromisoa hartu dute, eta bereziki, martxoaren 12ko 427/1999 Errege Dekretuak 
aldatutako uztailaren 17ko 1368/85 Errege Dekretua; uztailaren 9ko 12/2001 Legea (uztailaren 10eko BOE); eta 
abenduaren 29ko 43/2006 Legea (abenduaren 30eko BOE), urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 
onartutako Langileen Estatutuaren 15. artikulua (urriaren 24ko BOE), eta, hala badagokio, honako hitzarmen kolektibo 
honetan jasotakoa: 

 ...............................................................................................................................................................  

(1) Gehienez ere 6 hilabete iraungo du. 
(2) Hala badagokio, talde multiprofesionalak zehaztuko ditu lanera egokitzeko aldiaren baldintzak. 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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IKERTZAILEEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

LANALDI OSOA LANALDI PARTZIALA 

KONTRATUAREN KODEA KONTRATUAREN KODEA 

4 0 1 5 0 1 

Ikerketa zientifiko eta teknikoko proiektu 
espezifiko bat egiteko 

Ikerketa zientifiko eta teknikoko 

proiektu espezifiko bat egiteko

4 2 0 

5 2 0 

eta Espainiako zientzia-, teknologia- 
berrikuntza-sisteman sartzeko (1) eta (2)

Espainiako zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-
sisteman sartzeko (1) 

Enplegu-emailea honako hau da (3): 

Estatuaren Administrazio Orokorraren ikerketa-erakunde publikoa. 
Beste administrazio publiko bateko ikerketa-erakunde publikoa. 
Unibertsitate publikoa, baldin eta funtsak jasotzen baditu, besteak beste, ikertzaileak kontratatzeko edota I+G+b 
programa propioak garatzeko. 
Unibertsitate pribatuak eta eliza katolikokoak, baldin eta funtsak betetzen baditu, besteak beste, ikertzaileak 
kontratatzeko. 
Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak, baldin eta I+G teknologikoko jarduerak egiten badituzte 14/2011 
Legearen 1. xedapen gehigarriaren arabera. 
Sektore publikoko partzuergo publikoak eta fundazioak, 14/2011 Legearen 1. xedapen gehigarriaren arabera. 
Administrazio Orokorraren beste ikerketa-erakunde batzuk, baldin eta ikerketa-jarduerak egiten badituzte, eta, 
besteak beste, ikertzaileak biltzen dituzten laguntzak eta diru-laguntzak jasotzen badituzte. 
Estatuko Administrazio Orokorraren erakunde bat, ekainaren 1eko 14/2001 Legearen 14. xedapen gehigarrian 
bildutakoen artean. 
Beste batzuk. 

Adierazi hautatutako aukera: 

A) Ikerketa zientifiko eta teknikoko proiektu espezifiko bat egiteko langilea honako hau da:

Ikertzailea. 
Zientzialaria edo teknikaria. 

B) Prestakuntzako doktorego aurreko ikertzailea izateko, langilea honako honen jabe da:

Unibertsitate mailako lizentziatu, arkitekto edo graduko titulua, gutxienez 300 kreditukoa, edota unibertsitate-
masterra edo baliokidea, eta doktorego-programa batean onartuta egotea (4)(5). 

C) Langileak, 63/2006 Errege Dekretuaren prestakuntzako ikertzaile izateko, 
..................................................................................tituluaren jabe da, kontratuaren xede den lanbidean 
jarduteko gaitasuna ematen diona. Langileari ez zaio praktikaldiko kontraturik egin erakunde honetan edo beste 
erakunde batean bi urtetik gorako denboran. 

D) Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sisteman sartzen den langilea:

- (3) .................................................................................... doktorego-tituluaren edo titulu baliokide baten jabe 
da, kontratu honen xede den lanbidean jarduteko gaitasuna ematen diona. 

- Langileari ez zaio modalitate honetako kontraturik egin erakunde honetan edo beste erakunde batean bost 

urtetik gorako denboran. 

