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LAN-KONTRATU MUGAGABEA 

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. KOD.  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 lege-aholkularitzarekin, 
IFZ/AIZ: ..............................................................................  (2) den aldetik  .......................................................................  

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: Kontratua itundu da honako lan hauek aldizka egiteko (6): 
......................................................................................................................................................................................  
aldizkako honako jarduera zikliko honen barruan (7)   ...............................................................................................................  
eta .........................................................................................................................................................................  (e)ko iraupena izango du(8). 
Gutxi gorabehera, (9)………………………………………………...(e)ko iraupena izango du jarduerak. Jarraian aipatutako hitzarmen kolektiboan 
zehaztutako hurrenkeran eta moduan deituko zaie langileei (10)………………………………..…….………………..   

(1) Zuzendaria, gerentea etab.
(2) Aita, ama, tutorea edo haren ardurapean duen pertsona edo erakundea.
(3) Adierazi lanbidea.
(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) Aldizkako lan finkoak garatuz gero bete behar da bakarrik. Adierazi langileak garatu beharreko lanbide-jarduera. 
(7) Adierazi enpresaren aldizkako edo denboraldiko jarduera finkoa eta haren iraupena. 
(8) Adierazi langileak garatu beharreko jardueraren iraupena. 
(9) Egunekoak, astekoak, hilekoak edo urtekoak. 
(10) Zehaztu hitzarmena. 
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Jardueraren aldiaren barruan, lanaldiak, gutxi gorabehera, …………..….. ordu (11) izango ditu, ……………………………………………………. orduak 
honela banatuta  ...............................................................................................................................................................  

Sektore-eremuko hitzarmen kolektiboak aukera ematen badu aldizkako kontratu finkoetan lanaldi partzialeko modalitatea baliatzeko, 
adierazi hitzarmenarekin bat egin nahi duzun edo ez.            BAI        EZ 

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

HIRUGARRENA: Lanaldia honako hau izango da: 

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

Lanaldi partzialean: lanaldi arrunta (12)............. ordu izango da  egunean,     astean,   hilean,  urtean, eta lanaldi osoko langile 
baliokidearena baino txikiagoa izango da lanaldi hori (13). 

Lan-denbora honela banatuko da:(14) ..............................................................................................................................  

Lanaldia partziala izanez gero, adierazi ordu osagarriak egiteko itunik egin den edo ez (15): 
            BAI          EZ 

LAUGARRENA: Kontratu honek iraupen MUGAGABEA izango du, lan-harremana .............................(e[a])n hasiko da, eta 
..................................................................................................................................................................(e)ko probaldia ezarri da.(16) 

BOSGARRENA: Langileak guztira............................... euro gordin jasoko ditu (17), …........................., eta honako soldata-kontzeptu 
hauetan banatuko dira(18): 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

SEIGARRENA: Urteko oporrek honako iraupen hau izango dute: (19)  ...........................................................................................  

ZAZPIGARRENA: Kontratu honetan aurreikusi ez den orotan, aplikatzekoa den indarreko legeria beteko da, eta bereziki, urriaren 23ko 
2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuan (urriaren 24ko BOE) eta honako hitzarmen kolektibo honetan 
ezarritakoa: 
......................................................................................................................................................................................  
ZORTZIGARRENA: Txanda-kontratuko modalitatean egin da kontratu hau:          BAI    EZ 

Langilea, 
Lanik gabe dago, eta ........... .............................................................................. (e)ko Lanbiden izena emanda dago eskatzaile gisa. 
Enpresarekin iraupen jakineko kontratu bat itundu du, eta ...........................................................(e)ko Lanbideri jakinarazi zion, 
...............................zenbakiarekin eta ................ ....................................................................................................... (e)ko datarekin. 

Enpresaren ordezkariak: 
Enpresako langile......................................................... ................................................................................................... jaunak/andreak, 
.............................(e[a])n jaiotakoak, eta zerbitzuak hemen kokatutako lantokian ematen dituenak: (kalea, zenbakia eta herria): 
 ..............................................................................................................................................................................  
lanbidea:.........................................................................................................;lanbidetaldea/maila:........................................................,
enpresan indarrean dagoen lanbide-sailkapeneko sistemaren arabera; lanaldi arrunta eta soldata murriztu ditu % 
(20).............(e[a])n, martxoaren 15eko 5/2013 Errege Lege Dekretuak araututako erretiro-egoera partzialean sartzeko, eta  
…………….....................(e[a])n eta ............................(e)ra arte dagokion lanaldi partzialeko lan-kontratua sinatu du, eta 
........................................................(e)ko Lanbiden erregistratu du, ................................. zenbakiarekin eta ……………………………..(e)ko 
datarekin. 

