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Kontratu mugagabeak eta bilakatzeak 



KONTRATU MUGAGABEAK ETA BILAKATZEAK 

KONTRATU MUGAGABEAK: 

– Lan-kontratu mugagabe arrunta…………………………………………………………………………………………....................................

– Aldizkako lan finkoko kontratua…………………………………………………………………………………………………………………...........

KONTRATU MUGAGABE HOBARIDUNAK: 

– Ekintzaileei laguntzeko kontratu mugagabea…………………………………………………………………………………………................

– Mikroenpresa eta enpresaburu autonomoen kontratu mugagabea 30 urtetik beherako pertsona batentzat……….

– Gazte-ekintzailetzako proiektu berrietarako kontratu mugagabea…………………………………………………………….............

– Gizarte-bazterkeriako egoeran dauden langileentzako kontratu mugagabea……………………………………………………….

– Administrazio eskudunaren bitartez, genero edo etxeko indarkeriaren, terrorismoaren edota gizakien
salerosketaren biktima direla egiaztatuta duten langileentzako kontratu mugagabea............................................... 

– Laneratze-enpresen kontratu mugagabea, gizarte-bazterkeriako egoeran dauden langileentzat……………...............

– Langile autonomoen senideen kontratu mugagabea....................................................................................................

– Kontratu mugagabea langabezia-subsidioa jasotzen duten 52 urtetik gorakoentzat………………………………................

– ABLE batetik datozen langileentzako kontratu mugagabea, Lehen Enplegu Gaztea izeneko kontratua, prestakuntzarako
eta ikaskuntzarako kontratua edota praktikaldiko kontratua dutenak……………………………………………………................ 

– Prestakuntzari lotutako lanaldi partzialeko kontratu mugagabea………………………………………………………………………….

– Praktikaldiko, txandako, erretiratze-adina aurreratzeagatik ordezteko eta lehen enpleguko behin-behineko kontratuak
kontratu mugagabe hobaridun bihurtzea………………………………………………………………………………………………................. 

IINFO 

ITZULI MENURA 



LAN-KONTRATU MUGAGABE ARRUNTA 

Kolektiboa: 

– Edozein langile.

Iraupena: 

– Mugagabea.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Ordainsaria: 

– Hitzarmenaren eta kategoriaren arabera.

– Lanaldi partziala: sartutako orduen araberakoa.

Oharrak: 

– Bidegabeko kaleratzeagatiko kalte-ordaina: 33 egun natural, lan egindako urte bakoitzeko; 24 hileko, gehienez.

Aplikatzen den araudia: 

– 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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ALDIZKAKO LAN-KONTRATU FINKOA 

 Kolektiboa: 

– Enpresaren jarduera-bolumen arruntaren barruko egun jakinetan errepikatzen ez diren aldizkako lan finkoetarako

edozein langile.

Iraupena: 

‒ Mugagabea. 

Jardunaldia: 

‒ Osoa edo partziala. 

Oharrak: 

‒ Kontratu hau idatziz egin beharko da, eta jarduerak ustez zenbat iraungo duen eta hitzarmenaren arabera jendeari nola 

eta zein hurrenkeratan deituko zaion zehaztu beharko da. Horrekin batera, eta gutxi gorabehera jakiteko, ustez lanaldia 

zenbatekoa izango den eta orduka nola banatuko den ere zehaztu beharko da. 

‒ Aldizkako langile finkoei lanera deitzerakoan, kasuan kasuko hitzarmen kolektiboetan zehaztutako hurrenkera eta 

moduak bete beharko dira, eta hitzarmenean esaten dena betetzen ez bada, eskumena duen jurisdikzioaren aurrean 

kaleratzeko prozedura betez jardun ahal izango du langileak. Horretarako, hasiera-epea deialdirik ezaren berri jakiten 

denekoa izango da. 

Aplikatzen den araudia: 

‒ Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 16. artikulua, Langileen Estatutuaren testu bategina onartzen 

duena. 

ITZULI AURKIBIDERA 

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
16. artikulua. Aldizkako kontratu finkoa1. Aldizkako langile finkoentzako iraupen mugagabeko lan-kontratua aldizkako lan finkoak egin behar direnean erabiliko da, lan hori enpresaren lan-bolumen arruntarekin alderatuta, epe jakinetan errepikatzen ez den kasuetan.Epe jakinetan errepikatzen diren aldizkako lanen kasuan, lanaldi partzialeko lan-kontratu mugagabeei dagokien erregulazioa erabiliko da.2. Aldizkako langile finkoei lanera deitzerakoan, kasuan kasuko hitzarmen kolektiboetan zehaztutako hurrenkera eta moduak bete beharko dira, eta hitzarmenean esaten dena betetzen ez bada, lan-arloko jurisdikzioan lanetik kaleratutakoen prozedura betez jardun ahal izango du. Hasiera-epea deialdirik ezaren berri jakiten den unea izango da.3. Kontratu modu hau nahitaez idatziz formalizatu beharko da, horretarako ezarriko den ereduaren arabera, eta jardueraren gutxigorabeherako iraupena, baita, hitzarmenaren arabera, deitzeko modua eta hurrenkera ere zehaztu beharko dira. Horrekin batera, lanaldiaren iraupena eta orduen banaketa ere zehaztu beharko dira gutxi gorabehera.4. Eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboetan, sektoreko dena delako jardueraren ezaugarri bereziek hala egitea justifikatzen dutenean, aldizkako kontratu finkoak iraupen partzialarekin egitea erabaki ahal izango da, eta aldi baterako kontratuak aldizkako kontratu finko bihurtzeko betekizunak eta espezialitateak ere zehaztu ahal izango dira.



EKINTZAILEEI LAGUNTZEKO KONTRATU MUGAGABEA 

Kolektiboa: 

Lanbiden izena emandako langabeak, hobariak aplikatzerako kasuan, 50 langile baino gutxiagoko enpresek kontratatuak.              

Jardunaldia: 

Osoa edo partziala. 

Pizgarriak: 

Zerga-arlokoak: 

• Enpresak 30 urtetik beherako pertsona bati egindako lehen kontratuarengatik 3.000 €ko zerga-kenkaria izango du.

• Kotizaziopeko prestazio bat jasotzen duten langile langabeak kontratatuz gero, kontratazioaren unean langileak jasotzeko daukan

langabezia-prestazioaren % 50eko zerga-kenkaria jasotzeko eskubidea izango du enpresak, 12 hileko mugarekin.

Hobariak 3 urtez, Lanbiden izena emandako langile langabeak kontratatzeagatik: 

• 16 urtetik 30 urtera bitarteko gazteak, biak barne: 1.000 € lehen urtean, 1.100 € bigarrenean eta 1.200 € hirugarrenean, hurrenez hurren.

Emakumeak badira, 100 €ko hobari osagarria  jasoko dute urteko, ordezkaritza txikiegia duten sektoreetan.

• 45 urtetik gorakoak: 1.300 €/urte. Emakumeak badira ordezkaritza txikiegia duten sektoreetan, urteko 1.500 €ko hobaria jasoko dute

urtean.

• Hobari horiek bateragarriak izango dira beste laguntza publiko batzuekin, baina ezin izango dute Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko

enpresa-kuotaren % 100 gainditu. Hobari horiek indarrean egongo dira langabezia-tasa % 15aren azpitik jaitsi arte.

Oharrak: 

• Urtebeteko probaldia izango da.

• Lanaldi partzialeko kontratua izanez gero, kontratuan adostutako lanaldiaren arabera jasoko dira pizgarriak.

• Pizgarriak aplikatzeko, kontratatutako pertsona 3 urte edo gehiagoz mantendu beharko da enpleguan, lan-harremanaren hasiera-egunaz

geroztik, eta lortutako enplegu-maila urtebetez edo denbora gehiagoz mantendu beharko da (bestela, aplikatutako pizgarriak itzuliko

dira).

• Salbuespenak: Enpresak kontratua egin baino aurreko 6 hilabeteetan ezin izango du horrelako kontraturik egin baldin eta kontratuak

azkendu baditu aitortutako arrazoi objektiboengatik edo bidegabetzat jotako arrazoiengatik, edo baldin eta kaleratze kolektibo bat

gauzatu badu.

Aplikatzen den araudia: 

‒ 3/2012 Legea, uztailaren 6koa.   ‒  16/2013 Errege Lege dekretua, abenduaren 20koa. 

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Horretarako:•	Kontratazioan, prestazioa jasota izan beharko du 3 hilabetez, gutxienez,langileak.•	Langileak, soldatarekin batera, borondatez bateratu ahalko du,hilero, kontratatzean aitortu zaion eta jasotzeko duen prestazioaren zenbatekoaren % 25, (prestazioa bateragarria izango da lanaldi osoko kontratuak indarrean dirauen bitartean eta, gehienez ere, jasotzeko duen prestazioaren iraupena izango du).•	Enpresak Lanbideren ziurtagiri bat eskatuko dio langileari; ziurtagiri horretan, adierazi beharko da langileak prestazioaren zer kopuru daukan jasotzeke lan-harremana hasteko finkatutako egunean.



MIKROENPRESA ETA ENPRESABURU AUTONOMOEN KONTRATU 
MUGAGABEA 30 URTETIK BEHERAKO PERTSONA BATENTZAT 

Kolektiboa: 

‒      Lanbiden izena emandako 30 urtetik beherako (35 urtetik beherakoak, % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila aitortua badute) 
langile langabeak. 

Jardunaldia: 
‒    Osoa edo partziala. 

Pizgarriak 

‒ Kontingentzia arruntengatik Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuota % 100 murriztuko da, kontratu-urte batez. 

Enpresaren baldintzak: 

• 9 langile edo gutxiago dauzkaten enpresak, langile autonomoak barne.

• Langilearekin aldez aurretik lan-harremanik eduki ez izana.

• Kontratua egin aurreko 6 hilabeteetan, 2013ko otsailaren 24az geroztik gertatutako azkentze-erabaki bidegaberik hartu ez izana azkentze

horrek eraginpean hartutako lanbide talde bereko lanpostuak estaltzeko eta lantoki bererako. 

• Aldez aurretik ezaugarri horiek berberak dituen kontraturik egin ez izana, salbu eta kontratua kontratatzaileari egotz ezin dakizkiokeen

arrazoiengatik azkentzen bada edo probaldian suntsiarazten bada. 

• Lan-harremana hasi eta ondorengo hemezortzi hilabeteetan edo denbora gehiagoan mantendu beharko du kontratatutako langilea, salbu

eta kontratua enpresaburuari egotzi ezin dakizkiokeen arrazoiengatik azkentzen bada edo probaldian suntsiarazten bada. 

• Kontratua egiten denetik gutxienez urtebetez eutsi beharko dio kontratuari esker lortu duen enplegu-mailari. Betebehar hori bete ezean,

pizgarriak itzuli egin beharko dira. 

• Enplegua mantentzeko betebeharrak ez dira urratutzat joko kontratua arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko kaleratzeagatik azkendu

denean, eta bata zein bestea bidezko aitortzen edo deklaratzen direnean, edota langileak dimisioa aurkeztean, hiltzean, erretiroa 

hartzean edo ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun handia izatean, hitzartutako epea amaitzean, edota kontratuaren 

xede den lana edo zerbitzua gauzatzean edo probaldian hura suntsiaraztean. 

Aplikatzen den araudia: 

‒ Uztailaren 26ko 11/2013 Legearen 10. artikulua   ‒ 43/2006 Legea, abenduaren 29koa. 

ITZULI 
AURKIBIDERA 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22949
LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
10. artikulua. Mikroenpresek eta enpresari autonomoek kontratu mugagabeak egitea gazteei.1. Enpresek eta langile autonomoek denbora mugagabez kontratatzen badituzte, lanaldi oso edo partzialerako, hogeita hamar urtetik beherako gazte langabeak, ehuneko 100eko murriztapena eskuratzeko eskubidea izango dute enpresa gisa Gizarte Segurantzari ordaindu behar dioten kuotako gertakari arrunten epigrafean, kontratatutako langilearen lehen kontratu urtean eta hurrengo paragrafoetan adierazitako baldintzetan.Neurri horretara atxikitzeko, baldintza hauek bete behar dituzte enpresa eta langile autonomoek:a) Bederatzi langile edo gutxiagoko lan-plantilla bat izan behar dute kontratua egiten den unean.b) Ez dute aurretiazko lan-harremanik izan behar langilearekin.c) Ez dute, kontratua egin aurreko sei hilabeteetan, kontratu-azkentze bidegaberik egin behar. Mugapen hori indarrean izango da soilik 2013ko otsailaren 24tik aurrerako kontratu-azkentze bidegabeentzat eta azkenduak izan diren lanpostuko lanbide-talde bereko lanpostuak betetzeko lantoki berberetan.d) Ez dute aurretiaz egin behar bestelako kontraturik artikulu honen araupean. 5. paragrafoan xedatutakoa izango da salbuespen bakarra.2. Ez da aplikatuko artikulu hau egoera hauetan:a) Kontratua lan-merkatua aldatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legearen 4. artikuluaren arabera hitzartzen denean.b) Kontratua aldizkako lan finkoetarako egiten bada, Langileen Estatutuko 15.8 artikuluarekin bat etorriz.c) Abenduaren 29ko 43/2006 Legeko 2. artikuluak araututako kontratu mugagabeak direnean.3. Artikulu honetako 1. paragrafoan arautzen diren onurak kontratu batekiko soilik aplikatuko dira, 5. paragrafoan arautzen den salbuespenarekin.4. Araututako onurak aplikatzeko, kontratatutako enpleguan mantendu behar da langilea lan-harremana hasi eta ondorengo hemezortzi hiletan, salbu eta kontratua enpresaburuari egozgarri ez zaion kausaren batengatik azkentzen bada edo hura probaldian azkentzen bada.Era berean, urtebetez eutsi behar dio, gutxienez, artikulu honek adierazten duen kontratuarekin enpresak lortu duen enplegu-mailari, kontratua izenpetu denetik kontatzen hasita. Ez badira betebehar horiek betetzen, itzuli egin beharko dira pizgarriak.Ez da artikulu honetan adierazten den betebeharra, enpleguari eustekoa, urratutzat joko lan-kontratuak arrazoi objektiboengatik edo diziplinagatiko iraizpenagatik azkendu badira eta bata zein bestea bidezkotzat jo badira, ezta kargua uzteagatik, heriotzagatik, erretiroagatik, ezintasun iraunkor oso, absolutu edo baliaezintasun handiagatik, hitzartutako kontratu-denbora amaitzeagatik, kontratuaren xede den obra edo zerbitzua egiteagatik edo probaldian hura deuseztatzeagatik azkendu badira.5. Artikulu honen 4. paragrafoko lehen lerroaldeko azken lerrokadak adierazten dituen egoeretan, beste kontratu bat egin ahal izango da artikulu honen araupean. Kasu horietan, ordea, murrizketa-epeak ezingo du izan, guztira, hamabi hilabetekoa baino luzeagoa.6. Artikulu honetan arautzen diren neurriak aplikatzeko, ezinbestekoa izango da kontratuak idatziz formalizatzea, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak adierazten dituen ereduetan.7. Artikulu honetan arautzen ez diren alderdiak arautzeko, aplikatzekoa izango da abenduaren 29ko 43/2006 Legearen I. kapituluko I. sekzioak arautzen duena. Ez dira aplikatzekoak izango, hala ere, 2.7 eta 6.2 artikuluak.



GAZTE-EKINTZAILETZAKO PROIEKTU BERRIETARAKO KONTRATU MUGAGABEA 

Kolektiboa: 

Honako baldintzetako bat betetzen duten 45 urteko edo urte gehiagoko pertsonak: 

– Langile langabeak izatea eta Lanbiden etenik gabe izena emanda egotea, kontratua egin aurreko 18 hilabeteetatik gutxienez 12
hilabetean.

– Langabeziagatiko prestazioa agortzen zaien pertsonen lanbide-prestakuntza eguneratzeko programaren (PREPARA Plana)
onuradun izatea.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.
Pizgarriak: 

‒ Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuota % 100 murriztuko da, kontratazioa egin eta hurrengo hamabi 
hilabeteetan. 

Enpresaren baldintzak 

– Norbere konturako langileak edo autonomoak, 30 urtetik beherakoak eta soldatapeko langilerik ez dutenak, eta 2013ko

otsailaren 24tik lehenengo aldiz kontratatzen dutenak.

– Lan-harremana hasi eta gutxienez ondorengo 18 hilabeteetan mantendu beharko du kontratatutako langilea, salbu eta

kontratua enpresari egotzi ezin dakizkiokeen arrazoiengatik azkentzen bada edo probaldian suntsiarazten bada. Betebehar hori

bete ezean, pizgarriak itzuli egin beharko dira.

Aipatutako arrazoiren bat gertatzen bada, beste kontratu bat egin ahal izango da. Dena den, murriztapenaren epea ez da, guztira, 

hamabi hilabete baino luzeagoa izango. 

Langile bat kontratatzean aldi berean Gizarte Segurantzarako kuotan beste hobari edo murriztapen batzuk aplikatu ahal izango balira, 

horietako bat bakarrik aplikatuko da. Kontratatutako langileari Gizarte Segurantzan alta ematen zaionean, onuradunak berak 

erabakiko du horietako zein aplikatuko den. 

43/2006 Legearen I. kapituluaren 1. ataleko aurreikuspenak aplikatuko dira, 2.7 artikuluan zehazten dena izan ezik. 

Aplikatzen den araudia: 

‒     Uztailaren 26ko 11/2013 Legearen 11. artikulua  ‒    43/2006 Legea, abenduaren 29koa. 

ITZULI 
AURKIBIDERA 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22949
LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
11. artikulua. Pizgarriak gazte-ekintzailetzako proiektu berrietan egindako kontratuentzat.1. Kontratazioaren ondorengo hamabi hilabeteetan Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotan −laneko istripuei eta gaixotasunei dagozkienak barne− % 100eko murriztapena izateko eskubidea izango dute hogeita hamar urtetik beherakoak diren, beren kontura lan egiten duten eta soldatapeko langilerik ez duten langileek, 2013ko otsailaren 24aren ondoren berrogeita bost urte edo gehiago dituzten pertsona langabeak lehen aldiz kontratatzen badituzte, mugarik gabe eta lanaldi osoko nahiz partzialeko kontratu baten bidez. Azken horiek enplegu-bulegoan langabe gisa inskribatuta egon behar dute, gutxienez, hamabi hilabetez jarraian, kontratazioa egin aurreko hemezortzi hilabeteetan, edo langabezia-babesa agortu duten pertsonentzat abiarazten diren birgaitze profesionaleko programen onuradun izan behar dute.2. Artikulu honetan araututako onurak aplikatzeko, kontratatutako enpleguan mantendu behar da langilea lan-harremana hasi eta ondorengo hemezortzi hiletan, salbu eta kontratua enpresaburuari egozgarri ez zaion arrazoiren batengatik azkentzen bada edo hura probaldian azkentzen bada. Ez badira betebehar horiek betetzen, itzuli egin beharko dira pizgarriak.3. Artikulu honen 2. paragrafoak adierazten dituen egoeretan, beste kontratu bat egin ahal izango da artikulu honen araupean. Kasu horietan, ordea, murriztapena aplikatzeko epeak ezingo du izan, guztira, hamabi hilabetekoa baino luzeagoa.4. Langile bat kontratatzea arrazoia izan badaiteke Gizarte Segurantzako kuotan beste hobari edo murriztapenak aldi berean aplikatzeko, horietako bat bakarra aplikatuko da. Onuradunak erabakiko du, langileari Gizarte Segurantzan alta ematen dionean, horietako zein aplikatuko den.5. Xedapen honek arautzen ez dituen alderdiak arautzeko, aplikatzekoa izango da abenduaren 29ko 43/2006 Legea, hazkundea eta enplegua hobetzekoa, eta, zehazki, arau horren I. kapituluko I. sekzioa. Ez da aplikatzekoa izango, hala ere, lege horren 2.7 artikulua.



GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEENTZAKO KONTRATU MUGAGABEA 

Kolektiboa: 

– Izena emanda dauden edo beste enpresa batean lanean ari diren langileak , baldin eta lanaldi partzialeko kontratua badute

lanaldi osoaren 1/3 baino gutxiagorekin, eskumeneko gizarte-zerbitzuek egiaztatutako gizarte-bazterkeriako egoeran badaude.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– Enpresa-kuotaren hobaria, 600 €/urte 4 urtean.

– Kontratatutako langileak aurreko 12 hilabeteetan laneratze-enpresa batean lan-kontratu bat amaitu badu, ondoren ez badu 
besteren kontura bere zerbitzuak eskaini beste enplegatzaile batentzat eta laneratze-enpresa edo enplegu-zentro berezi bateko 
enplegatzaile batek kontratatua izan bada, hobaria 137,50 euro/hil izango da 12 hilabeteko gehienezko epean. Epe honen 
amaieran, atal honetako lehen eta bigarren paragrafoan aurreikusitako hobariak aplikagarri izango dira (43/2006 Legearen 2.5 
artikulua), gehienezko eperarte.

Enpresaren baldintzak: 

  −    Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte. 

    ‒   Enplegu-programak aplikatzearen ondoriozko onurak eskuratzetik kanpo utzi ez izana lan-arloko arau-hauste eta zehapenei 

buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 46. artikuluan 

babespean emandakoa. 

 ‒   34/2006 Legearen 6.2 artikuluan ezarritakoarekin bat, xedatutako laguntzetatik kanpo geratuko dira, hamabi hilabetez, 

bidegabetzat aitortu edo deklaratutako kaleratzeak edo kaleratze kolektiboak direla medio, enplegua sustatzeko programen 

araudien babesean hobaridun diren kontratuak azkendu edo azkentzen dituzten enpresak. 

Oharrak: 

– Beste laguntza publiko batzuekin batera lortutako mozkinek ezin izango dute urteko soldata-kostuaren % 60 gainditu.

– Baldin eta laguntzak emateko eskatzen diren baldintzak bete gabe laguntzaren bat jasotzen bada, itzuli egin beharko dira Gizarte

Segurantzako kuotetarako hobariak jasotzeagatik sartu ez diren zenbatekoak, baita errekargua eta berandutza-interesak ere,

Gizarte Segurantzaren alorreko diru-bilketari buruzko arauetan ezarritakoaren arabera.

Aipatu pizgarriak ez dira emango lan-harreman bereziak direnean. 

Aplikatzen den araudia: 

– 43/2006 Legea, abenduaren 29koa.  ‒      Uztailaren 6ko 3/2012 Legearen azken xedapenetan 14.1.a. 

– 44/2007 Legeak, abenduaren 13koak, 2.1 artikuluan aldatzen ditu gizarte-bazterkeriako kolektiboak (Azken xedapenetan 3.a).

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Kolektiboak:•	Laneratzeko gutxieneko errenten hartzaileak eta haien onuradun diren bizikidetza-unitateko kideak.•	Laneratzeko gutxieneko errentak jasotzerik ez duten pertsonak (behar den gutxieneko erroldatze-aldia ez izateagatik, prestazioa agortzeagatik).•	Gazteak >18 eta <30, adingabeak babesteko erakundeetatik etorrita.•	Errehabilitatzen edo gizarteratzen ari diren drogen mendetasun-arazoak edo adikziozko beste nahasmenduren bat dituzten pertsonak.•	Espetxeratuak, (782/2001 EDaren 1. artikulua), baita baldintzapeko askatasunean daudenak eta preso ohiak ere.•	Barneratze-zentroetako adingabeak (5/2000 Lege Organikoaren 53.4 artikulua), baita zaintzapeko askatasunekoak eta barneratu ohiak ere.•	Autonomia erkidegoek baimendutako aukerako ostatu-zentroetakoak. •	Autonomia erkidegoek baimendutako prebentzio eta gizarteratzeko zerbitzuetako pertsonak.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Azken xedapenetako hamalaugarrena. Hobarien arloko aldaketak, terrorismoaren biktimak, genero‑indarkeriaren biktimak, etxeko indarkeriaren biktimak edota gizarte‑bazterkerian daudenak langile gisa kontratatzeagatik.Bat. Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 1. artikuluaren 2. paragrafoa aldatu da, eta honela geldituko da idatzita:«2. Aparteko izaeraz, ondoko pertsona hauekin egindako aldi baterako kontratuetarako hobariak ere arautu dira: desgaitasunen bat dutenekin edo gizarte‑bazterkeria jasaten dutenekin, langabezian badaude, eta enplegu‑bulegoan izena emanda; genero‑indarkeriaren biktima direla egiaztatu dutenekin, genero‑indarkeriaren aurka oso‑osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoari jarraiki; etxeko‑indarkeriaren biktimekin; edota terrorismoaren biktima direla egiaztatu dutenekin, terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 34. artikuluan xedatutakoarekin bat.»

LANBIDE - ENPRESEI ZERBITZUAK
Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30 gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).



ADMINISTRAZIO ESKUDUNAREN BITARTEZ, GENERO EDO ETXEKO INDARKERIAREN, 
TERRORISMOAREN EDOTA GIZAKIEN SALEROSKETAREN BIKTIMA DIRELA EGIAZTATUTA 

DUTEN LANGILEENTZAKO KONTRATU MUGAGABEA. 
Kolektiboa: 

– Administrazio eskudunaren bitartez, bizikidetza-unitate familiarreko kideren baten aldetik genero edo etxeko indarkeria jasan

duten biktimak edo terrorismoaren edo gizakien salerosketaren biktimak direla egiaztatuta dutenak.

– Ez da beharrezkoa langabezian egotea.

– Langileak ezin izango du enpresaburuarekin edo zuzendariekin odolkidetasunezko edo ezkontzazko 2. mailarainoko

ahaidetasunik eduki.

– Kontratatutako pertsona ezin izango da enpresari, lotuta egon kontratazioaren aurreko 24 hilabeteotan, kontratatu mugagabe

baten bidez, edo azken sei hilabeteotan, aldi baterako, prestakuntzarako, txandakako edo erretiroa hartzeagatik ordezteko

kontratu baten bidez.

– Kanpoan geratzen dira lan-harreman mugagabea kontratua formalizatu aurreko hiru hilabeteetan amaitu duten pertsonak.

Kaleratze bidegabe edo objektiboa izan ezik, 43/2006 Legearen 8.2 artikuluko kasuan salbu.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren hobaria: 850 €/urte 4 urtean etxeko indarkeriaren biktima bada, 1.500 €/urte 4

urtean genero-indarkeriaren edo terrorismoaren biktima bada, eta 1.500€/urte 2 urtean gizakien salerosketaren biktima bada.

‒ Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30

gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).

Oharrak: 

– Mozkinek, xede bererako bestelako laguntza publikoekin batera, ezin izango dute urteko soldata-kostuaren % 60 gainditu.

Aplikatzen den araudia: 

– Irailaren 22ko29/2011 Legearen 34. art. (terrorismoaren biktimak)     ‒   Uztailaren 6ko3/2012 Legearen azken xedapenetan 14.a

– Azaroaren 21eko 1.917/2008 Errege Dekretuaren azken xedapenetan 1.a.     − 43/2006 Legea, abenduaren 29koa.

– Uztailaren 28ko26/2015 Legearen azken xedapenetan 8.a.  (gizakien salerosketaren biktimak)

ITZULI 
AURKIBIDERA 

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
34. artikulua. Enplegu-politika aktiboakEskumeneko administrazio publikoek lerro espezifiko bat ezarriko dute 4. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoek aipatzen dituzten pertsonak sartzeko enplegu politika aktiboen esparruan, egoera fisiko eta psikikoekin bateragarriak diren baldintzen mende.

JSAINZGA
Nota adhesiva
Azken xedapenetako hamalaugarrena. Hobarien arloko aldaketak, terrorismoaren biktimak, genero‑indarkeriaren biktimak, etxeko indarkeriaren biktimak edota gizarte‑bazterkerian daudenak langile gisa kontratatzeagatik.Bat. Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 1. artikuluaren 2. paragrafoa aldatu da, eta honela geldituko da idatzita:«2. Aparteko izaeraz, ondoko pertsona hauekin egindako aldi baterako kontratuetarako hobariak ere arautu dira: desgaitasunen bat dutenekin edo gizarte‑bazterkeria jasaten dutenekin, langabezian badaude, eta enplegu‑bulegoan izena emanda; genero‑indarkeriaren biktima direla egiaztatu dutenekin, genero‑indarkeriaren aurka oso‑osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoari jarraiki; etxeko‑indarkeriaren biktimekin; edota terrorismoaren biktima direla egiaztatu dutenekin, terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 34. artikuluan xedatutakoarekin bat.»Bi. Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2. artikuluari 4 bis paragrafoa gehitu zaio, eta honela dio:«4 bis. Terrorismoaren biktimak mugarik gabe kontratatzen dituzten enplegatzaileek, biktima horiek langabezian egon edo ez, Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa‑kuotan hileko 125 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute (urteko 1.500 euro), lau urtez, kontrataturiko langile bakoitzeko, kontratua egin duten datatik aurrera, edota eguneko baliokidea jasotzekoa. Horretarako, pertsona horiek terrorismoaren biktima direla egiaztatu beharko dute, terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 34. artikuluan xedatutakoari jarraiki.Pertsona horiekin aldi baterako kontratuak eginez gero, enplegatzaileek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa‑kuotan hileko 50 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute (urteko 600 euro), kontratua indarrean den bitartean, kontrataturiko langile bakoitzeko.»Hiru. Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2. artikuluari 6. paragrafoa gehitu zaio, eta honela dio:«6. Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzean ere aplikatuko dira 4., 4 bis eta 5. paragrafoetan kontratazio mugagabeetarako zehaztutako hobariak, baldin eta kontratuok paragrafo horietan adierazitako kolektiboetako pertsonekin egiten badira.»

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Azken xedapenetatik lehena. Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legean araututako Gazteen Enplegua Sustatzeko Programa aldatzea.Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen Azken xedapenetatik bigarrenean Gobernuari ezarritako baimenaz baliatuz, zenbatekoa aldatzen da genero-indarkeriaren emakume biktimak denbora osoz kontratatu mugagabeak egiteko; zehazki, 125 euro/hilean ezarriko da (1.500 euro/urtean), 4 urtetan kontratua egiten denetik, edo dagokion zenbatekoa, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.7 artikuluan xedaturikoaren arabera, lanaldi partzialeko kontratua bada. Aldi baterako kontratazioei dagokienez, hobaria ezarriko da abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.4 artikuluan.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Azken xedapenetatik zortzigarrena. Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legea aldatzea.Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2. artikuluari 4 ter zenbakia gehitu zaio, eta honela dio:«4 ter. Gizakien salerosketen biktimei kontratu mugagabea egiten dieten enplegatzaileek eskubidea izango dute, kontratua egin den momentutik bertatik, Gizarte Segurantzaren enpresa-kuotaren 125 euroko hobaria jasotzeko, hilean (1500 euro urtean) eta kontrataturiko langile bakoitzeko, edo, hala egokituz gero, eguneko baliokidea jasotzeko, bi urtez, baldin eta biktima horiek identifikatuta badaude Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei, eta haien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 59 bis artikuluan ezarritakoaren arabera eta, baldin eta, horrelakoetan, bizileku- eta lan-baimena lortu badute salbuespenezko kasuetan, langabezian egon behar izan gabe.Pertsona horiekin aldi baterako kontratuak eginez gero, enplegatzaileek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotaren 50 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute hilean (600 euro urtean), kontratua indarrean den bitartean, kontrataturiko langile bakoitzeko.»

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22949


LANERATZE-ENPRESEN KONTRATU MUGAGABEAK, GIZARTE-
BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEENTZAT 

Kolektiboa: 

– Izena emanda dauden langile langabeak, gizarte-zerbitzu eskudunek egiaztatutako gizarte-bazterkeriako egoeran daudenak.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala (azken kasu horretan, lanaldi oso baliokidearen % 50 baino handiagoa izango da lanaldia).

Pizgarriak: 

– Enpresa-kuotaren hobaria: 850 € urteko, 3 urtean. 30 urtetik beherakoentzat (35 urtetik beherakoentzat, % 33ko edo hortik gorako

desgaitasuna dutenen kasuan), hobaria 1.650€ da urteko, 3 urtean.

– Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30

gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).

Enpresaren baldintzak: 

‒  Laneratze-enpresa gisa jotako merkataritza-sozietateak edo kooperatiba-sozietateak izan behar dute; gizartean baztertuta daudenak 

gizarteratzea eta laneratzea eta horiei prestakuntza ematea izango da sozietate horien jarduera ekonomikoaren helburua.  

‒  Erakunde sustatzaile batek edo gehiagok sustatuak eta erakunde baten edo batzuen parte hartzea dutenak izan behar dute, hau da, 

irabazi-asmorik gabeko erakundeak, irabazi-asmorik gabeko elkarteak eta fundazioak izango dira; beren helburua egoera ahuletan 

dauden pertsonak gizarteratzea izango da, eta laneratzeko enpresak eratzea sustatuko dute. Partaidetza hori kapital sozialaren % 51 

izango da gutxienez, merkataritza-sozietateen kasuan. 

 ‒      Dagokion Erregistroan izena emanda egotea. 

 ‒     Sozietatearen helburuarekin zerikusirik ez duen jarduera ekonomikorik ez dute egingo. 

 ‒     Produkzio- eta gizarteratze-egiturak hobetzera edo handitzera bideratu behar dute erabilgarri dauden soberakinen % 80, gutxienez. 

   −   Urte osoan, laneratze-prozesuan dauden langile kontratatuen ehunekoa mantendu behar dute: plantillaren % 30ekoa gutxienez,  

jardueraren lehenengo hiru urteetan, eta % 50ekoa gutxienez, laugarren urtetik aurrera; ezingo da bi baino txikiagoa izan. 

Oharrak: 

– Beste laguntza publiko batzuekin batera lortutako mozkinek ezin izango dute urteko soldata-kostuaren % 60 gainditu.

Aplikatzen den araudia: 

– 43/2006 Legea, abenduaren 29koa.  ‒      3/2012 Legea, uztailaren 6koa. 

– 44/2007 Legea, abenduaren 13koa.  ‒      11/2013 Legea, uztailaren 26koa. 

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Kolektiboak:•	Laneratzeko gutxieneko errenten hartzaileak eta haien onuradun diren bizikidetza-unitateko kideak.•	Laneratzeko gutxieneko errentak jasotzerik ez duten pertsonak (behar den gutxieneko erroldatze-aldia ez izateagatik, prestazioa agortzeagatik).•	Gazteak >18 eta <30, adingabeak babesteko erakundeetatik etorrita.•	Errehabilitatzen edo gizarteratzen ari diren drogen mendetasun-arazoak edo adikziozko beste nahasmenduren bat dituzten pertsonak.•	Espetxeratuak, (782/2001 EDaren 1. artikulua), baita baldintzapeko askatasunean daudenak eta preso ohiak ere.•	Barneratze-zentroetako adingabeak (5/2000 Lege Organikoaren 53.4 artikulua), baita zaintzapeko askatasunekoak eta barneratu ohiak ere.•	Autonomia erkidegoek baimendutako aukerako ostatu-zentroetakoak. •	Autonomia erkidegoek baimendutako prebentzio eta gizarteratzeko zerbitzuetako pertsonak.



LANGILE AUTONOMOEN SENIDEEN KONTRATU MUGAGABEA 

Kolektiboa: 

– Langile autonomoaren ezkontideak, gurasoak, ondorengoak eta odol- edo ezkontza-ahaidetasuna duten gainerako bigarren mailara 

arteko senideak -2. maila barne-, inskribatutako langabeak badira.  

Lanaldia: 

– Osoa edo partziala. 

Pizgarriak: 

– Kontingentzia arruntengatiko % 100eko hobaria enpresa-kuotan, 12 hilabeteko epean.   

Langile autonomoak bete beharreko baldintzak: 

‒  Lan-kontraturik amaitu ez izana, dela arrazoi objektiboengatik edo judizialki bidegabekotzat jo diren diziplinazko kaleratzeengatik, dela 

zuzenbidearekin bat ez datozen kaleratze kolektiboengatik, iragarritako hobarirako eskubidea ematen duen kontratua sinatu aurreko 

hamabi hilabeteetan.  

‒  Pertsona enplegu-emaileak enplegu-maila mantendu beharko du aipatutako hobarirako eskubidea ematen dioten kontratuak sinatu eta 

hurrengo sei hilabeteetan. 

‒     Enplegu-maila eta horren mantentzea aztertzeko helburuarekin, ez dira kontuan izango honako hauek: arrazoi objektiboengatik edo 

diziplinazko kaleratzeengatik amaitutako lan-kontratuak -bidezko aitortzen diren kasuetan-, zuzenbidearekin bat ez datozela jotzen ez 

diren kaleratze kolektiboak, langileen dimisioagatik, heriotzagatik, ezintasun iraunkor oso edo absolutuagatik edo baliaezintasun 

handiagatik amaitutakoak eta kontratuan hitzartutako epea amaitzeagatik, kontratuaren helburuko lana edo zerbitzua burutzeagatik 

edo probaldian zehar erabakitakoagatik amaitutakoak. 

‒      Xedapen honetan aurreikusten ez denerako, Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen I. kapituluaren I. 

atalean ezarritakoa aplikatuko da, 2.7, 6.1.b) eta 6.2. artikuluetan ezarritakoa kontuan hartu gabe.  

Oharrak: 

‒ Lanaldi partzialeko kontratuen kasuan, hobariak kontratuan hitzartutako lanaldiarekin proportzioan aplikatuko dira.  

Aplikatzekoa den araudia: 

– Urriaren 24ko 6/2017 Legea. 

AURKIBIDERA 
ITZULI 
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KONTRATU MUGAGABEA LANGABEZIA-SUBSIDIOA JASOTZEN DUTEN 52 
URTETIK GORAKO LANGILEENTZAT 

Kolektiboa: 

– Lanbiden izena emanda dauden 52 urtetik gorako langile langabeak, edozein subsidio jasotzen dutenak, Gizarte Segurantzaren

Nekazaritzako Erregimen Berezian bildutako behin-behineko langileen langabezia-subsidioak barne.

– Neurri hori aplikatzea borondatezkoa izango da.

– Langileak ezin izango du enpresaburuarekin edo zuzendariekin zein administrazio-organoetako kideekin odolkidetasunezko edo

ezkontzazko 2. mailarainoko ahaidetasunik eduki.

Jardunaldia: 

– Osoa.

Pizgarriak: 

– Hobaria emango da  43/2006 Legearen edo 3/2012 Legearen baldintzak betetzen badira.

