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PRAKTIKALDIKO LAN-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. 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 legezko aholkularitzarekin, 
IFZ/AIZ:………………………………………..,  .......................................................................................................................................... den heinean.(2) 

HAU ADIERAZTEN DUTE 

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

a) Langilea honako titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri honen jabe da: (3) …………………………………………………………………, edo bestela 
laster lortuko du, ...............................,(e[a])n amaitu dituelako titulu horri dagozkion ikasketak, eta beraz, kontratu honen xede den 
lanbidean jarduteko gai da (4). 

b) Ez dira bost urte igaro, edo zazpi desgaitasunen bat duten pertsonen kasuan, ikasketak edo profesionaltasun-ziurtagiria amaitu edo 
baliozkotu zirenez geroztik. 

c) Langilea desgaitasunen bat duen pertsona da, honako erakunde honek emandako ziurtagiriak egiaztatzen duenez                                
(5): 

d) Langileari ez zaio praktikaldiko kontraturik egin enpresa honetan edo beste enpresa batean bi urtetik gorako denboran. 

e)   %33 edo gorako desgaitasun-maila duen langilea, Langileen Estatutuaren 20. Xedapen Gehigarriari atxikitzen zaio. 

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

                                                           
(1) Zuzendaria, gerentea etab. 
(2) Aita, ama, tutorea edo bere ardurapean duen pertsona edo erakundea. 
(3) Langileen Estatutuaren 11.1 artikuluan ezarritako titulu edo ziurtagirien arabera, irailaren 17ko 35/2010 Legeari jarraikiz. 
(4) Tituluaren edo profesionaltasun-ziurtagiriaren, eskaeraren ziurtagiriaren edo ikasketak amaitu izana edo lortutako prestakuntza egiaztatzeko ziurtagiriaren fotokopia 
konpultsatua emango dio enpresaburuari langileak. 
(5) Langilea desgaitasunen bat duen pertsona bada beteko da soilik, eta ziurtagiri hori eman duen erakunde ofiziala adieraziko da. 
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KLAUSULAK 

LEHENA: Langileak (6)………………………………………………………………………………………………..…………  gisa emango ditu zerbitzuak, 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………lanbide-taldearen barruan (7), praktikaldian eta 
enpresan indarrean dagoen lanbide-sailkapeneko sistemaren arabera. 

Lantokiaren kokalekua (kalea, zenbakia eta herria): 

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

BIGARRENA: Urteko 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 (8)............. ordu izango da       egunean,   astean,   hilean,    urtean, eta denbora oso 
baliokidean diharduen langile batena baino txikiagoa izango da lanaldi hori (9). 

Lan-denbora honela banatuko da (10)  ..............................................................................................................................  

Lanaldia partziala izanez gero, adierazi ordu osagarriak egiteko itunik egin den edo ez (11): 

            BAI          EZ 

HIRUGARRENA: Kontratu honek (12).................................................(e)ko iraupena izango du,........................(e)tik ..........................(e)ra 
bitarte(13). ..............................................  ....................................................................................................... (e)ko probaldi bat ezarri da.(14) 

LAUGARRENA: Langileak guztira............................... euro gordin jasoko ditu (15),…......................... eta honako soldata-kontzeptu hauetan 
banatuko dira (16): 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

BOSGARRENA: Urteko oporrek ............................ ........................................................................................... (e)ko iraupena izango dute.(17) 

SEIGARRENA: Kontratua amaitzean, enpresak ziurtagiri bat emango dio kontratatuari, non praktikaldiaren iraupena, betetako 
lanpostua(k) eta horietako bakoitzean egindako zeregin nagusiak adieraziko diren. 

ZAZPIGARRENA: Hitzartutako denbora amaitzean kontratu hau azkenduko da, hala badagokio, adostutako luzapenak barne. 

ZORTZIGARRENA: Kontratu honetan aurreikusi ez den orotan, aplikatzekoa den indarreko legeria beteko da, eta bereziki, urriaren 23ko 
2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren 11. artikuluan (urriaren 24ko BOE), uztailaren 26ko 11/2013 
legearen 13. artikuluan (uztailaren 27ko BOE), eta martxoaren 27ko 488/1998 Errege Dekretuan (apirilaren 9ko BOE) ezarritakoa. Honako 
hitzarmen kolektibo honetan ezarritakoa ere aplikatuko zaio: 

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

BEDERATZIGARRENA: Kontratu hau itundu ondoko 10 egunen barruan kontratuaren edukia Contrat@ aplikazioaren bidez jakinaraziko 
da, baita lan-harremanaren amaiera ere, kontratua amaitu ondoko 10 egunen barruan. 

HAMARGARRENA: Kontratu hau Europako Gizarte Funtsarekin batera finantza daiteke.

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. 