BEDERATZIGARRENA: EUROPAKO GIZARTE-FUNTSAK BATERA FINANTZA DEZAKE KONTRATUA. 

HAMARGARRENA: Kontratu honen edukia Contrat@ aplikazioaren bidez jakinaraziko da, itundu ondoko 10 eguneko epearen barruan 
(21). 

HAMAIKAGARRENA: 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. 

(11) Adierazi lanaldi osorako ordu kopurua hitzarmen kolektiboaren arabera, legezko gehienekoa edo lanaldi osoko langileari dagokiona. 
(12) Adierazi langilearen lanaldia. 
(13) 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. 
(14) Adierazi lan-denboraren banaketa hitzarmen kolektiboaren arabera. 
(15) Adierazi dagokiona, eta, erantzuna baiezkoa bada, erantsi eranskina ordu osagarririk bada. 
(16) 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, martxoaren 24koak (urriaren 24ko BOE), onartutako Langileen Estatutuaren Legeari buruzko testu bateginaren 14.1 artikuluan 
ezarritakoa errespetatuz. 3/2012 Legearen 4. artikuluari lotuz gero, probaldia urtebete izango da. 
(17) Egunekoak, astekoak, hilekoak edo urtekoak. 
(18) Oinarrizko soldata, soldata osagarriak, plusak. 
(19) Gutxienez: 30 egun natural. 
(20) Gutxienez % 25 eta gehienez % 75.
(21) Etxeko langileen erregimeneko kontratuetan izan ezik; kontratu horiek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak helaraziko ditu Contrat@ aplikaziora.  

http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/contrat-etarako-sarbidea/
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Egiten den KONTRATU MUGAGABEAK (markatu dagokion laukia) honako klausula espezifiko hauek ditu: 

MUGAGABE ARRUNTA ......................................................................................................................... 4. or.

DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK ................................................................................................ 5. or.

DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAN ...................................................... 6. or.

LAN-ENKLABEETATIK DATOZEN ETA DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK ................................................ 7. or.

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

8. or.

LANERATZE-ENPRESETATIK BAZTERTUAK ................................................................................................. 

9. or.

LANGILE AUTONOMOAREN SENIDEENAK ................................................................................................. 

10. or.

LANGABEZIA-SUBSIDIOEN ONURADUN DIREN 52 URTETIK GORAKOAK ........................................................... 

11. or.

ABLE BATEKO PRESTAKUNTZARAKO ETA IKASKUNTZARAKO KONTRATU BATETIK DATORRENA ............................ 

12. or.

ABLE BATEKO PRAKTIKALDIKO KONTRATU BATETIK DATORRENA ................................................................... 

13. or.

FAMILIAREN ETXEKO ZERBITZUKOAK ....................................................................................................... 

14. or.

ESPETXEETAN ZIGORTUTA DAUDENAK ...........................................................................................................................  

15. or.

BESTELAKO EGOERAK ........................................................................................................................... 

16. or.

ALDI BATERAKO KONTRATUA KONTRATU MUGAGABE BILAKATZEA ............................................................... 

17. or.

eta arau erregulatzailean eskatutako baldintzak betetzen ditu. 

IRAUPEN LUZEKO LANGABEZIKOAK ......................................................................................................... 

18 or.
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KLAUSULA ESPEZIFIKORIK GABE ( ARRUNTA) 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 0 0 

LANALDI PARTZIALA 2 0 0 

ALDIZKAKO FINKOA 3 0 0 
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DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 3 0 

LANALDI PARTZIALA 2 3 0 

ALDIZKAKO FINKOA 3 3 0 

Langilea desgaitasunen bat duen pertsona da, eta honako honek emandako ziurtagiriak hori egiaztatzen du (1):
................................................................................................................................................................................             