– Langileari subsidioaren zenbatekoaren % 50 ordainduko zaio hilean kontratuaren indarraldian, gehieneko muga subsidiotik

jasotzeko daukan aldiaren halako bi izango delarik.

– Enplegatzaileak, aldi horretan, langileari dagokion soldata ordaintzeko betebeharra beteko 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.

– Langileari, ordainketa bakarrean, hiru hilabeteko subsidioaren zenbatekoa ordaintzea, baldin eta bateragarritasuna eragiten

duen lanagatik ohiko bizilekua aldatu behar badu.

Oharrak: 

– Neurri hori ez da aplikatuko baldin eta, kontratazioaren unean, enpresari Enplegu Erregulazio Espediente bat baimendu bazaio.

Aplikatzen den araudia: 

‒  43/2006 Legea, abenduaren 29koa.   ‒   3/2012 Legea, uztailaren 6koa. 

– Abenduaren 12ko 45/2002 Legearen 5. xedapen iragankorra

ITZULI 
AURKIBIDERA 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110
LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Bosgarren xedapen iragankorra. Langabezia-prestazioak bateratzea besteren konturako lanarekin.Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 228. artikuluaren 4. paragrafoaren lehen lerrokadan aurreikusitakoa betetzeko, legeak emandako idazkeran, hauxe hartu beharko da kontuan:1.Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 228. artikuluaren 4. paragrafoaren lehen lerrokadan aurreikusitakoa betetzeko, langabezia-prestazioak besteren konturako lanarekin bateratu ahalko dituzte berrogeita hamabi urteko langabeek; horretarako, enplegu bulegoetan inskribatuta egon beharko dute eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 215. artikuluan jasotako edozein sorospenen onduradun izan.2.Xedapen iragankor honetan araututako programa borondatez aplikatuko zaie aurreko lerrokadan aipatutako langabeei.2. Bateragarritasunen erregimen horretaz baliatzeko, lanaldi osoko kontratuak eduki beharko ditu langileak, eta aldi baterako edo epe mugagabean, baldin eta kontratatuak 3 hilabete baino gehiago irauten badu.3. Hauek izango dira sorospenaren onuradunek eta kontratatuko dituzten enpresek jaso ditzaketen laguntzak:3.1 Kontratuaren indarraldian, subsidioaren zenbatekoaren % 50 ordaintzea langileari, hilean, subsidioa jasotzeko geratzen zaion aldiaren bikoitza gehienez ere, eta hargatik eragotzi gabe eskubidea azkentzeko kausak aplikatzea honen arabera: Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 213. artikuluaren a), e), f), g) eta h) paragrafoak.3.2 Hiru hilabeteko subsidioaren zenbatekoa ordaintzea langileari, ordainketa bakarrean, baldin eta bateragarritasuna eragiten duen lanagatik onuradunak ohiko bizilekua aldatu behar badu.3.3 (Indargabetua)3.4. Kontratu mugagabeen kasuan dagokion hobaria, Enplegua sustatzeko urteko Programaren indarreko araudiaren arabera edo indarreko beste xedapenen batzuen arabera, betiere, egindako kontratuak kasuan-kasuan ezarritako baldintzak betetzen baditu.4. Aurreko 3.1 zenbakian aipatzen den hilabeteko ordainketa jasoko du langileak prestazioak kudeatzen dituen erakundetik, paragrafo horretan ezarritako aldian; hala dagokionean, hiru hilabeteko subsidioa kenduko zaio, alegia, aurreko 3.2 zenbakian aurreikusitako mugikortasun geografikorako laguntza, zeina subsidioaren sei hilabetekoren parekoa baita aipatu bateragarritasun-araubidean.Aldi horretan, langileari dagokion soldata ordaintzeko betebeharra konplituta izango du enpresaburuak, 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.5. Eskatutako baldintzak betetzen ez badira, kontratazio aldian bidegabeki jasotako zenbatekoak itzuli egin beharko dira.Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 227. artikuluko 1. zenbakian xedatutakoa aplikatu ahalko da, enpresaburuak zuzenean ordaindu beharreko prestazioak itzultzeari dagokionez.6. Kontratua azkentzen bada, eta, betiere, onuradunak ez baditu betetzen langabezia-prestazio kontributiboa jasotzeko baldintzak edo subsidioaren iraupena agortu ez bada, jasotzen duena jasotzen jarraitzeko, langileak enplegu-bulegoari jakinarazi beharko dio kontratua azkendu zaiola, hamabost eguneko epean. Horrez gain, jarduera-konpromisoa berraktibatu beharko du eta subsidio osoa jaso, horretarako eskatutako baldintzak betetzen badira; kasu horretan, subsidioa eta lana bateragarri egin ziren denboraldiaren erdia joko da kontsumitutako epetzat.Epean ez jakinarazteak ekarriko du galtzea lanpostuari utzi eta hurrengo egunaren eta jakinarazpen egunaren arteko beste subsidio-egun.



ABLE BATETIK LEHEN ENPLEGU GAZTEA IZENEKO KONTRATU BATEKIN, PRESTAKUNTZARAKO 
ETA IKASKUNTZARAKO KONTRATU BATEKIN EDOTA PRAKTIKALDIKO KONTRATU BATEKIN 

DATOZEN LANGILEENTZAKO KONTRATU MUGAGABEA 

Kolektiboa: 

ABLE batek kontratatutako langileak: 

– Lehen Enplegu Gaztea izeneko kontratua dutenak, hura egin zenetik 3 hilabete igaro direnean, eta enpresa erabiltzaile baten

esku jarri direnak.

– Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua dutenak eta enpresa erabiltzaile baten esku jarri direnak.

– Praktikaldiko kontratua dutenak eta enpresa erabiltzaile baten esku jarri direnak.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala (Lehen Enplegu Gaztea izeneko kontratu batean jatorria badu, lanaldia % 75ekoa izango da gutxienez).

Pizgarriak: 

– Lehen Enplegu Gaztea izeneko kontratu batean jatorria duen kontratua denean, kontratatzaileak eskubidea izango du Gizarte

Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan urtean 500 euroko hobaria izateko, hiru urtez. Emakumeen kasuan, hobari

hori urtean 700 eurokoa izango da.

– Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratu batean jatorria duen kontratua denean, kontratatzaileak eskubidea izango du

Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan urtean 1.500 euroko murriztapena izateko, 3 urtez. Emakumeen

kasuan, murriztapen hori urtean 1.800 eurokoa izango da.

– Praktikaldiko kontratu batean jatorria duen kontratua denean, kontratatzaileak eskubidea izango du Gizarte Segurantzari

ordaindu beharreko enpresa-kuotan urtean 500 euroko hobaria izateko, hiru urtez. Emakumeen kasuan, hobari hori urtean 700

eurokoa izango da.

Aplikatzen den araudia: 

– Uztailaren 26ko 11/2013 Legearen 12. artikulua.

– Abenduaren 20ko 6/2013 Errege Lege Dekretua.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
12. artikulua. Gazteen lehen enplegua.1. Lehen lan-esperientziak sustatzeko, enpresek aukera izango dute aldi baterako kontratuak egiteko lan-esperientziarik ez duten edo hiru hil baino gutxiagoko lan-esperientzia duten gazte langabeekin, baldin eta hogeita hamar urte baino gutxiago badituzte.2. Langileen Estatutuko 15.1.b) artikuluak eta haren garapen-arauek arautuko dituzte kontratu horiek, alderdi hauetan izan ezik:a) Lehen lan-esperientzia hartzea izango da kontratuaren kausa.b) Kontratuek hiru hileko iraupena izan behar dute gutxienez.c) Kontratuek sei hileko iraupena izango dute gehienez, salbu eta estatuko sektore-hitzarmen kolektiboak, edo, haren ezean, esparru txikiagoko sektore-hitzarmen kolektiboren batek iraupen luzeago bat arautzen badu. Hala ere, kontratuek ezingo dute inoiz ere hamabi hiletiko gorako iraupenik izan.Egindako kontratua legez ezarritako gehienezko muga edo konbentzioz ezarritako muga baino laburragoa bada, hura luzatu egin ahal izango da bi aldeek hala erabakitzen badute, baina behin bakarrik. Dena den, kontratuak ezin izango du gehienezko muga baino gehiago iraun.d) Lanaldi osorako edo lanaldi partzialerako kontratuak izango dira, baina, partziala izatekotan, kontratatutako gaztearen lanaldia langile batek lanaldi oso konparagarrian egiten duen lanaldiaren ehuneko 75ekoa baino handiagoa izan behar du. Lanaldi oso konparagarria zer den zehazteko, Langileen Estatutuko 12.1 artikuluak arautzen duena hartuko da kontuan.3. Neurri hori hartu ahal izateko baldintza da, enpresa eta langile autonomoentzat, bidegabeko kontratu-azkentzerik ez egin izana kontratua izenpetu aurreko sei hilabeteetan. Mugapen hori indarrean izango da soilik 2013ko otsailaren 24tik aurrerako kontratu-azkentze bidegabeentzat eta azkenduak izan diren lanpostuko lanbide-talde bereko lanpostuak betetzeko lantoki berberetan.Enpresa erabiltzaileen eskura jartzeko langileekin egindako lan-kontratuen kasuan, aurreko lerrokadan zehaztutako muga enpresa erabiltzaileari dagokiola ulertuko da.4. Enpresek eta langile autonomoek eskubidea izango dute, kontratua egiten denetik hiru hileko epea igaro ondoren, artikulu honek adierazten dituen kontratuak mugagabe bihurtu eta Gizarte Segurantzan ordaindu behar dituzten enpresa-kuotetan 41,67 euroko hobaria izateko hilean (500 euro/urtean), hiru urteko epean; betiere, hitzartutako lanaldia langile batek lanaldi oso konparagarrian egiten duen lanaldiaren ehuneko 50ekoa bada gutxienez. Kontratua emakume batekin egiten bada, kontratuaren izaera aldatzeagatiko hobaria 58,33 eurokoa izango da hilean (700 euro/urtean).Artikulu honen arabera kontratatu diren eta enpresa erabiltzaileen eskura jarri diren langileen kasuan, horiek ere hobari bera izateko eskubidea izango dute, aurreko lerrokadan zehaztutako baldintzak kontuan hartuta, langileekin lan-kontratu mugagabe bat etenik gabe hitzartzen denean, betiere hasierako kontratua egin denetik gutxienez hiru hilabeteko epea igarotzen bada.Aurreko lerrokadan adierazten den egoeran, artikulu honetako 5. lerrokadan zehaztutako betebeharra enpresa erabiltzaileari dagokiola ulertuko da.5. Onurak aplikatu ahal izateko, enpresak hamabi hileko epean eutsi behar dio gutxienez artikulu honek adierazitako kontratu-aldaketarekin lortu duen enplegu-mailari. Ez badira betebehar horiek betetzen, itzuli egin beharko dira pizgarriak.Ez da artikulu honetan adierazten den betebeharra, enpleguari eustekoa, urratutzat joko lan-kontratuak arrazoi objektiboengatik edo diziplinagatiko iraizpenagatik azkendu badira eta bata zein bestea bidezkotzat jo badira, ezta kargua uzteagatik, heriotzagatik, erretiroagatik, ezintasun iraunkor oso, absolutu edo baliaezintasun handiagatik, hitzartutako kontratu-denbora amaitzeagatik, kontratuaren xede den obra edo zerbitzua egiteagatik edo probaldian hura deuseztatzeagatik azkendu badira.6. Artikulu honetan arautzen diren neurriak aplikatzeko, ezinbestekoa izango da kontratuak idatziz formalizatzea, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak adierazten dituen ereduetan.7. Artikulu honetan arautzen ez diren alderdiak arautzeko, aplikatzekoa izango da, pizgarrien alorrean, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen I. kapituluko I. sekzioak arautzen duena. Ez dira aplikatzekoak izango, hala ere, 2.7. eta 6.2. artikuluak.



PRESTAKUNTZARI LOTUTAKO LANALDI PARTZIALEKO KONTRATU 
MUGAGABEA 

Kolektiboa: 

Lanbiden izena emandako 30 urtetik beherako gazte langabeak (edo 35 urtetik beherakoak, baldin eta % 33ko edo hortik gorako 

desgaitasuna aitortu bazaie), honako baldintza hauetako bat betetzen dutenak: 

– Langabezian egotea eta Lanbiden etenik gabe izena emanda egotea, kontratua egin aurreko 18 hilabeteetatik 12 hilabetetan,

gutxienez.

– Lan-esperientziarik ez izatea edo hura 3 hilabete baino gutxiagokoa izatea.

– Beste jarduera-sektore batetik etortzea. Horretara begira, 2009ko Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala (CNAE-2009)

onartzen duen apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretuaren Eranskinean, jarduera-sektorea Klase gisa identifikatuko da lau

zifrako zenbakizko kode baten bidez, Dekretu horren 3.d) artikuluan adierazitakoaren arabera.

– Nahitaezko irakaskuntzako, lanbide-heziketako edo profesionaltasun-ziurtagirien titulu ofizialik ez izatea.

– Gazte Bermea Sistema Nazionalaren onuradun izatea.

Pizgarriak: 

– Kontingentzia arruntengatik Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuota % 100 murriztuko da, gehienez ere hamabi

hilabetez, 250 langile baino gutxiago dituzten enpresek egiten badute kontratua; enpresek langile-kopuru hori edo handiagoa

badute, berriz, % 75ekoa izango da murriztapena.

– Pizgarri hori beste hamabi hilabetez luzatu daiteke langileak prestakuntza eta enplegua bateratzen jarraitzen badu, edo

prestakuntza lehenengo hamabi hilabeteotako epea amaitu aurreko sei hilabeteetan egin badu.

Prestakuntza: 

– Langileek enplegua eta prestakuntza bateratu beharko dituzte, edo bestela prestakuntza kontratua izenpetu aurreko 6

hilabeteetan egin izana justifikatu beharko dute.

– Prestakuntzak ez du zertan berariazko loturarik izan kontratuaren xede den lanpostuarekin. Ezaugarri hauek izan ditzake:

• Ofizialki egiaztatzeko moduko edo Lanbidek sustatutako prestakuntza.

• Hizkuntzen edo informazioaren eta komunikazioaren teknologien gaineko prestakuntza (urtean 90 ordu gutxienez).

ITZULI 
AURKIBIDERA 



PRESTAKUNTZARI LOTUTAKO LANALDI PARTZIALEKO KONTRATU 
MUGAGABEA 

Enpresaren baldintzak: 

– Enpresak, langile autonomoak barne.

– Enpresek, langile autonomoek barne, ezin izango dute hartu kontratua azkentzeko erabaki bidegaberik, kontratua egin aurreko

6 hilabeteetan. Mugak 2013ko otsailaren 24tik aurrera azkendutako kontratuei bakarrik eragingo die, eta kontratua azkendu

dieten langileen lanbide-talde bereko lanpostuak lantoki berean betetzeko.

– Kontratuarekin lortu duen enplegu-mailari eutsi beharko dio, gutxienez, kontratu horrek duen iraupenaren pareko epean, eta,

gehienez, 12 hilabeteko epean, kontratua egin denetik kontatzen hasita. Betebehar hori bete ezean, pizgarriak itzuli egin

beharko dira.

– Enplegua mantentzeko betebeharra ez da urratutzat joko kontratua arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko kaleratzeagatik

azkendu denean, eta bata zein bestea bidezko aitortzen edo deklaratzen direnean, edota langileak dimisioa aurkeztean,

hiltzean, erretiroa hartzean edo ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun handia izatean, hitzartutako epea

amaitzean, edota langilearen xede den lana edo zerbitzua gauzatzean edo probaldian hura suntsiaraztean.

– 43/2006 Legearen I. kapituluaren 1. atalean ezarritako aurreikuspenak aplikatuko dira, 2.7 eta 6.2 artikuluetan ezarritakoa izan

ezik.

Oharrak: 

– Lanaldi partziala, lanaldi oso baliokidean diharduen langile bati dagokionaren % 50 gehienez, Gazte Bermeko Sistema

Nazionalaren onuradunentzat izan ezik, haiek lanaldiaren % 75era iristeko aukera izango baitute. Xede horretarako, lanaldi oso

baliokidean diharduen langilea zer den zehazteko, Langileen Estatutuaren 12.1 artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan.

Aplikatzen den araudia: 

– 11/2013 Legea, uztailaren 26koa.   −    16/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 20koa. 

– 43/2006 Legea, abenduaren 29koa.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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PRAKTIKALDIKO, TXANDAKO, ERRETIRATZE-ADINA AURRERATZEAGATIK ORDEZTEKO ETA 
LEHEN ENPLEGUKO ALDI BATERAKO KONTRATUAK KONTRATU MUGAGABE HOBARIDUN 

BILAKATZEA 
Kolektiboa: 

– Praktikaldiko, txandako. erretiro-adina aurreratzeagatik ordezteko edo Lehen Enplegu Gaztea izeneko  aldi-baterako kontratu

bat sinatuta eduki behar du langileak.

– Praktikaldiko kontratuak (hasierako edo luzatutako iraupena amaitzean) eta Txanda- eta Ordezte-kontratuak (indarraldiaren

edozein unetan), beren izenpetze-data gorabehera, kontratu mugagabe hobaridun bilakatu daitezke. Lehen Enplegu Gaztea

izeneko aldi baterako kontratuaren kasuan, bere hasierako iraupena (gutxienez hiru hilabete) amaitzean bilakatu ahal izango da.

– Enpresaburuarekin edo zuzendariekin, odolkidetasunezko edo ezkontzako 2. mailarainoko ahaidetasunik ez edukitzea. 
Soldatakorik ez daukaten autonomoak izan ezik, baldin eta harekin etxean bizi ez den 45 urtetik beherako ahaide bakar bat 

kontratatzen badute; edo 30 urtetik beherako seme-alabak, harekin bizi edo ez.

Jardunaldia: 

– Lanaldi osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren hobaria: 500€/urte 3 urtez, eta 700 €/urte emakumea bada.

– Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30

gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).

– Lehen Enplegu Gaztea izeneko aldi baterako kontratuaren kasuan, adostutako lanaldia lanaldi oso baliokidearen % 50 izango da

gutxienez.

Oharrak: 

– Abenduaren 29ko 43/2006 Legearen lehen kapituluko lehen atalean ezarritakoa aplikatuko da.

– Beste laguntza publiko batzuekin batera lortutako mozkinek ezin izango dute kontratuari dagokion urteko soldata-kostuaren

% 60 gainditu.

– Lehen Enplegu Gaztea izeneko aldi baterako kontratuaren kasuan, bilakatzearekin lortutako enplegu-mailari eutsi beharko zaio:

12 hilabete gutxienez.

Aplikatzen den araudia: 

– 43/2006 Legea, abenduaren 29koa  −  11/2013 Legea, uztailaren 26koa. 

– 3/2012 Legea, uztailaren 6koa.
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OBRAKO EDO ZERBITZU JAKIN BATERAKO KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– Enpresaren barruan autonomia eta izaera propioa duten obra edo zerbitzuak egiteko edozein langile.

Iraupena: 

– Obraren edo zerbitzuaren iraupena. Ezingo dira hiru urte baino luzeagoak izan; nolanahi ere, estatu-mailako sektoreko

hitzarmen kolektiboaren bidez, edo, halakorik egon ezean, maila txikiagoko sektoreko hitzarmen kolektiboen bidez, hamabi

hilabete gehiagoz luzatu ahalko dira. Epe horiek amaitzen direnean, langileak enpresako langile finkoak izango dira.

– Mugagabe bilakatuko litzateke:

• Idatziz jasota ez badago.

• Gizarte Segurantzan alta eman ez bada, probaldia amaitu eta gero.

• Amaiera iritsi eta aldeetako edozeinek iragarpenik egin ez badu, eta lan-prestazioa gauzatzen jarraitzen bada.

• Lege-iruzurrez egindako kontratuak.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Oharrak: 

– Idatziz, egin beharreko obra edo zerbitzua zehaztuta.

– Kontratua azkentzean langileari kalte-ordaina dagokio, hain zuzen ere 9 eguneko kalte-ordaina zerbitzu-urte bakoitzeko

2012/12/31ra arte egindako kontratuetarako, urtean egun bat urteko gehituta 2015eko urtarrilaren 1era arte, egun horretatik

aurrera kalte-ordaina zerbitzu-urte bakoitzeko 12 egunetan finkatuko delarik.

– Urtebete baino gehiagoko kontratuetan, aldeetako edozeinek kontratua amaitu edo azkendu izana jakinarazi beharko du 15

eguneko aurrerapenarekin.

Aplikatzen den araudia: 

– 35/2010 Legea, irailaren 17koa.  −   Urriaren 23ko2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 15. artikulua. 

– 2720/98Errege Dekretua, abenduaren 18koa.  −  3/2012 Legea, uztailaren 6koa. 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
15. artikulua. Kontratuaren iraupena.1. Lan-kontratua mugagabea edo aldi baterako itundu ahal izango da.Iraupen mugatuko kontratuak kasu hauetan egin ahal izango dira:a) Langilea lan edo zerbitzu jakin batzuk aurrera eramateko kontratatzen denean, enpresako jardueraren barruan autonomia eta berezko ezaugarriak izanik, eta lana bukatzeko epea, nahiz eta denboran mugatuta egon, iraupen jakin gabekoa baldin bada. Kontratu horiek ezin dute iraun hiru urte baino gehiago, beste hamabi hilabete gehiagoz luza badaitezke ere, Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboaren edo, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialaren bidez. Epe horiek amaitzen direnean, langileak enpresako langile finkoak izango dira.Estatuko hitzarmen kolektibo sektorialetan eta maila apalagokoetan, horien barruan direla enpresa hitzarmenak ere, enpresaren ohiko jardueraren barruan ezaugarri berezia duten lanak edo eginkizunak zehaztu ahalko dituzte, kontratu mota horiekin bete badaitezke.b) Merkatuaren gora-beheren eraginez eta zereginak metatu edo eskabide larregi izatearen eraginez, halako kontratuak egitea beharrezkoa denean, nahiz eta aipatutako lan guztiok enpresaren ohiko jarduerakoak izan. Halako kasuetan, sei hilabeteko iraupena izan dezakete kontratuek gehienez ere, hamabi hilabeteko aldian, egoera horiek sortzen direnetik kontatzen hasita. Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboen eta, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu-mota horien gehieneko iraupena eta horiek egin ahal izango diren sasoia aldatu ahalko dira, dena delako egoera gertatzeko garai batzuetan izaten den joera kontuan izanda. Kasu horretan, kontratu horretaz baliatzeko gehieneko denbora-tartea hemezortzi hilabetekoa izango da, eta kontratua ezin izango da izan epe horren hiru laurdeneko epea baino luzeagoa; gehieneko muga hamabi hilabetekoa izango da.Egindako kontratua legez ezarritako gehieneko muga edo konbentzioz ezarritako muga baino laburragoa bada, hura luzatu ahal izango da bi aldeek hala erabakitzen badute, behin bakar batez. Dena den, kontratuak ezin izango du gehieneko muga baino gehiago iraun.Hitzarmen kolektiboetan, behin-behineko langileak zein jardueratarako kontrata daitezkeen zehaztu ahal izango da, eta horrekin batera, irizpide orokor batzuk ere jarri ahal izango dira kontratu-mota hori dutenen eta plantilla osoaren artean, oreka egokiari eutsi ahal izateko.c) Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko denean, betiere, lan-kontratuan zehaztuta uzten bada zein den ordezkatuaren izena, eta zein izan den ordezkatzeko arrazoia.2. Langileak kontratatzeko modua edozelakoa izanda ere, langile finko bihurtuko dira legez probaldirako finkatu zitekeen epearen bestekoa igaro ondoren Gizarte Segurantzan alta eman gabe daudenak, kontrataturiko jardueren edo zerbitzuen izaerak berak zerbitzuok denbora baterako iraupena zutela argi erakusten duenean izan ezik; horrez gain, ez dute indarrik galduko zuzenbidez ezar daitezkeen gainerako erantzukizunek.3. Lege-iruzurrez itundutako aldi baterako kontratuak denbora-mugarik gabeko kontratutzat hartuko dira.4. Artikulu honetan aurreikusitako moduan, denbora jakin baterako kontratu-moduen arabera egindako kontratuen berri eman behar diete enpresaburuek enpresako langileen legezko ordezkariei, legearen arabera kontratuon oinarrizko kopia bat ematera derrigortuta ez daudenean.5. Artikulu honen 1.a), 2 eta 3. paragrafoetan jartzen duenari ezer kendu gabe, langile hauek ere langile finko bihurtuko dira: hogeita hamar hilabeteko epean hogeita lau hilabete baino denbora gehiago kontrataturik egon baldin badira, enpresa berean edo enpresa-talde berean, berdin dio lanpostu berean edo ezberdinetan, aldi baterako bi kontraturen edo gehiagoren bidez, zuzenean edo aldi baterako lanerako enpresetatik etorrita, eta berdin dio epe jakineko kontratuak mota berekoak edo ezberdinekoak izan dituen.Enpresa-ondorengotza edo -subrogazioa gertatzen denean ere, legez edo konbentzioz zehazturik dagoen bezala gertatzen bada, aurreko lerrokadan jartzen duen hori aplikatuko da.Jarduera bakoitzaren berezitasunak eta lanpostuaren ezaugarriak kontuan hartuta, negoziazio kolektiboak betekizunak ezarriko ditu, iraupen jakineko kontratu gehiegi egitea saihesteko, noiz eta kontratu horiek egiten direnean langile desberdinekin, aurretiaz izaera bereko kontratuekin betetako lanpostuei begira, jarraitasunik gabe edo jarraitutasunarekin; halako kontratuen artean egongo dira aldi baterako laneko enpresekin egindako lagatze-kontratuak ere.



PRODUKZIOAREN GORABEHERENGATIKO ALDI BATERAKO KONTRATUA 
Kolektiboa: 

– Merkatuaren gorabeherek, zeregin-metaketek edo eskaera gehiegi jasotzeak eragindako eskaerei erantzuteko edozein langile.

– Lehen Enplegu Gaztea izeneko kontratua, 30 urtetik beherako langilea, lanbide-esperientziarik gabe edo 3 hilabetetik beherako

esperientziarekin (ikus “Lehen Gazte Enplegua” kontratuaren klausulak).

Iraupena: 

– Gehienez 6 hilabete 12 hilabeteko aldiaren barruan, oro har, hitzarmen kolektiboaren bitartez aldatzeko aukerarekin. Lehen

Enplegu Gaztea izeneko kontratua bada, gutxienez 3 hilabeteko iraupena izango du.

– Mugagabe bilakatuko litzateke:

• Idatziz jasota ez badago.

• Gizarte Segurantzan alta eman ez bada, probaldia amaitu eta gero.

• Amaiera iritsi eta aldeetako edozeinek iragarpenik egin ez badu, eta lan-prestazioa gauzatzen jarraitzen bada.

• Lege-iruzurrez egindako kontratuak.

−     Kontratuaren iraupena legezko gehienekora iristen ez bada, kontratua behin luzatzeko aukera izango da, gehieneko iraupena 

gainditu gabe. 

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala (Lehen Enplegu Gaztea izenekoa bada, lanaldi oso baliokidearen % 75 edo gehiago izango da lanaldi partziala).

Oharrak: 

– Idatziz 4 astetik gorako kontratuetarako eta lanaldi partzialeko kontratuetarako.

– Kontratua azkentzean langileari kalte-ordaina dagokio, hain zuzen ere 9 eguneko kalte-ordaina zerbitzu-urte bakoitzeko

2012/12/31ra arte egindako kontratuetarako, urtean egun bat urteko gehituta 2015eko urtarrilaren 1era arte, egun horretatik

aurrera kalte-ordaina zerbitzu-urte bakoitzeko 12 egunetan finkatuko delarik.

– Kontratua justifikatzen duen kausa edo gorabehera argi zehaztu beharko du kontratuak, baita iraupena eta egin beharreko lana

zehaztu ere.

Aplikatzen den araudia: 

– 35/2010 Legea, irailaren 17koa.  −   Urriaren 23ko2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 15. artikulua. 

– 2720/98 Errege Dekretua, abenduaren 18koa.   −        3/2012 Legea, uztailaren 6koa. 

‒  11/2013 Legea, uztailaren 26koa. 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
15. artikulua. Kontratuaren iraupena.1. Lan-kontratua mugagabea edo aldi baterako itundu ahal izango da.Iraupen mugatuko kontratuak kasu hauetan egin ahal izango dira:a) Langilea lan edo zerbitzu jakin batzuk aurrera eramateko kontratatzen denean, enpresako jardueraren barruan autonomia eta berezko ezaugarriak izanik, eta lana bukatzeko epea, nahiz eta denboran mugatuta egon, iraupen jakin gabekoa baldin bada. Kontratu horiek ezin dute iraun hiru urte baino gehiago, beste hamabi hilabete gehiagoz luza badaitezke ere, Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboaren edo, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialaren bidez. Epe horiek amaitzen direnean, langileak enpresako langile finkoak izango dira.Estatuko hitzarmen kolektibo sektorialetan eta maila apalagokoetan, horien barruan direla enpresa hitzarmenak ere, enpresaren ohiko jardueraren barruan ezaugarri berezia duten lanak edo eginkizunak zehaztu ahalko dituzte, kontratu mota horiekin bete badaitezke.b) Merkatuaren gora-beheren eraginez eta zereginak metatu edo eskabide larregi izatearen eraginez, halako kontratuak egitea beharrezkoa denean, nahiz eta aipatutako lan guztiok enpresaren ohiko jarduerakoak izan. Halako kasuetan, sei hilabeteko iraupena izan dezakete kontratuek gehienez ere, hamabi hilabeteko aldian, egoera horiek sortzen direnetik kontatzen hasita. Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboen eta, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu-mota horien gehieneko iraupena eta horiek egin ahal izango diren sasoia aldatu ahalko dira, dena delako egoera gertatzeko garai batzuetan izaten den joera kontuan izanda. Kasu horretan, kontratu horretaz baliatzeko gehieneko denbora-tartea hemezortzi hilabetekoa izango da, eta kontratua ezin izango da izan epe horren hiru laurdeneko epea baino luzeagoa; gehieneko muga hamabi hilabetekoa izango da.Egindako kontratua legez ezarritako gehieneko muga edo konbentzioz ezarritako muga baino laburragoa bada, hura luzatu ahal izango da bi aldeek hala erabakitzen badute, behin bakar batez. Dena den, kontratuak ezin izango du gehieneko muga baino gehiago iraun.Hitzarmen kolektiboetan, behin-behineko langileak zein jardueratarako kontrata daitezkeen zehaztu ahal izango da, eta horrekin batera, irizpide orokor batzuk ere jarri ahal izango dira kontratu-mota hori dutenen eta plantilla osoaren artean, oreka egokiari eutsi ahal izateko.c) Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko denean, betiere, lan-kontratuan zehaztuta uzten bada zein den ordezkatuaren izena, eta zein izan den ordezkatzeko arrazoia.2. Langileak kontratatzeko modua edozelakoa izanda ere, langile finko bihurtuko dira legez probaldirako finkatu zitekeen epearen bestekoa igaro ondoren Gizarte Segurantzan alta eman gabe daudenak, kontrataturiko jardueren edo zerbitzuen izaerak berak zerbitzuok denbora baterako iraupena zutela argi erakusten duenean izan ezik; horrez gain, ez dute indarrik galduko zuzenbidez ezar daitezkeen gainerako erantzukizunek.3. Lege-iruzurrez itundutako aldi baterako kontratuak denbora-mugarik gabeko kontratutzat hartuko dira.4. Artikulu honetan aurreikusitako moduan, denbora jakin baterako kontratu-moduen arabera egindako kontratuen berri eman behar diete enpresaburuek enpresako langileen legezko ordezkariei, legearen arabera kontratuon oinarrizko kopia bat ematera derrigortuta ez daudenean.5. Artikulu honen 1.a), 2 eta 3. paragrafoetan jartzen duenari ezer kendu gabe, langile hauek ere langile finko bihurtuko dira: hogeita hamar hilabeteko epean hogeita lau hilabete baino denbora gehiago kontrataturik egon baldin badira, enpresa berean edo enpresa-talde berean, berdin dio lanpostu berean edo ezberdinetan, aldi baterako bi kontraturen edo gehiagoren bidez, zuzenean edo aldi baterako lanerako enpresetatik etorrita, eta berdin dio epe jakineko kontratuak mota berekoak edo ezberdinekoak izan dituen.Enpresa-ondorengotza edo -subrogazioa gertatzen denean ere, legez edo konbentzioz zehazturik dagoen bezala gertatzen bada, aurreko lerrokadan jartzen duen hori aplikatuko da.Jarduera bakoitzaren berezitasunak eta lanpostuaren ezaugarriak kontuan hartuta, negoziazio kolektiboak betekizunak ezarriko ditu, iraupen jakineko kontratu gehiegi egitea saihesteko, noiz eta kontratu horiek egiten direnean langile desberdinekin, aurretiaz izaera bereko kontratuekin betetako lanpostuei begira, jarraitasunik gabe edo jarraitutasunarekin; halako kontratuen artean egongo dira aldi baterako laneko enpresekin egindako lagatze-kontratuak ere.



BITARTEKO BEHIN BEHINEKO KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– Edozein langile, lanpostua gordeta edukitzeko eskubidea duten langileak ordezteko edo hautaketako edo mailaz igotzeko
prozesuan lanpostu bat estaltzeko.

Iraupena: 

– Lanpostua gordeta edukitzeko eskubidea duen langilea ez dagoen denbora guztia.

– Hautaketako edo mailaz igotzeko prozesua estaltzeko bada, 3 hilabeteko iraupena izango du gehienez.

– Mugagabe bilakatuko litzateke:
• Idatziz jasota ez badago.
• Gizarte Segurantzan alta eman ez bada, probaldia amaitu eta gero.
• Amaiera iritsi eta aldeetako edozeinek iragarpenik egin ez badu, eta lan-prestazioa gauzatzen jarraitzen bada.
• Lege-iruzurrez egindako kontratuak.

Jardunaldia: 

– Osoa, honako kasu hauetan izan ezik:
•lanaldi partzialeko kontratua duen langile baten lanpostua estaltzen bada.
•behin betiko lanaldi partzialaren bidez estali behar den lanpostu bat estaltzeko.
•langilearen lanaldi murriztua osatzeko egiten bada.

Oharrak: 

– Idatziz betiere, ordeztutako langilearen kontratazio mota eta ordeztearen arrazoia adierazita. Eta, hala badagokio, kanpo-
hautaketako edo mailaz igotzeko barne-prozesuaren ondoren estali beharreko lanpostua.

– Kontratua azkenduko da, aldeetako edozeinek haren iragarpena egin ondoren, baldin eta:
• Ordeztutako langilea lanera bueltatzen bada.
• Lanera bueltatzeko legean edo hitzarmenean ezarritako epea amaitzen bada.
• Lanpostua erreserbatzea eragin zuen kausa azkentzen bada.
• Hiru hilabete igarotzen badira lanpostua behin betiko betetzeko hautaketako edo mailaz igotzeko prozesuetan, edo

administrazio publikoetan hautaketa-prozesuetarako aplikagarria den epea.

Aplikatzen den araudia: 

– Urriaren 23ko2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 15. artikulua.

– 2720/98 Errege Dekretua, abenduaren 18koa, azaroaren 16ko 1251/2001 Errege Dekretuko

azken xedapenetan lehenaren bigarren atalak aldatua.

– .

ITZULI

AURKIBIDERA
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
15. artikulua. Kontratuaren iraupena.1. Lan-kontratua mugagabea edo aldi baterako itundu ahal izango da.Iraupen mugatuko kontratuak kasu hauetan egin ahal izango dira:a) Langilea lan edo zerbitzu jakin batzuk aurrera eramateko kontratatzen denean, enpresako jardueraren barruan autonomia eta berezko ezaugarriak izanik, eta lana bukatzeko epea, nahiz eta denboran mugatuta egon, iraupen jakin gabekoa baldin bada. Kontratu horiek ezin dute iraun hiru urte baino gehiago, beste hamabi hilabete gehiagoz luza badaitezke ere, Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboaren edo, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialaren bidez. Epe horiek amaitzen direnean, langileak enpresako langile finkoak izango dira.Estatuko hitzarmen kolektibo sektorialetan eta maila apalagokoetan, horien barruan direla enpresa hitzarmenak ere, enpresaren ohiko jardueraren barruan ezaugarri berezia duten lanak edo eginkizunak zehaztu ahalko dituzte, kontratu mota horiekin bete badaitezke.b) Merkatuaren gora-beheren eraginez eta zereginak metatu edo eskabide larregi izatearen eraginez, halako kontratuak egitea beharrezkoa denean, nahiz eta aipatutako lan guztiok enpresaren ohiko jarduerakoak izan. Halako kasuetan, sei hilabeteko iraupena izan dezakete kontratuek gehienez ere, hamabi hilabeteko aldian, egoera horiek sortzen direnetik kontatzen hasita. Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboen eta, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu-mota horien gehieneko iraupena eta horiek egin ahal izango diren sasoia aldatu ahalko dira, dena delako egoera gertatzeko garai batzuetan izaten den joera kontuan izanda. Kasu horretan, kontratu horretaz baliatzeko gehieneko denbora-tartea hemezortzi hilabetekoa izango da, eta kontratua ezin izango da izan epe horren hiru laurdeneko epea baino luzeagoa; gehieneko muga hamabi hilabetekoa izango da.Egindako kontratua legez ezarritako gehieneko muga edo konbentzioz ezarritako muga baino laburragoa bada, hura luzatu ahal izango da bi aldeek hala erabakitzen badute, behin bakar batez. Dena den, kontratuak ezin izango du gehieneko muga baino gehiago iraun.Hitzarmen kolektiboetan, behin-behineko langileak zein jardueratarako kontrata daitezkeen zehaztu ahal izango da, eta horrekin batera, irizpide orokor batzuk ere jarri ahal izango dira kontratu-mota hori dutenen eta plantilla osoaren artean, oreka egokiari eutsi ahal izateko.c) Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko denean, betiere, lan-kontratuan zehaztuta uzten bada zein den ordezkatuaren izena, eta zein izan den ordezkatzeko arrazoia.2. Langileak kontratatzeko modua edozelakoa izanda ere, langile finko bihurtuko dira legez probaldirako finkatu zitekeen epearen bestekoa igaro ondoren Gizarte Segurantzan alta eman gabe daudenak, kontrataturiko jardueren edo zerbitzuen izaerak berak zerbitzuok denbora baterako iraupena zutela argi erakusten duenean izan ezik; horrez gain, ez dute indarrik galduko zuzenbidez ezar daitezkeen gainerako erantzukizunek.3. Lege-iruzurrez itundutako aldi baterako kontratuak denbora-mugarik gabeko kontratutzat hartuko dira.4. Artikulu honetan aurreikusitako moduan, denbora jakin baterako kontratu-moduen arabera egindako kontratuen berri eman behar diete enpresaburuek enpresako langileen legezko ordezkariei, legearen arabera kontratuon oinarrizko kopia bat ematera derrigortuta ez daudenean.5. Artikulu honen 1.a), 2 eta 3. paragrafoetan jartzen duenari ezer kendu gabe, langile hauek ere langile finko bihurtuko dira: hogeita hamar hilabeteko epean hogeita lau hilabete baino denbora gehiago kontrataturik egon baldin badira, enpresa berean edo enpresa-talde berean, berdin dio lanpostu berean edo ezberdinetan, aldi baterako bi kontraturen edo gehiagoren bidez, zuzenean edo aldi baterako lanerako enpresetatik etorrita, eta berdin dio epe jakineko kontratuak mota berekoak edo ezberdinekoak izan dituen.Enpresa-ondorengotza edo -subrogazioa gertatzen denean ere, legez edo konbentzioz zehazturik dagoen bezala gertatzen bada, aurreko lerrokadan jartzen duen hori aplikatuko da.Jarduera bakoitzaren berezitasunak eta lanpostuaren ezaugarriak kontuan hartuta, negoziazio kolektiboak betekizunak ezarriko ditu, iraupen jakineko kontratu gehiegi egitea saihesteko, noiz eta kontratu horiek egiten direnean langile desberdinekin, aurretiaz izaera bereko kontratuekin betetako lanpostuei begira, jarraitasunik gabe edo jarraitutasunarekin; halako kontratuen artean egongo dira aldi baterako laneko enpresekin egindako lagatze-kontratuak ere.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Bi. 2720/1998 Errege Dekretuaren 5. artikuluko 2. zenbakiaren b) letra aldatzen da, eta honela idatzita geratzen da:"b) Langileen Estatutuaren 37. artikuluaren 4.bis eta 5. zenbakietan aitortutako eskubidea gauzatu nahi duten pertsonen lanaldi murriztua osatzeko, kontratua egiten bada, edo, legean zein hitzarmenez ezarritakoaren arabera, ordezkatutako langilearen lanaldiaren murrizketa bat adosten bada aldi baterako amatasun, adopzio edo harrera (adopzio aurrekoa edo iraunkorra) baimenaz baliatzen diren langileen kasuetan, Langileen Estatutuaren 48. artikuluaren 4. zenbakiaren seigarren paragrafoan ezarritakoaren arabera.”