(1) Doktorego aurrekoak, prestakuntza-ikertzaileak eta Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sisteman sartzekoak. Langileen Estatutuaren 
8. xedapen iragankorra ez zaie aplikatzen.
(2) Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren 11.1 artikuluan ezarritakoa aplikatuko da (urriaren 24ko BOE).(Praktikaldiko 
kontratua). 
(3) Adierazi kontratatzailea.
(4) Adierazi dagokion diziplina. 
(5) Tituluaren, eskaeraren ziurtagiriaren edo ikasketak amaitu izana egiaztatzeko ziurtagiriaren fotokopia konpultsatua emango dio enpresaburuari langileak. 
(6) Doktorego-programan onartua izateko idazkia ere aurkeztuko du, programa horren ardura duen unitatearen edo doktorego-eskolaren eskutik. 

4 0 4

Prestakuntzan doktoratu aurreko ikertzaileak 
(103/2019 Errege-dekretua)(1) 
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ESPETXEETAN ZIGORTUTA DAUDEN LANGILEEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

OBRA EDO ZERBITZU JAKIN BATERAKO 
KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 4 5 0 

LANALDI PARTZIALA 5 5 0 

LEHENA: Langileak (1).................................................................................. gisa jardungo du, honako lanbide talde edo 
lanbide-maila honen barruan: (2)......................................................................................................, enpresan indarrean 
dagoen lanbide-sailkapeneko sistemaren arabera, helbide honetan kokatutako espetxean (kalea, zenbakia eta 
herria):............................................................................................................................................................... 

BIGARRENA: Kontratazio honi honako hau aplikatuko zaio: 

- % 65eko hobaria langabeziaren, lanbide-heziketaren eta Soldatak Bermatzeko Funtsaren baterako bilketako 
kontzeptuengatik. 

- Gizarte-bazterkeriako kolektiboarentzat kontingentzia arruntengatik ezarrita dauden enpresa-kuoten hobaria. 

HIRUGARRENA: Kontratu honetan aurreikusi ez den orotan, aplikatzekoa den indarreko legeria beteko da, eta bereziki, 
espetxeetako tailerretan lan egiten duten zigortuen lan-harreman berezia arautzen duen uztailaren 6ko 782/2001 
Errege Dekretuan (uztailaren 7ko BOE) eta Lege hori garatzeko arauetan ezarritakoa. 

(1) Lanbidea zehaztu.
(2) Adierazi dagokion lanbide-taldea / lanbide-maila, enpresan indarrean dagoen lanbide-sailkapeneko sistemaren arabera.

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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BARNERATZE-NEURRIEN ERAGINPEKO ADINGABEEN ZENTROETAKO ADINGABE ETA GAZTEEN 
KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

OBRA EDO ZERBITZU JAKIN BATERAKO 
KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 4 5 0 

LANALDI PARTZIALA 5 5 0 

LEHENA: Langileak (1).................................................................................. gisa jardungo du, honako lanbide talde edo 
lanbide-maila honen barruan: (2)......................................................................................................, enpresan indarrean 
dagoen lanbide-sailkapeneko sistemaren arabera, helbide honetan kokatutako adingabekoen zentroan (kalea,  
zenbakia eta herria):............................................................................................................................................................... 

BIGARRENA: Kontratazio honi % 65eko hobaria ezarriko zaio langabeziaren, lanbide-heziketaren eta Soldatak 
Bermatzeko Funtsaren baterako bilketako kontzeptuengatik. 

HIRUGARRENA: Kontratu honetan aurreikusi ez den orotan , aplikatzekoa den indarreko legeria aplikatuko da, eta 
bereziki, urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoan, uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuan eta uztailaren 6ko 
782/2001 Errege Dekretuan ezarritakoa. 

(1) Lanbidea zehaztu.
(2) Adierazi dagokion lanbide-taldea / lanbide-maila, enpresan indarrean dagoen lanbide-sailkapeneko sistemaren arabera.

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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BESTELAKO EGOERAK 

KONTRATUAREN KODEA 

TALDEKO KONTRATUA 9 9 0 

GOI-ZUZENDARITZA 9 9 0 

BESTELAKOAK 9 9 0 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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KLAUSULA GEHIGARRIAK 

Eta jasota gera dadin, kontratu honen hiru ale egin dira adierazitako tokian eta datan, alderdi interesatuek sinatuta. 

....................................................., 20........(e)ko .....................................aren ..........(a). 

Langilea Enpresaren ordezkaria Adingabearen lege-ordezkaria, 
hala badagokio 

* GARRANTZITSUA
(KONTRATU HONETAN BETETAKO ORRI GUZTIAK EZKERRALDEAN SINATUKO DIRA, SEGURTASUN JURIDIKOAREN 
MESEDETAN) 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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