Lanaldi osorako egindako kontratuetan, enpresak 3.907 euroko diru-laguntza jasotzeko eskubidea izango du, baldin eta 
maiatzaren 11ko 1451/83 Errege Dekretuan (ekainaren 4ko BOE) ezarritako baldintzak betetzen baditu, baita, 
kontratuaren indarraldian, Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotan honako hobari hauek jasotzeko eskubidea ere, 
43/2006 Legeari jarraikiz. 

LARRIA EZ DEN DESGAITASUNEN BAT DUTEN LANGILEAK 

GIZONAK EMAKUMEAK 

a) 45 urtetik beherakoak 4.500 euro urteko a) 45 urtetik beherakoak 5.350 euro urteko

b) 45 urtetik gorakoak 5.700 euro urteko b) 45 urtetik gorakoak 5.700 euro urteko

DESGAITASUN LARRIREN BAT DUTEN LANGILEAK 

GIZONAK EMAKUMEAK 

a) 45 urtetik beherakoak 5.100 euro urteko a) 45 urtetik beherakoak 5.950 euro urteko

b) 45 urtetik gorakoak 6.300 euro urteko b) 45 urtetik gorakoak 6.300 euro urteko

Lanaldi partzialeko kontratuetan edo aldizkako kontratu finkoetan, enpresak ........................................ euroko diru-
laguntza jasotzeko eskubidea izango du, baldin eta maiatzaren 11ko 1451/83 Errege Dekretuan (ekainaren 4ko BOE) 
ezarritako baldintzak betetzen baditu, baita hobari jakin batzuk jasotzeko eskubidea ere. Hobari horiek kalkulatzeko, 
kolektibo bakoitzarentzat aurreikusitako diru-laguntzari ehuneko bat aplikatuko zaio adostutako lanaldiaren arabera, 
abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.7 artikuluari jarraikiz (abenduaren 30eko BOE), eta ehuneko horri ehuneko 30 
puntu gehituko zaizkio, aurreikusitako zenbatekoaren % 100era iritsi gabe. 

(1) Adierazi ziurtagiria eman duen erakunde ofiziala. 
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ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAKO DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 5 0 

LANALDI PARTZIALA 2 5 0 

ALDIZKAKO FINKOA 3 5 0 

Langilea desgaitasunen bat duen pertsona da, honako erakunde honek emandako ziurtagiriak egiaztatzen duenez (1): 

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

Lanera egokitzeko (2) ……………………................... (e)ko aldi bat ezarri da, probaldia ere izango dena, honako baldintza 
hauetan(3): 

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

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

Lanpostua langilearen ezaugarrietara egokitzeko, enpresak bere gain hartzen du lanposturako honako egokitzapen 
hauek egitea:  ............................................................................................................................................  

eta/edo, kontratua etxean betetzekoa bada, langileen eta gizarte-arloaren honako egokitzapen hauek egingo dira: 

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

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

Desgaitasunen bat duten pertsonei kontratu mugagabea 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. 

(1)Adierazi erakunde eskuduna. 
(2) Gehienez ere 6 hilabeteko iraupena izango du. 
(3) Hala badagokio, talde multiprofesionalak zehazten ditu lanera egokitzeko aldiaren baldintzak. 
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LAN-ENKLABEETATIK DATOZEN ETA DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 3 0 

LANALDI PARTZIALA 2 3 0 

ALDIZKAKO FINKOA 3 3 0 

Enklabetik datorren langilea desgaitasunen bat duen pertsona da, honako erakunde honek emandako ziurtagiriak 
egiaztatzen duenez (1): .............................................................................................................................................. 

Merkatu arruntean sartzeko zailtasun bereziak dauzka, eta honako talde honen barruan dago: 

a) Garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo adimen desgaitasunen bat duten pertsonak, baldin eta % 33ko 
edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortu badiete.

b) Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak, baldin eta % 65eko edo hortik gorako desgaitasun-maila
aitortu badiete.

c) Desgaitasunen bat duten emakumeak, baldin eta % 33ko edo hortik gorako minusbaliotasun-maila aitortu 
badiete.

a) eta b) ataletan bildutako langileekin egindako lanaldi osoko kontratuetan, enpresak 7.814 euroko diru-laguntza
jasotzeko eskubidea izango du, baldin eta otsailaren 20ko 290/2004 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak betetzen 
baditu (otsailaren 21eko BOE). Lanaldi partzialeko kontratuen kasuan, proportzionalki murriztuko da diru-laguntza. 

c) atalean bildutako emakumezko langileekin egindako lanaldi osoko kontratuetan, enpresak 3.907 euroko diru-laguntza
jasotzeko eskubidea izango du, baldin eta otsailaren 20ko 290/2004 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak betetzen 
baditu (otsailaren 21eko BOE). Lanaldi partzialeko kontratuen kasuan, proportzionalki murriztuko da diru-laguntza. 