BITARTEKO KONTRATUA, AHAIDEAK ZAINTZEAGATIKO ESZEDENTZIA-EGOERAN DAGOEN 
LANGILEA ORDEZTEKO, GIZARTE SEGURANTZAKO KUOTAK MURRIZTUTA 

Pizgarriak: 

“Bitarteko kontratua” atalean jasotako arau orokorrak hartu behar dira kontuan (ikus fitxa), honako bereizgarri hauekin: 

• Ahaideak zaintzeagatiko eszedentzia egoeran aurkitzen diren langileak ordezteko bitarteko kontratuengatik eskubidea izango dute

enpresek Gizarte Segurantzari ordaindu behar dizkionak murrizteko, kontingentzia arruntei dagokienez, jarraian aipatutako 

kopuruetan, baldin eta, dela zergetan, dela laguntzetan, kontratatu horiek langabezia prestazioak jasotzen ari diren pertsonei egiten 

bazaizkie, eta prestazioa jasotzen urtebete edo denbora gehiago badaramate: 

a) % 95, ordezten den langilearen eszedentziaren lehen urtean.

b) % 60, ordezten den langilearen eszedentziaren bigarren urtean.

c) % 50, ordezten den langilearen eszedentziaren hirugarren urtean.

• Onura horiek ezingo zaizkie aplikatu kontratatzailearen ezkontidearekin, aurrekoekin, ondorengoekin eta bigarren mailara arteko

(hori barne) odolkidetasunezko edo ezkontzazko o bestelako ahaideekin egindako kontratazioei, ezta zuzendaritza-karguak 

dituztenen edo sozietateetako administrazio-organoetako kideen senideekin egindakoei ere. 

Aplikatzen den araudia: 

– Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 21. Xedapen Gehigarria.

ITZULI 
AURKIBIDERA 

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Hogeita batgarren xedapen gehigarria. Ahaideak zaintzeagatik eszedentzian dauden langileen ordezkapena.Baldin eta 46.3 artikuluan aipatutako eszedentzian dauden langileak ordezteko bitarteko-kontratuak egiten badituzte langabeziako prestazioen onuradunekin (prestazio horiek ordaindutakoaren araberakoak zein laguntzakoak izan), eta urtebetetik gora badaramate egoera horretan, kontratu horiek Gizarte Segurantzarako kontingentzia arrunten enpresa-kotizazioak murrizteko eskubidea sortuko dute; murrizketa horrek honako zenbateko hauek izango ditu zehazki:a) Ehuneko laurogeita hamabost, ordezkatutako langilearen eszedentziako lehenengo urtean.b) Ehuneko hirurogei, ordezkatutako langilearen eszedentziako bigarren urtean.c) Ehuneko berrogeita hamar, ordezkatutako langilearen eszedentziako hirugarren urtean.Aipatutako onura horiek ezin izango zaizkie aplikatu ez enpresaburuaren ezkontidearekin, gurasoekin eta ondorengoekin, edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko senideekin egindako kontratazioei, ez eta zuzendaritza-karguak dituztenen, edo sozietateen forma juridikoa duten enpresetako administrazio-organoetako kideen senideekin egindakoei ere, ez azkeneko aipatutako horiekin egindakoei.Lege honetako 15.1.c) artikuluan eta lege hori garatuko duten arauetan xedatutakoarekin bat etorriz arautuko dira xedapen honetan ezarritakoaren arabera egindako kontratuak.



PRESTAKUNTZAKO LANGILEAK LANGABEZIA-PRESTAZIOAK JASOTZEN DITUZTEN LANGILEEKIN 
ORDEZTEKO BITARTEKO KONTRATUA 

Kolektiboa: 

“Bitarteko kontratua” atalean jasotako arau orokorrak hartu behar dira kontuan (ikus fitxa), honako bereizgarri hauekin: 

• Edozein enpresak erabili dezake programa, langile kopurua edozein izanik ere; hartara, enpresako langileak, prestakuntza-

ekintzetan parte hartzen duten bitartean, langabeziagatiko prestazioak jasotzen dituzten langabeekin ordeztu beharko dituzte, baldin 

eta ekintza horiek administrazio publikoek finantzatuta badaude. 

• Nahitaezkoa izango da programa hori aplikatzea langabeziagatiko prestazioak jasotzen dituzten langile langabeen kasuan.

Pizgarriak: 

Kontratatutako langile langabeak dagokion kotizaziopeko prestazioaren edo langabezia-subsidioaren % 50 jasoko du, kontratua 

indarrean dagoen artean; zenbateko hori, gehienez ere, prestazioa edo subsidioa jasotzeko geratzen zaion aldiaren bikoitza izango 

da. 

• Enpresaburuak, bateragarri diren prestazio edo subsidioak jasotzeko aldian, langabeziagatiko prestazio edo subsidioaren eta

dagokion soldataren arteko aldea ordaindu beharko dio kontratatutako langileari; orobat, aipatutako soldata osoari eta kontingentzia 

guztiei dagokien kotizazioa Gizarte Segurantzari ordaintzeko erantzukizuna izango du, prestazio edo langabezia-subsidioaren 

zenbatekoa barne. 

•Enpresek prestakuntza kudeatzeko ardura duen erakundeak edo administrazio publikoak egindako ziurtagiria aurkeztu beharko

dute Lanbiden, non langileak programatutako prestakuntza-ekintzetan parte hartu duela eta ekintzek zer iraupen izan duten 

egiaztatuko den. 

Aplikatzen den araudia: 

– Abenduaren 12ko 45/2002 Legearen 6. Xedapen Iragankorra.

ITZULI 
AURKIBIDERA 

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Seigarren xedapen iragankorra. Prestakuntza jasotzen ari diren langileak langabezia prestazioa jasotzen ari diren langileekin ordezkatzeko programa.      1. Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 228. artikuluaren 4. zenbakiaren hirugarren paragrafoan aurreikusitakoa betez, lege honek emandako idazkeran, programa horri heldu ahal izango diote prestakuntza jasotzen ari diren langileak langabezia prestazioa jasotzen ari diren langabeekin ordezkatzen dituzten enpresa guztiek, edozein dela ere enpresak dituen langileen kopurua. Betiere, prestakuntza ekintzak irauten duen denborarako beharko du izan ordezkapenak, eta prestakuntza ekintzok edozer herri administraziok finantzatuta egon beharko dute.Xedapen iragankor honetan araututako programa nahitaez aplikatu beharko zaie aurreko paragrafoan aipatutako prestazioa jasotzen ari diren langabeei.2. Aurreko paragrafoan aipatutako ordezkapena gauzatzeko sinatuko diren lan-kontratuek laguntza hauek jasotzeko eskubidea izango dute: kontratatutako langabetuak dagokion prestazio kontributiboa edo langabezia-subsidioa, subsidioaren zenbatekoaren % 50 kontratuaren indarraldi osoan, prestazioa edo subsidioa jasotzeko geratzen zaion aldiaren bikoitza gehienez ere.Bateragarri egindako prestazioa edo subsidioa jasotzen diren aldian, langileari ordaindu beharko dio enpresaburuak langabezia-prestazio edo -subsidioaren eta dagokion soldataren arteko diferentzia; orobat, erantzukizuna izango du aipatutako kontingentzia guztiei eta soldata osoari dagokion kotizazio guztiak Gizarte Segurantzari ordaintzeko, prestazio edo subsidioaren zenbatekoa barne.3. Xedapen iragankor honetaz baliatzeko, enpresek enplegu-bulegoan aurkeztu beharko dute administrazio publikoak edo prestakuntzaren kudeaketaz arduratzen den entitateak sinatutako ziurtagiria; haren bidez,  langileen partehartzea egiaztatuko da prestakuntza-jardueretan, baita haien iraupena ere.4. Eskatutako baldintzak betetzen ez badira, kontratazio aldian bidegabeki jasotako zenbatekoak itzuli beharko dira.Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 227. artikuluko 1. zenbakian xedatutakoa aplikatu ahalko da, enpresaburuak zuzenean ordaindu beharreko prestazioak itzultzeari dagokionez.5. Errege-dekretu bidez, aurreko paragrafoetan xedatutakoa aldatu ahalko du Gobernuak.



BITARTEKO KONTRATUA, ARRAZOI HAUETAKOREN BAT DELA-ETA HARTUTAKO ATSEDENALDIAN 
LANGILEAK ORDEZTEKO: AMATASUNA, ADOPZIOA, HARRERA, HAURDUNALDIKO ARRISKUA, 

EDOSKITZEALDIKO ARRISKUA EDO AITATASUNAGATIKO ETENALDIA 

Pizgarriak: 

“Bitarteko kontratua” atalean jasotako arau orokorrak hartu behar dira kontuan (ikus fitxa), honako bereizgarri hauekin: 

• Amatasunagatiko, adopzioagatiko, harreragatiko, haurdunaldiko arriskuagatiko edo edoskitzealdiko arriskuagatiko atsedenaldia

edo aitatasunagatiko, adopzioagatiko edo harreragatiko (adopzio aurrekoa edo iraunkorra) kontratu-etenaldia duten langileak 

ordezteko langabeekin egiten diren bitarteko kontratuen kasuan, Langileen Estatutuaren 48.4 eta 48 bis artikuluetan ezarritakoa 

betez egiten direnean, eskubidea izango dute % 100eko hobaria jasotzeko Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-

kuotetan, lan-istripu eta laneko gaixotasunei dagozkienak barne, baita baterako bilketako kuoten enpresa-ekarpenetan ere. Onura 

horiek kooperatibetako bazkide langileentzat eta lan-bazkideentzat eta langile autonomoentzat ere izango dira, Gizarte Segurantzan 

duten afiliazio-araubidea gorabehera. 

• Aldi horretan % 100eko hobaria aplikatuko zaie, halaber, ordeztutako pertsonak egin beharreko kotizazioei.

• Langileak dagokion atsedenaldi osoa agortzen ez badu, enpresara itzultzen den unean azkenduko dira onurak.

• Hobari hori bakarrik aplikatuko da aipatutako arrazoien ondoriozko jarduera-etetea eta ordezko pertsonaren bitarteko kontratua

batera gertatzen diren denboran zehar. 

Salbuespenak: 

A) Enpresaburuaren edo sozietateetako administrazio-organoetako kideen ezkontidearekin, lehenengo nahiz bigarren mailako

odolkidetasuneko edo ezkontzazko aurreko, ondorengo edo zeharkako ahaideekin egindako kontratazioak. 

B) Administrazio publikoek eta horien erakunde autonomoek egindako kontratuak.

Aplikatzen den araudia: 

– Urriaren 23ko2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 15. artikulua.   ‒ Azaroaren 16ko 1251/2001 Errege Dekretuaren azken 

      xedapenetan 1.a  

– 2720/98 Errege Dekretua, abenduaren 18koa.   ‒ 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa.

– 39/99 Legea, azaroaren 5ekoa.  ‒ 11/98 Errege Lege Dekretua, irailaren 4koa. 

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
15. artikulua. Kontratuaren iraupena.1. Lan-kontratua mugagabea edo aldi baterako itundu ahal izango da.Iraupen mugatuko kontratuak kasu hauetan egin ahal izango dira:a) Langilea lan edo zerbitzu jakin batzuk aurrera eramateko kontratatzen denean, enpresako jardueraren barruan autonomia eta berezko ezaugarriak izanik, eta lana bukatzeko epea, nahiz eta denboran mugatuta egon, iraupen jakin gabekoa baldin bada. Kontratu horiek ezin dute iraun hiru urte baino gehiago, beste hamabi hilabete gehiagoz luza badaitezke ere, Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboaren edo, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialaren bidez. Epe horiek amaitzen direnean, langileak enpresako langile finkoak izango dira.Estatuko hitzarmen kolektibo sektorialetan eta maila apalagokoetan, horien barruan direla enpresa hitzarmenak ere, enpresaren ohiko jardueraren barruan ezaugarri berezia duten lanak edo eginkizunak zehaztu ahalko dituzte, kontratu mota horiekin bete badaitezke.b) Merkatuaren gora-beheren eraginez eta zereginak metatu edo eskabide larregi izatearen eraginez, halako kontratuak egitea beharrezkoa denean, nahiz eta aipatutako lan guztiok enpresaren ohiko jarduerakoak izan. Halako kasuetan, sei hilabeteko iraupena izan dezakete kontratuek gehienez ere, hamabi hilabeteko aldian, egoera horiek sortzen direnetik kontatzen hasita. Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboen eta, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu-mota horien gehieneko iraupena eta horiek egin ahal izango diren sasoia aldatu ahalko dira, dena delako egoera gertatzeko garai batzuetan izaten den joera kontuan izanda. Kasu horretan, kontratu horretaz baliatzeko gehieneko denbora-tartea hemezortzi hilabetekoa izango da, eta kontratua ezin izango da izan epe horren hiru laurdeneko epea baino luzeagoa; gehieneko muga hamabi hilabetekoa izango da.Egindako kontratua legez ezarritako gehieneko muga edo konbentzioz ezarritako muga baino laburragoa bada, hura luzatu ahal izango da bi aldeek hala erabakitzen badute, behin bakar batez. Dena den, kontratuak ezin izango du gehieneko muga baino gehiago iraun.Hitzarmen kolektiboetan, behin-behineko langileak zein jardueratarako kontrata daitezkeen zehaztu ahal izango da, eta horrekin batera, irizpide orokor batzuk ere jarri ahal izango dira kontratu-mota hori dutenen eta plantilla osoaren artean, oreka egokiari eutsi ahal izateko.c) Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko denean, betiere, lan-kontratuan zehaztuta uzten bada zein den ordezkatuaren izena, eta zein izan den ordezkatzeko arrazoia.2. Langileak kontratatzeko modua edozelakoa izanda ere, langile finko bihurtuko dira legez probaldirako finkatu zitekeen epearen bestekoa igaro ondoren Gizarte Segurantzan alta eman gabe daudenak, kontrataturiko jardueren edo zerbitzuen izaerak berak zerbitzuok denbora baterako iraupena zutela argi erakusten duenean izan ezik; horrez gain, ez dute indarrik galduko zuzenbidez ezar daitezkeen gainerako erantzukizunek.3. Lege-iruzurrez itundutako aldi baterako kontratuak denbora-mugarik gabeko kontratutzat hartuko dira.4. Artikulu honetan aurreikusitako moduan, denbora jakin baterako kontratu-moduen arabera egindako kontratuen berri eman behar diete enpresaburuek enpresako langileen legezko ordezkariei, legearen arabera kontratuon oinarrizko kopia bat ematera derrigortuta ez daudenean.5. Artikulu honen 1.a), 2 eta 3. paragrafoetan jartzen duenari ezer kendu gabe, langile hauek ere langile finko bihurtuko dira: hogeita hamar hilabeteko epean hogeita lau hilabete baino denbora gehiago kontrataturik egon baldin badira, enpresa berean edo enpresa-talde berean, berdin dio lanpostu berean edo ezberdinetan, aldi baterako bi kontraturen edo gehiagoren bidez, zuzenean edo aldi baterako lanerako enpresetatik etorrita, eta berdin dio epe jakineko kontratuak mota berekoak edo ezberdinekoak izan dituen.Enpresa-ondorengotza edo -subrogazioa gertatzen denean ere, legez edo konbentzioz zehazturik dagoen bezala gertatzen bada, aurreko lerrokadan jartzen duen hori aplikatuko da.Jarduera bakoitzaren berezitasunak eta lanpostuaren ezaugarriak kontuan hartuta, negoziazio kolektiboak betekizunak ezarriko ditu, iraupen jakineko kontratu gehiegi egitea saihesteko, noiz eta kontratu horiek egiten direnean langile desberdinekin, aurretiaz izaera bereko kontratuekin betetako lanpostuei begira, jarraitasunik gabe edo jarraitutasunarekin; halako kontratuen artean egongo dira aldi baterako laneko enpresekin egindako lagatze-kontratuak ere.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Azken xedapenetatik lehena. Iraupen mugatuko kontratuen alorrean Langileen Estatutuaren 15. artikulua garatzen duen abenduaren 18ko 2720/1998 Errege Dekretuaren aldaketak.Bat. Abenduaren 18ko 2720/1998 Errege Dekretuaren 4. artikuluari 3. zenbakia gehitzen zaio, eta honela dio:"3. Era berean, bitarteko kontratuetarako ezarritako xedapenen bidez arautuko da langile autonomoak edo kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak nahiz laneko bazkideak ordezteko kontratua, haurdunaldi bitarteko arriskua dagoenean edo atsedenaldietan amatasunarengatik, adopzioarengatik edo adopzioaren aurrekoa nahiz iraunkorra izan daitekeen familia-harrerarengatik.”Bi. 2720/1998 Errege Dekretuaren 5. artikuluko 2. zenbakiaren b) letra aldatzen da, eta honela idatzita geratzen da:"b) Langileen Estatutuaren 37. artikuluaren 4.bis eta 5. zenbakietan aitortutako eskubidea gauzatu nahi duten pertsonen lanaldi murriztua osatzeko, kontratua egiten bada, edo, legean zein hitzarmenez ezarritakoaren arabera, ordezkatutako langilearen lanaldiaren murrizketa bat adosten bada aldi baterako amatasun, adopzio edo harrera (adopzio aurrekoa edo iraunkorra) baimenaz baliatzen diren langileen kasuetan, Langileen Estatutuaren 48. artikuluaren 4. zenbakiaren seigarren paragrafoan ezarritakoaren arabera.”



PRESTAKUNTZARI LOTUTAKO LANALDI PARTZIALEKO KONTRATUA 
Kolektiboa: 

Lanbiden izena emandako 30 urtetik beherako gazte langabeak (edo 35 urtetik beherakoak, baldin eta % 33ko edo hortik gorako 

desgaitasuna aitortu bazaie), honako baldintza hauetako bat betetzen dutenak: 

– Langabezian egotea eta Lanbiden etenik gabe izena emanda egotea, kontratua egin aurreko 18 hilabeteetatik 12 hilabetez

jarraian, gutxienez.

– Lan-esperientziarik ez izatea edo hura 3 hilabete baino gutxiagokoa izatea.

– Beste jarduera-sektore batetik etortzea. Horretara begira, 2009ko Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala (CNAE-2009)

onartzen duen apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretuaren Eranskinean, jarduera-sektorea Klase gisa identifikatuko da lau

zifrako zenbakizko kode baten bidez, Dekretu horren 3.d) artikuluan adierazitakoaren arabera.

– Nahitaezko irakaskuntzako, lanbide-heziketako edo profesionaltasun-ziurtagirien titulu ofizialik ez izatea.

– Gazte Bermea Sistema Nazionalaren onuradun izatea.

Pizgarriak: 

– Kontingentzia arruntengatik Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuota % 100 murriztuko da, gehienez ere hamabi

hilabetez, 250 langile baino gutxiago dituzten enpresek egiten badute kontratua; enpresek langile-kopuru hori edo handiagoa

badute, berriz, % 75ekoa izango da murriztapena.

– Pizgarri hori beste hamabi hilabetez luzatu daiteke langileak prestakuntza eta enplegua bateratzen jarraitzen badu, edo

prestakuntza lehenengo hamabi hilabeteotako epea amaitu aurreko sei hilabeteetan egin badu.

– 43/2006 Legearen I. kapituluaren 1. atalean ezarritako murrizketei lotutako aurreikuspenak aplikatuko dira, 2.7 eta 6.2

artikuluetan ezarritakoa izan ezik.

Prestakuntza: 

– Langileek enplegua eta prestakuntza bateratu beharko dituzte, edo bestela prestakuntza kontratua izenpetu aurreko 6

hilabeteetan egin izana justifikatu beharko dute.

– Prestakuntzak ez du zertan berariazko loturarik izan kontratuaren xede den lanpostuarekin. Ezaugarri hauek izan ditzake:

• Ofizialki egiaztatzeko moduko edo Lanbidek sustatutako prestakuntza.

• Hizkuntzen edo informazioaren eta komunikazioaren teknologien gaineko prestakuntza (urtean 90 ordu gutxienez).

ITZULI 
AURKIBIDERA 



PRESTAKUNTZARI LOTUTAKO LANALDI PARTZIALEKO KONTRATUA 

Enpresaren baldintzak: 

– Enpresak, langile autonomoak barne.

– Enpresek, langile autonomoek barne, ezin izango dute hartu kontratua azkentzeko erabaki bidegaberik, kontratua egin aurreko

6 hilabeteetan. Mugak 2013ko otsailaren 24tik aurrera azkendutako kontratuei bakarrik eragingo die, eta kontratua azkendu

dieten langileen lanbide-talde bereko lanpostuak lantoki berean betetzeko.

– Kontratuarekin lortu duen enplegu-mailari eutsi beharko dio, gutxienez, kontratu horrek duen iraupenaren pareko epean, eta,

gehienez, 12 hilabeteko epean, kontratua egin denetik kontatzen hasita. Betebehar hori bete ezean, pizgarriak itzuli egin

beharko dira.

– Enplegua mantentzeko betebeharra ez da urratutzat joko kontratua arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko kaleratzeagatik

azkendu denean, eta bata zein bestea bidezko aitortzen edo deklaratzen direnean, edota langileak dimisioa aurkeztean,

hiltzean, erretiroa hartzean edo ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun handia izatean, hitzartutako epea

amaitzean, edota langilearen xede den lana edo zerbitzua gauzatzean edo probaldian hura suntsiaraztean.

Oharrak: 

– Lanaldi partziala, lanaldi oso baliokidean diharduen langile bati dagokionaren % 50 gehienez, Gazte Bermeko Sistema

Nazionalaren onuradunentzat izan ezik, haiek lanaldiaren % 75era iristeko aukera izango baitute. Xede horretarako, lanaldi oso

baliokidean diharduen langilea zer den zehazteko, Langileen Estatutuaren 12.1 artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan.

Aplikatzen den araudia: 

– 11/2013 Legea, uztailaren 26koa.   −    16/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 20koa. 

– 43/2006 Legea, abenduaren 29koa.

. 
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BITARTEKO LAN-KONTRATUAK, GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN 
LANGILEAK ORDEZTEKO 

Pizgarriak: 

“Bitarteko kontratua” atalean jasotako arau orokorrak hartu behar dira kontuan (ikus fitxa), honako bereizgarri hauekin: 

– Genero-indarkeriaren biktima izaki lan-kontratua eten duten edo mugikortasun geografikorako edo lantokiz aldatzeko eskubidea

baliatu duten langileak ordezteko bitarteko kontratuak egiten dituzten enpresek kontingentzia arruntengatiko Gizarte

Segurantzarako enpresa-kuoten % 100eko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute ordeztutako langilearen kontratua etenda

dagoen denbora guztian edo 6 hilabetez, mugikortasun geografikorako edo lantokiz aldatzeko eskubidea baliatzen den

kasuetan. Langilea lanera itzultzen denean, lan-kontratua etenda utzi zen unean zituen baldintza berberak izango ditu.

Aplikatzen den araudia: 

– 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa.
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LEHEN ENPLEGU GAZTEA IZENEKO ALDI BATERAKO KONTRATUA 
Kolektiboa: 

– Lanbiden izena emandako 30 urtetik beherako (edo 35 urtetik beherakoak, % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila aitortua
badute) langabeak.

– Lan-esperientziarik ez izatea edo 3 hilabetetik beherako esperientzia izatea.

Iraupena: 

‒  Gutxienekoa: 3 hilabete eta gehienekoa: 6 hilabete, hitzarmen kolektiboan ezarritakoa izan ezik, gehienez 12 hilabete izan 
daitekeelarik. 

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala (azken kasu horretan, denbora baliokidean diharduen langile bati dagokionaren % 75 baino gehiago).

Pizgarriak: 
−   Kontratua egin zenetik gutxienez 3 hilabeteko epea igarotzean kontratua mugagabe bihurtzen bada, eta adostutako lanaldia, 

gutxienez, lanaldi oso baliokiderako kontratatutako pertsona bati dagokionaren % 50 bada, kontratatzaileak eskubidea izango du 

Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan urteko 500 euroko hobaria izateko, 3 urtez. Kontratua emakume 

batekin egiten bada, hobaria urtean 700 euro izango da. 

−      43/2006 Legearen I. kapituluaren 1. atalean ezarritako aurreikuspenak aplikatuko dira, 2.7 eta 6.2 artikuluetan ezarritakoa izan 

ezik. 

−   Behin-behineko kontratu hau duten eta enpresa erabiltzaileen eskura jarritako langileen kasuan, horiek ere hobari bera izateko 

eskubidea izango dute, langileekin kontratu mugagabe bat etenik gabe hitzartzen denean, betiere hasierako kontratua egin 

denetik gutxienez hiru hilabeteko epea igaro bada. 

Enpresaren baldintzak 

– Enpresek, autonomoak barne, ezin izango dute hartu kontratua azkentzeko erabaki bidegaberik kontratua egin aurreko 6

hilabeteetan. Mugak 2013ko otsailaren 24tik aurrera azkendutako kontratuei bakarrik eragingo die, eta kontratua azkendu

dieten langileen lanbide talde bereko lanpostuetan eta lantoki berean betetzeko.

– Kontratuaren izaera bilakatzera aldatzean lortutako enplegu-mailari gutxienez 12 hilabetez eutsi beharko diote. Betebehar hori

bete ezean, pizgarriak itzuli egin beharko dira.

Aplikatzen den araudia: 

– Uztailaren 26ko 11/2013 Legearen 12. artikulua.   −   43/2006 Legea, abenduaren 29koa. 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
12. artikulua. Gazteen lehen enplegua.1. Lehen lan-esperientziak sustatzeko, enpresek aukera izango dute aldi baterako kontratuak egiteko lan-esperientziarik ez duten edo hiru hil baino gutxiagoko lan-esperientzia duten gazte langabeekin, baldin eta hogeita hamar urte baino gutxiago badituzte.2. Langileen Estatutuko 15.1.b) artikuluak eta haren garapen-arauek arautuko dituzte kontratu horiek, alderdi hauetan izan ezik:a) Lehen lan-esperientzia hartzea izango da kontratuaren kausa.b) Kontratuek hiru hileko iraupena izan behar dute gutxienez.c) Kontratuek sei hileko iraupena izango dute gehienez, salbu eta estatuko sektore-hitzarmen kolektiboak, edo, haren ezean, esparru txikiagoko sektore-hitzarmen kolektiboren batek iraupen luzeago bat arautzen badu. Hala ere, kontratuek ezingo dute inoiz ere hamabi hiletiko gorako iraupenik izan.Egindako kontratua legez ezarritako gehienezko muga edo konbentzioz ezarritako muga baino laburragoa bada, hura luzatu egin ahal izango da bi aldeek hala erabakitzen badute, baina behin bakarrik. Dena den, kontratuak ezin izango du gehienezko muga baino gehiago iraun.d) Lanaldi osorako edo lanaldi partzialerako kontratuak izango dira, baina, partziala izatekotan, kontratatutako gaztearen lanaldia langile batek lanaldi oso konparagarrian egiten duen lanaldiaren ehuneko 75ekoa baino handiagoa izan behar du. Lanaldi oso konparagarria zer den zehazteko, Langileen Estatutuko 12.1 artikuluak arautzen duena hartuko da kontuan.3. Neurri hori hartu ahal izateko baldintza da, enpresa eta langile autonomoentzat, bidegabeko kontratu-azkentzerik ez egin izana kontratua izenpetu aurreko sei hilabeteetan. Mugapen hori indarrean izango da soilik 2013ko otsailaren 24tik aurrerako kontratu-azkentze bidegabeentzat eta azkenduak izan diren lanpostuko lanbide-talde bereko lanpostuak betetzeko lantoki berberetan.Enpresa erabiltzaileen eskura jartzeko langileekin egindako lan-kontratuen kasuan, aurreko lerrokadan zehaztutako muga enpresa erabiltzaileari dagokiola ulertuko da.4. Enpresek eta langile autonomoek eskubidea izango dute, kontratua egiten denetik hiru hileko epea igaro ondoren, artikulu honek adierazten dituen kontratuak mugagabe bihurtu eta Gizarte Segurantzan ordaindu behar dituzten enpresa-kuotetan 41,67 euroko hobaria izateko hilean (500 euro/urtean), hiru urteko epean; betiere, hitzartutako lanaldia langile batek lanaldi oso konparagarrian egiten duen lanaldiaren ehuneko 50ekoa bada gutxienez. Kontratua emakume batekin egiten bada, kontratuaren izaera aldatzeagatiko hobaria 58,33 eurokoa izango da hilean (700 euro/urtean).Artikulu honen arabera kontratatu diren eta enpresa erabiltzaileen eskura jarri diren langileen kasuan, horiek ere hobari bera izateko eskubidea izango dute, aurreko lerrokadan zehaztutako baldintzak kontuan hartuta, langileekin lan-kontratu mugagabe bat etenik gabe hitzartzen denean, betiere hasierako kontratua egin denetik gutxienez hiru hilabeteko epea igarotzen bada.Aurreko lerrokadan adierazten den egoeran, artikulu honetako 5. lerrokadan zehaztutako betebeharra enpresa erabiltzaileari dagokiola ulertuko da.5. Onurak aplikatu ahal izateko, enpresak hamabi hileko epean eutsi behar dio gutxienez artikulu honek adierazitako kontratu-aldaketarekin lortu duen enplegu-mailari. Ez badira betebehar horiek betetzen, itzuli egin beharko dira pizgarriak.Ez da artikulu honetan adierazten den betebeharra, enpleguari eustekoa, urratutzat joko lan-kontratuak arrazoi objektiboengatik edo diziplinagatiko iraizpenagatik azkendu badira eta bata zein bestea bidezkotzat jo badira, ezta kargua uzteagatik, heriotzagatik, erretiroagatik, ezintasun iraunkor oso, absolutu edo baliaezintasun handiagatik, hitzartutako kontratu-denbora amaitzeagatik, kontratuaren xede den obra edo zerbitzua egiteagatik edo probaldian hura deuseztatzeagatik azkendu badira.6. Artikulu honetan arautzen diren neurriak aplikatzeko, ezinbestekoa izango da kontratuak idatziz formalizatzea, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak adierazten dituen ereduetan.7. Artikulu honetan arautzen ez diren alderdiak arautzeko, aplikatzekoa izango da, pizgarrien alorrean, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen I. kapituluko I. sekzioak arautzen duena. Ez dira aplikatzekoak izango, hala ere, 2.7. eta 6.2. artikuluak.



GIZARTE-BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEENTZAKO ALDI BATERAKO 
KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– Izena emanda dauden edo beste enpresa batean lanean ari diren langileak , baldin eta lanaldi partzialeko kontratua badute

lanaldi osoaren 1/3 baino gutxiagorekin, eskumeneko gizarte-zerbitzuek egiaztatutako gizarte-bazterkeriako egoeran badaude.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– Aldi baterako kontratu bakoitzean, urtean 500 euroko hobaria izateko eskubidea izango du, kontratuaren indarraldi osoan.

– Aldi baterako kontratu bat kontratu mugagabe bihurtuz gero, kontratatzaileak eskubidea izango du Gizarte Segurantzari

ordaindu beharreko enpresa-kuotan urteko 600 €ko hobaria izateko, 4 urtez.

– Aurreko 2 kasuetan, kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren

ehunekoa aplikatuz, % 30 gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).

Enpresaren baldintzak: 

 −  Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte. 

−  Enplegu-programak aplikatzeak dakartzan onuretatik baztertu gabea izatea, hau da, 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 

46. artikuluan ezarritako kasuetan sartu gabea (dekretu horren bidez, gizarte-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko

Legearen testu bategina onartzen da). 

− 34/2006 Legearen 6.2 artikuluan ezarritakoarekin bat, xedatutako laguntzetatik kanpo geratuko dira, hamabi hilabetez, 

bidegabetzat aitortu edo deklaratutako kaleratzeak edo kaleratze kolektiboak direla-eta, enplegua sustatzeko programen 

araudien babesean hobaridun diren kontratuak azkendu edo azkentzen dituzten enpresak. 

Oharrak: 

– Beste laguntza publiko batzuekin batera lortutako mozkinek ezin izango dute urteko soldata-kostuaren % 60 gainditu.

– Baldin eta laguntzak emateko eskatzen diren baldintzak bete gabe laguntzaren bat jasotzen bada, itzuli egin beharko dira Gizarte

Segurantzako kuotetarako hobariak jasotzeagatik sartu ez diren zenbatekoak, baita errekargua eta berandutza-interesak ere,

Gizarte Segurantzaren alorreko diru-bilketari buruzko arauetan ezarritakoaren arabera.

Aipatu pizgarriak ez dira emango lan-harreman bereziak direnean. 

Aplikatzen den araudia: 

– 43/2006 Legea, abenduaren 29koa.  ‒  Uztailaren 6ko3/2012 Legearen azken xedapenetan 14.a 

– 44/2007 Legeak, abenduaren 13koak, 2.1 artikuluan aldatzen ditu gizarte-bazterkeriako kolektiboak (Azken xedapenetan 3.a).

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Kolektiboak:•	Laneratzeko gutxieneko errenten hartzaileak eta haien onuradun diren bizikidetza-unitateko kideak.•	Laneratzeko gutxieneko errentak jasotzerik ez duten pertsonak (behar den gutxieneko erroldatze-aldia ez izateagatik, prestazioa agortzeagatik).•	Gazteak >18 eta <30, adingabeak babesteko erakundeetatik etorrita.•	Errehabilitatzen edo gizarteratzen ari diren drogen mendetasun-arazoak edo adikziozko beste nahasmenduren bat dituzten pertsonak.•	Espetxeratuak, (782/2001 EDaren 1. artikulua), baita baldintzapeko askatasunean daudenak eta preso ohiak ere.•	Barneratze-zentroetako adingabeak (5/2000 Lege Organikoaren 53.4 artikulua), baita zaintzapeko askatasunekoak eta barneratu ohiak ere.•	Autonomia erkidegoek baimendutako aukerako ostatu-zentroetakoak. •	Autonomia erkidegoek baimendutako prebentzio eta gizarteratzeko zerbitzuetako pertsonak.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Azken xedapenetako hamalaugarrena. Hobarien arloko aldaketak, terrorismoaren biktimak, genero‑indarkeriaren biktimak, etxeko indarkeriaren biktimak edota gizarte‑bazterkerian daudenak langile gisa kontratatzeagatik.Bat. Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 1. artikuluaren 2. paragrafoa aldatu da, eta honela geldituko da idatzita:«2. Aparteko izaeraz, ondoko pertsona hauekin egindako aldi baterako kontratuetarako hobariak ere arautu dira: desgaitasunen bat dutenekin edo gizarte‑bazterkeria jasaten dutenekin, langabezian badaude, eta enplegu‑bulegoan izena emanda; genero‑indarkeriaren biktima direla egiaztatu dutenekin, genero‑indarkeriaren aurka oso‑osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoari jarraiki; etxeko‑indarkeriaren biktimekin; edota terrorismoaren biktima direla egiaztatu dutenekin, terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 34. artikuluan xedatutakoarekin bat.»Bi. Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2. artikuluari 4 bis paragrafoa gehitu zaio, eta honela dio:«4 bis. Terrorismoaren biktimak mugarik gabe kontratatzen dituzten enplegatzaileek, biktima horiek langabezian egon edo ez, Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa‑kuotan hileko 125 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute (urteko 1.500 euro), lau urtez, kontrataturiko langile bakoitzeko, kontratua egin duten datatik aurrera, edota eguneko baliokidea jasotzekoa. Horretarako, pertsona horiek terrorismoaren biktima direla egiaztatu beharko dute, terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 34. artikuluan xedatutakoari jarraiki.Pertsona horiekin aldi baterako kontratuak eginez gero, enplegatzaileek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa‑kuotan hileko 50 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute (urteko 600 euro), kontratua indarrean den bitartean, kontrataturiko langile bakoitzeko.»Hiru. Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2. artikuluari 6. paragrafoa gehitu zaio, eta honela dio:«6. Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzean ere aplikatuko dira 4., 4 bis eta 5. paragrafoetan kontratazio mugagabeetarako zehaztutako hobariak, baldin eta kontratuok paragrafo horietan adierazitako kolektiboetako pertsonekin egiten badira.»