(6) Lanbidea zehaztu.
(7) Adierazi dagokion lanbide-taldea / lanbide-maila, enpresan indarrean dagoen lanbide-sailkapeneko sistemaren arabera.
(8) Adierazi langilearen lanaldia. 
(9) 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 gehienezko lanaldia. 
(10) Adierazi lan-denboraren banaketa hitzarmen kolektiboaren arabera. 
(11) Adierazi dagokionez, eta, erantzuna baiezkoa bada, erantsi eranskina ordu osagarririk bada. 
(12) 6 hilabetetik bi urtera bitarteko iraupena izango du. 
(13) Langileek aldi baterako ezintasunen bat badute, haurdunaldia dela-eta arriskuan badaude, guraso badira, haur bat adoptatzen edo hartzen badute edo edoskitzaroa dela-
eta arriskuan badaude, lanari uzten dioten denbora ez da kontuan hartuko kontratuaren iraupena neurtzeko. 
(14) Probaldia ezartzen bada, gehienez ere hilabete izango da erdi-mailako tituludunentzat edo 1. edo 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria dutenentzat, eta bi hilabete goi-
mailako tituludunentzat edo 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria dutenentzat, hitzarmen kolektiboan ezarritakoari dagokionez izan ezik. 
(15)Egunekoak, astekoak, hilekoak edo urtekoak. 
(16) Oinarrizko soldata, soldata osagarriak, plusak. 
(17) Gutxienez: 30 egun natural. 

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

PRAKTIKALDIA (ARRUNTA) .................................................................................................................... 4. or.

GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEAK, GENEROKO ETA ETXEKO INDARKERIAREN BIKTIMAK, 
TERRORISMOAREN BIKTIMAK, GIZAKIEN SALEROSKETAREN BIKTIMAK ............................................................ 5. or.

LANERATZE-ENPRESETAN GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEEN PRAKTIKALDIKO LANA ........... 6. or.

LANGABEZIA-SUBSIDIOEN ONURADUN DIREN 52. URTETIK GORAKO LANGILEAK ........................................................ 7. or.

ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAKO DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK .................................................... 8. or.

GIZARTE-INTERESEKO/NEKAZARITZAKO ENPLEGUA SUSTATZEKO LANAK ......................................................... 9. or.

eta arau erregulatzailean eskatutako baldintzak betetzen ditu. 
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PRAKTIKALDIKO LANERAKO KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 
 
 
 
 
 
 

KONTRATUAREN KODEA 
    

 LANALDI OSOA 4 2 0 

     
 LANALDI PARTZIALA 5 2 0 
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GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEEN, GENEROKO ETA ETXEKO 
INDARKERIAREN BIKTIMEN, TERRORISMOAREN BIKTIMEN, GIZAKIEN SALEROSKETAREN 
BIKTIMEN PRAKTIKALDIKO LANERAKO KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 
 
 

PRAKTIKALDIKO KONTRATUAREN KODEA 
    

 LANALDI OSOA 4 5 0 

     
 LANALDI PARTZIALA 5 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 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 gizarteratze-enpresa batean aurreko 12 hilabeteetan. 

B) Langileak egiaztatu du, honen eskutik: (2)  .............................................................................................  
Abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.4. artikuluan jasotako baldintza (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. 

 

                                                           
(1) Adierazi ziurtagiria ematen duen erakunde ofiziala. 
(2) Adierazi zer kolektiboko kide diren. 
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LANERATZE-ENPRESETAN GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEEN KLAUSULA 
ESPEZIFIKOAK 
 
 

PRAKTIKALDIKO KONTRATUAREN KODEA 

    

 LANALDI OSOA 4 5 0 

     
 LANALDI PARTZIALA 5 5 0 

 

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 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 PRAKTIKALDIKO 
LANERAKO KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 

KONTRATUAREN KODEA 

LANALDI OSOA 4 2 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 gertakari 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. 
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ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAKO DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN PRAKTIKALDIKO 
LANERAKO KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 
 
 
 
 

KONTRATUAREN KODEA 
    

 LANALDI OSOA 4 2 0 

     
 LANALDI PARTZIALA 5 2 0 

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

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

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

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. 

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

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

 

                                                           
(1) Gehienez ere 6 hilabeteko iraupena izango du. 
(2) Hala badagokio, talde multiprofesionalak zehazten ditu lanera egokitzeko aldiaren baldintzak. 
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GIZARTE-INTERESEKO /NEKAZARITZAKO ENPLEGUA SUSTATZEKO PRAKTIKALDIKO LANERAKO 
KLAUSULA ESPEZIFIKOAK 
 
 
 
 

KONTRATUAREN KODEA 
    

 LANALDI OSOA 4 2 0 

     
 LANALDI PARTZIALA 5 2 0 

 
 
 
Kontratuaren xedea honako hau da: 

Interes orokorreko eta sozialeko zerbitzuak 

Nekazaritzako enplegua sustatzeko programa (939/1997 Errege Dekretua, ekainaren 20koa). 
 
Enplegu-emailea honako hau da: 

Toki Korporazioa 

Estatuko administrazio orokorraren organoak 

Autonomia-erkidegoa 

Irabazi-asmorik gabeko erakundeak 

Unibertsitatea 

Kontratu hau arautuko da aplikatzekoa den indarreko legeriaren arabera, eta bereziki, urriaren 23ko 2/2015 
Legegintzako Errege Dekretuak (urriaren 24ko BOE) onartutako Langileen Estatutuaren 11. artikuluan, eta abenduaren 
29ko 43/2006 Legean (abenduaren 30eko BOE) ezarritakoaren arabera. Halaber, honako hitzarmen kolektibo honetan 
ezarritakoa aplikatuko zaio: 

 ...............................................................................................................................................................  
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KLAUSULA GEHIGARRIAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eta jasota gera dadin, kontratu honen hiru 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) 
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