Kontratua lanaldi osorako egiten bada, kontratuaren indarraldi osoan, Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren urteko 
hobaria honako hau izango da: 

LARRIA EZ DEN DESGAITASUNEN BAT DUTEN LANGILEAK 

GIZONAK EMAKUMEAK 

a) 45 urtetik beherakoak 4.500 euro urteko a) 45 urtetik beherakoak 5.350 euro urteko

b) 45 urtetik gorakoak 5.700 euro urteko b) 45 urtetik gorakoak 5.700 euro urteko

DESGAITASUN LARRIREN BAT DUTEN LANGILEAK 

GIZONAK EMAKUMEAK 

a) 45 urtetik beherakoak 5.100 euro urteko a) 45 urtetik beherakoak 5.950 euro urteko

b) 45 urtetik gorakoak 6.300 euro urteko b) 45 urtetik gorakoak 6.300 euro urteko

Kontratua lanaldi partzialerako egiten bada, Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren urteko hobaria, 43/2006 
Legearen 2.7 artikuluan ezarritako ehunekoen arabera kalkulatuko da. 

(1) Adierazi ziurtagiria eman duen erakunde ofiziala. 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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IRAUPEN LUZEKO LANGABEZIKOAK KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATU HOBARIDUNAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 5 0 

LANALDI PARTZIALA 2 5 0 

ALDIZKAKO FINKOA 3 5 0 

Langabetu eta kontratazio-dataren aurreko 18 hilabetetik 12 hilabetetan gutxienez inskribatutako pertsonak:  

8/2019 Errege Lege Dekretua, martxoaren 8koa, 8. artikuluan ezarritako betekizun eta baldintzak betetzen badituzte, 
Gizarte Segurantzako enpresa-kuotetan, hurrengo zenbatekoetan hobariak emango dira,: 

GIZONAK 1300 euro /urtean 3 urtez 

EMAKUMEAK 1500 euro /urtean 3 urtez 
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GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEEN, GENEROKO ETA ETXEKO 
INDARKERIAREN BIKTIMEN, TERRORISMOAREN BIKTIMEN EDO GIZAKIEN SALEROSKETAREN 
BIKTIMEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 5 0 

LANALDI PARTZIALA 2 5 0 

ALDIZKAKO FINKOA 3 5 0 

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 honen partaide dela (44/2007 Legearen 2.1 artikulua. 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 bete izana. 
c) 18 urtetik hogeita hamarrera 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-zentroetan ibili diren 
pertsonak.

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

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

B) Langileak egiaztatu du, honen eskutik: (1)  .............................................................................................
abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.4. artikuluan jasotako 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 6ko 3/2012 Legeak (uztailaren 7ko BOE) aldatutako abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.4 bis 
artikuluan (abenduaren 30eko BOE) jasotako baldintza egiaztatu du langileak.

D) Abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.4. ter artikuluan (abenduaren 30eko BOE) jasotako baldintza egiaztatu du
langileak.

Kontratu honetan aurreikusi ez den orotan, aplikatzekoa den indarreko legeria beteko da, eta bereziki, urriaren 23ko 
2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuan (urriaren 24ko BOE), abenduaren 29ko 43/2006 
Legean (abenduaren 30eko BOE) eta uztailaren 6ko 3/2012 Legean (uztailaren 7ko BOE) ezarritakoa. Halaber, honako 
hitzarmen kolektibo honetan ezarritakoa aplikatuko zaio: 

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

(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 

KONTRATU HOBARIDUNAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 5 0 

LANALDI PARTZIALA 2 5 0 

ALDIZKAKO FINKOA 3 5 0 

Langilea lanik gabe dago, eta abenduaren 13ko 44/2007 Legearen 2. artikuluan jasoetako egoeretako batean dago 
(abenduaren 14ko BOE). Gainera, ........................................................................................................................(e)ko 
Gizarte Zerbitzu eskudunek emandako ziurtagiriaren bitartez egiaztatzen du (1), honako kolektibo honen partaide dela 
(44/2007 Legearen 2.1 artikuluan jasotakoa; 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 bete izana. 

c) 18 urtetik hogeita hamarrera 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.