ADMINISTRAZIO ESKUDUNAREN BITARTEZ, GENERO EDO ETXEKO INDARKERIAREN, 
TERRORISMOAREN EDOTA GIZAKIEN SALEROSKETAREN BIKTIMA DIRELA EGIAZTATUTA 

DUTEN LANGILEENTZAKO ALDI BATERAKO KONTRATUA. 
Kolektiboa: 

– Administrazio eskudunaren bitartez, bizikidetza-unitate familiarreko kideren baten aldetik genero edo etxeko indarkeria jasan duten

biktimak edo terrorismoaren edo gizakien salerosketaren biktimak direla egiaztatuta dutenak.

– Ez da beharrezkoa langabezian egotea.

– Langileak ezin izango du enpresaburuarekin edo zuzendariekin odolkidetasunezko edo ezkontzazko 2. mailarainoko ahaidetasunik

eduki.

– Kontratatutako pertsona ezin izango da enpresari lotuta egon kontratazioaren aurreko 24 hilabeteotan, kontratatu mugagabe baten

bidez, edo azken sei hilabeteotan, aldi baterako, prestakuntzarako, txandakako edo erretiroa hartzeagatik ordezteko kontratu baten

bidez.

– Kanpoan geratzen dira lan-harreman mugagabea kontratua formalizatu aurreko hiru hilabeteetan amaitu duten pertsonak.

Kaleratze bidegabe edo objektiboa izan ezik, 43/2006 Legearen 8.2 artikuluko kasuan salbu.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– Urteko 600 €ko hobaria Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotan, kontratuak dirauen bitartean.

– Kontratua mugagabe bihurtzen bada, 1.500€ko hobaria urtean, 4 urtez.

– Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30

gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).

Oharrak: 

– Mozkinek, xede bererako bestelako laguntza publikoekin batera, ezin izango dute urteko soldata-kostuaren % 60 gainditu.

Aplikatzen den araudia: 

– Irailaren 22ko29/2011 Legearen 34. artikulua. (terrorismoaren biktimak)  ‒    Uztailaren 6ko 3/2012 Legearen azken 

 xedapenetan 14.a. 

– Azaroaren 21eko1.917/2008 Errege Dekretuaren azken xedapenetan 1.a.      −   43/2006 Legea, abenduaren 29koa. 

– Uztailaren 28ko26/2015 Legearen azken xedapenetan 8.a. (gizakien salerosketaren biktimak)

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
34. artikulua. Enplegu-politika aktiboakEskumeneko administrazio publikoek lerro espezifiko bat ezarriko dute 4. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoek aipatzen dituzten pertsonak sartzeko enplegu politika aktiboen esparruan, egoera fisiko eta psikikoekin bateragarriak diren baldintzen mende.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Azken xedapenetako hamalaugarrena. Hobarien arloko aldaketak, terrorismoaren biktimak, genero‑indarkeriaren biktimak, etxeko indarkeriaren biktimak edota gizarte‑bazterkerian daudenak langile gisa kontratatzeagatik.Bat. Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 1. artikuluaren 2. paragrafoa aldatu da, eta honela geldituko da idatzita:«2. Aparteko izaeraz, ondoko pertsona hauekin egindako aldi baterako kontratuetarako hobariak ere arautu dira: desgaitasunen bat dutenekin edo gizarte‑bazterkeria jasaten dutenekin, langabezian badaude, eta enplegu‑bulegoan izena emanda; genero‑indarkeriaren biktima direla egiaztatu dutenekin, genero‑indarkeriaren aurka oso‑osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoari jarraiki; etxeko‑indarkeriaren biktimekin; edota terrorismoaren biktima direla egiaztatu dutenekin, terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 34. artikuluan xedatutakoarekin bat.»Bi. Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2. artikuluari 4 bis paragrafoa gehitu zaio, eta honela dio:«4 bis. Terrorismoaren biktimak mugarik gabe kontratatzen dituzten enplegatzaileek, biktima horiek langabezian egon edo ez, Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa‑kuotan hileko 125 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute (urteko 1.500 euro), lau urtez, kontrataturiko langile bakoitzeko, kontratua egin duten datatik aurrera, edota eguneko baliokidea jasotzekoa. Horretarako, pertsona horiek terrorismoaren biktima direla egiaztatu beharko dute, terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 34. artikuluan xedatutakoari jarraiki.Pertsona horiekin aldi baterako kontratuak eginez gero, enplegatzaileek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa‑kuotan hileko 50 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute (urteko 600 euro), kontratua indarrean den bitartean, kontrataturiko langile bakoitzeko.»Hiru. Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2. artikuluari 6. paragrafoa gehitu zaio, eta honela dio:«6. Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzean ere aplikatuko dira 4., 4 bis eta 5. paragrafoetan kontratazio mugagabeetarako zehaztutako hobariak, baldin eta kontratuok paragrafo horietan adierazitako kolektiboetako pertsonekin egiten badira.»

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Azken xedapenetatik zortzigarrena. Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legea aldatzea.Hazkundea eta Enplegua Hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2. artikuluari 4 ter zenbakia gehitu zaio, eta honela dio:«4 ter. Gizakien salerosketen biktimei kontratu mugagabea egiten dieten enplegatzaileek eskubidea izango dute, kontratua egin den momentutik bertatik, Gizarte Segurantzaren enpresa-kuotaren 125 euroko hobaria jasotzeko, hilean (1500 euro urtean) eta kontrataturiko langile bakoitzeko, edo, hala egokituz gero, eguneko baliokidea jasotzeko, bi urtez, baldin eta biktima horiek identifikatuta badaude Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei, eta haien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 59 bis artikuluan ezarritakoaren arabera eta, baldin eta, horrelakoetan, bizileku- eta lan-baimena lortu badute salbuespenezko kasuetan, langabezian egon behar izan gabe.Pertsona horiekin aldi baterako kontratuak eginez gero, enplegatzaileek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotaren 50 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute hilean (600 euro urtean), kontratua indarrean den bitartean, kontrataturiko langile bakoitzeko.»

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Azken xedapenetatik lehena. Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legean araututako Gazteen Enplegua Sustatzeko Programa aldatzea.Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen Azken xedapenetatik bigarrenean Gobernuari ezarritako baimenaz baliatuz, zenbatekoa aldatzen da genero-indarkeriaren emakume biktimak denbora osoz kontratatu mugagabeak egiteko; zehazki, 125 euro/hilean ezarriko da (1.500 euro/urtean), 4 urtetan kontratua egiten denetik, edo dagokion zenbatekoa, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.7 artikuluan xedaturikoaren arabera, lanaldi partzialeko kontratua bada. Aldi baterako kontratazioei dagokienez, hobaria ezarriko da abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2.4 artikuluan.



LANERATZE-ENPRESEN ALDI BATERAKO KONTRATUA, GIZARTE-
BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN LANGILEENTZAT 

Kolektiboa: 

– Izena emanda dauden langile langabeak, gizarte-zerbitzu eskudunek egiaztatutako gizarte-bazterkeriako egoeran daudenak.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala (azken kasu horretan, lanaldi oso baliokidearen % 50 baino handiagoa izango da lanaldia).

Pizgarriak: 

– Enpresa-kuotaren hobaria: 850€/urte kontratuak dirauen bitartean. 30 urtetik beherakoentzat (35 urtetik beherakoentzat,

% 33ko edo hortik gorako desgaitasuna dutenen kasuan), hobaria 1.650€/urte da.

– Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30

gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).

Enpresaren baldintzak: 

 −   Laneratze-enpresa gisa jotako merkataritza-sozietateak edo kooperatiba-sozietateak izan behar dute; gizartean baztertuta 

daudenak gizarteratzea eta laneratzea eta horiei prestakuntza ematea izango da sozietate horien jarduera ekonomikoaren 

helburua.  

‒  Erakunde sustatzaile batek edo gehiagok sustatuak eta erakunde baten edo batzuen parte hartzea dutenak izan behar dute, 

hau da, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, irabazi-asmorik gabeko elkarteak eta fundazioak izango dira; beren helburua 

egoera ahuletan dauden pertsonak gizarteratzea izango da, eta laneratzeko enpresak eratzea sustatuko dute Partaidetza hori 

kapital sozialaren % 51 izango da gutxienez, merkataritza-sozietateen kasuan. 

 ‒      Dagokion Erregistroan izena emanda egotea. 

 ‒     Sozietatearen helburuarekin zerikusirik ez duen jarduera ekonomikorik ez dute egingo. 

‒ Produkzio- eta laneratze-egiturak hobetzera edo handitzera bideratu behar dute erabilgarri dauden soberakinen % 80,  

gutxienez. 

 −     Urte osoan, laneratze-prozesuan dauden langile kontratatuen ehuneko bat mantendu behar dute: gutxienez % 30 jardueraren  

lehenengo hiru urteetan, eta gutxienez % 50 laugarren urtetik aurrera; ezingo da 2 langile baino gutxiago izan. 

Oharrak: 

– Beste laguntza publiko batzuekin batera lortutako mozkinek ezin izango dute urteko soldata-kostuaren % 60 gainditu.

Aplikatzen den araudia: 

– 43/2006 Legea, abenduaren 29koa.  ‒      3/2012 Legea, uztailaren 6koa. 

– 44/2007 Legea, abenduaren 13koa.  ‒      11/2013 Legea, uztailaren 26koa. 

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Kolektiboak:•	Laneratzeko gutxieneko errenten hartzaileak eta haien onuradun diren bizikidetza-unitateko kideak.•	Laneratzeko gutxieneko errentak jasotzerik ez duten pertsonak (behar den gutxieneko erroldatze-aldia ez izateagatik, prestazioa agortzeagatik).•	Gazteak >18 eta <30, adingabeak babesteko erakundeetatik etorrita.•	Errehabilitatzen edo gizarteratzen ari diren drogen mendetasun-arazoak edo adikziozko beste nahasmenduren bat dituzten pertsonak.•	Espetxeratuak, (782/2001 EDaren 1. artikulua), baita baldintzapeko askatasunean daudenak eta preso ohiak ere.•	Barneratze-zentroetako adingabeak (5/2000 Lege Organikoaren 53.4 artikulua), baita zaintzapeko askatasunekoak eta barneratu ohiak ere.•	Autonomia erkidegoek baimendutako aukerako ostatu-zentroetakoak. •	Autonomia erkidegoek baimendutako prebentzio eta gizarteratzeko zerbitzuetako pertsonak.



ENPLEGUA SUSTATZEKO ALDI BATERAKO KONTRATUAK LANERATZE-ENPRESETAN, GIZARTE-
BAZTERKERIAKO EGOERAN DAUDEN PERTSONENTZAT 

Kolektiboa: 
– Izena emanda dauden langile langabeak, gizarte-zerbitzu eskudunek egiaztatutako gizarte-bazterkeriako egoeran daudenak.

 Jardunaldia: 
– Osoa edo partziala (azken kasu horretan, lanaldi oso baliokidearen % 50 baino handiagoa izango da lanaldia).

Pizgarriak: 
– Enpresa-kuotaren hobaria: 850€ urtean kontratuak dirauen bitartean. 30 urtetik beherakoentzat (35 urtetik beherakoentzat, % 33ko

edo hortik gorako desgaitasuna dutenen kasuan), hobaria 1.650€/urte da.
– Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30

gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).
Enpresaren baldintzak: 

−      Laneratze-enpresa gisa jotako merkataritza-sozietateak edo kooperatiba-sozietateak izan behar dute; gizartean baztertuta daudenak 
gizarteratzea eta laneratzea eta horiei prestakuntza ematea izango da sozietate horien jarduera ekonomikoaren helburua.  

‒       Erakunde sustatzaile batek edo gehiagok sustatuak eta erakunde baten edo batzuen parte hartzea dutenak izan behar dute, hau da, 
irabazi-asmorik gabeko erakundeak, irabazi-asmorik gabeko elkarteak eta fundazioak izango dira; beren helburua egoera ahuletan 
dauden pertsonak gizarteratzea izango da, eta laneratzeko enpresak eratzea sustatuko dute. Partaidetza hori kapital sozialaren % 51 
izango da gutxienez, merkataritza-sozietateen kasuan. 

    ‒      Dagokion Erregistroan izena emanda egotea. 
    ‒     Sozietatearen helburuarekin zerikusirik ez duen jarduera ekonomikorik ez dute egingo. 
    ‒      Produkzio- eta laneratze-egiturak hobetzera edo handitzera bideratu behar dute erabilgarri dauden soberakinen % 80, gutxienez. 

 −   Urte osoan, gizarteratze-prozesuan dauden langile kontratatuen ehuneko bat mantendu behar dute: plantillaren % 30 gutxienez, 
jardueraren lehenengo hiru urteetan, eta % 50 gutxienez, laugarren urtetik aurrera; ezingo da 2 langile baino gutxiago izan. 

Kontratuaren ezaugarriak 
‒ Kontratuak gutxienez 12 hilabete iraungo du, eta gehienez 3 urte. Hala ere, laburragoa izan daiteke, baldin eta laneratze-prozesuaren 

jarraipena egiteko eskudun diren gizarte-zerbitzu publikoek hala gomendatzen badute aldez aurretik itundutako laneratze-ibilbidean; 
iraupena inoiz ezingo da izan 6 hilabete baino laburragoa. Gehieneko iraupena baino txikiagoa ituntzen bada, gehieneko iraupenera 
arte luzatu ahal izango da (gutxienez 12 hilabete izango ditu luzapen bakoitzak); programa bakoitzaren gutxieneko iraupena 
kontratuaren hasierako iraupenaren parekoa izango da, gutxienez.      

Oharrak: 
– Kontratua amaitzean, zerbitzu-urte bakoitzeko, zerbitzu-urte bakoitzeko 12 eguneko soldataren kalte-ordaina jasotzeko eskubidea

izango du langileak.
Aplikatzen den araudia: 

– 43/2006 Legea, abenduaren 29koa.    ‒  Abenduaren 30eko27/2009 Legearen 12. xedapen gehigarria 
– 44/2007 Legea, abenduaren 13koa.    ‒      11/2013 Legea, uztailaren 26koa. 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Kolektiboak:•	Laneratzeko gutxieneko errenten hartzaileak eta haien onuradun diren bizikidetza-unitateko kideak.•	Laneratzeko gutxieneko errentak jasotzerik ez duten pertsonak (behar den gutxieneko erroldatze-aldia ez izateagatik, prestazioa agortzeagatik).•	Gazteak >18 eta <30, adingabeak babesteko erakundeetatik etorrita.•	Errehabilitatzen edo gizarteratzen ari diren drogen mendetasun-arazoak edo adikziozko beste nahasmenduren bat dituzten pertsonak.•	Espetxeratuak, (782/2001 EDaren 1. artikulua), baita baldintzapeko askatasunean daudenak eta preso ohiak ere.•	Barneratze-zentroetako adingabeak (5/2000 Lege Organikoaren 53.4 artikulua), baita zaintzapeko askatasunekoak eta barneratu ohiak ere.•	Autonomia erkidegoek baimendutako aukerako ostatu-zentroetakoak. •	Autonomia erkidegoek baimendutako prebentzio eta gizarteratzeko zerbitzuetako pertsonak.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Hamabigarren xedapen gehigarria. Laneratze-enpresen araubidea aldatzea.1. Laneratzeko enpresen araubidea arautzen duen abenduaren 13ko 44/2007 Legearen 15. artikuluaren 3. zenbakia aldatzen da, eta hona nola geratzen den idatzita:«Ez dira kontratatuko, lan-kontratu baten bidez, zerbitzurik eskaini duen langilerik data hori baino lehenagoko bi urteetan, laneratzeko enpresa berean edo beste batean, artikulu honetan araututakoa barne, salbu kontrakoa uste badu eskumeneko zerbitzu sozial publikoak langilearen egoera pertsonala kontuan hartuta, laneratze aurreko prozesuak porrot egiten badu edo bazterkeria-egoerak saihesteko.»2. 44/2007 Legearen 10. artikuluko 3. zenbakiaren b) letra aldarazi da, eta hurrengo idazkera izango du:«b) Kontratua egin aurretik, ziurtatzea langileak zerbitzuak eman dituela laneratze-enpresa berean edo beste batean, egin nahi den kontratuaren aurreko bi urteetan.»



ALDI BATERAKO KONTRATUA LANGABEZIA-SUBSIDIOAK JASOTZEN DITUZTEN 52 
URTETIK GORAKO LANGILEENTZAT 

Kolektiboa: 

– Lanbiden izena emanda dauden 52 urtetik gorako langile langabeak, edozein subsidio jasotzen dutenak, Gizarte Segurantzaren

Nekazaritzako Erregimen Berezian bildutako aldi baterako langileen langabezia-subsidioak barne.

– Neurri hori aplikatzea borondatezkoa izango da.

– Langileak ezin izango du enpresaburuarekin edo zuzendariekin zein administrazio-organoetako kideekin odolkidetasunezko edo

ezkontzazko 2. mailarainoko ahaidetasunik eduki.

Jardunaldia: 

– Osoa. 3 hilabetetik gorako iraupena izango dute, Nekazaritzako Erregimen Berezian bildutako behin-behineko langileentzat izan

ezik.

Pizgarriak: 

– Langileari subsidioaren zenbatekoaren % 50 ordainduko zaio hilean kontratuaren indarraldian, gehieneko muga subsidiotik

jasotzeko daukan aldiaren halako bi izango delarik.

– Enplegatzaileak, aldi horretan, langileari dagokion soldata ordaintzeko betebeharra beteko 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.

– Langileari, ordainketa bakarrean, 3 hilabeteko subsidioaren zenbatekoa ordaintzea, baldin eta bateragarritasuna eragiten duen

lanagatik ohiko bizilekua aldatu behar badu.

Oharrak: 

– Neurri hori ez da aplikatuko baldin eta, kontratazioaren unean, enpresari EEE bat baimendu bazaio.

Aplikatzen den araudia: 

– Abenduaren 12ko 45/2002 Legearen 5 xedapen iragankorra (3.3 atala izan ezik).

– Abenduaren 29ko43/2006 Legea.

– 3/2012 Legea, uztailaren 6koa.
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Bosgarren xedapen iragankorra. Langabezia-prestazioak bateratzea besteren konturako lanarekin.Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 228. artikuluaren 4. paragrafoaren lehen lerrokadan aurreikusitakoa betetzeko, legeak emandako idazkeran, hauxe hartu beharko da kontuan:1.Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 228. artikuluaren 4. paragrafoaren lehen lerrokadan aurreikusitakoa betetzeko, langabezia-prestazioak besteren konturako lanarekin bateratu ahalko dituzte berrogeita hamabi urteko langabeek; horretarako, enplegu bulegoetan inskribatuta egon beharko dute eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 215. artikuluan jasotako edozein sorospenen onduradun izan.	Xedapen iragankor honetan araututako programa borondatez aplikatuko zaie aurreko lerrokadan aipatutako langabeei.2. Bateragarritasunen erregimen horretaz baliatzeko, lanaldi osoko kontratuak eduki beharko ditu langileak, eta aldi baterako edo epe mugagabean, baldin eta kontratatuak 3 hilabete baino gehiago irauten badu.3. Hauek izango dira sorospenaren onuradunek eta kontratatuko dituzten enpresek jaso ditzaketen laguntzak:3.1 Kontratuaren indarraldian, subsidioaren zenbatekoaren % 50 ordaintzea langileari, hilean, subsidioa jasotzeko geratzen zaion aldiaren bikoitza gehienez ere, eta hargatik eragotzi gabe eskubidea azkentzeko kausak aplikatzea honen arabera: Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 213. artikuluaren a), e), f), g) eta h) paragrafoak.3.2 Hiru hilabeteko subsidioaren zenbatekoa ordaintzea langileari, ordainketa bakarrean, baldin eta bateragarritasuna eragiten duen lanagatik onuradunak ohiko bizilekua aldatu behar badu.3.3 (Indargabetua)3.4. Kontratu mugagabeen kasuan dagokion hobaria, Enplegua sustatzeko urteko Programaren indarreko araudiaren arabera edo indarreko beste xedapenen batzuen arabera, betiere, egindako kontratuak kasuan-kasuan ezarritako baldintzak betetzen baditu.4. Aurreko 3.1 zenbakian aipatzen den hilabeteko ordainketa jasoko du langileak prestazioak kudeatzen dituen erakundetik, paragrafo horretan ezarritako aldian; hala dagokionean, hiru hilabeteko subsidioa kenduko zaio, alegia, aurreko 3.2 zenbakian aurreikusitako mugikortasun geografikorako laguntza, zeina subsidioaren sei hilabetekoren parekoa baita aipatu bateragarritasun-araubidean.Aldi horretan, langileari dagokion soldata ordaintzeko betebeharra konplituta izango du enpresaburuak, 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.5. Eskatutako baldintzak betetzen ez badira, kontratazio aldian bidegabeki jasotako zenbatekoak itzuli egin beharko dira.Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 227. artikuluko 1. zenbakian xedatutakoa aplikatu ahalko da, enpresaburuak zuzenean ordaindu beharreko prestazioak itzultzeari dagokionez.6. Kontratua azkentzen bada, eta, betiere, onuradunak ez baditu betetzen langabezia-prestazio kontributiboa jasotzeko baldintzak edo subsidioaren iraupena agortu ez bada, jasotzen duena jasotzen jarraitzeko, langileak enplegu-bulegoari jakinarazi beharko dio kontratua azkendu zaiola, hamabost eguneko epean. Horrez gain, jarduera-konpromisoa berraktibatu beharko du eta subsidio osoa jaso, horretarako eskatutako baldintzak betetzen badira; kasu horretan, subsidioa eta lana bateragarri egin ziren denboraldiaren erdia joko da kontsumitutako epetzat.Epean ez jakinarazteak ekarriko du galtzea lanpostuari utzi eta hurrengo egunaren eta jakinarazpen egunaren arteko beste subsidio-egun.



Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako 
kontratuak eta praktikaldiko kontratuak 
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PRESTAKUNTZARAKO ETA IKASKUNTZARAKO KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– >16 eta <25 urteko langileak, praktikaldiko kontratu bat egiteko trebakuntza profesionalik gabe (<30 urtekoak ere bai,

langabezia-tasa % 15aren azpitik jaitsi arte).

– Gehieneko adin-muga ez da aplikatuko baldin eta kontratua desgaitasunen bat duten pertsonekin edo enplegu- eta

prestakuntza-proiektuetan parte hartzen duten ikasleekin ituntzen bada (56/2003 Legearen 4.bis.4b artikulua).

Iraupena: 

– Gutxienez urte 1 eta gehienez 3 urte.

– Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak amaitutakoan, enpresa horrek edo beste batek ezin izango du langile hori

modalitate horretan kontratatu jarduera bera egiteko (langabezi-babesa jaso dezake).

Jardunaldia: 

– Osoa. 1. urtean, lanaldian benetan emandako denbora gehienez % 75 izango da, eta bigarren eta hirugarren urtean gehienez

% 85., hurrenez hurren.

– Langileak prestakuntza jaso dezake hezkuntza-sistemaren prestakuntza-zentro batean, Enplegu Sistema Nazionalak onetsitako

lanbide-heziketako sistemaren barruko ikastetxe batean edo enpresan.

– Aparteko ordurik egiteko aukerarik ez dago.

Pizgarriak: 

– Gertakari arruntengatiko Gizarte Segurantzaren enpresa-kuoten % 100eko hobaria 250 pertsonatik beherako enpresentzat,

eta% 75eko murriztapena 250 pertsonako edo hortik gorako enpresentzat.

– Gizarte Segurantzarako langileen kuoten % 100eko murriztapena kontratuaren indarraldi osoan.

– Mugagabe bilakatzekotan: Enpresa kuota urteko 1.500 € murriztuko da, 3 urtean (urteko 1.800 € emakumeentzat).

ITZULI 
AURKIBIDERA 

LANBIDE - ENPRESEI ZERBITZUAK
1529/2012 Errege Dekretuaren 11. artikulua. Iraupena eta kontratuen luzapena.Gutxieneko iraupena urte batekoa izango da eta gehienekoa 3koa. Dena den, hitzarmen kolektiboaren bitartez kontratuaren iraupen ezberdinak ezarri daitezke, enpresen antolaketa beharrak edo behar produktiboen arabera, gutxieneko epea 6 hilabete eta gehienekoa 3 urte izango direlarik. Enpresak langileen ordezkaritza legalari jakinaraziko dio hitzartutako luzapenei buruz.Kontratua gehieneko epe legalaren edo gehieneko hitzartutako epearen azpitiko iraupenarekin sinatu bada, luza daiteke aldeen adostasunarekin behin edo bitan, luzapenaren iraupena gutxienez 6 hilabetekoa izanik eta kontratuaren iraupen osoa gehienez 3 urtekoa.

LANBIDE - ENPRESEI ZERBITZUAK
Hobaria, Gazteen Bermean inskribatuak dauden pertsonen kasuan.

LANBIDE - ENPRESEI ZERBITZUAK
Hobaria, Gazteen Bermean inskribatuak dauden pertsonen kasuan.



PRESTAKUNTZARAKO ETA IKASKUNTZARAKO KONTRATUA 

Prestakuntza-jarduera: (1529/2012 Errege Dekretuaren 16. artikulua eta ondorengoak, eta ESS/2518/2013 Agindua, ESS/41/2015 Aginduak 

aldatua). 

– Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuari lotutako prestakuntza-jardueraren helburua langileen lanbide-trebakuntza

izango da, enpresak ordainduta (lanbide arteko gutxieneko soldata gutxienez) eta lan-jardueraren txandakatze-araubidearen

arabera, eta lanbide-heziketako erdi- edo goi-mailako titulu, profesionaltasun-ziurtagiri, ziurtagiri akademiko edota egiaztapen

partzial metagarri bat lortzeko beharrezkoa dena izango da.

– «Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuko prestakuntza-jarduerarako akordioa» idazki batean jaso beharko da, lan-

harremanari hasiera eman baino lehen.

– Langileak egiten duen lanak prestakuntza-jarduerekin erlazionatuta egon behar du.

– Jasotako trebakuntza edo lanbide-gaitasunak egiaztatzea eta profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko aukera.

– Lanbidek aldez aurretik baimenduko du prestakuntza-jarduera. Hilabete igarotakoan ebazpenik eman ez bada, onartutzat joko

da eskaera, administrazio-isiltasuna tartean.

Prestakuntza-jardueraren edukia: 

Prestakuntza-jarduerarako akordioa: (1529/2012 Errege Dekretuaren 21. artikulua eta ESS 2518/2013 Aginduaren 6. artikulua). 

Prestakuntza nork ematen duen: (1529/2012 Errege Dekretuaren 18. artikulua eta ESS 2518/2013 Aginduaren 6. artikulua).  

Prestakuntzaren kostuak eta finantziazioa: (ESS/2518/2013 Aginduaren 8-11 artikuluak, ESS/41/2015 Aginduagatik aldatua) 

Aplikatzen den araudia: 

‒ Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.2 artikulua  

‒ Uztailaren 26ko11/2013 Legearen azken xedapenetan 5.a. 

‒ Abenduaren 20ko 16/2013 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetan 2.a eta 6.a. 

‒ 56/2003 Legea, abenduaren 16koa, Enpleguari buruzkoa. 

‒ 44/2007 Legea, abenduaren 13koa, laneratze-enpresen erregimena arautzekoa. 

‒ 1529/2012 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua garatzekoa eta bitariko lanbide-

heziketaren oinarriak ezartzekoa 

‒ ESS/2518/2013 Agindua, abenduaren 26koa, 1529/2012 Errege Dekretua garatuz prestakuntzarako eta ikaskuntzarako 

kontratuaren prestakuntza-alderdiak arautzen dituena. 

‒ ESS/41/2015 Agindua, urtarrilaren 12koa, ESS/2518/2013 Agindua aldatzen duena. 

‒ ESS/1249/2015 Agindua, ekainaren 19koa, 3/2012 Legearen 8. Xedapen Iragankorrean aurreikusitako epea luzatzen duena 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
‒	Prestakuntza hori beharko da lanbide-heziketako titulu, profesionaltasun-ziurtagiri, ziurtagiri akademiko edo ziurtagiri partzial metagarri bat lortzeko.‒	Programazioak bat etorri beharko du profesionaltasun-ziurtagiriak edota tituluetako heziketa-zikloak arautzen dituzten errege dekretuekin.‒	2. edo 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat edota lanbide-heziketako titulu bat lortzera bideratzen denean, langileak prestakuntza hori jasotzeko baldintzak betetzen dituela azaltzeko adierazpena txertatu beharko da akordioan.‒	 Gainera, enpresaren zein langilearen beharrekin lotutako prestakuntza osagarria erantsi daiteke. Prestakuntza-akordioan jaso beharko da hori, eta Lanbidek baimenduko du.‒	Hobarien bidezko finantzazio publikoa jaso du prestakuntza horrek, ESS/2518/2013 Aginduaren arabera, urtarrilaren 12ko ESS/41/2015 Aginduak emandako idazketan.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
‒              Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 5. xedapen gehigarrian aurreikusten diren lanbide-heziketako zentroetan emango da prestakuntza.‒	Lanbide-heziketako tituluen gaineko prestakuntza ematen duten zentroak, hezkuntza-administrazioen mendekoak.‒	Profesionaltasun-ziurtagirien gaineko prestakuntza ematen duten zentroak, Lanbidek egiaztatutakoak.‒	Enpresetan bertan, instalazio eta langile egokiak behar bezala baimenduta eta/edo egiaztatuta daudenean.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Hauek guztiek sinatu beharko dute: enpresa, kontratuko prestakuntza emango duen prestakuntza-zentro egiaztatua zein hezkuntza-administrazioko organoa eta langilea. Hauek eduki beharko ditu, gutxienez:‒	Enpresa, prestakuntza-zentro eta langilearen ordezkariak identifikatzea.‒	Enpresa eta prestakuntza-zentroaren tutoretza baliatuko dituzten pertsonak identifikatzea.‒	Kontratuaren xede den lanbide-heziketako titulua, profesionaltasun-ziurtagiria, ziurtagiri partzial metagarria edota ziurtagiri akademikoa, eta prestakuntza osagarriaren xehetasunak, hala badagokio.‒	Prestakuntza-modalitatea: aurrez aurrekoa, teleprestakuntza edota mistoa, enplegurako lanbide-prestakuntzaren alorrean, eta aurrez aurrekoa edota urrutikoa, hezkuntzaren alorrean, bat etorriz lanbide-ziurtagiriak edota lanbide-heziketako tituluak arautzen dituen araudiarekin. Kontratu-akordioan hauek adierazi beharko dira: zein alderdi garatuko den enpresan eta zein prestakuntza-zentroan, baita irakasleak, eta ebaluatzeko modua eta irizpideak ere.‒	Prestakuntza-programaren edukiak, lan-jardueraren eta prestakuntzaren egutegia, lanaldia, programazioa eta ordutegia, eta azken horren denbora-banaketa edota metaketa lan-jarduerari dagokionez.‒	Prestakuntzaren iraupena, gutxienez ere, lanbide-heziketako titulua, profesionaltasun-ziurtagiria, ziurtagiri akademikoa edo ziurtagiri partzial metagarria lortzeko beharrezkoa dena.‒	Enpresan oporrak eta prestakuntza-zentroan jarduerarik gabeko egunak uztartzeko irizpideak.Enpresan egiten bada prestakuntza 1529/2012 Errege Dekretuaren 18.4 artikuluarekin bat etorriz, edukia horren araberakoa izango da, eta enpresak eta kontratatuak sinatuko dute.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
‒	Finantzatu daitezkeen prestakuntzaren kostuak moduluen arabera kalkulatuko dira:	- aurrez aurreko modalitatean: Orduko 8 eurokoa izango da kostua, partaide bakoitzeko.	- urrutiko modalitatea/teleprestakuntza: Orduko 5 eurokoa izango da kostua, ikasle bakoitzeko.	- Tutoretzak eragindako hobari gehigarria: tutoretza-ordu eta ikasle bakoitzeko gehienez 1,5 euro, eta 40 ordu hilabete eta ikasle bakoitzeko gehienez.	- 5 langiletik beherako enpresen kasuan, 2 euro izango dira ikasle eta ordu bakoitzeko aurreko zenbatekoaren gehienekoa.‒	Enpresak aplikatu ditzakeen hobarien gehieneko zenbatekoa: lanaldiaren % 25 osatzen duten orduei dagokiena lehenengo urtean, eta % 15 osatzen duten orduei dagokiena, bigarren eta hirugarren urteetan. Gazteentzako Berme Sisteman sartutako onuradunen kontratuei dagokienez, aurreko ehunekoen zenbatekoa % 50 eta % 25 izango da hurrenez hurren.‒	Egiaztatu edo baimendutako prestakuntza-zentro pribatuen ordainketari dagokionez, enpresak hilero ordainduko dio zentroari prestakuntzaren kostua, eta Gizarte Segurantzarako kuotetan dagozkion hobariak jaso ditzake horregatik, ESS 2518/2013 Aginduaren 10. artikuluaren arabera.‒	Zentroak faktura igorriko dio hilero enpresari, eta hauek adieraziko ditu bertan: zentroaren izena, bertako ordezkaria, partaideen datuak, egindako prestakuntza, likidatutako hilabeteko prestakuntza-orduak eta fakturaren data.‒	Prestakuntza-zentroak, edota enpresak, hala badagokio, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraziko dizkio, erregistro elektronikoaren bidez, aipatutako datu guztiak, aldizka fakturazioa egin ahala, edota aurrekontu-ekitaldia amaitu eta hurrengo hilabetearen barruan.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
2. Langileak alderdi profesionalean kualifikatzea da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren helburua, ordaindutako lan-jardueraren txandakatze-araubidearen arabera, enplegurako lanbide-heziketaren sistemaren edo hezkuntza-sistemaren esparruan prestakuntza-jarduera duen enpresa batean.Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuan, arau hauek bete beharko dira:a) Hamasei urte baino gehiagoko eta hogeita bost urte baino gutxiagoko langileekin egin daiteke kontratu hori, praktikaldiko kontratua egiteko behar den kualifikazio profesionalik ez badute, enplegurako lanbide-heziketaren sistemak edo hezkuntza-sistemak aitortzen duenaren arabera. Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa jasotzen ari diren langileek baliatu ahal izango dute kontratu-modalitate hori.Gehieneko adinari dagokion muga ez da beteko kontratua egiten bada desgaitasunen bat duten pertsonekin edo Laneratze enpresen araubidea erregulatzeko abenduaren 13ko 44/2007 Legean aurreikusitako talde baztertuekin, betiere laneratze-enpresak kualifikatuta eta dagokion administrazio-erregistroan aktibo badaude.b) Kontratuak urtebete iraungo du gutxienez, eta hiru urte gehienez. Dena den, kontratuaren bestelako iraupenak zehaztu ahal izango dira hitzarmen kolektiboaren bidez, antolamenduaren edo ekoizpenaren aldetik enpresak dituen beharren arabera. Hala ere, kontratuak ezin izango du sei hilabete baino gutxiago iraun, ezta hiru urte baino gehiago ere.Kontratua legez edo hitzarmen bidez zehaztutako gehieneko iraupena baino laburragoa den epe baterako sinatzen bada, bi aldiz luzatu ahal izango da, alderdiek hala adosten badute. Nolanahi ere, luzapen bakoitzak ezin izango du iraun sei hilabete baino gutxiago eta kontratuaren iraupen osoak ezin izango du gainditu aipatutako gehieneko iraupena.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean.c) Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren iraupena amaitutakoan, enpresa berak edo beste batek ezin izango du langilea modalitate berdinean kontratatu; bai, ordea, kontratu berriari lotutako prestakuntzaren xedea bestelako kualifikazio profesional bat lortzea bada.Ezin izango da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontraturik egin, baldin eta langileak, lehenagotik, hamabi hilabete baino denbora gehiago, kontratuari dagokion lanpostua enpresa horretan bertan bete badu.d) Langileak prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuarekin loturiko prestakuntza jaso beharko du zuzenean Kualifikazioei eta Lanbide-heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren bosgarren xedapen gehigarriak aipatzen duen sareko prestakuntza-zentro batean, enplegu-sistema nazionalak zentroari horretarako onespena eman eta gero. Nolanahi ere, langileak enpresan bertan jaso ahal izango du prestakuntza hori, baldin eta enpresan e) letrak aipatzen dituen gaitasun edo kualifikazio profesionala egiaztatzeko instalazio eta langile egokiak baldin badaude; dena den, kasu batzuetan, beharrezkoa izan liteke langileak aipatutako sarean prestakuntza-aldi osagarriak egitea.Langileak enpresan egiten duen lanak prestakuntza-jarduerekin erlazionatuta egon behar du. Kontratua bukatzean justifikatu beharko da prestakuntza ematea.Erregelamendu bidez garatuko dira irakasteko sistema eta langileek prestakuntza-zentroetan eta enpresetan jasoko duten prestakuntzaren ezaugarriak, baita prestakuntzaren aintzatespena ere. Prestakuntza hori lan efektiboarekin txandakatuta emango zaio langileari, lotura estuagoa egon dadin lan efektiboaren, prestakuntzaren eta ikaskuntzaren artean. Prestakuntza-jardueren barruan, Kualifikazio Profesionalen Katalogo Nazionalean aipatzen ez den prestakuntza osagarria egon ahal izango da, langileen zein enpresen beharretara egokitzeko.Erregelamendu bidez garatuko dira, halaber, prestakuntza-jardueraren finantzaketarekin lotutako alderdiak.e) Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren bidez lortutako kualifikazioa edo lanbide-gaitasuna egiaztatuko da Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan eta berau garatzeko arauetan zehaztutakoaren arabera. Araudiak xedatutakoaren arabera, langileak dagokion profesionaltasun-egiaztagiria, lanbide-heziketako titulua edo, hala badagokio, egiaztapen partzial metagarria eskatu ahal izango dio administrazio publiko eskudunari.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Azken xedapenetako bosgarrena. Azaroaren 8ko 1529/2012 Errege Dekretua aldatzea. Errege-dekretu horrek prestakuntzarako eta ikasketarako kontratua garatu eta bitariko lanbide-heziketaren oinarriak ezartzen ditu.Aldatu egiten da prestakuntzarako eta ikasketarako kontratua garatu eta bitariko lanbide-heziketaren oinarriak ezartzen dituen azaroaren 8ko 1529/2012 Errege Dekretua, eta honela idatzita geratuko da:Bat. Errege-dekretuari 6 bis artikulu hau gehituko zaio:«6 bis artikulua. Aldi baterako lan-enpresek egindako prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak.Aldi baterako lan-enpresek prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak egin ditzakete haien erabiltzaile diren enpresen zerbitzupean jartzeko kontratatutako langileekin, Langileen Estatutuko 11.2 artikuluak eta errege-dekretu honek xedatutakoaren arabera.Bereziki, aldi baterako lan-enpresaren ardurapekoak izango dira II. tituluko II. kapituluak prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuentzat arautzen dituen prestakuntza-alderdiekiko betebeharrak. Kontratuak bere baitan jasotzen duen prestakuntza aldi baterako lan-enpresan bertan eman daiteke, baldin eta 18.4 artikuluak arautzen dituen baldintzak betetzen badira.»Bi. Honela idatzita geratuko da 20. artikuluko 1. paragrafoa:«1. Lan-jarduera nola egiten den zaindu behar du enpresako pertsona titularrak, bai eginkizun hori zuzenean bere gain hartuz lanbide-jarduera enpresan egiten baldin badu, bai tutoretza-lan hori egingo duen pertsona bat izendatuz enpresako langileen artetik. Kasu batean zein bestean, lanbide-kualifikazio edo -esperientzia egokia izan behar du arduradun horrek.Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak egiten dituztenean aldi baterako lan-enpresek, aldi baterako lan-enpresak eta enpresa erabiltzaileak langilea azken horren zerbitzupean jartzeko egiten duten kontratuan adierazi behar da enpresa erabiltzaileko nork zainduko duen langilearen lan-jarduna. Arduradun hori izango da aldi baterako lan-enpresarekiko solaskidea alor horretan, eta aldi baterako lan-enpresak hartu beharko ditu bere gain kontratuak adierazten dituen tutoretzekiko gainerako obligazioak eta artikulu honek eta hurrengoak prestakuntza-jarduerarako xedatzen duen akordioari dagozkion betebeharrak.»

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Azken xedapenetatik bigarrena. Lanbide-ziurtagiriekin edo prestakuntza-tituluekin loturarik ez duten prestakuntzarako eta ikasketarako kontratuak egiteko epea zabaltzea.Lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legearen zortzigarren xedapen iragankorraren 2. zenbakia honela idatzita geratzen da:«2. 2014ko abenduaren 31 arte sinatzen diren prestakuntzarako eta ikasketarako kontratuetan, benetan egin beharreko lanarekin erlazionatutako lanbide-heziketako titulurik edo lanbide-ziurtagiririk ez dagoenean, edota prestakuntza-jarduerak emateko prestakuntza-zentrorik ez bada, prestakuntza-espezialitateen fitxategian zehaztutako gutxieneko eduki orientagarriek osatuko dute kontratuei lotutako prestakuntza-jarduera, kontratuan aurreikusitako lan-jarduerarekin lotutako lanbide edo espezialitateei dagokienez; fitxategi hori Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren webgunean egongo da ikusgai (www.sepe.es), bai eta autonomia-erkidegoetako enplegu-zerbitzu publikoen webguneetan ere. Gutxieneko eduki orientagarririk ez bada, enpresek zehaztutako edukia izango du prestakuntza-jarduerak, edota enpresek Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari eta autonomia-erkidegoetako enplegu-zerbitzu publikoei enplegu-sistema nazionalaren esparruan balekotzat ematearren adierazitako edukia.»Azken xedapenetatik seigarrena. Azaroaren 8ko 1529/2012 Errege Dekretua aldatzea. Errege-dekretu horrek prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua garatu eta bitariko lanbide-heziketaren oinarriak ezartzen ditu.Prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratua garatzen eta bitariko lanbide-heziketaren oinarriak ezartzen dituen azaroaren 8ko 1529/2012 Errege Dekretuaren Bigarren xedapen iragankorraren 2. zenbakiko bigarren paragrafoa honela geratzen da idatzita:«2014ko abenduaren 31 arte izenpetzen diren prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuetan, baldin eta ez badago egingo den lanari lotutako lanbide-heziketako titulurik edo profesionaltasun-ziurtagiririk, edo prestakuntza hori emateko zentro egokirik, prestakuntza-espezialitateen fitxategiak ezartzen dituen gutxieneko edukiek osatuko dute kontratu horiei datxekien heziketa-jarduera, kontratuan jasotzen den lan-jarduerari lotutako lanbide eta espezialitateetarako. Fitxategiok kontsulta daitezke Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren webgunean (www.sepe.es) eta Autonomia Erkidegoei dagozkien Enplegu Zerbitzu Publikoen webguneetan. Besterik ezean, heziketa-jarduera osatuko duten heziketa-hitzarmenak enpresek finkatuko dituzte, edo berauek helaraziko dizkiote Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari, Enplegu Sistema Nazionalaren barruan balioztatuak gera daitezen.»



ALDI BATERAKO LANEKO ENPRESEK (ABLE) EGINDAKO PRESTAKUNTZARAKO ETA 
IKASKUNTZARAKO ALDI BATERAKO KONTRATUA 

Ezaugarriak: 

– Aldi baterako laneko enpresek prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak egin ahal izango dituzte, kontratatutako

langileak enpresa erabiltzaileen zerbitzupean jartzeko, betiere aipatu kontratuen araudian aurreikusitakoarekin bat. Aldi

baterako laneko enpresek Langileen Estatutuaren 11.2 artikuluan eta haren garapen-arauetan ezarritako prestakuntza-

betebeharrak bete beharko dituzte.

– ABLEk hartuko du kontratuko prestakuntza-alderdien gaineko erantzukizuna, prestakuntza-jarduera gauzatzeko akordioa barne.

– Enpresa erabiltzaileak lan-jardueraren gaineko tutoretza gauzatu beharko du, hartara horren arduraduna izendatuta, ABLEk eta

enpresa erabiltzaileak langilea azken horren esku uzteko izenpetzen duten kontratuan.

Pizgarriak: 

– Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua duten eta enpresa erabiltzaileen esku jarritako pertsonen kasuan, langileekin

kontratu mugagabe bat etenik gabe hitzartzen dutenean, enpresek eskubidea izango dute Gizarte Segurantzari ordaindu

beharreko enpresa-kuotetan urtean 1.500 euroko murriztapena izateko, hiru urtez. Kontratua emakume batekin eginez gero,

urtean 1.800 eurokoa izango da murriztapena.

Aplikatzen den araudia: 

– Langileen Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.2 artikulua.

– 1529/2012 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua garatzekoa eta bitariko lanbide-

heziketaren oinarriak ezartzekoa.

– 11/2013 Legea, uztailaren 26koa.

– 16/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 20koa.

– ESS 2518/2013 Agindua, abenduaren 26koa.

ITZULI 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
2. Langileak alderdi profesionalean kualifikatzea da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren helburua, ordaindutako lan-jardueraren txandakatze-araubidearen arabera, enplegurako lanbide-heziketaren sistemaren edo hezkuntza-sistemaren esparruan prestakuntza-jarduera duen enpresa batean.Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuan, arau hauek bete beharko dira:a) Hamasei urte baino gehiagoko eta hogeita bost urte baino gutxiagoko langileekin egin daiteke kontratu hori, praktikaldiko kontratua egiteko behar den kualifikazio profesionalik ez badute, enplegurako lanbide-heziketaren sistemak edo hezkuntza-sistemak aitortzen duenaren arabera. Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa jasotzen ari diren langileek baliatu ahal izango dute kontratu-modalitate hori.Gehieneko adinari dagokion muga ez da beteko kontratua egiten bada desgaitasunen bat duten pertsonekin edo Laneratze enpresen araubidea erregulatzeko abenduaren 13ko 44/2007 Legean aurreikusitako talde baztertuekin, betiere laneratze-enpresak kualifikatuta eta dagokion administrazio-erregistroan aktibo badaude.b) Kontratuak urtebete iraungo du gutxienez, eta hiru urte gehienez. Dena den, kontratuaren bestelako iraupenak zehaztu ahal izango dira hitzarmen kolektiboaren bidez, antolamenduaren edo ekoizpenaren aldetik enpresak dituen beharren arabera. Hala ere, kontratuak ezin izango du sei hilabete baino gutxiago iraun, ezta hiru urte baino gehiago ere.Kontratua legez edo hitzarmen bidez zehaztutako gehieneko iraupena baino laburragoa den epe baterako sinatzen bada, bi aldiz luzatu ahal izango da, alderdiek hala adosten badute. Nolanahi ere, luzapen bakoitzak ezin izango du iraun sei hilabete baino gutxiago eta kontratuaren iraupen osoak ezin izango du gainditu aipatutako gehieneko iraupena.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean.c) Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren iraupena amaitutakoan, enpresa berak edo beste batek ezin izango du langilea modalitate berdinean kontratatu; bai, ordea, kontratu berriari lotutako prestakuntzaren xedea bestelako kualifikazio profesional bat lortzea bada.Ezin izango da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontraturik egin, baldin eta langileak, lehenagotik, hamabi hilabete baino denbora gehiago, kontratuari dagokion lanpostua enpresa horretan bertan bete badu.d) Langileak prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuarekin loturiko prestakuntza jaso beharko du zuzenean Kualifikazioei eta Lanbide-heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren bosgarren xedapen gehigarriak aipatzen duen sareko prestakuntza-zentro batean, enplegu-sistema nazionalak zentroari horretarako onespena eman eta gero. Nolanahi ere, langileak enpresan bertan jaso ahal izango du prestakuntza hori, baldin eta enpresan e) letrak aipatzen dituen gaitasun edo kualifikazio profesionala egiaztatzeko instalazio eta langile egokiak baldin badaude; dena den, kasu batzuetan, beharrezkoa izan liteke langileak aipatutako sarean prestakuntza-aldi osagarriak egitea.Langileak enpresan egiten duen lanak prestakuntza-jarduerekin erlazionatuta egon behar du. Kontratua bukatzean justifikatu beharko da prestakuntza ematea.Erregelamendu bidez garatuko dira irakasteko sistema eta langileek prestakuntza-zentroetan eta enpresetan jasoko duten prestakuntzaren ezaugarriak, baita prestakuntzaren aintzatespena ere. Prestakuntza hori lan efektiboarekin txandakatuta emango zaio langileari, lotura estuagoa egon dadin lan efektiboaren, prestakuntzaren eta ikaskuntzaren artean. Prestakuntza-jardueren barruan, Kualifikazio Profesionalen Katalogo Nazionalean aipatzen ez den prestakuntza osagarria egon ahal izango da, langileen zein enpresen beharretara egokitzeko.Erregelamendu bidez garatuko dira, halaber, prestakuntza-jardueraren finantzaketarekin lotutako alderdiak.e) Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren bidez lortutako kualifikazioa edo lanbide-gaitasuna egiaztatuko da Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan eta berau garatzeko arauetan zehaztutakoaren arabera. Araudiak xedatutakoaren arabera, langileak dagokion profesionaltasun-egiaztagiria, lanbide-heziketako titulua edo, hala badagokio, egiaztapen partzial metagarria eskatu ahal izango dio administrazio publiko eskudunari.



ENPLEGU ETA PRESTAKUNTZAKO PROGRAMEN BARRUAN EGINDAKO 
PRESTAKUNTZARAKO ETA IKASKUNTZARAKO ALDI BATERAKO KONTRATUA 

Ezaugarriak: 

Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 25.1.d) artikuluaren arabera egiten diren prestakuntzarako eta 

ikaskuntzarako kontratuek, barne hartuta lantegi-eskolek, ikas-ekinezko prestakuntzako ikastegiek, enplegu-tailerrek edota onartu 

daitezkeen beste batzuek egindakoek, hurrengo xehetasun hauek izango dituzte: 

‒ Ez dira aplikagarriak izango kontratuon gehieneko adin-muga eta gutxieneko zein gehieneko iraupena, ezta luzapenen muga eta 

iraupenarekin lotutako epeak ere. 

‒ Kontratuaren guztizko iraupenaren zenbaketa ez da etengo 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. 

‒ Langileek ez dute kotizatuko, eta ez dute langabezia-prestaziorik jasotzeko eskubiderik. 

‒ Ez da beharrezkoa izango prestakuntza-jarduera gauzatzeko akordioari dagokion eranskina betetzea, ezta jarduera hasteko 

baimena lortzea ere, proiektuaren onarpenean inplizitu baitago. 

Aplikatzen den araudia: 

‒ Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.2 artikulua 

‒ 1529/2012 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua garatzen duena eta bitariko 

prestakuntzaren oinarriak ezartzen dituena. 

‒ 11/2013 Legea, uztailaren 26koa. 

‒ 16/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 20koa. 

‒ ESS 2518/2013 Agindua, abenduaren 26koa. 

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
2. Langileak alderdi profesionalean kualifikatzea da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren helburua, ordaindutako lan-jardueraren txandakatze-araubidearen arabera, enplegurako lanbide-heziketaren sistemaren edo hezkuntza-sistemaren esparruan prestakuntza-jarduera duen enpresa batean.Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuan, arau hauek bete beharko dira:a) Hamasei urte baino gehiagoko eta hogeita bost urte baino gutxiagoko langileekin egin daiteke kontratu hori, praktikaldiko kontratua egiteko behar den kualifikazio profesionalik ez badute, enplegurako lanbide-heziketaren sistemak edo hezkuntza-sistemak aitortzen duenaren arabera. Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa jasotzen ari diren langileek baliatu ahal izango dute kontratu-modalitate hori.Gehieneko adinari dagokion muga ez da beteko kontratua egiten bada desgaitasunen bat duten pertsonekin edo Laneratze enpresen araubidea erregulatzeko abenduaren 13ko 44/2007 Legean aurreikusitako talde baztertuekin, betiere laneratze-enpresak kualifikatuta eta dagokion administrazio-erregistroan aktibo badaude.b) Kontratuak urtebete iraungo du gutxienez, eta hiru urte gehienez. Dena den, kontratuaren bestelako iraupenak zehaztu ahal izango dira hitzarmen kolektiboaren bidez, antolamenduaren edo ekoizpenaren aldetik enpresak dituen beharren arabera. Hala ere, kontratuak ezin izango du sei hilabete baino gutxiago iraun, ezta hiru urte baino gehiago ere.Kontratua legez edo hitzarmen bidez zehaztutako gehieneko iraupena baino laburragoa den epe baterako sinatzen bada, bi aldiz luzatu ahal izango da, alderdiek hala adosten badute. Nolanahi ere, luzapen bakoitzak ezin izango du iraun sei hilabete baino gutxiago eta kontratuaren iraupen osoak ezin izango du gainditu aipatutako gehieneko iraupena.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean.c) Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren iraupena amaitutakoan, enpresa berak edo beste batek ezin izango du langilea modalitate berdinean kontratatu; bai, ordea, kontratu berriari lotutako prestakuntzaren xedea bestelako kualifikazio profesional bat lortzea bada.Ezin izango da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontraturik egin, baldin eta langileak, lehenagotik, hamabi hilabete baino denbora gehiago, kontratuari dagokion lanpostua enpresa horretan bertan bete badu.d) Langileak prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuarekin loturiko prestakuntza jaso beharko du zuzenean Kualifikazioei eta Lanbide-heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren bosgarren xedapen gehigarriak aipatzen duen sareko prestakuntza-zentro batean, enplegu-sistema nazionalak zentroari horretarako onespena eman eta gero. Nolanahi ere, langileak enpresan bertan jaso ahal izango du prestakuntza hori, baldin eta enpresan e) letrak aipatzen dituen gaitasun edo kualifikazio profesionala egiaztatzeko instalazio eta langile egokiak baldin badaude; dena den, kasu batzuetan, beharrezkoa izan liteke langileak aipatutako sarean prestakuntza-aldi osagarriak egitea.Langileak enpresan egiten duen lanak prestakuntza-jarduerekin erlazionatuta egon behar du. Kontratua bukatzean justifikatu beharko da prestakuntza ematea.Erregelamendu bidez garatuko dira irakasteko sistema eta langileek prestakuntza-zentroetan eta enpresetan jasoko duten prestakuntzaren ezaugarriak, baita prestakuntzaren aintzatespena ere. Prestakuntza hori lan efektiboarekin txandakatuta emango zaio langileari, lotura estuagoa egon dadin lan efektiboaren, prestakuntzaren eta ikaskuntzaren artean. Prestakuntza-jardueren barruan, Kualifikazio Profesionalen Katalogo Nazionalean aipatzen ez den prestakuntza osagarria egon ahal izango da, langileen zein enpresen beharretara egokitzeko.Erregelamendu bidez garatuko dira, halaber, prestakuntza-jardueraren finantzaketarekin lotutako alderdiak.e) Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren bidez lortutako kualifikazioa edo lanbide-gaitasuna egiaztatuko da Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan eta berau garatzeko arauetan zehaztutakoaren arabera. Araudiak xedatutakoaren arabera, langileak dagokion profesionaltasun-egiaztagiria, lanbide-heziketako titulua edo, hala badagokio, egiaztapen partzial metagarria eskatu ahal izango dio administrazio publiko eskudunari.



PRAKTIKALDIKO KONTRATUA 
Kolektiboa: 

– Kontratua hasi aurreko 5 urteetan lortutako titulazioa (edo aurreko 7 urteetan lortutakoa, baldin eta kontratua desgaitasunen
bat duen pertsona batekin egiten bada), edo, langilea 30 urtetik beherakoa bada (35 urtetik beherakoa, gutxienez % 33ko
desgaitasun-maila aitortua badu), 11/2013 Legeko 13. artikuluaren arabera, ikasketak amaitu diren eguna ez da aintzat hartzen.

– Unibertsitateko titulua edo erdi- nahiz goi-mailako lanbide-heziketako titulua izatea, edo ofizialki baliokidetzat onartutako
tituluak, indarrean dagoen hezkuntza-sistema arautzen duten legeen arabera, edota profesionaltasun-ziurtagiria, 5/2002 Lege
Organikoan aurreikusitakoaren arabera; tituluok jarduera profesionalerako gaitu beharko dute.

Iraupena: 

– Gutxieneko iraupena: 6 hilabete. 2 luzapen egiteko aukera izango da, gutxienez 6 hilabeteko iraupenarekin

– Gehienez 2 urte titulazio berberarekin, enpresa berean edo beste enpresa batean.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Ordainsaria: 

– Hitzarmenaren arabera: Lanpostu berbererako edo lanpostu baliokide baterako soldataren % 60 gutxienez lehen urtean eta
% 75 bigarren urtean, eta inoiz ez lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa.

Pizgarriak: 

       −     Kontratua Lanbiden izena emandako 30 urtetik beherako (35 urtetik beherakoa, gutxienez % 33ko desgaitasun-maila aitortua 
badu) langabe batekin ituntzen bada, kontingentzia arruntengatiko Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren % 50eko murrizketa izateko 
eskubidea izango du langileak kontratuaren indarraldi osoan (lanetik aparteko praktikak egiten ari bada langilea, 1543/2011 Errege 
Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz, kontratua ituntzeko unean % 75 izango da). 

Oharrak: 

– Enpresaburuak ziurtagiri bat emango du, iraupenaren eta kontratua amaitzerako bete beharreko lanpostuen eta egin beharreko
zeregin nagusien berri emanez.

– Kontratuan espresuki adieraziko dira langilearen titulazioa kontratuaren iraupena eta bete beharreko lanpostua.

– Probaldia gehienez hilabete izango da maila ertaineko langileentzat edo 1. zein 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria
dutenentzat, eta gehienez 2 hilabete goi-mailako titulua edo 3. mailako ziurtagiria dutenentzat.

Aplikatzen den araudia: 

– Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.1 artikulua.  −     35/2010 Legea, irailaren 17koa. 

– 488/1998 Errege Dekretua, martxoaren 27koa.        −     3/2012 Legea, uztailaren 6koa. 

– 3/2006 Errege Dekretua, urtarrilaren 27koa.   −     11/2013 Legea, uztailaren 26koa. 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Artikulu honek dakartzan ondorioetarako, ez da titulazio berdintzat hartuko unibertsitate-ikasketei dagozkien graduak, masterrak eta, halakorik baldin badago, doktoretzak, salbu langileek dagokion goi-mailako titulua dutenean praktikak egiteko lehenengo kontratua egiten dutenerako.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
1. Praktikaldiko lan-kontratuak unibertsitateko titulua daukatenekin, erdi-mailako edo goi-mailako lanbide-heziketako titulua daukatenekin, edo ofizialki baliokidetzat onartutako tituluak dauzkatenekin egin daitezke, indarrean dagoen hezkuntza-sistema arautzen duten legeen arabera, edo lanbide-egiaztagiria daukatenekin, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko Lege Organikoaren arabera (ekainaren 19ko 5/2002), lanerako gaitasuna ematen duten heinean, ikasketok amaitu eta hurrengo bost urteetan; edo hurrengo zazpi urteetan, kontratua desgaitasuna duen langile batekin egiten bada. Hona bete behar diren arauak:a) Egindako ikasketen edo prestakuntzaren mailari egokitutako praktika profesionala lortzeko bidea eman behar du lanpostuak. Estatu mailako eremu sektorialeko edo, halakorik ezean, lurralde-eremu txikiagorako hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu hori zein lanpostu edo lanbide-taldetan erabil daitekeen zehaztu ahal izango da.b) Kontratuaren iraupena ezin da izan sei hilabetetik beherakoa, ez eta bi urtetik gorakoa ere. Muga horien barruan, kontratuaren iraupena zehaztu dezakete Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboek eta, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialek, kontuan hartuta sektorearen ezaugarriak eta egin beharreko praktikak zeintzuk diren.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean.c) Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri bakarra dela bide, ezein langile egon ahal izango da bi urtetik gora, enpresa bakarrean edo gehiagotan, praktikako kontratuarekin.Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri desberdinak erabili arren ere, praktiketan kontratatutako langileak bi urtez hartu ahal izango dituzte, gehienez ere, enpresa bateko lanpostu jakin batean aritzeko.Artikulu honek dakartzan ondorioetarako, ez da titulazio berdintzat hartuko unibertsitate-ikasketei dagozkien graduak, masterrak eta, halakorik baldin badago, doktoretzak, salbu langileek dagokion goi-mailako titulua dutenean praktikak egiteko lehenengo kontratua egiten dutenerako.d) Hitzarmen kolektiboetan bestelakorik xedatu ezik, probaldia ezin izango da izan hilabetetik gorakoa, erdi-mailako titulua edo 1. edo 2. mailako profesionaltasun-egiaztagiria daukaten langileekin egindako praktikaldiko kontratuen kasuan; ez eta bi hilabetetik gorakoa, goi-mailako titulua edo 3. mailako profesionaltasun-egiaztagiria daukaten langileekin egindako praktikaldiko kontratuen kasuan.e) Hitzarmen kolektiboan praktikaldiko langileentzat finkatutako soldata izango da langile horrek jaso behar duena. Baina hitzarmenik ez badago, kontratua indarrean dagoen lehenengo edo bigarren urtean, praktikaldiko langileak ezin izango du jaso lanpostu bera edo antzeko beste bat betetzen duen langilearentzat hitzarmenez finkatutako soldataren ehuneko hirurogei edo hirurogeita hamabost baino gutxiago, hurrenez hurren.f) Kontratua amaitu eta gero, langileak enpresan jarraitzen badu, ezin izango da probaldi gehiagorik egin kontratatu berarekin, eta enpresako antzinatasunerako kontatuko zaio praktikaldiek iraundakoa.

LANBIDE - ENPRESEI ZERBITZUAK
Lanbiden inskribatuak egon edo ez, %33 edo gehiagoko desgaitasuna duen langile baten praktikaldirako kontratazioak, Gizarte Segurantzari gertakari arruntengatik ordaindu beharreko enpresa-kuotaren %50-eko murriztapena izango du.



ALDI BATERAKO LANEKO ENPRESEK (ABLE) EGINDAKO ALDI BATERAKO 
PRAKTIKALDIKO KONTRATUA 

Ezaugarriak: 

Aldi baterako laneko enpresek pratikaldiko kontratuak egin ditzakete, kontratatutako langileak enpresa erabiltzaileen esku jartzeko, 

betiere, aipatu kontratuen araudian aurreikusitakoarekin bat. 

Pizgarriak: 

Praktikaldiko kontratua duten eta enpresa erabiltzaileen esku jarritako langileen kasuan, enpresa horiek pizgarriak jasotzeko 

eskubidea izango dute, langile horiekin kontratu mugagabe bat etenik gabe eta baldintza berdinetan hitzartzen dutenean, barne 

hartuta 3/2012 Legearen 7. artikuluaren 2. atalean ezarritako hobariak: 

• Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotetan, 500 euroko hobaria urteko, hiru urtez. Kontratua emakume

batekin egiten bada, hobaria urtean 700 eurokoa izango da. 

Aplikatzen den araudia: 

– Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.1 artikulua.

– 11/2013 Legea, uztailaren 26koa.

– 16/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 20koa.

ITZULI 
AURKIBIDERA 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8187
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8187
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8187
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8187
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8187
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
1. Praktikaldiko lan-kontratuak unibertsitateko titulua daukatenekin, erdi-mailako edo goi-mailako lanbide-heziketako titulua daukatenekin, edo ofizialki baliokidetzat onartutako tituluak dauzkatenekin egin daitezke, indarrean dagoen hezkuntza-sistema arautzen duten legeen arabera, edo lanbide-egiaztagiria daukatenekin, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko Lege Organikoaren arabera (ekainaren 19ko 5/2002), lanerako gaitasuna ematen duten heinean, ikasketok amaitu eta hurrengo bost urteetan; edo hurrengo zazpi urteetan, kontratua desgaitasuna duen langile batekin egiten bada. Hona bete behar diren arauak:a) Egindako ikasketen edo prestakuntzaren mailari egokitutako praktika profesionala lortzeko bidea eman behar du lanpostuak. Estatu mailako eremu sektorialeko edo, halakorik ezean, lurralde-eremu txikiagorako hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu hori zein lanpostu edo lanbide-taldetan erabil daitekeen zehaztu ahal izango da.b) Kontratuaren iraupena ezin da izan sei hilabetetik beherakoa, ez eta bi urtetik gorakoa ere. Muga horien barruan, kontratuaren iraupena zehaztu dezakete Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboek eta, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialek, kontuan hartuta sektorearen ezaugarriak eta egin beharreko praktikak zeintzuk diren.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean.c) Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri bakarra dela bide, ezein langile egon ahal izango da bi urtetik gora, enpresa bakarrean edo gehiagotan, praktikako kontratuarekin.Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri desberdinak erabili arren ere, praktiketan kontratatutako langileak bi urtez hartu ahal izango dituzte, gehienez ere, enpresa bateko lanpostu jakin batean aritzeko.Artikulu honek dakartzan ondorioetarako, ez da titulazio berdintzat hartuko unibertsitate-ikasketei dagozkien graduak, masterrak eta, halakorik baldin badago, doktoretzak, salbu langileek dagokion goi-mailako titulua dutenean praktikak egiteko lehenengo kontratua egiten dutenerako.d) Hitzarmen kolektiboetan bestelakorik xedatu ezik, probaldia ezin izango da izan hilabetetik gorakoa, erdi-mailako titulua edo 1. edo 2. mailako profesionaltasun-egiaztagiria daukaten langileekin egindako praktikaldiko kontratuen kasuan; ez eta bi hilabetetik gorakoa, goi-mailako titulua edo 3. mailako profesionaltasun-egiaztagiria daukaten langileekin egindako praktikaldiko kontratuen kasuan.e) Hitzarmen kolektiboan praktikaldiko langileentzat finkatutako soldata izango da langile horrek jaso behar duena. Baina hitzarmenik ez badago, kontratua indarrean dagoen lehenengo edo bigarren urtean, praktikaldiko langileak ezin izango du jaso lanpostu bera edo antzeko beste bat betetzen duen langilearentzat hitzarmenez finkatutako soldataren ehuneko hirurogei edo hirurogeita hamabost baino gutxiago, hurrenez hurren.f) Kontratua amaitu eta gero, langileak enpresan jarraitzen badu, ezin izango da probaldi gehiagorik egin kontratatu berarekin, eta enpresako antzinatasunerako kontatuko zaio praktikaldiek iraundakoa.



DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEKIN EGINDAKO ALDI BATERAKO 
PRESTAKUNTZARAKO ETA IKASKUNTZARAKO KONTRATUA 

Ezaugarriak: 

– Gutxienez % 33ko desgaitasuna aitortua duten eta antzeko beste egoera batzuetan dauden pertsonekin egindako kontratuak.

– “Prestakuntza eta ikaskuntza arrunterako gorabeherek” (ikus fitxa) balio dute, 1529/2012 Errege Dekretuaren 2. xedapen

gehigarrian adierazitako honako xehetasun hauek barne:

• Lanbideri kontratuaren gehieneko iraupena luzatzeko baimena eska dakioke, 4 urtera arte, gehienez ere.

• Desgaitasuna intelektuala izanez gero, lan-denboraren % 25era arte errehabilitaziora, gaikuntzara edota doikuntza pertsonal

edo sozialera bideratu daiteke.

• Beharrezkoa izanez gero, prestakuntza-eskaintza malgutu daiteke, baita prestakuntza-zentroetara sartzea erraztu ere,

araudi espezifikoarekin bat etorriz.

Pizgarriak: 

Kontratuak lanaldi osorako edo partzialeko kontratu mugagabe bilakatzen badira, 43/2006 Legearen 2.2. artikuluan araututako 

hobariak baliatu ahalko dira. 

Aplikatzen den araudia: 

– Langileen Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.2 artikulua.

– 1529/2012 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua garatzen duena eta bitariko

prestakuntzaren oinarriak ezartzen dituena.

– 11/2013 Legea, uztailaren 26koa.

– 16/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 20koa.

– ESS 2518/2013 Agindua, abenduaren 26koa.

ITZULI 
AURKIBIDERA 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13846
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8187
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-317
LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Bigarren xedapen gehigarria. Desgaitasunen bat duten langileekin prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak.1. Langileen Estatutuaren 11. artikuluan eta errege dekretu honen garapen-arauetan ezarritakoaren arabera zehaztuko dira desgaitasunen bat duten langileekin egiten diren prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak, eta berezitasun hauek izango ditu:a) Errege Dekretu honen xedeetarako, desgaitasunen bat duten pertsonatzat hartuko dira ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila dutenak.Hala, Gizarte Segurantzako pentsiodunek % 33ko desgaitasuna edo handiagoa dutela joko da, ezintasun iraunkor oso, erabateko edo handiagatik pentsioa aitortuta badute, bai eta zerbitzurako ezintasun iraunkorragatik edo gauza ez izateagatik erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunek ere.Desgaitasunaren maila eta, hala egokituz gero, desgaitasun-mota honen arabera zehaztuko da: Desgaitasunen bat duten pertsonak zehazten duen abenduaren 1eko 1414/2006 Errege Dekretua, Desgaitasunen bat duten pertsonen aukera-berdintasunaren, diskriminazio ezaren eta irisgarritasun unibertsalaren abenduaren 2ko 51/2003 Legearen arabera.b) Kontratuaren gehieneko iraupena luzatu daiteke, eskumeneko enpleguko zerbitzu publikoak aldeko txostena egin ondoren; izan ere, eskumeneko balorazio eta orientazio talde teknikoek egindako desgaitasunari buruzko txostena eskatu dezake ondorio horietarako, baldin eta, langilearen desgaitasun-mota eta -maila, gainerako ezaugarri pertsonal eta profesionalak eta egin beharreko prestakuntza-prozesuaren ezaugarriak tartean, lanpostuan jarduteko eskatutako gutxieneko ezagutza-maila lortu ez badu; inola ere, iraupena ezingo da izan lau urtetik gorakoa.   c) Prestakuntza jasotzeko kontratatutako langilea adimen-desgaitasuna duen pertsona baldin bada, errehabilitazio, gaikuntza edo norbanakoaren egokitze edo egokitze sozialerako prozedurak egin ahal izango ditu lanean benetan emandako denboraren ea % 25era arte.d) Errege dekretu hau garatzeko bidean, administrazio eskudunek behar diren egokitzapen-neurriak hartuko dituzte desgaitasunen bat duten langileekin prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak sinatzea errazteko eta sustatzeko, eta lotutako prestakuntza garatzeko.e) Prestakuntzaren xedea lanbide-heziketako titulua lortzea denean, uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 41.3 artikuluan eta bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuko da, eskaintzaren malgutasunaren ondorioetarako eta desgaitasunen bat duten pertsonen irisgarritasun-baldintzen ondorioetarako. Prestakuntzaren xedea profesionaltasun-ziurtagiria lortzea denean, Profesionaltasun ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuko da, desgaitasunen bat duten pertsonen prestakuntza-beharrizan bereziei egokitutako prestakuntza-eskaintzak egiteko.f) Desgaitasunen bat duten langileekin prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuei lotutako prestakuntza emateko zentroek desgaitasunen bat duten pertsonei sarbidea, zirkulazioa eta komunikazioa ahalbidetzen dituzten baldintzak beteko dituzte, gizarteratze, aukera berdintasunaren, diskriminazio-ezaren eta irisgarritasun unibertsalaren alorrean ezartzekoa den legerian esaten denaren arabera, hargatik eragotzi gabe zentzuzko doiketak egin behar direnean hala egitea, lan-bizitzan erabateko berdintasuna bermatzeko.g) Adimen-desgaitasunen bat duten pertsonek prestakuntza-moduluak jaso ditzakete lantokian edo aurrez aurreko prestakuntza-prozesuetan, urrutikoa ez bada.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
2. artikulua. Aplikazio-eremua eta kontratazio pizgarriak.1. (Indargabetua)2. Desgaitasunen bat duten pertsonak kontratatzen dituzten enplegatzaileek hobari hauek jasotzeko eskubidea izango dute:1) Kontratazio mugagabea egiten den kasuan, hileko 375 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute (4500 euro/urte) Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan eta kontrataturiko langile bakoitzeko, kontratua indarrean den bitartean. Hobari bera izango dute desgaituen enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzen direnean edo mugagabe bihurtzen direnean langile desgaituekin sinatutako prestakuntza-kontratuak.2) Aurrekoa gertatzen denean, hobaria hileko 425 eurokoa izango da (5100 euro/urte), baldin eta langile desgaitua talde hauetako batean sartuta badago:a) Garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo adimen-desgaitasuna duten pertsonak, baldin eta % 33ko edo hortik gorako minusbaliotasun-maila aitortuta badute.b) Desgaitasun fisikoa edo zentzumenezkoa duten pertsonak, baldin eta % 65eko edo hortik gorako minusbaliotasun-maila aitortuta badute.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
2. Langileak alderdi profesionalean kualifikatzea da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren helburua, ordaindutako lan-jardueraren txandakatze-araubidearen arabera, enplegurako lanbide-heziketaren sistemaren edo hezkuntza-sistemaren esparruan prestakuntza-jarduera duen enpresa batean.Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuan, arau hauek bete beharko dira:a) Hamasei urte baino gehiagoko eta hogeita bost urte baino gutxiagoko langileekin egin daiteke kontratu hori, praktikaldiko kontratua egiteko behar den kualifikazio profesionalik ez badute, enplegurako lanbide-heziketaren sistemak edo hezkuntza-sistemak aitortzen duenaren arabera. Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa jasotzen ari diren langileek baliatu ahal izango dute kontratu-modalitate hori.Gehieneko adinari dagokion muga ez da beteko kontratua egiten bada desgaitasunen bat duten pertsonekin edo Laneratze enpresen araubidea erregulatzeko abenduaren 13ko 44/2007 Legean aurreikusitako talde baztertuekin, betiere laneratze-enpresak kualifikatuta eta dagokion administrazio-erregistroan aktibo badaude.b) Kontratuak urtebete iraungo du gutxienez, eta hiru urte gehienez. Dena den, kontratuaren bestelako iraupenak zehaztu ahal izango dira hitzarmen kolektiboaren bidez, antolamenduaren edo ekoizpenaren aldetik enpresak dituen beharren arabera. Hala ere, kontratuak ezin izango du sei hilabete baino gutxiago iraun, ezta hiru urte baino gehiago ere.Kontratua legez edo hitzarmen bidez zehaztutako gehieneko iraupena baino laburragoa den epe baterako sinatzen bada, bi aldiz luzatu ahal izango da, alderdiek hala adosten badute. Nolanahi ere, luzapen bakoitzak ezin izango du iraun sei hilabete baino gutxiago eta kontratuaren iraupen osoak ezin izango du gainditu aipatutako gehieneko iraupena.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean.c) Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren iraupena amaitutakoan, enpresa berak edo beste batek ezin izango du langilea modalitate berdinean kontratatu; bai, ordea, kontratu berriari lotutako prestakuntzaren xedea bestelako kualifikazio profesional bat lortzea bada.Ezin izango da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontraturik egin, baldin eta langileak, lehenagotik, hamabi hilabete baino denbora gehiago, kontratuari dagokion lanpostua enpresa horretan bertan bete badu.d) Langileak prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuarekin loturiko prestakuntza jaso beharko du zuzenean Kualifikazioei eta Lanbide-heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren bosgarren xedapen gehigarriak aipatzen duen sareko prestakuntza-zentro batean, enplegu-sistema nazionalak zentroari horretarako onespena eman eta gero. Nolanahi ere, langileak enpresan bertan jaso ahal izango du prestakuntza hori, baldin eta enpresan e) letrak aipatzen dituen gaitasun edo kualifikazio profesionala egiaztatzeko instalazio eta langile egokiak baldin badaude; dena den, kasu batzuetan, beharrezkoa izan liteke langileak aipatutako sarean prestakuntza-aldi osagarriak egitea.Langileak enpresan egiten duen lanak prestakuntza-jarduerekin erlazionatuta egon behar du. Kontratua bukatzean justifikatu beharko da prestakuntza ematea.Erregelamendu bidez garatuko dira irakasteko sistema eta langileek prestakuntza-zentroetan eta enpresetan jasoko duten prestakuntzaren ezaugarriak, baita prestakuntzaren aintzatespena ere. Prestakuntza hori lan efektiboarekin txandakatuta emango zaio langileari, lotura estuagoa egon dadin lan efektiboaren, prestakuntzaren eta ikaskuntzaren artean. Prestakuntza-jardueren barruan, Kualifikazio Profesionalen Katalogo Nazionalean aipatzen ez den prestakuntza osagarria egon ahal izango da, langileen zein enpresen beharretara egokitzeko.Erregelamendu bidez garatuko dira, halaber, prestakuntza-jardueraren finantzaketarekin lotutako alderdiak.e) Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren bidez lortutako kualifikazioa edo lanbide-gaitasuna egiaztatuko da Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan eta berau garatzeko arauetan zehaztutakoaren arabera. Araudiak xedatutakoaren arabera, langileak dagokion profesionaltasun-egiaztagiria, lanbide-heziketako titulua edo, hala badagokio, egiaztapen partzial metagarria eskatu ahal izango dio administrazio publiko eskudunari.