Abenduaren 13ko 44/2007 Legean ezarritako baldintzak betetzen baditu (abenduaren 14ko BOE), Gizarte 
Segurantzako enpresa kuotaren hobari bat jasoko du enpresak 850 euro urteko edo zati proportzionala kontratua 
lanaldi partzialekoa bada, hiru urtez. 
Kontratua 30 urtetik beherako pertsonekin egiten bada, hobaria 1.650 euro urteko izango da, hiru urtez (11/2013 
Legea). 

Kontratu honetan aurreikusi ez den orotan, aplikatzekoa den indarreko legeria beteko da, eta bereziki, urriaren 23ko 
2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuan (urriaren 24ko BOE), abenduaren 13ko 44/2007 
Legean (abenduaren 14ko BOE) eta 4372006 Legearen I. Kapituluko I. atalean (abenduaren 14ko BOE) ezarritakoa. 
Halaber, honako hitzarmen kolektibo honetan ezarritakoa aplikatuko zaio: 
 ............................................................................................................................................................... 

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

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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LANGILE AUTONOMOAREN SENIDEEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK (1) 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 5 0 

LANALDI PARTZIALA 2 5 0 

ALDIZKAKO FINKOA 3 5 0 

(1) Urriaren 24ko 6/2017 Legeko Zazpigarren Xedapen Gehigarriaren arabera, neurri honen onuradun izan daitezkeen senideak dira: ezkontidea, gurasoak, ondorengoak eta 
odol- edo ezkontza-ahaidetasuna duten gainerako bigarren mailaraarteko senideak -2. maila barne-.  
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LANGABEZIA-SUBSIDIOEN ONURADUN DIREN 52 URTETIK GORAKOEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

LANALDI OSOA ALDIZKAKO FINKOA 

KONTRATUAREN KODEA KONTRATUAREN KODEA 

HOBARIRIK GABE 1 0 0 HOBARIRIK GABE 3 0 0 

HOBARIAREKIN 1 5 0 HOBARIAREKIN 3 5 0 

Langileak honako hau adierazten du: 

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

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 215. 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. 

Abenduaren 29ko 43/2006 Legean ezarritako baldintzak betetzen baditu (abenduaren 30eko BOE), eta langilea Lege 
honetan jasotako kolektibo bateko kide bada, edota, baldintzak betetzeaz gain, uztailaren 6ko 3/2012 Legearen 45 
urtetik gorakoen artean badago (uztailaren 7ko BOE), enpresak eta langile autonomoek hobariak jasoko dituzte Gizarte 
Segurantzarako enpresa-kuotetan: 

KOLEKTIBOA  .............................................................................................................................................  

Lanbide – Enpresei zerbitzuak

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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ABLE BATEKO PRESTAKUNTZA-KONTRATU BATETIK DATOZEN LANGILEEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 0 0 

LANALDI PARTZIALA 2 0 0 

ALDIZKAKO FINKOA 3 0 0 

Langilea ABLE baten kontratupean egon bada prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratu batekin enpresan 
zerbitzuak emanez, eta, etenik gabe, kontratu hau egiten bada, enpresak Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotak 
murrizteko eskubidea izango du: 1.500 euro urteko, edo 1.800 euro urteko, baldin eta kontratua emakume batekin 
egiten bada, 3 urtez (11/2013 Legearen azken xedapenetan 4.a). 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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ABLE BATEKO PRAKTIKALDIKO KONTRATU BATETIK DATOZEN LANGILEEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 5 0 

LANALDI PARTZIALA 2 5 0 

ALDIZKAKO FINKOA 3 5 0 

Langilea ABLE baten kontratupean egon bada praktikaldiko kontratu batekin enpresan zerbitzuak emanez, eta, etenik 
gabe, kontratu hau egiten bada, enpresak Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotetan hobari bat izateko eskubidea 
izango du: 500 euro urteko, edo 700 euro urteko, baldin eta kontratua emakume batekin egiten bada, 3 urtez (3/2012 
Legearen 7.2 artikulua). 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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FAMILIAREN ETXEKO ZERBITZUKO LANGILEEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 0 0 

LANALDI PARTZIALA 2 0 0 

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 etxean gaua emango duela adostu da. Langileak

 .......... ...................................................................... gau emango ditu astean enplegu-emailearen etxean. 