Desgaitasunen bat duten pertsonentzako 
kontratuak 



DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO KONTRATUAK 

• Desgaitasunen bat duten pertsonentzako kontratu mugagabea………………………………………………………………..……………………

• Enplegu-zentro bereziek (EZB) desgaitasunen bat duten pertsonekin egindako kontratu mugagabea.................................

• Lan-kontratu mugagabea, lan-enklabeetatik datozen eta desgaitasunen bat duten pertsonentzat......................................

• Aldi baterako kontratua desgaitasunen bat duten pertsonentzat………………………………………………………………………………..….

• Desgaitasunen bat duten pertsonak enplegu-zentro berezietan jarduteko aldi baterako kontratua…………………................

• Desgaitasunen bat duten pertsonekin egindako aldi baterako prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua……………..

• Bitarteko lan-kontratua, desgaitasunen bat duten langileen aldi baterako ezintasunengatiko bajak ordezteko……….........

• Praktikaldiko kontratua, desgaitasunen bat duten pertsonentzat……………………………………………………………………………........

• Desgaitasunen bat dutenentzako prestakuntzarako kontratuak eta enplegua sustatzeko aldi baterakoak kontratu mugagabe
hobaridun bilakatzea………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

IINFO 

ITZULI 
MENURA 



DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO KONTRATU MUGAGABEA 
Kolektiboa: 

– Lanbiden izena emanda egonik % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duten pertsonak. Ezintasun iraunkor oso

edo absolutuagatiko edo baliaezintasun handiagatiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunak ere barne

hartu dira, baita ezintasun iraunkorragatiko edo desgaitasunagatiko erretiro-pentsioa aitortuta duten maila pasiboetako

pentsiodunak ere.

– Aurreko 24 hilabeteetan enpresarekin edo taldearekin harremanik eduki ez izana kontratu mugagabearen bitartez.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– 3.907 €ko diru-laguntza lanaldi osoko kontraturako. Lanaldi partzialeko kontratuetan, proportzionala.

– 43/2996 Legearen araberako Enplegua Sustatzeko Programaren hobariak kontratuaren indarraldian

Desgaitasun larririk gabe Desgaitasun larriarekin 

Gizona<45 urte  4.500 €/urte 5.100 €/urte 

Emakumea<45 urte 5.350 €/urte 5.950 €/urte 

Gizona >45 urte  5.700 €/urte 6.300 €/urte 

Emakumea>45 urte  5.700 €/urte 6.300 €/urte 

−        Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30 

gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30). 

– Lanpostua egokitzeko, oztopoak kentzeko edo babes pertsonaleko baliabidez hornitzeko 901,52 eurora arteko diru-laguntzak.

Oharrak: 

– Bazter utzitako enpresak: Kontratu hobaridunak azkendu dituzten edo azkentzen dituzten enpresei, dela bidegabetzat aitortu

edo deklaratutako kaleratzeak, dela kaleratze kolektiboak tartean direla, ez zaie programa honetan ezarritako hobaririk

aplikatuko 12 hilabetez.

– Enpresak langileari eskatu beharko dio, Lanbideren bitartez, langileen egonkortasunari eusteko gutxienez 3 urtean, eta, bidezko

kaleratzearen kasuan, desgaitasunen bat duen beste langile batekin ordeztu beharko dute. Betetzen ez badu, bete ez izanaren

kopuruak itzuliko ditu, lortutako diru-laguntzaren mugarekin.

Aplikatzen den araudia: 

– 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa   ‒   43/2006 Legea, abenduaren 29koa. 

– 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa.   ‒    Azaroaren 27ko27/2014 Legearen 38. artikulua 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Desgaitasun larria: Garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo adimen-desgaitasuna % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortuta; desgaitasun fisikoa edo zentzumenezkoa %65eko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortuta badute.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
38. artikulua. Kenkaria, desgaitasunen bat duten langileentzat enplegua sortzeagatik.1. Kuota osotik 9.000 euro kendu ahal izango dira gutxienez ehuneko 33ko eta gehienez ehuneko 65eko desgaitasuna duten langileen plantillaren batez bestekoa handitzeko pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak zergaldian kontratatuta, erreferentziatzat hartuta betiere aurreko aldian izaera bereko langileen batez besteko plantilla.2. Kuota osotik 12.000 euro kendu ahal izango dira gutxienez ehuneko 65eko desgaitasuna duten langileen plantillaren batez bestekoa handitzeko pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak zergaldian kontratatuta, erreferentziatzat hartuta betiere aurreko aldian izaera bereko langileen batez besteko plantilla.3. Artikulu honetan aurreikusitako kenkarirako eskubidea ematen duten kontratatutako langileak ez dira zenbatuko lege honen 102. artikuluan enplegua sortzeko araututako amortizazio-askatasunaren ondorioetarako.



ENPLEGU-ZENTRO BEREZIEK DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEKIN 
EGINDAKO KONTRATU MUGAGABEAK 

Kolektiboa: 

– Lanbiden izena emanda egonik % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duten langabeak. Ezintasun iraunkor oso
edo absolutuagatiko edo baliaezintasun handiagatiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunak ere barne
hartu dira, baita ezintasun iraunkorragatiko edo desgaitasunagatiko erretiro-pentsioa aitortuta duten maila pasiboetako
pentsiodunak ere.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– Enplegua sortzen duen proiektu batek inbertsioa eskatzen du, eta enplegu-zentro bereziak justifikatzen badu inbertsio hori
laguntza teknikoko diru-laguntzetara (bideragarritasun-azterlanak, kontu-ikuskapenak etab.) eta/edo 3 interes-punturainoko
maileguetako interesen diru-laguntza partzialetara eta/edo gizarte-interes ezaguna duten proiektuetarako inbertsio finkorako
diru-laguntzetara bideratzen dela, diru-laguntza horiek finantzatzeko aukera izango du, 12.020,24€ ko diru-laguntzak jasoz
sortutako lanpostu egonkor bakoitzeko, baldin eta enplegu-zentro bereziko plantillaren % 90 baino gehiago desgaitasunen bat
duten pertsonak badira, edo 9.015,18€koak % 70etik % 90era bitarte desgaitasunen bat duten pertsonak badira.

– Enplegu-zentroetako lanpostuei eusteko honako laguntza hauek emango dira: Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren
% 100eko hobaria kontzeptu guztiengatik, lanbide arteko gutxieneko soldataren % 50eko soldata-kostuaren diru-laguntzak,
lanpostuak egokitzeko eta arkitektura-oztopoak kentzeko diru-laguntzak (gehienez 1.803,04€ lanpostu bakoitzeko) eta talde
multiprofesionalen zereginak garatzeko laguntzak.

Enpresaren baldintzak: 

– EZBen helburu nagusia kontratatzen dituzten eta desgaitasunen bat duten langileei produkzio-lan ordaindua egiteko aukera
ematea da, euren ezaugarri pertsonaletara egokituta egongo dena eta lan-merkatu arruntean sartzen lagunduko diena. EZB
gisa izendatuak izateko, enpresako langileen gutxienez % 70ek desgaitasunen bat izan behar dute, administrazio eskudunari
dagokion kalifikazioa eskatu behar diote, eta izena eman behar dute.

– Kontratu hobaridunak azkendu dituzten EZBei, dela bidegabetzat aitortu edo deklaratutako kaleratzeak, dela kaleratze
kolektiboak tartean direla, ez zaie programa honetan ezarritako hobaririk aplikatuko 12 hilabetez.

– Talde multiprofesionalek aztertuko dute desgaitasuna duen pertsona lanbidera zenbateraino egokituko den, eta gutxienez
2 urtean behin egingo dute azterketa hori, pertsona hori enplegu-zentro berezian bertan egokituz baldin eta osasunarentzat oso
arriskutsuak diren lanak egiten baditu.

Aplikatzen den araudia: 

– 1368/1985 Errege Dekretua  ‒  1/2013 Legegintzako Errege Dekretua  ‒    1998/10/16ko Ministro Agindua 
– 427/1999 Errege Dekretua  ‒   2273/85 Errege Dekretua 

ITZULI 
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LAN-KONTRATU MUGAGABEA, LAN-ENKLABEETATIK DATOZEN ETA 
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAT 

Kolektiboa: 
‒ Lanbiden izena emanda egonik % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duten langabeak. 
‒ Talde hauetako baten kide izan behar dute:  

• A) Garun-paralisia, buru-gaixotasuna edo, gutxienez, % 33ko desgaitasun-maila izatea. 
• B) Gutxienez % 65eko desgaitasun fisikoa edo sentsoriala izatea. 
• C) Aurreko paragrafoan bilduta ez badaude ere, gutxienez % 33ko desgaitasuna duten emakumeak. 

– Lan-enklabe batetik etorri behar dute, eta borondatezko eszedentzian egon enplegu-zentro berezi batean.
– Enpresarekin edo taldearekin harremanik eduki ez izana kontratu mugagabearen bitartez aurreko 24 hilabeteetan, edo azken 6

hilabeteetan iraupen jakineko, aldi baterako, prestakuntzako, txandako edo erretiroagatiko ordezteko kontratu baten bitartez.
Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.
Pizgarriak: 

– Diru-laguntzak:
• 7.814 € lanaldi osoko lan-kontratu bakoitzeko A) eta B) kolektiboetarako. Lanaldi partzialean, %.
• 3.907 € lanaldi osoko lan-kontratu bakoitzeko C) kolektiborako. Lanaldi partzialean, %.
• 901,52€ lanpostua egokitzeagatik eta oztopoak kentzeagatik.

– 43/2996 Legearen araberako Enplegua Sustatzeko Programaren hobariak kontratuaren indarraldian

Desgaitasun larririk gabe Desgaitasun larriarekin 
Gizona<45 urte  4.500 €/urte 5.100 €/urte 
Emakumea<45 urte 5.350 €/urte 5.950 €/urte 
Gizona >45 urte  5.700 €/urte 6.300 €/urte 
Emakumea>45 urte   5.700 €/urte 6.300 €/urte 

– Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada,  hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30
gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).

Oharrak: 
– Enpresa laguntzailea izatea eta lan-enklabeetarako ezarritako baldintzak betetzea (290/2004 Errege Dekretua, otsailaren

20koa).
– Bazter utzitako enpresak: Kontratu hobaridunak azkendu dituzten edo azkentzen dituzten enpresei, dela bidegabetzat aitortu

edo deklaratutako kaleratzeak, dela kaleratze kolektiboak tartean direla, ez zaie programa honetan ezarritako hobaririk
aplikatuko 12 hilabetez.

– Onuradunek langileen egonkortasuna gutxienez 3 urtez mantendu beharko dute, eta bidezko kaleratzea gertatuz gero,
desgaitasunen bat duen beste pertsona batekin ordeztu beharko dute.

Aplikatzen den araudia: 
– 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa.   ‒     43/2006 Legea, abenduaren 29koa. 
– 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa.  ‒  290/2004 Errege Dekretua, otsailaren 20koa. 

ITZULI 
AURKIBIDERA 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-1847
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-1847
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-1847
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-1847
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-1847
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-1847
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-1847
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-15813
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-15813
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-15813
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-15813
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-15813
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-15813
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-15813
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-3277
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-3277
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-3277
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-3277
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-3277
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-3277
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-3277
LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Desgaitasun larria: Garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo adimen-desgaitasuna % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortuta; desgaitasun fisikoa edo zentzumenezkoa %65eko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortuta badute.



ALDI BATERAKO KONTRATUA DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAT 

Kolektiboa: 

– Lanbiden izena emanda egonik % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duten pertsonak. Ezintasun iraunkor oso
edo absolutuagatiko edo baliaezintasun handiagatiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunak ere barne
hartu dira, baita ezintasun iraunkorragatiko edo desgaitasunagatiko erretiro-pentsioa aitortuta duten maila pasiboetako
pentsiodunak ere.

– Aurreko 24 hilabeteetan enpresarekin edo taldearekin harremanik eduki ez izana kontratu mugagabearen bitartez.

Iraupena: 

– 12 hilabetetik 3 urtera. 12 hilabeteko edo hortik gorako luzapenak.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– 43/2996 Legearen araberako Enplegua Sustatzeko Programaren hobariak kontratuaren indarraldian

Desgaitasun larririk gabe Desgaitasun larriarekin 
Gizona<45 urte  
Emakumea<45 urte 
Gizona >45 urte  

3.500€/urte
4.100€/urte
4.100€/urte

Emakumea>45 urte 4.700€/urte

4.100€/urte
4.700€/urte
4.700€/urte
5.300€/urte

– Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30
gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).

– Sozietateen zergaren kuota osotik 9.000 € kentzea pertsona eta urte bakoitzeko, plantillan % 33tik % 65era bitarteko
desgaitasuna duten langileen batezbestekoa igotzeagatik. % 65eko eta hortik gorako desgaitasunetarako, 12.000 €ko kenkaria
pertsona eta urte bakoitzeko.

– Lanpostua egokitzeko, oztopoak kentzeko edo babes pertsonaleko baliabidez hornitzeko 901,52 eurora arteko diru-laguntzak.

Oharrak: 

– Bazter utzitako enpresak: Kontratu hobaridunak azkendu dituzten edo azkentzen dituzten enpresei, dela bidegabetzat aitortu
edo deklaratutako kaleratzeak, dela kaleratze kolektiboak tartean direla, ez zaie programa honetan ezarritako hobaririk
aplikatuko 12 hilabetez.

– Enpresa behartuta dago langilea Lanbideren bitartez eskatzera.
– Kontratuaren amaieran, langileak kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du: 12 soldata-egun zerbitzu-hilabete bakoitzeko.

Aplikatzen den araudia: 
– 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa.   ‒  43/2006 Legearen 2.2 artikulua eta 1. xedapen gehigarria (Abenduaren  

29ko Legea). 
– 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa.  ‒       Azaroaren 27ko27/2014 Legearen 38. artikulua 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Desgaitasun larria: Garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo adimen-desgaitasuna % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortuta; desgaitasun fisikoa edo zentzumenezkoa %65eko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortuta badute.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
2. artikulua. Aplikazio-eremua eta kontratazio pizgarriak.1. (Indargabetua)2. Desgaitasunen bat duten pertsonak kontratatzen dituzten enplegatzaileek hobari hauek jasotzeko eskubidea izango dute:1) Kontratazio mugagabea egiten den kasuan, hileko 375 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute (4500 euro/urte) Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan eta kontrataturiko langile bakoitzeko, kontratua indarrean den bitartean. Hobari bera izango dute desgaituen enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzen direnean edo mugagabe bihurtzen direnean langile desgaituekin sinatutako prestakuntza-kontratuak.2) Aurrekoa gertatzen denean, hobaria hileko 425 eurokoa izango da (5100 euro/urte), baldin eta langile desgaitua talde hauetako batean sartuta badago:a) Garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo adimen-desgaitasuna duten pertsonak, baldin eta % 33ko edo hortik gorako minusbaliotasun-maila aitortuta badute.b) Desgaitasun fisikoa edo zentzumenezkoa duten pertsonak, baldin eta % 65eko edo hortik gorako minusbaliotasun-maila aitortuta badute.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Lehenengo xedapen gehigarria. Enplegu-sustapenerako aldi baterako kontratua desgaitasunen bat duten pertsonentzat.1.	Enpresek, bere iharduerak bete ahal izateko, edozein jatorrikoak izanda ere, aldi baterako kontrata ahalko ditu desgaitasunen bat duten langabetuak, %33ko gutxieneko desgaitasun-mailarekin, Lanbiden inskribatuak, edota  Gizarte Segurantzako pentsiodunak, ezintasun iraunkor oso, erabateko edo handiagatik pentsioa aitortuta badute, bai eta zerbitzurako ezintasun iraunkorragatik edo gauza ez izateagatik erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunek ere.2.	Kontratuaren amaieran, langileak lan egin duen urte bakoitzeko 12 egunetako soldataren ordaina jaso ahalko du.3.	Ezingo dute kontratatu, xedapen honen arabera, enpresak kontratua gauzatu baino 12 hilabete lehenagoko epean kontratu mugagabeak azkendu baditu aitortutako arrazoi objektiboengatik edo bidegabetzat jotako arrazoiengatik, edo baldin eta kaleratze kolektibo bat gauzatu badu.4.	Baztertze-epea kontatzen hasiko da kaleratzearen bidegabekeriaren, edo kaleratze kolektibotik eratorritako ezagupen edo deklaraziotik hasita.5.	Kontratu hauei maiatzaren 11ko 1451/1983 Errege Dekretuko 12.artikuluan ezarritako diru-laguntza aplika ahalko zaie, zeinengatik, apirilaren 7ko 13/1982 Legean aurreikusitakoa betez, enplegu selektiboa eta desgaitasunen bat duten langileen enplegua sustatzeko neurriak arautzen baitira.6.	Xedapen honetan araututako aldi baterako kontratuak mugagabean  bihurtzeak, maiatzaren 11ko 1451/1983 Errege Dekretuan araututako diru-laguntzak jasotzeko eskubidea ahalbidetuko du.7.	Enpresariak Lanbide bidez kontratatu beharko ditu langileak.8.	Gobernuak xedapen honetan ezarritakoa aldatu dezake, Langileen Estatutuko 17.3 artikuluaren arabera, Enpresa eta Sindikatu-Antolakuntza adierazgarrienekin.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
38. artikulua. Kenkaria, desgaitasuna duten langileentzat enplegua sortzeagatik.1. Kuota osotik 9.000 euro kendu ahal izango dira gutxienez ehuneko 33ko eta gehienez ehuneko 65eko desgaitasuna duten langileen plantillaren batez bestekoa handitzeko pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak zergaldian kontratatuta, erreferentziatzat hartuta betiere aurreko aldian izaera bereko langileen batez besteko plantilla.2. Kuota osotik 12.000 euro kendu ahal izango dira gutxienez ehuneko 65eko desgaitasuna duten langileen plantillaren batez bestekoa handitzeko pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak zergaldian kontratatuta, erreferentziatzat hartuta betiere aurreko aldian izaera bereko langileen batez besteko plantilla.3. Artikulu honetan aurreikusitako kenkarirako eskubidea ematen duten kontratatutako langileak ez dira zenbatuko lege honen 102. artikuluan enplegua sortzeko araututako amortizazio-askatasunaren ondorioetarako.



DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAN 
JARDUTEKO ALDI BATERAKO KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– Lanbiden izena emanda egonik % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duten langabeak. Ezintasun iraunkor oso
edo absolutuagatiko edo baliaezintasun handiagatiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunak ere barne
hartu dira, baita ezintasun iraunkorragatiko edo desgaitasunagatiko erretiro-pentsioa aitortuta duten maila pasiboetako
pentsiodunak ere.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– Enplegua sortzen duen proiektu batek inbertsioa eskatzen du, eta enplegu-zentro bereziak justifikatzen badu inbertsio hori
laguntza teknikoko diru-laguntzetara (bideragarritasun-azterlanak, kontu-ikuskapenak etab.) eta/edo 3 interes-punturainoko
maileguetako interesen diru-laguntza partzialetara eta/edo gizarte-interes ezaguna duten proiektuetarako inbertsio finkorako
diru-laguntzetara bideratzen dela, diru-laguntza horiek finantzatzeko aukera izango du, 12.020,24€ ko diru-laguntzak jasoz
sortutako lanpostu egonkor bakoitzeko, baldin eta enplegu-zentro bereziko plantillaren % 90 baino gehiago desgaitasunen bat
duten pertsonak badira, edo 9.015,18€koak % 70etik % 90era bitarte desgaitasunen bat duten pertsonak badira.

– Enplegu-zentroetako lanpostuei eusteko honako laguntza hauek emango dira: Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren
% 100ko hobaria kontzeptu guztiengatik, lanbide arteko gutxieneko soldataren % 50eko soldata-kostuaren diru-laguntzak,
lanpostuak egokitzeko eta arkitektura-oztopoak kentzeko diru-laguntzak (gehienez 1.803,04€ lanpostu bakoitzeko) eta talde
multiprofesionalen zereginak garatzeko laguntzak.

Enpresaren baldintzak: 

– EZBen helburu nagusia kontratatzen dituzten eta desgaitasunen bat duten langileei produkzio-lan ordaindua egiteko aukera
ematea da, euren ezaugarri pertsonaletara egokituta egongo dena eta lan-merkatu arruntean sartzen lagunduko diena. EZB
gisa izendatuak izateko, enpresako langileen gutxienez % 70ek desgaitasunen bat izan behar dute, administrazio eskudunari
dagokion kalifikazioa eskatu behar diote, eta izena eman behar dute.

– Kontratu hobaridunak azkendu dituzten EZBei, dela bidegabetzat aitortu edo deklaratutako kaleratzeak, dela kaleratze
kolektiboak tartean direla, ez zaie programa honetan ezarritako hobaririk aplikatuko 12 hilabetez.

– Talde multiprofesionalek aztertuko dute desgaitasunen bat duen pertsona lanbidera zenbateraino egokituko den, eta gutxienez
2 urtean behin egingo dute azterketa hori, pertsona hori enplegu-zentro berezian bertan egokituz baldin eta osasunarentzat oso
arriskutsuak diren lanak egiten baditu.

Aplikatzen den araudia: 

– 1368/1985 Errege Dekretua  ‒  1/2013 Legegintzako Errege Dekretua  ‒  1998/10/16ko Ministro Agindua 
– 427/1999 Errege Dekretua  ‒  2273/85 Errege Dekretua 

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEKIN EGINDAKO ALDI BATERAKO 
PRESTAKUNTZARAKO ETA IKASKUNTZARAKO ALDI BATERAKO KONTRATUA 

Ezaugarriak: 

– Gutxienez % 33ko desgaitasuna aitortua  duten eta antzeko beste egoera batzuetan dauden pertsonekin egindako kontratuak.

– “Prestakuntza eta ikaskuntza arrunterako gorabeherek” (ikus fitxa) balio dute, 1529/2012 Errege Dekretuaren 2. xedapen

gehigarrian adierazitako honako xehetasun hauek barne:

• Lanbideri kontratuaren gehieneko iraupena luzatzeko baimena eska dakioke, 4 urtera arte, gehienez ere.

• Desgaitasuna intelektuala izanez gero, lan-denboraren % 25era arte errehabilitaziora, gaikuntzara edota doikuntza pertsonal

edo sozialera bideratu daiteke.

• Beharrezkoa izanez gero, prestakuntza-eskaintza malgutu daiteke, baita prestakuntza-zentroetara sartzea erraztu ere,

araudi espezifikoarekin bat etorriz.

Pizgarriak: 

Kontratuak lanaldi osorako edo partzialeko kontratu mugagabe bilakatzen badira, 43/2006 Legearen 2.2. artikuluan araututako 

hobariak baliatu ahalko dira. 

Aplikatzen den araudia: 

– Langileen Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.2 artikulua.

– 1529/2012 Errege Dekretua, dazaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua garatzekoa eta bitariko lanbide-

heziketaren oinarriak ezartzekoa.

– 11/2013 Legea, uztailaren 26koa.

– 16/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 20koa.

– ESS 2518/2013 Agindua, abenduaren 26koa.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Bigarren xedapen gehigarria. Desgaitasunen bat duten langileekin prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak.1. Langileen Estatutuaren 11. artikuluan eta errege dekretu honen garapen-arauetan ezarritakoaren arabera zehaztuko dira desgaitasunen bat duten langileekin egiten diren prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak, eta berezitasun hauek izango ditu:a) Errege Dekretu honen xedeetarako, desgaitasunen bat duten pertsonatzat hartuko dira ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila dutenak.Hala, Gizarte Segurantzako pentsiodunek % 33ko desgaitasuna edo handiagoa dutela joko da, ezintasun iraunkor oso, erabateko edo handiagatik pentsioa aitortuta badute, bai eta zerbitzurako ezintasun iraunkorragatik edo gauza ez izateagatik erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunek ere.Desgaitasunaren maila eta, hala egokituz gero, desgaitasun-mota honen arabera zehaztuko da: Desgaitasunen bat duten pertsonak zehazten duen abenduaren 1eko 1414/2006 Errege Dekretua, Desgaitasunen bat duten pertsonen aukera-berdintasunaren, diskriminazio ezaren eta irisgarritasun unibertsalaren abenduaren 2ko 51/2003 Legearen arabera.b) Kontratuaren gehieneko iraupena luzatu daiteke, eskumeneko enpleguko zerbitzu publikoak aldeko txostena egin ondoren; izan ere, eskumeneko balorazio eta orientazio talde teknikoek egindako desgaitasunari buruzko txostena eskatu dezake ondorio horietarako, baldin eta, langilearen desgaitasun-mota eta -maila, gainerako ezaugarri pertsonal eta profesionalak eta egin beharreko prestakuntza-prozesuaren ezaugarriak tartean, lanpostuan jarduteko eskatutako gutxieneko ezagutza-maila lortu ez badu; inola ere, iraupena ezingo da izan lau urtetik gorakoa.   c) Prestakuntza jasotzeko kontratatutako langilea adimen-desgaitasuna duen pertsona baldin bada, errehabilitazio, gaikuntza edo norbanakoaren egokitze edo egokitze sozialerako prozedurak egin ahal izango ditu lanean benetan emandako denboraren ea % 25era arte.d) Errege dekretu hau garatzeko bidean, administrazio eskudunek behar diren egokitzapen-neurriak hartuko dituzte desgaitasunen bat duten langileekin prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak sinatzea errazteko eta sustatzeko, eta lotutako prestakuntza garatzeko.e) Prestakuntzaren xedea lanbide-heziketako titulua lortzea denean, uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 41.3 artikuluan eta bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuko da, eskaintzaren malgutasunaren ondorioetarako eta desgaitasunen bat duten pertsonen irisgarritasun-baldintzen ondorioetarako. Prestakuntzaren xedea profesionaltasun-ziurtagiria lortzea denean, Profesionaltasun ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuko da, desgaitasunen bat duten pertsonen prestakuntza-beharrizan bereziei egokitutako prestakuntza-eskaintzak egiteko.f) Desgaitasunen bat duten langileekin prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuei lotutako prestakuntza emateko zentroek desgaitasunen bat duten pertsonei sarbidea, zirkulazioa eta komunikazioa ahalbidetzen dituzten baldintzak beteko dituzte, gizarteratze, aukera berdintasunaren, diskriminazio-ezaren eta irisgarritasun unibertsalaren alorrean ezartzekoa den legerian esaten denaren arabera, hargatik eragotzi gabe zentzuzko doiketak egin behar direnean hala egitea, lan-bizitzan erabateko berdintasuna bermatzeko.g) Adimen-desgaitasunen bat duten pertsonek prestakuntza-moduluak jaso ditzakete lantokian edo aurrez aurreko prestakuntza-prozesuetan, urrutikoa ez bada.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
2. artikulua. Aplikazio-eremua eta kontratazio pizgarriak.1. (Indargabetua)2. Desgaitasunen bat duten pertsonak kontratatzen dituzten enplegatzaileek hobari hauek jasotzeko eskubidea izango dute:1) Kontratazio mugagabea egiten den kasuan, hileko 375 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute (4500 euro/urte) Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan eta kontrataturiko langile bakoitzeko, kontratua indarrean den bitartean. Hobari bera izango dute desgaituen enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzen direnean edo mugagabe bihurtzen direnean langile desgaituekin sinatutako prestakuntza-kontratuak.2) Aurrekoa gertatzen denean, hobaria hileko 425 eurokoa izango da (5100 euro/urte), baldin eta langile desgaitua talde hauetako batean sartuta badago:a) Garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo adimen-desgaitasuna duten pertsonak, baldin eta % 33ko edo hortik gorako minusbaliotasun-maila aitortuta badute.b) Desgaitasun fisikoa edo zentzumenezkoa duten pertsonak, baldin eta % 65eko edo hortik gorako minusbaliotasun-maila aitortuta badute.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
2. Langileak alderdi profesionalean kualifikatzea da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren helburua, ordaindutako lan-jardueraren txandakatze-araubidearen arabera, enplegurako lanbide-heziketaren sistemaren edo hezkuntza-sistemaren esparruan prestakuntza-jarduera duen enpresa batean.Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuan, arau hauek bete beharko dira:a) Hamasei urte baino gehiagoko eta hogeita bost urte baino gutxiagoko langileekin egin daiteke kontratu hori, praktikaldiko kontratua egiteko behar den kualifikazio profesionalik ez badute, enplegurako lanbide-heziketaren sistemak edo hezkuntza-sistemak aitortzen duenaren arabera. Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa jasotzen ari diren langileek baliatu ahal izango dute kontratu-modalitate hori.Gehieneko adinari dagokion muga ez da beteko kontratua egiten bada desgaitasunen bat duten pertsonekin edo Laneratze enpresen araubidea erregulatzeko abenduaren 13ko 44/2007 Legean aurreikusitako talde baztertuekin, betiere laneratze-enpresak kualifikatuta eta dagokion administrazio-erregistroan aktibo badaude.b) Kontratuak urtebete iraungo du gutxienez, eta hiru urte gehienez. Dena den, kontratuaren bestelako iraupenak zehaztu ahal izango dira hitzarmen kolektiboaren bidez, antolamenduaren edo ekoizpenaren aldetik enpresak dituen beharren arabera. Hala ere, kontratuak ezin izango du sei hilabete baino gutxiago iraun, ezta hiru urte baino gehiago ere.Kontratua legez edo hitzarmen bidez zehaztutako gehieneko iraupena baino laburragoa den epe baterako sinatzen bada, bi aldiz luzatu ahal izango da, alderdiek hala adosten badute. Nolanahi ere, luzapen bakoitzak ezin izango du iraun sei hilabete baino gutxiago eta kontratuaren iraupen osoak ezin izango du gainditu aipatutako gehieneko iraupena.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean.c) Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren iraupena amaitutakoan, enpresa berak edo beste batek ezin izango du langilea modalitate berdinean kontratatu; bai, ordea, kontratu berriari lotutako prestakuntzaren xedea bestelako kualifikazio profesional bat lortzea bada.Ezin izango da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontraturik egin, baldin eta langileak, lehenagotik, hamabi hilabete baino denbora gehiago, kontratuari dagokion lanpostua enpresa horretan bertan bete badu.d) Langileak prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuarekin loturiko prestakuntza jaso beharko du zuzenean Kualifikazioei eta Lanbide-heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren bosgarren xedapen gehigarriak aipatzen duen sareko prestakuntza-zentro batean, enplegu-sistema nazionalak zentroari horretarako onespena eman eta gero. Nolanahi ere, langileak enpresan bertan jaso ahal izango du prestakuntza hori, baldin eta enpresan e) letrak aipatzen dituen gaitasun edo kualifikazio profesionala egiaztatzeko instalazio eta langile egokiak baldin badaude; dena den, kasu batzuetan, beharrezkoa izan liteke langileak aipatutako sarean prestakuntza-aldi osagarriak egitea.Langileak enpresan egiten duen lanak prestakuntza-jarduerekin erlazionatuta egon behar du. Kontratua bukatzean justifikatu beharko da prestakuntza ematea.Erregelamendu bidez garatuko dira irakasteko sistema eta langileek prestakuntza-zentroetan eta enpresetan jasoko duten prestakuntzaren ezaugarriak, baita prestakuntzaren aintzatespena ere. Prestakuntza hori lan efektiboarekin txandakatuta emango zaio langileari, lotura estuagoa egon dadin lan efektiboaren, prestakuntzaren eta ikaskuntzaren artean. Prestakuntza-jardueren barruan, Kualifikazio Profesionalen Katalogo Nazionalean aipatzen ez den prestakuntza osagarria egon ahal izango da, langileen zein enpresen beharretara egokitzeko.Erregelamendu bidez garatuko dira, halaber, prestakuntza-jardueraren finantzaketarekin lotutako alderdiak.e) Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren bidez lortutako kualifikazioa edo lanbide-gaitasuna egiaztatuko da Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan eta berau garatzeko arauetan zehaztutakoaren arabera. Araudiak xedatutakoaren arabera, langileak dagokion profesionaltasun-egiaztagiria, lanbide-heziketako titulua edo, hala badagokio, egiaztapen partzial metagarria eskatu ahal izango dio administrazio publiko eskudunari.



BITARTEKO LAN-KONTRATUA, DESGAITASUNEN BAT DUTEN LANGILEEN ALDI BATERAKO 
EZINTASUNENGATIKO BAJAK ORDEZTEKO 

Kolektiboa: 

“Bitarteko kontratua” atalean jasotako arau orokorrak hartu behar dira kontuan (ikus fitxa), honako bereizgarri hauekin: 

• Desgaitasunen bat duten langabeak kontratatu behar dira, aldi baterako ezintasuna dela-eta lan-kontratua etenda eta

desgaitasunen bat duten langileak ordezteko, egoera horrek irauten duen aldian.

Pizgarriak: 

– Eskubidea izango da % 100eko hobaria izateko Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotetan, lan-istripu eta

laneko gaisotasunei dagozkienak barne, baita baterako bilketako kuoten enpresa-ekarpenetan ere.

Aplikatzen den araudia: 

– Abenduaren 12ko45/2002 Legearen 9. xedapen gehigarria.

ITZULI 
AURKIBIDERA 

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Bederatzigarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzarako kuoten hobariak bitarteko-kontratuetarako, desgaituen aldi baterako ezintasun egoeragatiko bajak ordezteko.Langileak ordezteko minusbaliotasuna duten langabetuekin egiten diren bitartekotasun-kontratuak, minusbaliotasuna duten langileak ordezteko, baldin eta ezintasuna dela-eta aldi baterako lan-kontratua etenda badute egoera horrek irauten duen aldian, 100eko 100eko hobaria izateko eskubidea emango dute enpresek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotetan, lan-istripuak eta gaixotasun profesionalak barne, baterako bilketako kuoten enpresa-ekarpenetan.



PRAKTIKALDIKO KONTRATUA, DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAT 

Ezaugarriak: 

– Lanbiden izena emanda egonik % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duen pertsona batekin egindako kontratua.

Ezintasun iraunkor oso edo absolutuagatiko edo baliaezintasun handiagatiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako

pentsiodunak ere kontuan hartuko dira, edo zerbitzurako ezintasun iraunkorragatiko edo desgaitasunagatiko erretiro-pentsioa

aitortuta duten maila pasiboetako pentsiodunak.

– “Praktikaldiko kontratuaren” (ikus fitxa) gorabeherek balio dute, honako berezitasun hauek barne:

Pizgarriak: 

– Kontratuak lanaldi osorako edo partzialeko kontratu mugagabe bilakatzen badira, 43/2006 Legearen 2.2. artikuluan araututako

hobariak baliatu ahalko dira.

– 170/2004 Errege Dekretuak aldatutako 1451/1983 Errege Dekretuan ezarritako onurak lortzeko aukera.

– 901,52 €ko diru-laguntza lanpostua egokitzeko edo gutxienez 12 hilabeteko iraupena duten kontratuetarako babes-baliabideak

hornitzeko.

Aplikatzen den araudia: 

– 43/2006 Legea, abenduaren 29koa.

– 1451/83 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa.

– 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa.

– 488/98 Errege Dekretua, martxoaren 27koa.

– Urriaren 23ko2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.1. artikulua.

edo 

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
2. artikulua. Aplikazio-eremua eta kontratazio pizgarriak.1. (Indargabetua)2. Desgaitasunen bat duten pertsonak kontratatzen dituzten enplegatzaileek hobari hauek jasotzeko eskubidea izango dute:1) Kontratazio mugagabea egiten den kasuan, hileko 375 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute (4500 euro/urte) Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan eta kontrataturiko langile bakoitzeko, kontratua indarrean den bitartean. Hobari bera izango dute desgaituen enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzen direnean edo mugagabe bihurtzen direnean langile desgaituekin sinatutako prestakuntza-kontratuak.2) Aurrekoa gertatzen denean, hobaria hileko 425 eurokoa izango da (5100 euro/urte), baldin eta langile desgaitua talde hauetako batean sartuta badago:a) Garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo adimen-desgaitasuna duten pertsonak, baldin eta % 33ko edo hortik gorako minusbaliotasun-maila aitortuta badute.b) Desgaitasun fisikoa edo zentzumenezkoa duten pertsonak, baldin eta % 65eko edo hortik gorako minusbaliotasun-maila aitortuta badute.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
1. Praktikaldiko lan-kontratuak unibertsitateko titulua daukatenekin, erdi-mailako edo goi-mailako lanbide-heziketako titulua daukatenekin, edo ofizialki baliokidetzat onartutako tituluak dauzkatenekin egin daitezke, indarrean dagoen hezkuntza-sistema arautzen duten legeen arabera, edo lanbide-egiaztagiria daukatenekin, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko Lege Organikoaren arabera (ekainaren 19ko 5/2002), lanerako gaitasuna ematen duten heinean, ikasketok amaitu eta hurrengo bost urteetan; edo hurrengo zazpi urteetan, kontratua desgaitasuna duen langile batekin egiten bada. Hona bete behar diren arauak:a) Egindako ikasketen edo prestakuntzaren mailari egokitutako praktika profesionala lortzeko bidea eman behar du lanpostuak. Estatu mailako eremu sektorialeko edo, halakorik ezean, lurralde-eremu txikiagorako hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu hori zein lanpostu edo lanbide-taldetan erabil daitekeen zehaztu ahal izango da.b) Kontratuaren iraupena ezin da izan sei hilabetetik beherakoa, ez eta bi urtetik gorakoa ere. Muga horien barruan, kontratuaren iraupena zehaztu dezakete Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboek eta, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialek, kontuan hartuta sektorearen ezaugarriak eta egin beharreko praktikak zeintzuk diren.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean.c) Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri bakarra dela bide, ezein langile egon ahal izango da bi urtetik gora, enpresa bakarrean edo gehiagotan, praktikako kontratuarekin.Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri desberdinak erabili arren ere, praktiketan kontratatutako langileak bi urtez hartu ahal izango dituzte, gehienez ere, enpresa bateko lanpostu jakin batean aritzeko.Artikulu honek dakartzan ondorioetarako, ez da titulazio berdintzat hartuko unibertsitate-ikasketei dagozkien graduak, masterrak eta, halakorik baldin badago, doktoretzak, salbu langileek dagokion goi-mailako titulua dutenean praktikak egiteko lehenengo kontratua egiten dutenerako.d) Hitzarmen kolektiboetan bestelakorik xedatu ezik, probaldia ezin izango da izan hilabetetik gorakoa, erdi-mailako titulua edo 1. edo 2. mailako profesionaltasun-egiaztagiria daukaten langileekin egindako praktikaldiko kontratuen kasuan; ez eta bi hilabetetik gorakoa, goi-mailako titulua edo 3. mailako profesionaltasun-egiaztagiria daukaten langileekin egindako praktikaldiko kontratuen kasuan.e) Hitzarmen kolektiboan praktikaldiko langileentzat finkatutako soldata izango da langile horrek jaso behar duena. Baina hitzarmenik ez badago, kontratua indarrean dagoen lehenengo edo bigarren urtean, praktikaldiko langileak ezin izango du jaso lanpostu bera edo antzeko beste bat betetzen duen langilearentzat hitzarmenez finkatutako soldataren ehuneko hirurogei edo hirurogeita hamabost baino gutxiago, hurrenez hurren.f) Kontratua amaitu eta gero, langileak enpresan jarraitzen badu, ezin izango da probaldi gehiagorik egin kontratatu berarekin, eta enpresako antzinatasunerako kontatuko zaio praktikaldiek iraundakoa.



DESGAITASUNEN BAT DUTENENTZAKO PRESTAKUNTZARAKO KONTRATUAK ETA ENPLEGUA 
SUSTATZEKO ALDI BATERAKOAK KONTRATU MUGAGABE HOBARIDUN BILAKATZEA 

Kolektiboa: 

– Lanbiden izena emanda egonik % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortua duten pertsonak.
– Langileak enplegua sustatzeko aldi baterako kontratu bat edo prestakuntza-kontratu bat (praktikaldikoa edo prestakuntzarako

eta ikaskuntzarakoa) eduki beharko du indarrean. Edozein unetan izango du mugagabe hobaridun bilakatzeko aukera.
– Aurreko 3 hilabeteetan beste enpresa batean lan-harreman mugagabea amaitu ez izana.
– Aurreko 24 hilabeteetan enpresarekin edo taldearekin harremanik eduki ez izana kontratu mugagabearen bitartez.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– 3.907 €ko diru-laguntza lanaldi osoko kontraturako. Lanaldi partzialeko kontratuetan, proportzionala.
– 43/2006 Legearen araberako Enplegua Sustatzeko Programaren hobariak kontratuaren indarraldian.

Desgaitasun larririk gabe Desgaitasun larriarekin 
Gizona<45 urte  4.500 €/urte 5.100 €/urte 
Emakumea<45 urte 5.350 €/urte 5.950 €/urte 
Gizona >45 urte  5.700 €/urte 6.300 €/urte 
Emakumea>45 urte 5.700 €/urte 6.300 €/urte 

– Kontratua lanaldi partzialekoa baldin bada, hobaria kalkulatuko da kontratuan adostutako lanaldiaren ehunekoa aplikatuz, % 30
gehituta eta zenbatekoaren % 100 gainditu gabe (hobariaren %=lanaldia+% 30).

– Sozietateen zergaren kuota osotik 9.000 € kentzea pertsona eta urte bakoitzeko, plantillan % 33tik % 65era bitarteko
desgaitasuna duten langileen batezbestekoa igotzeagatik. % 65eko eta hortik gorako desgaitasunetarako, 12.000 €ko kenkaria
pertsona eta urte bakoitzeko.

– Lanpostua egokitzeko, oztopoak kentzeko edo babes pertsonaleko baliabidez hornitzeko 901,52 eurora arteko diru-laguntzak.

Oharrak: 

– Ezarritako onurek, xede bererako ematen diren beste laguntza publiko batzuekin batera, ezingo dute muga hau gainditu:
hobaria ematen zaion kontratuari dagokion urteko soldataren kostuaren % 60.

– Bazter utzitako enpresak: Kontratu hobaridunak azkendu dituzten edo azkentzen dituzten enpresei, dela bidegabetzat aitortu
edo deklaratutako kaleratzeak, dela kaleratze kolektiboak tartean direla, ez zaie programa honetan ezarritako hobaririk
aplikatuko 12 hilabetez.

Aplikatzen den araudia: 

– 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa   ‒     43/2006 Legea, abenduaren 29koa. 
– 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa.  ‒  Azaroaren 27ko27/2014 Legearen 38. artikulua 

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Desgaitasun larria: Garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo adimen-desgaitasuna % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortuta; desgaitasun fisikoa edo zentzumenezkoa %65eko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortuta badute.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
38. artikulua. Kenkaria, desgaitasuna duten langileentzat enplegua sortzeagatik.1. Kuota osotik 9.000 euro kendu ahal izango dira gutxienez ehuneko 33ko eta gehienez ehuneko 65eko desgaitasuna duten langileen plantillaren batez bestekoa handitzeko pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak zergaldian kontratatuta, erreferentziatzat hartuta betiere aurreko aldian izaera bereko langileen batez besteko plantilla.2. Kuota osotik 12.000 euro kendu ahal izango dira gutxienez ehuneko 65eko desgaitasuna duten langileen plantillaren batez bestekoa handitzeko pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak zergaldian kontratatuta, erreferentziatzat hartuta betiere aurreko aldian izaera bereko langileen batez besteko plantilla.3. Artikulu honetan aurreikusitako kenkarirako eskubidea ematen duten kontratatutako langileak ez dira zenbatuko lege honen 102. artikuluan enplegua sortzeko araututako amortizazio-askatasunaren ondorioetarako.



Erretiroko eta txandako lan-kontratuak 



ERRETIRO ETA TXANDA KONTRATUAK 

INFO IINFO 

• Erretiro partzialeko egoerako aldi baterako kontratua………………………………………………………………….........

• Aldi baterako txanda-kontratua…………………………………………………………………………………………………………….

• Erretiro-adina aurreratzeagatiko aldi baterako ordezte-kontratua…………………………………….....................

ITZULI 
MENURA 



ERRETIRO PARTZIALEKO EGOERAKO ALDI BATERAKO KONTRATUA 

Ezaugarriak: 

– Ordeztutako pertsonak % 25etik % 50era bitarte murrizten du lanaldia (edo % 75eraino, baldin eta ordezten duena kontratu 
mugagabe batekin kontratatzen badute lanaldi osoan, edo % 85eraino, baldin eta dagoeneko indargabetuta dagoen 27/2011 
Legearen azken xedapenetan 12.2arekin bat egiteko aukera izan bazuen).

Kolektiboa: 

• Erretiro partziala hartzen duen langileak 60 urte izan beharko ditu, gutxienez. Gutxieneko adina honako hauen mende egongo da: 

– Mutualista bada: 60 urte beteta izatea.

– Mutualista ez bada, eta betiere 33 urte kotizatuta edukiz gero, gutxieneko adina mailaz maila aplikatuko da, 2013. urtetik 2027.

urtera bitarte: 61 urte eta 1 hilabete; 2014an: 61 urte eta 2 hilabete; etab.

– Mutualista ez bada, eta 27/2011 Legearen azken xedapenetan 12.2k eragiten badio: 61 urte beteta izatea.

• Erretiroa hartzeko aukera kotizatutako aldien arabera izango da:

‒ Benetan 33 urte kotizatu izana, orokorrean. 

‒ Benetan 30 urte kotizatu izana, 12.2 azken xedapena aplikagarria zaien pertsonen kasuan. 

‒ 25 urte, % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa duten pertsonen kasuan, 2013/01/01etik aurrera. 

• Era berean, erretiro partziala hartu aurreko azken urteetan, enpresan —gutxienez— sei urteko antzinatasuna eskatzen da.

• Erretiro-adin arruntetik aurrera erretiroa hartzen dutenen kasuan, ez da antzinatasunik eskatzen enpresan, eta gutxieneko

kotizazioaldia 15 urtekoa izango da. Horietatik 2 urte gertakaria jazo aurreko 15 urteen barruan egon beharko dira.

Oharrak: 

– Kontratu hori aurrera eramatea eta horri dagozkion ordainsariak bateragarriak izango dira Gizarte Segurantzak erretiro partziala

dela-eta langileari emandako pentsioarekin, eta lan-harremana amaitu egingo da erabateko erretiroa hartzen denean.

– Oraindik ere erretiratzeko adinera iritsi ez diren langileekin kontratu modu hori izenpetu ahal izateko, enpresak, aldi berean,

langabezian dagoen beste langile batekin edo enpresarekin iraupen jakineko kontratua daukan beste langile batekin kontratua

izenpetu beharko du, hain zuzen ere erretiro partziala hartuko duen langileak hutsik utziko duen lanaldia ordezteko. Kontratu-

mota hori erretiro-adinera iritsi eta partzialki erretiratutako langileak ordezteko ere erabili daiteke, eta txanda-kontratua

deituko zaio.

Aplikatzen den araudia: 

– Urriaren 23ko2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 12. artikulua.

– 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
12. artikulua. Lanaldi partzialeko lan-kontratuak eta txanda-kontratuak.1. Lan-kontratua lanaldi partzialekoa dela ulertuko da langileak eskainiko dituen zerbitzuak egunean, astean, hilean edo urtean ordu kopuru jakin batetik beherakoak baldin badira, hau da, ordu kopuru hori lanaldi osoan diharduen langile baliokideak duen lanaldikoa baino txikiagoa baldin bada.Aurreko paragrafoan xedatutakoari dagokionez, hauxe joko da «lanaldi osoko langile baliokidetzat»: enpresa eta lantoki berean lanaldi osoa duen langilea, lan-kontratu mota bera duena eta lan berdin-berdina edo antzekoa egiten duena. Enpresan ez badago lanaldi osoko langile baliokiderik, ezarri beharreko hitzarmen kolektiboan aipatzen den lanaldi osoa hartuko da erreferentziatzat edo, halakorik ezean, legez ezarrita dagoen gehieneko lanaldia. 2. Lanaldi partzialeko kontratua denbora-mugarik gabekoa edo iraupen mugatukoa izan daiteke, kontratu-mota hori erabiltzea legez onartuta dagoen kasuetan; prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua salbuespena da.3. Aurreko zenbakian aipatutakoa eragotzi gabe, lanaldi partzialeko kontratua denbora-mugarik gabekoa izango da lan finko eta aldizkakoak egiteko hitzartzen denean enpresaren ohiko jardueren barruan.4. Lanaldi partzialeko kontratuak ondorengo arauak bete beharko ditu:a) Lege honen 8.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratua, nahitaez, idatziz jaso beharko da. Egunean, astean, hilean edo urtean kontratatutako ordu arrunten kopurua agertu behar da kontratuan, baita haien banaketa ere, hitzarmen kolektiboan aurreikusitakoaren arabera.Eskakizun horiek ez badira betetzen, kontratua lanaldi osokoa dela pentsatuko da, non ez den aurkezten zerbitzuak partzialak direla erakusten duen bestelako frogarik.b) Lanaldi partzialeko kontratuaren arabera egunean lanaldi osoko kontratua duten langileek baino ordu gutxiago egin behar badira, eta lanaldi hori zatitua bada, eguneroko lanaldi horretan eten bakarra egin ahal izango da, non eta hitzarmen kolektiboan besterik esaten ez den.c) Lanaldi partzialeko langileek ezingo dute aparteko ordurik egin, salbu 35.3 artikuluak aipatzen dituen kasuetan.Ordu osagarriak artikulu honetako 5. zenbakian xedatutakoaren arabera egingo dira.Dena den, ordu arruntek eta ordu osagarriek —aurrez hitzartutakoak eta borondatezkoak barne— osatutako kopuruak ezingo du gainditu artikulu honetako 1. zenbakian lanaldi partzialerako zehaztutako legezko ordu-muga.Hartarako, lanaldi partzialeko langileen lanaldia egunean-egunean erregistratuko da, eta hilean behin guztizko kopurua kalkulatuko da. Soldataren ordainagiriarekin batera, langileari egindako ordu guztien laburpenaren kopia bat emango zaio hilero, eta bertan, ordu arruntak eta 5. zenbakian aipatutako ordu osagarriak jasoko dira.Enpresaburuak lanaldi-erregistroen hileroko laburpenak gorde beharko ditu, gutxienez lau urteko denbora-bitartean.Adierazitako erregistroaren eginbeharrak betetzen ez badira, izenpetutako kontratua lanaldi osokoa dela pentsatuko da, non ez den aurkezten zerbitzuak partzialak direla erakusten duen bestelako frogarik.d) Lanaldi partzialeko langileek lanaldi osoko langileek dituzten eskubide berak izango dituzte. Eskubide horien nolakotasunen arabera, lege-xedapenetan, erregelamenduzko xedapenetan eta hitzarmen kolektiboetan jaso beharko dira, modu proportzionalean, lanean emandako denbora-tartearen arabera.e) Lanaldi osoko lan bat lanaldi partzialeko lan bihurtzea, eta alderantziz, borondatezkoa izango da beti langilearentzat eta ezingo da inposatu alde bakarretik edo lan-baldintzen funtsezko aldaketa baten ondorioz 41.1.a) artikuluan aurreikusitakoaren babesean. Langileak bihurketa hori errefusatuko balu ere, ezingo da kaleratua izan eta ezingo zaio bestelako zehapenik edo ondorio kaltegarririk ezarri. Nolanahi ere, 51. eta 52.c) artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, neurriak har litezke ekonomia, teknika, antolaketa edo ekoizpeneko arrazoiengatik.Lanaldi partzialeko kontratua duen langileak bere borondatez lekuz aldatzeko aukera izan dezan, enpresaburuak hutsik dauden lanpostuen berri eman beharko die langileei, langileok lanaldi osoko lanpostuetatik lanaldi partzialekoetara aldatzeko edo alderantzikoa egiteko aukera izan dezaten, egin beharreko eskabidea eginda. Era berean, lanaldi partzialeko langileen lanaldia handitzeko balio dezake horrek. Hori guztia egin ahal izateko, hitzarmen kolektibo bidez ezarritako prozedurak bete beharko dira.Orokorrean, aurreko paragrafoan aipatzen diren eskabideak kontuan hartu beharko ditu enpresaburuak, ahal den neurrian behintzat. Eskabideari ezezkoa ematen baldin badio enpresaburuak, idatziz jakinarazi beharko dio langileari, eta ezezkoaren arrazoiak eman.



TXANDA-KONTRATUA 
Kolektiboa: 

– Lanbiden izena emandako langabea, edo, erretiro partziala hartu duen langilearen lanaldi murriztuaren zati bat ordezteko,
enpresarekin iraupen jakineko kontratua izenpetu duen langilea.

Iraupena: 

– Mugagabea izango da, edo erretiroa hartu arteko denboraren araberakoa. Adin hori betetzean erretiro partziala hartu duen
langileak enpresan jarraitzen badu, iraupen jakineko txanda-kontratua urtetik urtera luzatzeko aukera izango da, alderdiak
horretan ados jartzen badira.

– Erretiro-adin arruntaz geroztik erretiro partziala izanez gero, urtebeteko iraupena izango du, eta urtetik urtera luzatu ahal
izango da automatikoki.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala. (Gutxienekoa, ordeztutako langilearen lanaldi-murrizketaren berdina).

– Txanda-kontratuarekin sartutako langilearen ordutegiak ordeztutako langilearen ordutegia osatuko du, edo aldi berean bete
ahal izango da.

– Lanaldi- eta soldata-murrizketa % 75 izan badaiteke txanda-kontratua lanaldi osorako eta iraupen mugagabearekin izenpetzen
bada, eta langileak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean ezarritako baldintzak betetzen baditu, Gizarte
Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren arabera ordeztutako langileari dagokion erretiro-adin arruntera iristeko falta
zaion denborari bi urte gehitzearen ondoriozko iraupena izango du, gutxienez, txanda-kontratuak.

Pizgarriak: 

– Txanda-kontratua mugagabe bilakatuz gero, hobaria izan dezake. (ikus fitxa)

– Hasierako kontratu mugagabeek dagozkien hobariak izango dituzte dagokien kolektiboaren arabera, 43/2006 Legeari jarraikiz.
Hala badagokio, halaber, 3/2012 Legearen edo 11/2013 Legearen pizgarriei.

Oharrak: 

– Txanda-kontratua duen langilearen lanpostua ordeztutako langileak betetzen duen bera izango da, edo antzeko ezaugarriak
dituen beste bat; antzekoa esatean, ondorengoa ulertu beharko da: talde profesional bereko edo kategoria baliokideko
eginkizunak betetzen dituena.

– Kontratuaren indarraldian, langile ordezkatua erretiro aurreratu edo arrunterako adinera iritsi baino lehen, txanda-
kontratuarekin sartutako langilearen lan-uztea gertatuko balitz, enpresariak 15 egun naturaleko epean, langabezian dagoen edo
enpresarekin aldi-baterako kontratu bat duen beste langile batez ordeztu beharko du.

– Azkentzea: Betiere, ordeztutako langilearen erabateko erretiroa gertatzen den urteko aldia amaitzean.

Aplikatzen den araudia: 

– Urriaren 23ko2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 12. artikulua.

ITZULI 
AURKIBIDERA 

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
12. artikulua. Lanaldi partzialeko lan-kontratuak eta txanda-kontratuak.1. Lan-kontratua lanaldi partzialekoa dela ulertuko da langileak eskainiko dituen zerbitzuak egunean, astean, hilean edo urtean ordu kopuru jakin batetik beherakoak baldin badira, hau da, ordu kopuru hori lanaldi osoan diharduen langile baliokideak duen lanaldikoa baino txikiagoa baldin bada.Aurreko paragrafoan xedatutakoari dagokionez, hauxe joko da «lanaldi osoko langile baliokidetzat»: enpresa eta lantoki berean lanaldi osoa duen langilea, lan-kontratu mota bera duena eta lan berdin-berdina edo antzekoa egiten duena. Enpresan ez badago lanaldi osoko langile baliokiderik, ezarri beharreko hitzarmen kolektiboan aipatzen den lanaldi osoa hartuko da erreferentziatzat edo, halakorik ezean, legez ezarrita dagoen gehieneko lanaldia. 2. Lanaldi partzialeko kontratua denbora-mugarik gabekoa edo iraupen mugatukoa izan daiteke, kontratu-mota hori erabiltzea legez onartuta dagoen kasuetan; prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua salbuespena da.3. Aurreko zenbakian aipatutakoa eragotzi gabe, lanaldi partzialeko kontratua denbora-mugarik gabekoa izango da lan finko eta aldizkakoak egiteko hitzartzen denean enpresaren ohiko jardueren barruan.4. Lanaldi partzialeko kontratuak ondorengo arauak bete beharko ditu:a) Lege honen 8.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratua, nahitaez, idatziz jaso beharko da. Egunean, astean, hilean edo urtean kontratatutako ordu arrunten kopurua agertu behar da kontratuan, baita haien banaketa ere, hitzarmen kolektiboan aurreikusitakoaren arabera.Eskakizun horiek ez badira betetzen, kontratua lanaldi osokoa dela pentsatuko da, non ez den aurkezten zerbitzuak partzialak direla erakusten duen bestelako frogarik.b) Lanaldi partzialeko kontratuaren arabera egunean lanaldi osoko kontratua duten langileek baino ordu gutxiago egin behar badira, eta lanaldi hori zatitua bada, eguneroko lanaldi horretan eten bakarra egin ahal izango da, non eta hitzarmen kolektiboan besterik esaten ez den.c) Lanaldi partzialeko langileek ezingo dute aparteko ordurik egin, salbu 35.3 artikuluak aipatzen dituen kasuetan.Ordu osagarriak artikulu honetako 5. zenbakian xedatutakoaren arabera egingo dira.Dena den, ordu arruntek eta ordu osagarriek —aurrez hitzartutakoak eta borondatezkoak barne— osatutako kopuruak ezingo du gainditu artikulu honetako 1. zenbakian lanaldi partzialerako zehaztutako legezko ordu-muga.Hartarako, lanaldi partzialeko langileen lanaldia egunean-egunean erregistratuko da, eta hilean behin guztizko kopurua kalkulatuko da. Soldataren ordainagiriarekin batera, langileari egindako ordu guztien laburpenaren kopia bat emango zaio hilero, eta bertan, ordu arruntak eta 5. zenbakian aipatutako ordu osagarriak jasoko dira.Enpresaburuak lanaldi-erregistroen hileroko laburpenak gorde beharko ditu, gutxienez lau urteko denbora-bitartean.Adierazitako erregistroaren eginbeharrak betetzen ez badira, izenpetutako kontratua lanaldi osokoa dela pentsatuko da, non ez den aurkezten zerbitzuak partzialak direla erakusten duen bestelako frogarik.d) Lanaldi partzialeko langileek lanaldi osoko langileek dituzten eskubide berak izango dituzte. Eskubide horien nolakotasunen arabera, lege-xedapenetan, erregelamenduzko xedapenetan eta hitzarmen kolektiboetan jaso beharko dira, modu proportzionalean, lanean emandako denbora-tartearen arabera.e) Lanaldi osoko lan bat lanaldi partzialeko lan bihurtzea, eta alderantziz, borondatezkoa izango da beti langilearentzat eta ezingo da inposatu alde bakarretik edo lan-baldintzen funtsezko aldaketa baten ondorioz 41.1.a) artikuluan aurreikusitakoaren babesean. Langileak bihurketa hori errefusatuko balu ere, ezingo da kaleratua izan eta ezingo zaio bestelako zehapenik edo ondorio kaltegarririk ezarri. Nolanahi ere, 51. eta 52.c) artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, neurriak har litezke ekonomia, teknika, antolaketa edo ekoizpeneko arrazoiengatik.Lanaldi partzialeko kontratua duen langileak bere borondatez lekuz aldatzeko aukera izan dezan, enpresaburuak hutsik dauden lanpostuen berri eman beharko die langileei, langileok lanaldi osoko lanpostuetatik lanaldi partzialekoetara aldatzeko edo alderantzikoa egiteko aukera izan dezaten, egin beharreko eskabidea eginda. Era berean, lanaldi partzialeko langileen lanaldia handitzeko balio dezake horrek. Hori guztia egin ahal izateko, hitzarmen kolektibo bidez ezarritako prozedurak bete beharko dira.Orokorrean, aurreko paragrafoan aipatzen diren eskabideak kontuan hartu beharko ditu enpresaburuak, ahal den neurrian behintzat. Eskabideari ezezkoa ematen baldin badio enpresaburuak, idatziz jakinarazi beharko dio langileari, eta ezezkoaren arrazoiak eman.



ERRETIRO-ADINA AURRERATZEAGATIK ALDI BATERAKO ORDEZTE-
KONTRATUA 

(2013/1/1etik AURRERA INDARGABETU DA, 27/2011 LEGEAREN AZKEN XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRAREN ARABERA, AIPATUTAKO 
KASUETAN IZAN EZIK) 

Kolektiboa: 

– Lanbiden izena emandako langabea.

Iraupena: 

– Urte bat gutxienez. Erretiroa hartzen duen langileari gehienez urtebete faltako zaio erretiro-adin arrunta betetzeko.

Jardunaldia: 

– Osoa.

Pizgarriak: 

– Kontratuak mugagabe bilakatuz gero 50 langiletik beherako enpresetan, honako hobari hauek sortuko dira, 3 urtez: Gizonentzat 500
€/urte, eta emakumeentzat 700 €/urte.

– Kontratua mugagabe bilakatzearen ondoriozko hobaria langileari dagokion kolektiboaren arabera.

Oharrak: 

– Ordeztutako langilearen izena adierazi behar da.

– Kontratuak langile langabeen kontratazioa du helburu, erretiro-adin arrunta 65 urtetik 64ra aurreratzen duten pertsonak ordezteko.

– Indarreko edozein kontratazio modalitateren babesean egin daiteke kontratua, lanaldi partzialeko eta produkzioaren
gorabeherengatiko behin behineko modalitateetan izan ezik.

– Kontratua indarrean dagoen bitartean langilearen jarduna eteten bada, enpresak beste langile langabe batekin ordeztu beharko du
15 eguneko epean, kontratuaren gutxieneko iraupenera iristeko geratzen den denborarako, ezinbesteko kasuetan izan ezik.

– 65 urteko gutxieneko adina murrizteko koefizienteen aplikazioa aurreikusita dagoen egoeretan, koefiziente horiek 64 urte betetzean
aplikatuko dira.

Aplikatzen den araudia: 

– 1194/1985 Errege Dekretua.

– 27/2011 Legea, abuztuaren 1ekoa.

ITZULI 
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Beste lan-kontratu batzuk 



BESTELAKO LAN-KONTRATUAK 

IINFO 

• Familiaren etxeko zerbitzu kontratua………………………………………………………………………………………………………………….........

• Aldi baterako kontratua ikerketa zientifikoko eta teknikoko proiektu espezifiko bat egiteko………………….......................

• Espetxeetan zigorra betetzen ari direnentzako kontratua…………………………………………………………………………………….......

• Talde-laneko kontratua……………………………………………………………………………………………………………………………….................

• Goi Zuzendaritzaren kontratua………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Doktoratu aurreko kontratua (prestakuntzan doktoratu aurreko ikertzaileak)……………………………………………................

• Espainiako zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-sistemara sartzeko aldi baterako kontratua……………………………..……

• Prestakuntza egiten ari diren ikertzaileentzako aldi baterako kontratua…………………………………………………..……………...

• Aldi baterako kontratua adingabe-zentroetan barneratze-neurrien eraginpean dauden adingabe eta gazteentzat…..

ITZULI 
MENURA 



FAMILIA-ETXEKO ZERBITZUAREN KONTRATUA 

(IKUS LANBIDEREN WEBGUNEAN ARGITARATUTAKO HONAKO DOKUMENTU HAU: “ETXEKO LANGILEEN ARAUTZEA”) 

Definizioa: 

Familiaren etxeko zerbitzuaren lan-harreman berezitzat jotzen da etxearen titularrak, enplegu-emaile gisa, eta langileak, 

titularraren mendean eta kontura, familiaren etxeko eremuan zerbitzu ordainduak ematen dituen langileak itundutakoa.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Iraupena: 

‒  Mugagabea edo aldi baterakoa. 

Pizgarriak: 

• % 20ko murriztapena aplikatuko zaie familiaren etxeko zerbitzuak ematen dituzten eta sistema berezi horretan sartzen diren

pertsonak kontratatzearen ondoriozko kotizazioei, baldin eta kotizatzeko betebeharra 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera hasi

bada.

• Familia ugarien kasuan, hobari batekin zabalduko da % 20ko murriztapena hori, % 45era iritsi arte, betiere, etxeko langileek

zerbitzuak modu esklusiboan ematen badituzte eta bi aurreko ahaideek (edo ahaideak guraso bakarreko familien kasuan)

etxetik kanpo norberaren edo besteren kontura lan egiten badute edo lan-ezintasuna baldin badute. Kategoria bereziko

familia ugarien kasuan, ez da beharrezkoa izango bi gurasoek etxetik kanpo gauzatzea ordaindutako lana.

Hobaria etxeko unitate bakoitzeko zaintzaile bati besterik ez zaio emango.

• 29/2012 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, indarreko legeriak etxeko langileentzat

aitortutako kotizazio-onurak ez dira aplikatuko baldin eta enplegu-emaile bakoitzeko hileko 60 ordutik beherako zerbitzuak

ematen dituzten etxeko langileek beren gain hartzen badute Etxeko Langileentzako Sistema Bereziaren kokapen-, kotizazio- 

eta bilketa-alorretako betebeharrak betetzea.

Kontratuaren ezaugarriak 

Aplikatzen den araudia:   

• 27/2011 Legearen 39. xedapen gehigarria eta xedapen iragankor bakarra(abuztuaren 1eko legea).

• 1620/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa.

• 29/2012 Errege Lege Dekretuaren 2. xedapen gehigarria.
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Zuzenean, Lanbideren bidez edo behar bezala baimendutako enplegu-agentzien bidez kontratatuko da langilea eta erabat bermatuko zaio berdintasun eta diskriminaziorik ezaren printzipioa.-	Lan-harremanak ≥4 astekoak direnean, idatzizko kontratua formalizatuko da; >4 astekoak direnean, kontratuaren funtsezko alderdiei buruzko informazioa jaso beharko du langileak, baldin eta idatziz jasotako lan-kontratuan horiek agertzen ez badira; izan ere, alderdi orokorrez gain (aldeen identifikazioa, soldata, lanaldia, etab.), hauek zehaztuko dira:        •	Gehienez ere, 2 hilabetekoa izango den probaldia hitzartu daiteke idatziz. Horretan, enplegatzaileak eta etxeko enplegatuak nork bere prestazioak bete beharko dituzte, eta edozein aldek eskubidea izango du lan-harremana eteteko, 7 eguneko gehieneko aurreabisu-epea errespetatuta.       •	Gauzazko soldata-prestazioak, halakorik egongo dela adostu bada (soldata-prestazioen ≤% 30.        •	Hitzartutako presentzia-denboren iraupena eta banaketa, baita horiek ordaintzeko edo konpentsatzeko sistemak ere.       •	Gutxienez bermatzen da eskudirutan ordainduko dela urteari dagokion lanbide arteko gutxieneko soldata. Zenbateko horretara iritsi ezean, ezingo da deskonturik egin gauzazko ordainketa, mantenu edo ostatuarengatik.Soldata horrek lanaldi osoa hartuko du erreferentziatzat; lanaldia laburragoa izanez gero, hainbanatuta jasoko da. Urtean, aparteko bi ordainsari jasotzeko eskubidea edukiko du langileak, lanbide arteko gutxieneko soldata jasotzea bermatuz, urte osoa kontuan hartuta.        •	Orduka lan egiten duten kanpo-araubideko langileek ordainsari globala jasoko dute lan egindako orduen arabera, ordainsari-kontzeptu guztiak barne hartuko dituena (lan egindako denboraren araberako soldata, gehi asteko atsedenaren, oporren eta aparteko ordainketen zati proportzionalak).      •	Soldata-egiaztagiria emango zaio langileari, aldeek adostutako baldintzetan.        •	Asteko gehieneko lanaldia 40 lanordukoa izango da, kalterik egin gabe alde enplegatzaileak eskatu eta bi aldeek adosten dituzten presentzia-denborei. Bi aldeek adostuko dituzte presentzia-denboren iraupena eta ordainsaria edo konpentsazioa; gehienez ere, astean, batez beste, 20 ordukoak izango dira hilabeteko epean, salbu eta aldeek atsedenaren baliokide diren aldiekin konpentsatzea adosten badute. Ordu arruntei dagokien ≥ ordainsaria izango da.-	Lanaldi baten amaieraren eta hurrengoaren hasieraren artean gutxienez 12 orduko atsedena egon beharko da. Hamar ordura gutxitu daiteke, etxeko langilea barne-moduan kontratatua bada, eta 12 ordura iritsi arteko denbora gehienez 4 asteko aldietan konpentsatuko da. -	Barne-langileak gutxienez bi ordu izango ditu egunero, otordu nagusiak egiteko. Denbora hori ez da lanordu gisa hartzen, baizik eta atseden gisa. Asteko atsedena elkarren segidako 36 ordukoa izango da. Arau orokor gisa, larunbat arratsaldea edo astelehen goiza eta igande osoa hartuko ditu.- Urteko oporraldia 30 egun naturalekoa izango da. Bi aldi edo gehiagotan zatitu daiteke, baina horietako bat gutxienez elkarren segidako 15 egunekoa izan beharko da. Oporraldien inguruko adostasunik egon ezean, enplegatzaileak hamabost egun finkatu ditzake, familia-beharrekin bat etorriz, eta gainerakoak enplegatuak aukeratuko ditu, nahi bezala. Hasiera baino 2 hilabete lehenago jakinarazi beharko dira data horiek. Oporraldietan, etxeko langileak ez du familiaren etxean edo familia edo horren kideren bat joaten den lekuan bizitzeko beharrik izango. Enplegatuak gainerako langileentzat aurreikusitako jaiak eta baimenak baliatzeko eskubidea izango du.-	Diziplinazko kaleratzeen kasuan, Langileen Estatutuan aurreikusitako arrazoien jakinarazpen idatzia.-	Bidegabekotzat jotako kaleratzeen kasuan, honelako kalte‑ordainak: 20 egun natural/urtea (12 hilabete gehienez).-	Enplegatzaileak atzera egiteagatik azkentzen bada, idatziz jakinarazi beharko da 20 egun lehenago, prestazioa >urte 1-ekoa balitz, eta 7 gainerako kasuetan. Kalte-ordaina: 12 egun natural/urtea (≥2012/1/1) (6 hileko kuoten muga), eskudirutan. Enplegatzaileak, aurreabisuaren ordez, epe horretako ordainsariei dagozkien kalte-ordaina eman dezake.- 2012/1/1, Gizarte Segurantzako etxeko langileen araubide berezia Araubide Orokorrean sartuta dago, sistema berezi gisa.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Hogeita hemeretzigarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzako etxeko langileen araubide berezia Araubide Orokorrean sartzea.1. Gizarte Segurantzako etxeko langileen araubide berezia Araubide Orokorrean sartuta geldituko da 2012ko urtarrilaren 1etik; horretarako, sistema berezi bat ezarriko da langile horientzat, xedapen honetan adierazitako terminoetan eta irismenarekin, eta erregelamenduz ezarritako berezitasunekin. 2. Etxeko langileen araubide berezian, Gizarte Segurantzako kotizazioa baldintza hauen arabera egingo da:a) Kotizazio-oinarriak kalkulatzea.1. 2012an kontingentzia arruntengatiko eta profesionalengatiko kotizazio-oinarriak eskala honi jarraikiz kalkulatuko dira, etxeko langileek jasotako ordainsariaren arabera: Kotizazio-oinarrien hileko ordainsari-tartea   1.- Gehienez 74,83 €/hilean 90,20 €/hilean.  2. 74,84 €-tik/hilean 122,93 €-ra bitartean/hilean. 98,89 €/hilean.  3. 122,94 €-tik/hilean 171,02 €-ra bitartean/hilean. 146,98 €/hilean.  4. 171,03 €-tik/hilean 219,11 €-ra bitartean/hilean. 195,07 €/hilean.  5. 219,12 €-tik/hilean 267,20 €-ra bitartean/hilean. 243,16 €/hilean.  6. 267,21 €-tik/hilean 315,30 €-ra bitartean/hilean. 291,26 €/hilean.  7. 315,31 €-tik/hilean 363,40 €-ra bitartean/hilean. 339,36 €/hilean.  8. 363,41 €-tik/hilean 411,50 €-ra bitartean/hilean. 387,46 €/hilean.  9. 411,51 €-tik/hilean 459,60 €-ra bitartean/hilean. 435,56 €/hilean.  10. 459,61 €-tik/hilean 597,70 €-ra bitartean/hilean. 483,66 €/hilean.  11. 507,71 €-tik/hilean 555,80 €-ra bitartean/hilean. 531,76 €/hilean.  12. 555,81 €-tik/hilean 603,90 €-ra bitartean/hilean. 579,86 €/hilean.  13. 603,91 €-tik/hilean 652,00 €-ra bitartean/hilean. 627,96 €/hilean.  14. 652,01 €-tik/hilean 700,10 €-ra bitartean/hilean. 676,06 €/hilean.  15.- Gehienez 700,11 €/hilean. 748,20 €/hilean.  Aurreko eskalako kotizazio-oinarriak handituko dira 2012ko Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean agertutako hazkundea Araubide Orokorrari kotizatzeko gutxieneko oinarria handitzen den proportzio berean.2. Tarte berri bat ezarri da eskalan (16.), 2013an, Erregimen Orokorreko ekitaldi horretako gutxieneko oinarria baino handiagoak diren ordainsarietarako; 16. tarte horren kotizazio-oinarria 15. tarteari dagokiona izango da, 100eko 5ean areagotuta.3. 2013tik 2018ra arte, eskalako kotizazio-oinarriak urte horietan lanbide arteko Araubide Orokorrari kotizatzeko gutxieneko oinarria handitzen den proportzio berean eguneratuko dira, salbu 16. tarte horren kotizazio-oinarria, 15. tarteari dagokiona izango baita, 100eko 5ean areagotuta.4. 2019tik aurrera, kontingentzia arruntei eta profesionalei dagozkien kotizazio-oinarriak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 109. artikuluak xedatutakoaren arabera zehaztuko dira (ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuta), kotizazioa izan gabe legez ezarritako gutxieneko oinarria baino txikiagoa.b) Aplikatu beharreko kotizazio-tasak.1. Kontingentzia arruntei dagokien kotizaziorako, a) letran adierazitakoaren arabera dagokion kotizazio-oinarriaren gainean hauek aplikatuko dira:2012an, ehuneko 22 izango da kotizazio-tasa, eta, horretatik, ehuneko 18,30 enplegatzailearen kontura izango da eta ehuneko 3,70 enplegatuaren kontura.2013tik 2018ra arte, kotizazio-tasa urtero handituko da 0,90 portzentaje-puntu, eta, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean, zenbatekoa eta banaketa finkatuko dira enplegatzailearen eta enplegatuaren artean.2019tik aurrera, orokorrean ezarriko dira kotizazio-tasa eta enplegatzailearen eta enplegatuaren arteko banaketa, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean Gizarte Segurantzako Araubide Berezirako.2. Laneko kontingentziak kotizatzeari dagokionez a) letran adierazitakoaren arabera dagokion kotizazio-oinarriaren gainean, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian onartutako primen tarifan zehaztutako kotizazio-tasa aplikatuko da. Zenbateko hori enplegatzaileak ordaindu beharko du, oso-osorik.c) Familia ugarietan zaintzaileak kontratatzeagatik, Gizarte Segurantzako kuoten hobaria aplikatuko da legeak ezarritako baldintzetan eta irismenarekin, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari dagokionez.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Xedapen iragankor bakarra. Familia-etxean zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsonen kotizazioak murriztea.2012, 2013 eta 2014 ekitaldietan, % 20ko murrizketa aplikatuko zaie familia-etxean zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsonen kontratazioek sortutako kotizazioei, baldin eta lege honen hogeita hemeretzigarren xedapen gehigarriak aipatu sistema berezian sartuta geratzen badira eta, betiere, kotizatzeko beharra hasi bada Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartu eta gero. Familia ugarien kasuan, kuoten murrizketa 100eko 45era iritsi arte zabalduko da, hobari baten bidez, Erregimen Berezi horretan aplikatzen diren murrizketa eta hobarien baldintzetan.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Bigarren xedapen gehigarria. Onurak baztertzea Etxeko Langileentzako Sistema Bereziko kotizazioan.Indarrean dauden legeek etxeko enplegu-emaileen alde aitortutako kotizazio-onurak ez dira aplikatuko, baldin eta hilean enplegu-emaile bakoitzeko gehienez 60 orduz jarduten duten langileek sistema berezi horretan kokatzeko, kotizatzeko eta biltzeko betebeharrak haien gain hartzen badituzte, betiere artikulu hauetan aurreikusitakoaren arabera: urtarrilaren 26ko 84/1996 Errege Dekretuak onetsi duen Gizarte Segurantzan enpresak inskribatzeari eta langileen afiliazioari, altei, bajei eta datu-aldaketei buruzko erregelamendu orokorraren 43.2 artikulua, eta abenduaren 22ko 2064/1995 Errege Dekretuak onartutako Kotizazioari buruzko Gizarte Segurantzako beste eskubide batzuen kotizazioari eta likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 34 bis artikulua.