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 
40/2013 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 alta emateko 
izapidean, Lanbideri kontratuaren edukia jakinarazteko. 

(1) Adierazi dagokiona. 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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ESPETXEETAN ZIGORTUTA DAUDEN LANGILEEN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 1 5 0 

LANALDI PARTZIALA 2 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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BESTELAKO EGOERAK 

KONTRATUAREN KODEA 

PRAKTIKALDIKO 
KONTRATUA 

9 9 0 

GOI-ZUZENDARITZA 9 9 0 

BESTELAKOAK 9 9 0 

Lanbide – Enpresei zerbitzuak
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ALDI BATERAKO KONTRATUA KONTRATU MUGAGABE BILAKATZEAREN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

LANALDI OSOA LANALDI PARTZIALA ALDIZKAKO FINKOA 

KONTRATUAREN KODEA KONTRATUAREN KODEA KONTRATUAREN KODEA 

DESGAITASUNEN BAT DUTEN 
PERTSONAK 

1 3 9 
DESGAITASUNEN BAT DUTEN 
PERTSONAK 

2 3 9 
DESGAITASUNEN BAT DUTEN 
PERTSONAK 

3 3 9 

HOBARIDUNA (1) 1 0 9 HOBARIDUNA 2 0 9 HOBARIDUNA 3 0 9 

NEKAZAL LANGILEAK-
HOBARIAREKIN 

1 0 9 
NEKAZAL LANGILEAK-
HOBARIAREKIN 

2 0 9 
NEKAZAL LANGILEAK-
HOBARIAREKIN 

3 0 9 

ENPLEGU-ZENTRO BEREZIEN 
HOBARIAREKIN 

1 0 9 
ENPLEGU-ZENTRO BEREZIEN 
HOBARIAREKIN 

2 0 9 
ENPLEGU-ZENTRO BEREZIEN 
HOBARIAREKIN 

3 0 9 

HOBARIRIK GABE 1 8 9 HOBARIRIK GABE 2 8 9 HOBARIRIK GABE 3 8 9 

KUOTAK MURRIZTUTA KUOTAK MURRIZTUTA KUOTAK MURRIZTUTA 

KUOTAK MURRIZTU GABE KUOTAK MURRIZTU GABE KUOTAK MURRIZTU GABE 

  Lanbideri JAKINARAZTEN DIOTE.........................................(e[a])n erabaki dutela kontratu bat BILAKATZEA: 

Kontratu MUGAGABE 
ALDIZKAKO kontratu FINKO 

Lehengo kontratua (2).............................................................................................................. goian aipatutako aldeek egin 
zuten .............................................(e[a])n, eta Lanbiden erregistratu zen edo hari jakinarazi zitzaion, ................................. 
(e)ko datarekin eta .........................................zenbakiarekin. 

(1)  Mugagabean bilakatzea, Gazte Bermearen Sistema Nazionalean inskribatuta dagoen langile baten Prestakuntza eta Ikaskuntzarako kontratua denean, HOBARIDUNA ipini 
beharko da.   
(2) Adierazi eraldatutako aldi baterako kontratuaren modalitatea, baita adostutako lanaldiarekin bat datorren aukera ere. Praktikaldiko kontratuak, desgaitasunen bat duten 
pertsonentzako enplegua sustatzeko aldi baterakoak eta enplegu-zentro berezietakoak eraldatzeko aukera izango da, hobaria jasotzeko eskubide eta guzti. Praktikaldiko, 
txandako eta erretiro-adina aurreratzeagatiko ordezteko kontratuek ere hobariak jaso ditzakete, egin diren eguna gorabehera. Lehen Enplegu Gaztea izeneko behin-behineko 
kontratua, gizarte-bazterkeriako egoeran dauden langileen eta genero eta etxeko indarkeriaren, terrorismoaren eta gizakien salerosketaren biktimen aldi baterako kontratuak 
mugagabe bihurtzeagatik ere hobariak jaso daitezke. Halaber, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuek, edozein egunetan egiten direla ere, mugagabe bihurtzeagatik 
dagokien murrizketa jasotzeko eskubidea izango dute. 
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KLAUSULA GEHIGARRIAK 

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

..................................................(a), 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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