IKERKETA ZIENTIFIKO ETA TEKNIKOKO PROIEKTU ESPEZIFIKO BAT EGITEKO LAN-
KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– Ikertzaile edo teknikariak.

Iraupena: 

– Lan edo zerbitzu jakina (ikus fitxa), lan edo zerbitzuko kontratuaren gehieneko iraupena aplikatu beharrik gabe.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Oharrak: 

– Kontratu horiek egin ditzakete administrazio publikoetako ikerketako erakunde publikoek; unibertsitate publikoek, besteak

beste ikertzaileak kontratatzea xede duten funtsak jasotzen badituzte, edota I+G+b programa propioak garatzeko, ekainaren

1eko 14/2011 Legearen hamalaugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako Estatuko Administrazio Orokorreko erakundeetako

batek.

Aplikatzen den araudia: 

– Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 15. artikulua.

– 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa.

– 2720/1998 Errege Dekretua, abenduaren 18koa.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
15. artikulua. Kontratuaren iraupena.1. Lan-kontratua mugagabea edo aldi baterako itundu ahal izango da.Iraupen mugatuko kontratuak kasu hauetan egin ahal izango dira:a) Langilea lan edo zerbitzu jakin batzuk aurrera eramateko kontratatzen denean, enpresako jardueraren barruan autonomia eta berezko ezaugarriak izanik, eta lana bukatzeko epea, nahiz eta denboran mugatuta egon, iraupen jakin gabekoa baldin bada. Kontratu horiek ezin dute iraun hiru urte baino gehiago, beste hamabi hilabete gehiagoz luza badaitezke ere, Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboaren edo, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialaren bidez. Epe horiek amaitzen direnean, langileak enpresako langile finkoak izango dira.Estatuko hitzarmen kolektibo sektorialetan eta maila apalagokoetan, horien barruan direla enpresa hitzarmenak ere, enpresaren ohiko jardueraren barruan ezaugarri berezia duten lanak edo eginkizunak zehaztu ahalko dituzte, kontratu mota horiekin bete badaitezke.b) Merkatuaren gora-beheren eraginez eta zereginak metatu edo eskabide larregi izatearen eraginez, halako kontratuak egitea beharrezkoa denean, nahiz eta aipatutako lan guztiok enpresaren ohiko jarduerakoak izan. Halako kasuetan, sei hilabeteko iraupena izan dezakete kontratuek gehienez ere, hamabi hilabeteko aldian, egoera horiek sortzen direnetik kontatzen hasita. Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboen eta, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu-mota horien gehieneko iraupena eta horiek egin ahal izango diren sasoia aldatu ahalko dira, dena delako egoera gertatzeko garai batzuetan izaten den joera kontuan izanda. Kasu horretan, kontratu horretaz baliatzeko gehieneko denbora-tartea hemezortzi hilabetekoa izango da, eta kontratua ezin izango da izan epe horren hiru laurdeneko epea baino luzeagoa; gehieneko muga hamabi hilabetekoa izango da.Egindako kontratua legez ezarritako gehieneko muga edo konbentzioz ezarritako muga baino laburragoa bada, hura luzatu ahal izango da bi aldeek hala erabakitzen badute, behin bakar batez. Dena den, kontratuak ezin izango du gehieneko muga baino gehiago iraun.Hitzarmen kolektiboetan, behin-behineko langileak zein jardueratarako kontrata daitezkeen zehaztu ahal izango da, eta horrekin batera, irizpide orokor batzuk ere jarri ahal izango dira kontratu-mota hori dutenen eta plantilla osoaren artean, oreka egokiari eutsi ahal izateko.c) Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko denean, betiere, lan-kontratuan zehaztuta uzten bada zein den ordezkatuaren izena, eta zein izan den ordezkatzeko arrazoia.2. Langileak kontratatzeko modua edozelakoa izanda ere, langile finko bihurtuko dira legez probaldirako finkatu zitekeen epearen bestekoa igaro ondoren Gizarte Segurantzan alta eman gabe daudenak, kontrataturiko jardueren edo zerbitzuen izaerak berak zerbitzuok denbora baterako iraupena zutela argi erakusten duenean izan ezik; horrez gain, ez dute indarrik galduko zuzenbidez ezar daitezkeen gainerako erantzukizunek.3. Lege-iruzurrez itundutako aldi baterako kontratuak denbora-mugarik gabeko kontratutzat hartuko dira.4. Artikulu honetan aurreikusitako moduan, denbora jakin baterako kontratu-moduen arabera egindako kontratuen berri eman behar diete enpresaburuek enpresako langileen legezko ordezkariei, legearen arabera kontratuon oinarrizko kopia bat ematera derrigortuta ez daudenean.5. Artikulu honen 1.a), 2 eta 3. paragrafoetan jartzen duenari ezer kendu gabe, langile hauek ere langile finko bihurtuko dira: hogeita hamar hilabeteko epean hogeita lau hilabete baino denbora gehiago kontrataturik egon baldin badira, enpresa berean edo enpresa-talde berean, berdin dio lanpostu berean edo ezberdinetan, aldi baterako bi kontraturen edo gehiagoren bidez, zuzenean edo aldi baterako lanerako enpresetatik etorrita, eta berdin dio epe jakineko kontratuak mota berekoak edo ezberdinekoak izan dituen.Enpresa-ondorengotza edo -subrogazioa gertatzen denean ere, legez edo konbentzioz zehazturik dagoen bezala gertatzen bada, aurreko lerrokadan jartzen duen hori aplikatuko da.Jarduera bakoitzaren berezitasunak eta lanpostuaren ezaugarriak kontuan hartuta, negoziazio kolektiboak betekizunak ezarriko ditu, iraupen jakineko kontratu gehiegi egitea saihesteko, noiz eta kontratu horiek egiten direnean langile desberdinekin, aurretiaz izaera bereko kontratuekin betetako lanpostuei begira, jarraitasunik gabe edo jarraitutasunarekin; halako kontratuen artean egongo dira aldi baterako laneko enpresekin egindako lagatze-kontratuak ere.



ESPETXEETAN ZIGORRA BETETZEN ARI DIRENENTZAKO KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– Espetxeetako zigortuak.

Iraupena: 

– Mugagabea edo aldi baterakoa.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Pizgarriak: 

– Langabezia, lanbide-heziketa eta Soldatak Bermatzeko Funtsa baterako bilketako kontzeptuengatiko kotizazioen % 65.

Oharrak: 

– Espetxeetako Lan eta Prestazioen Erakunde Autonomoaren mende dauden espetxe-erakundeentzat.

– Era berean, langile horientzat zehaztuko diren gertakari arruntengatiko enpresa-kuotei aplikagarriak izango zaizkie laneratzeko

zailtasun bereziak dituzten langileak kontratatzeko emango diren hobari orokorrak; ez zaizkie aplikatuko, ordea, lan-harreman

berezietarako ezar daitezkeen bazterketak. Lan-harreman berezietarako ezarrita egon daitezkeen edo ezartzen diren hobariak

aplikagarriak diren kasuetan, onuragarriagoak direnak aukeratuko dira.

Aplikatzen den araudia: 

– 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa.

– Urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren

23. xedapen gehigarria.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Hogeita hirugarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzako eta batera biltzeko ekarpenen hobariak izaera bereziko zenbait lan-harremanetan, eta zenbait esparru geografikotako langileentzako murrizketak.1. Espetxe lana eta Enplegu prestakuntza izeneko zuzenbide publikoko estatu-erakundea den organismo autonomoak edo autonomia erkidegoko organo baliokideak, eta espetxeetan lan-jarduerak egiten dituzten zigortuek eskubidea izango dute haiei dagozkien kotizazioen % 65eko hobaria izateko, langabeziaren baterako bilketagatik, lanbide-heziketagatik eta Soldatak Bermatzeko Funtsagatik.Orobat, langile horientzat ezartzen diren kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotei aplikatuko zaizkie lanerako zailtasun bereziak dituzten langileak kontratatzean ematen diren hobari orokorrak, eta ez zaizkie aplikatuko izaera bereziko lan-harremanetarako ezar daitezkeen bazterketak. Lan-harreman berezietarako ezarrita egon daitezkeen edo ezartzen diren hobariak aplikagarriak diren kasuetan, onuragarriagoak direnak aukeratuko dira.Adingabeen Erantzukizun Penala Arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren aplikazio-eremuan barne hartutako adingabeen lan izaera bereziaren gaineko harremanaren alderdiek aukera izango dute aurreko bi paragrafoetan aipaturiko hobarien onurak izateko.Xedapen honetan aurreikusitako hobariak Enplegu Institutu Nazionalean dagokion aurrekontu-sailaren kontura finantzatuko dira, Soldatak Bermatzeko Funtsaren ekarpenari dagozkionak izan ezik, horiek organismo horren beraren aurrekontutik finantzatuko baitira.Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak erabakiko ditu talde horren kotizazio-oinarriak, ekitaldi bakoitzerako aurrekontuen legeak ezarritako gehienezko eta gutxieneko mugen barruan, haren ezaugarri bereziak kontuan hartuz; oinarriak ezin izango dira, inoiz, lanaldi partzialeko kontratuetarako zehaztutako gutxieneko oinarriak baino apalagoak izan.2. Enpresaburuek (salbu administrazio publikoa eta sektore publikoko erakunde, organismo eta enpresak), sektore jakin batzuetan badihardute, Ceutan eta Melillan (nekazaritza, arrantza eta akuikultura; industria –energia eta ura izan ezik–; merkataritza; turismoa; ostalaritza eta gainerako zerbitzuak –aireko garraioa, eraikinen eraikuntza, finantza- eta aseguru-jarduerak eta higiezinen jarduerak izan ezik–), aipatu lurraldeetan kokatutako lan-zentroetan lan egiten duten langileei dagokienez, % 50eko hobaria izango dute kontingentzia arruntengatik Gizarte Segurantzari ordaintzen dizkioten kuotetan, baita langabeziaren baterako bilketagatik, lanbide-heziketagatik eta Soldatak Bermatzeko Funtsagatik ordaintzen dizkiotenetan ere.Orobat, Norberaren Konturako Langile edo Autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian sarturiko langileek, Ceuta eta Melillako hirietan bizi eta aurreko paragrafoan deskribaturiko sektoreetan sailkaturiko jardueretan aritzen badira, eskubidea izango dute % 50eko hobaria izateko Gizarte Segurantzako kontingentzia arruntengatiko kuotetarako egiten dituzten ekarpenetan. Aurreko paragrafoetan aurreikusitako hobariak inplementatuko eta eraginkortasunez aplikatuko dira, urratsez urrats, arauaren indarraldiaren lehenengo hiru urteetan. Lehen urtean, ehuneko 43 izango da; bigarren urtean, ehuneko 46; eta hirugarren eta hurrengo urteetan, ehuneko 50.



TALDE-LANEKO KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– Bere osotasunean hartutako langile talde batekin egindako kontratua.

Iraupena: 

– Mugagabea edo aldi baterakoa.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Oharrak: 

– Kide bakoitzaren aurrean enpresaburuak ez du berez dagozkion eskubide eta betebeharrak izango.

– Taldeburuak beteko du taldea osatzen duten kideen ordezkaritza, eta berak izango du ordezkaritza horri dagozkion eginkizunen

erantzukizuna.

– Kontratua ahozkoa edo idatzizkoa izan daiteke.

– Kontratua Lanbideri jakinaraziko zaio 10 eguneko epean, eta, ahozkoa bada, kontratua egin izana epe berean jakinaraziko da.

Aplikatzen den araudia: 

– 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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GOI-ZUZENDARITZAKO LAN-KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– Goi-zuzendaritzako langileak izango dira enpresaren titulartasun juridikoari dagozkion botereak gauzatzen dituztenak, haren

xede orokorrei dagozkionak, botere horiek autonomiaz eta erantzukizun osoz gauzatuz, eta kontuan hartuta titulartasun hori

duen dagokion pertsonak edo erakundearen gobernuko eta administrazioko goi-mailako organoek zuzenean emandako

aginduek soilik mugatuko dituztela botere horiek.

Iraupena: 

– Mugagabea edo aldi baterakoa.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Oharrak: 

– Idazki batean jasoko da, eta bi ale egingo dira, bat alde kontratatzaile bakoitzeko. Idatzizko ituna izan ezean ulertuko da langilea

goi-zuzendaritzako langilea dela baldin eta Langileen Estatutuaren 8.1. artikuluko egoerak ematen badira eta prestazio

profesionala 1382/1985 Errege Dekretuaren 1.2. artikuluan zehaztutakoarekin bat badator.

– Probaldi bat ituntzeko aukera izango da, gehienez ere 9 hilabetekoa, baldin eta iraupena mugagabea bada.

– Atzera egin gabe amaitzen bada probaldia, ondorio osoak izango ditu kontratuak, eta langileak enpresan duen antzinatasunean

zenbatuko da probaldiko zerbitzuak betetzen egindako denbora.

– Alderdiek adostutako iraupena izango du lan-kontratuak.

– Lanaldia, ordutegiak, jaiak eta baimenak eta oporrak kontratuaren klausuletan ezarriko dira, betiere langilearen kargura

dakartzaten prestazioak nabarmen gainditzen ez badituzte dagokion eremu profesionalean ohikoak direnak.

Aplikatzen den araudia: 

– 1382/1985 Errege Dekretua, abuztuaren 1ekoa.

ITZULI 
AURKIBIDERA 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-17006
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-17006
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-17006
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-17006
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-17006
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-17006
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-17006


DOKTORATU AURREKO KONTRATUA (PRESTAKUNTZAN DOKTORATU 
AURREKO IKERTZAILEAK) 

Kolektiboa: 

– Lizentziadunak, ingeniariak, arkitektoak, gutxienez 300 kredituko unibertsitate-gradua dutenak edo unibertsitate-masterdunak.

Iraupena: 

– Urtebete edo gehiago iraungo du, eta urteko aldietarako luzatu daiteke, doktorego-programaren batzorde akademikoak aldeko

txostena ematen badu. Ezin izango du inoiz 4 urtetik gorako iraupena eduki (desgaitasunen bat duten pertsonen kasuan,

gehienez 6 urte).

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Ordainsaria: 

– Ordainsaria ezingo da izan bere aplikazio-esparruko hitzarmen kolektiboetan kategoria baliokideetarako ezarritako soldataren

% 56 baino txikiagoa izan lehenengo bi urteetan, % 60 baino txikiagoa hirugarrenean, eta % 75 baino txikiagoa laugarrenean.

Ezin izango da izan, halaber, lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa.

Pizgarriak: 

      −        Kontratu horrek eskubidea emango du kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotaren % 30eko murrizketa izateko, kontratua 

indarrean dagoen bitartean. 

Oharrak: 

– Unibertsitate publikoa edo ikertze-unitatearen ikerketa-erakunde titularra; doktorego-programa onartzeko idazkiarekin batera

joango da.

Aplikatzen den araudia: 

– Ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 21. artikulua eta 18. xedapen gehigarria.

– 2720/1998 Errege Dekretua, abenduaren 18koa.

– Urriaren 23ko2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 15. artikulua.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
21. artikulua. Doktorego aurreko kontratua.Betekizun hauen arabera egingo dira doktorego aurreko kontratu-motan hartutako lan-kontratuak:a) Kontratuaren xedea ikerketa-lanak egitea izango da, proiektu zehatz eta berri baten barruan; lizentziadun, ingeniari, arkitekto edo, gutxienez, 300 ECTS (European Credit Transfer System) dituen unibertsitateko graduatu tituluen jabe direnek edo unibertsitateko masterra edo baliokidea dutenek gauzatuko dute, baldin eta doktorego-programan onartu badituzte. Langile horiek prestakuntza egiten ari diren doktoratu aurreko ikertzaile gisa hartuko dira.b) Idatziz formalizatuko da, prestakuntza egiten ari den doktoratu aurreko ikertzailearen (langile gisa) eta unibertsitate publikoaren edota ikerketa-unitatearen titularra den ikerketa-erakundearen (enplegatzaile gisa) artean. Kontratuari doktorego-programa horretarako onarpen-idazkia erantsiko zaio, programa horren arduradun den unitateak edo, hala badagokio, doktorego edo graduondoko eskolak igorritakoa izan beharko dena.c) Kontratua iraupen mugatukoa izango da, eta lanaldi osorako.Kontratuek urtebete iraun behar dute gutxienez, eta lau urte iraun dezakete gehienez. Kontratuek lau urte baino gutxiago irauten badute etengabe luza ahalko dira; baina, ezingo du iraun urtebete baino gutxiago. Doktorego-programaren batzorde akademikoak edo doktorego eskolak, hala behar izanez gero, urtero ebaluatzen du prestakuntza jasotzen ari den doktoratu aurreko ikertzailearen jarduera, programan iraun bitartean; dena dela, kontratua desegin daiteke ebaluazio hura gainditzen ez bada.Hala ere, desgaitasuna duen pertsona batekin hitzartzen denean kontratua, sei urteko iraunpena eduki dezake gehienez ere, luzapenak barne; horretarako, kontuan hartuko dira ikerketa-jardueraren ezaugarriak eta jarduerak dituen mugen gradua.Enpresa berak edo beste batek ezin izango du langilea modalitate berdinean kontratatu, lau urtez baino gehiago, luzapenak ere kontuan hartuta, salbu desgaitasuna duten pertsonen kasuan aurreko paragrafoan adierazita; izan ere, haientzat ez da izango sei urte baino handiagoa.Aurreko paragrafoan ezarritakoa alde batera utzi gabe, modalitate horretan kontratatzeagatik, geratzen zaion denbora lau urte igaro arte gehienez, edo sei urte desgaitasuna duten pertsonen kasuan, urtebete baino gutxiagokoa bada, kontratua edo haren luzapena hitzartu daiteke kasu bakoitzean geratzen den denbora-eperako.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa edo harrera, edoskitzealdiko arriskua edota aitatasuna gertatzean.d) Ordainsaria ezingo da izan aplikazio-esparruko hitzarmen kolektiboetan kategoria baliokideetarako ezarritako soldataren % 56 baino txikiagoa lehenengo bi urteetan, % 60 baino txikiagoa hirugarrenean, eta % 75 baino txikiagoa laugarrenean. Era berean, ezin da izan urtero ezarritako lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bateginaren 27. artikuluaren arabera.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
Hemezortzigarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantza doktorego aurreko kontratuan.Kontingentzia arruntengatik, Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren % 30eko murriztapena ezartzen da legearen 21. artikuluan ezarritako doktorego aurreko kontratu-motan hartutako ikertzaileari dagokion kotizazioan, eta Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrari lotuta geratuko da.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
15. artikulua. Kontratuaren iraupena.1. Lan-kontratua mugagabea edo aldi baterako itundu ahal izango da.Iraupen mugatuko kontratuak kasu hauetan egin ahal izango dira:a) Langilea lan edo zerbitzu jakin batzuk aurrera eramateko kontratatzen denean, enpresako jardueraren barruan autonomia eta berezko ezaugarriak izanik, eta lana bukatzeko epea, nahiz eta denboran mugatuta egon, iraupen jakin gabekoa baldin bada. Kontratu horiek ezin dute iraun hiru urte baino gehiago, beste hamabi hilabete gehiagoz luza badaitezke ere, Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboaren edo, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialaren bidez. Epe horiek amaitzen direnean, langileak enpresako langile finkoak izango dira.Estatuko hitzarmen kolektibo sektorialetan eta maila apalagokoetan, horien barruan direla enpresa hitzarmenak ere, enpresaren ohiko jardueraren barruan ezaugarri berezia duten lanak edo eginkizunak zehaztu ahalko dituzte, kontratu mota horiekin bete badaitezke.b) Merkatuaren gora-beheren eraginez eta zereginak metatu edo eskabide larregi izatearen eraginez, halako kontratuak egitea beharrezkoa denean, nahiz eta aipatutako lan guztiok enpresaren ohiko jarduerakoak izan. Halako kasuetan, sei hilabeteko iraupena izan dezakete kontratuek gehienez ere, hamabi hilabeteko aldian, egoera horiek sortzen direnetik kontatzen hasita. Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboen eta, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu-mota horien gehieneko iraupena eta horiek egin ahal izango diren sasoia aldatu ahalko dira, dena delako egoera gertatzeko garai batzuetan izaten den joera kontuan izanda. Kasu horretan, kontratu horretaz baliatzeko gehieneko denbora-tartea hemezortzi hilabetekoa izango da, eta kontratua ezin izango da izan epe horren hiru laurdeneko epea baino luzeagoa; gehieneko muga hamabi hilabetekoa izango da.Egindako kontratua legez ezarritako gehieneko muga edo konbentzioz ezarritako muga baino laburragoa bada, hura luzatu ahal izango da bi aldeek hala erabakitzen badute, behin bakar batez. Dena den, kontratuak ezin izango du gehieneko muga baino gehiago iraun.Hitzarmen kolektiboetan, behin-behineko langileak zein jardueratarako kontrata daitezkeen zehaztu ahal izango da, eta horrekin batera, irizpide orokor batzuk ere jarri ahal izango dira kontratu-mota hori dutenen eta plantilla osoaren artean, oreka egokiari eutsi ahal izateko.c) Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzeko denean, betiere, lan-kontratuan zehaztuta uzten bada zein den ordezkatuaren izena, eta zein izan den ordezkatzeko arrazoia.2. Langileak kontratatzeko modua edozelakoa izanda ere, langile finko bihurtuko dira legez probaldirako finkatu zitekeen epearen bestekoa igaro ondoren Gizarte Segurantzan alta eman gabe daudenak, kontrataturiko jardueren edo zerbitzuen izaerak berak zerbitzuok denbora baterako iraupena zutela argi erakusten duenean izan ezik; horrez gain, ez dute indarrik galduko zuzenbidez ezar daitezkeen gainerako erantzukizunek.3. Lege-iruzurrez itundutako aldi baterako kontratuak denbora-mugarik gabeko kontratutzat hartuko dira.4. Artikulu honetan aurreikusitako moduan, denbora jakin baterako kontratu-moduen arabera egindako kontratuen berri eman behar diete enpresaburuek enpresako langileen legezko ordezkariei, legearen arabera kontratuon oinarrizko kopia bat ematera derrigortuta ez daudenean.5. Artikulu honen 1.a), 2 eta 3. paragrafoetan jartzen duenari ezer kendu gabe, langile hauek ere langile finko bihurtuko dira: hogeita hamar hilabeteko epean hogeita lau hilabete baino denbora gehiago kontrataturik egon baldin badira, enpresa berean edo enpresa-talde berean, berdin dio lanpostu berean edo ezberdinetan, aldi baterako bi kontraturen edo gehiagoren bidez, zuzenean edo aldi baterako lanerako enpresetatik etorrita, eta berdin dio epe jakineko kontratuak mota berekoak edo ezberdinekoak izan dituen.Enpresa-ondorengotza edo -subrogazioa gertatzen denean ere, legez edo konbentzioz zehazturik dagoen bezala gertatzen bada, aurreko lerrokadan jartzen duen hori aplikatuko da.Jarduera bakoitzaren berezitasunak eta lanpostuaren ezaugarriak kontuan hartuta, negoziazio kolektiboak betekizunak ezarriko ditu, iraupen jakineko kontratu gehiegi egitea saihesteko, noiz eta kontratu horiek egiten direnean langile desberdinekin, aurretiaz izaera bereko kontratuekin betetako lanpostuei begira, jarraitasunik gabe edo jarraitutasunarekin; halako kontratuen artean egongo dira aldi baterako laneko enpresekin egindako lagatze-kontratuak ere.



ESPAINIAKO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SISTEMARA 
SARTZEKO ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– Doktore-titulua edo baliokidea izatea, titulua lortu zuenetik igarotako urte kopurua gorabehera.

Iraupena: 

– 1 eta 5 urte dituzte. Urtebeteko eta hortik gorako luzapenak.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Oharrak: 

– Honako hauek izan daitezke kontratu horien onuradun: Administrazio Publikoetako erakunde publikoak; unibertsitate publikoak, 
baldin eta ikertzaileak kontratatzeko edo I+G+Bko beren programak garatzeko funtsak garatzen badituzte; unibertsitate 
pribatuak eta Eliza katolikoarenak, baldin eta ikertzaileak kontratatzeko funtsak jasotzen badituzte; I+G teknologikoko jarduerak 
egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak, partzuergo publikoak eta sektore publikoaren fundazioak.

– Praktikaldiko kontratuetarako araudi espezifikoak aginduko du kontratu hauetan, eta ez dira aplikatuko titulazioa lortzeko

mugak.

– Garatuko den ikertze-lanak ikertzaileek lanbide-bikaintze eta espezializazio maila handia lortzea izango du xedetzat, beren

lanbide-esperientzia sendotzeko asmoarekin.

– Ikertzaileak, osagarri gisa, proposatutako ikerketa-jarduerarekin lotutako irakaskuntza-zereginetan laguntzaile gisa aritu ahalko

dira, urtean 80 orduz gehienez ere.

– Garatutako lana 2 urtean behin ebaluatzeko aukera izango da, kontratazioarekin aurrera jarraitzeko.

Aplikatzen den araudia: 

– Ekainaren 1eko14/2011 Legearen 22. artikulua

– 488/1998 Errege Dekretua, martxoaren 27koa.

– Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.1 artikulua.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
22. artikulua. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Espainiako Sistemarako sarbide-kontratua.1. Betekizun hauen arabera egingo dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Espainiako Sisteman sartzeko lan-kontratuak:a) Doktore titulua edo baliokidea dutenekin baino ezin izango da hitzartu, eta ez da aplikatuko bost edo zazpi urteko mugarik kontratua desgaitasuna duen langile batekin egiten bada (Langileen Estatutuaren 11.1 artikulua).b) Funtsean egin beharreko lana ikerketa-lanak egitea izango da, ikertzaileek profesionaltasun eta espezializazio maila handia lortzera bideratuta, haien lanbide-esperientzia sendotzeko.c) Kontratuek urtebete iraun behar dute gutxienez, eta bost urte iraun dezakete gehienez. Kontratuek bost urte baino gutxiago irauten badute, etengabe luzatu ahalko dira; baina, ezingo du iraun urtebete baino gutxiago.Ez da langilerik kontratatuko modalitate horretan, entitate berean edo beste batean, eta bost urte baino gehiago.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa edo harrera, edoskitzealdiko arriskua edota aitatasuna gertatzean.d) Ordainsaria ezingo da izan antzeko jarduerak burutzen dituen ikertzaileei dagokiena baino txikiagoa.e) Artikulu honetan xedaturikoaren babesean kotratatatutako ikertzaileak ikerketa-jarduerarekin zerikusia duten irakaskuntza-zereginetan lankidetza osagarria eman dezake, gehienez ere 80 ordu urtean; horretarako, inplikatutako departamentuaren adostasuna eta zerbitzu-hartzailea den entitatearen onarpena eduki beharko du, eta administrazio publikoen zerbitzuko langileen bateraezintasunen indarreko araudia bete beharko du.f) Artikulu honetan aurreikusi ez den guztian, Langileen Estatutuaren 11.1 artikulua aplikatuko da.2. Kontratuaren bigarren urtea amaitu eta gero, unibertsitate publikoek, Estatuko Administrazio Orokorreko ikerketako erakunde publikoek edo beste administrazio publikoetako ikerketako erakundeek modalitate horretan kontratatutako ikertzaileak garatutako ikerlana ebaluaziopean jarri ahalko du. Ebaluazio horiek bikaintasun-irizpideak hartuko dituzte kontuan, unibertsitatearen edo kontratatzen duen organismoaren arauekin bat egingo dira eta kanpo-txostena edukiko dute zeina loteslea izango baita negatiboa gertatuz gero; hauek burutuko dute:a) Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionala (ANECA) edo autononomia erkidegoko legeak zehazten duen kanpo-ebaluazioaren organo baliokidea, unibertsitate publikoek kontratatutako ikertzaileen kasuan.b) Ebaluazioaren eta Prospektibaren Agentzia Nazionala (ANEP) edo Ikerketako Estatu Agentzian zehaztutako organo baliokidea, Estatuko Administrazio Orokorreko ikerketako erakunde publikoek kontratatutako ikertzaileen kasuan.c) Autonomia erkidegoetan ANEP bezalako organo baliokidea edo, horren ezean, ANEP, ikertzailea kontratatu badute Estatuko Administrazio Orokorra ez den beste administrazio publiko batzuetako ikerketako erakundeek.3. Unibertsitate publikoek, Estatuko Administrazio Orokorreko ikerketako erakunde publikoek edo beste administrazio publikoetako ikerketako erakundeek deitutako lan-kontratuko langile finkoen hautaketa-prozesuetan, kontuan hartuko da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Espainiako Sisteman sartzeko kontratuetan gainditutako ebaluazioa ikerketa arloko merezimendu gisa baloratzeko prozesu horietan.Nolanahi ere, indarreko araudiaren mende egongo da lan-kontratupeko ikertzaile finkoen ikertze-lana. Betiere, lan-kontratupeko langile finko mota honi dagokion ordainsaria finkatuko du ordainsarien alorreko erakunde eskudunak, aurrekontu legeek ezarritako mugen barruan; inola ere, ez da aplikatuko ikertzaile funtzionarioarentzat ezarritako ordainsari-eredua.Unibertsitate publikoek paragrafo horren arabera kontratatutako lan-kontratupeko ikertzaile finkoak irakasle eta ikertzailetzat hartuko dira, ikerkuntza-jarduera garatzeko asmoz.

LANBIDE-ENPRESEI ZERBITZUAK
1. Praktikaldiko lan-kontratuak unibertsitateko titulua daukatenekin, erdi-mailako edo goi-mailako lanbide-heziketako titulua daukatenekin, edo ofizialki baliokidetzat onartutako tituluak dauzkatenekin egin daitezke, indarrean dagoen hezkuntza-sistema arautzen duten legeen arabera, edo lanbide-egiaztagiria daukatenekin, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko Lege Organikoaren arabera (ekainaren 19ko 5/2002), lanerako gaitasuna ematen duten heinean, ikasketok amaitu eta hurrengo bost urteetan; edo hurrengo zazpi urteetan, kontratua desgaitasuna duen langile batekin egiten bada. Hona bete behar diren arauak:a) Egindako ikasketen edo prestakuntzaren mailari egokitutako praktika profesionala lortzeko bidea eman behar du lanpostuak. Estatu mailako eremu sektorialeko edo, halakorik ezean, lurralde-eremu txikiagorako hitzarmen kolektibo sektorialen bidez, kontratu hori zein lanpostu edo lanbide-taldetan erabil daitekeen zehaztu ahal izango da.b) Kontratuaren iraupena ezin da izan sei hilabetetik beherakoa, ez eta bi urtetik gorakoa ere. Muga horien barruan, kontratuaren iraupena zehaztu dezakete Estatuko eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboek eta, halakorik egon ezean, eremu apalagoko hitzarmen kolektibo sektorialek, kontuan hartuta sektorearen ezaugarriak eta egin beharreko praktikak zeintzuk diren.Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean.c) Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri bakarra dela bide, ezein langile egon ahal izango da bi urtetik gora, enpresa bakarrean edo gehiagotan, praktikako kontratuarekin.Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri desberdinak erabili arren ere, praktiketan kontratatutako langileak bi urtez hartu ahal izango dituzte, gehienez ere, enpresa bateko lanpostu jakin batean aritzeko.Artikulu honek dakartzan ondorioetarako, ez da titulazio berdintzat hartuko unibertsitate-ikasketei dagozkien graduak, masterrak eta, halakorik baldin badago, doktoretzak, salbu langileek dagokion goi-mailako titulua dutenean praktikak egiteko lehenengo kontratua egiten dutenerako.d) Hitzarmen kolektiboetan bestelakorik xedatu ezik, probaldia ezin izango da izan hilabetetik gorakoa, erdi-mailako titulua edo 1. edo 2. mailako profesionaltasun-egiaztagiria daukaten langileekin egindako praktikaldiko kontratuen kasuan; ez eta bi hilabetetik gorakoa, goi-mailako titulua edo 3. mailako profesionaltasun-egiaztagiria daukaten langileekin egindako praktikaldiko kontratuen kasuan.e) Hitzarmen kolektiboan praktikaldiko langileentzat finkatutako soldata izango da langile horrek jaso behar duena. Baina hitzarmenik ez badago, kontratua indarrean dagoen lehenengo edo bigarren urtean, praktikaldiko langileak ezin izango du jaso lanpostu bera edo antzeko beste bat betetzen duen langilearentzat hitzarmenez finkatutako soldataren ehuneko hirurogei edo hirurogeita hamabost baino gutxiago, hurrenez hurren.f) Kontratua amaitu eta gero, langileak enpresan jarraitzen badu, ezin izango da probaldi gehiagorik egin kontratatu berarekin, eta enpresako antzinatasunerako kontatuko zaio praktikaldiek iraundakoa.



PRESTAKUNTZA EGITEN ARI DIREN IKERTZAILEENTZAKO ALDI BATERAKO 
KONTRATUA 

Kolektiboa: 

– Unibertsitateko graduatua ez ezik, prestakuntza eta espezializazio zientifiko eta teknikoko jardueretarako laguntza-programaren

onuradun ere izan behar du, gutxienez, doktorego-ikasketa ofizialen bidez.

Iraupena: 

– Egoera juridikoaren arabera:

• Beka: Lehen 2 urteak laguntza eman zenez geroztik.

• Kontratua: bekaldia amaituta, eta Ikertzeko Gaitasunaren Diploma edo, horren ordezko administrazio-agiria lortu

ondoren, ondorengo bi urteak hartuko dituena, gehienez ere, dagokion doktorego-tesia egiteko helburuarekin.

Jardunaldia: 

– Osoa edo partziala.

Oharrak: 

– Praktikaldiko kontratuen araudia aplikatuko da.

– Erakunde publikoak eta pribatuak.

– Hirugarren eta laugarren urteen helburua doktorego-tesia egitea da.

Aplikatzen den araudia: 

– 3/2006 Errege Dekretua, urtarrilaren 27koa.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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ADINGABE ETA GAZTEENTZAKO ALDI BATERAKO KONTRATUA, 
BARNERATZE-NEURRIEN ERAGINPEKO ADINGABEEN ZENTROETAN 

Kolektiboa: 

– Legez ezarritako lege-adina duten adingabe barneratuek lan ordaindu bat izateko eskubidea dute, erakunde publikoaren

aukeren barruan, baita legez dagozkien gizarte-prestazioak jasotzeko eskubidea ere.

Enpresaren baldintzak 

– Dagokion erakunde publikoa edo dagokion hitzarmena ezarri duen pertsona fisikoa edo juridikoa izango da enplegu-emailea,

erakunde publikoaren erantzukizun solidarioa ezertan galarazi gabe soldata-alorreko eta Gizarte Segurantzako ez-betetzeei

dagokienez.

– Xede horietarako, barneratze-erregimenaren arabera adingabe horiek zentroan bertan edo zentrotik kanpo lan-jarduera

ordaindu eta produktiboak egin ditzaten erratzeko jardunak egingo ditu erakunde publikoak.

– Barneratuen lan-harremana zentroetatik kanpo garatzen bada enpresaburuekiko kontratazio-sistema arrunt baten eraginpean,

lan-legeria arruntaren arabera arautuko da, baina nolanahi ere, kontratu horiek garatu ahala, erakunde eskudunak kontratu

horien ikuskapena egin dezake neurria abiarazteko programarekin zenbateraino egokitzen diren ikusteko.

– Adingabe arau-hausleentzako zentro espezifikoetan garatzen den lan produktiboa dagokion erakunde publikoaren ardurapean

egongo da, zuzenean edo ezarritako itunen parte diren pertsona fisiko edo juridikoen bitartez.

Ezaugarriak: 

– 18 urtetik beherako langileek ezin izango dute gaueko lanik egin, ezta adingabeei debekatutako jarduerarik edo lanposturik bete

edo aparteko ordurik sartu ere, ezta egunean benetako laneko 8 ordutik gora lan egin ere. Lanaldi hori 4,5 ordutik gorakoa

bada, 30 minututik gorako atsedenaldia ezarri beharko da. Asteko atsedenaldiak, gutxienez, etenik gabeko bi egun iraungo du.

– Nolanahi ere, barneratuen lanaren helburu nagusia laneratzea izango da, baita lan-merkaturatzea ere. Xede horretarako,

lanerako lanbide-prestakuntzako ikastaroen bitartez osatuko da lan-praktika, edota lan-gaitasuna eta -ahalmena hobetzeko eta

laneratzea errazteko lagungarri diren bestelako programen bitartez.

– Indarreko legerian adingabeen kolektiboarentzat ezarritako espetxeko lan-harreman berezia eta Gizarte Segurantzaren babesa

arautzen duen araudia aplikatuko zaie.

Aplikatzen den araudia: 

– 5/2002 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa.

– 1774/2004 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa.

– 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa.

ITZULI 
AURKIBIDERA 
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