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KONTRATAZIO ERREGISTRATUA

Kapitulu hau aztertzeko, desgaitasunen bat izanik 
2012an Lanpostu Euskal Enplegu Zerbitzuan 
erregistratu diren pertsonei egindako kontratu guztiak 
hartu ditugu kontuan. 

Horiei lan eskaeran desgaitasunen bat erregistratuta 
daukaten pertsonek sinatu dituzten kontratu 
mekanizatuak eta desgaitasuna kontratuan bertan 
deklaratu duten pertsonek sinatutakoak gehitu 
dizkiegu, betiere kontratuen helmuga Euskal 
Autonomia Erkidegoko eremua izan bada. Txosten 
honetan, hasierako kontratuak eta aldaketak bakarrik 
hartu ditugu aintzat.  

Kontratazioaren banaketa 

EAEko 2012ko kontratuak, guztira: 703.834 

 

 

Desgaitasunen bat duten pertsonei 2012an egindako 
kontratu kopurua 9.597koa izan da; hau da, gure 
erkidegoan egindako kontratu guztien % 1,36. 
Ehuneko hori Estatuko batez bestekoa baino 
handiagoa da, hura % 1,06koa baita. 

Gipuzkoan eta Araban, desgaitasunen bat duten 
pertsonen kontratazio-tasa erlatiboki handia da; 
Bizkaian, berriz, EAEko batez bestekoaren azpitik dago. 
Estatuko batez bestekoa % 1,06koa da: Melillako eta 
Asturiasko tasak dira handienak (% 4,74 eta % 2,87, 
hurrenez hurren); Lleidakoa eta Granadakoa, berriz, 
txikienak (% 0,68 eta % 0,63, hurrenez hurren). 

Arabako 2012ko kontratuak, guztira: 121.665 

 
Gipuzkoako 2012ko kontratuak, guztira: 204.350 

 
Bizkaiko 2012ko kontratuak, guztira: 377.819 

 

Kontratuen urtez urteko bilakaera 
Azken hamarkadan, kontratazioa pixkanaka handitzen 
joan da: 2003an, 4.116 pertsonarentzat 8.198 kontratu 
erregistratu izatetik, 2009an kopuru minimora jaitsi 
eta, berriz ere gora eginda, 2011n maximoetara iritsi 
zen, 4.466 pertsonarentzat 10.325 kontratu 
erregistratuta. 2012an, desgaitasunen bat duten 
pertsonen kontratuak % 7,05 murriztu dira aurreko 
ekitaldiarekin alderatuta. 
 

 
 

Hala ere, EAE biztanleria osoaren kontratazioaren 
bilakaerak gorantz jarraitzen du, nahiz eta 2007an 

Desgaitasu-
nen bat duten 

pertsonak 
% 1,36 

Desgaitasu-
nen bat duten 

pertsonak 
% 1,47 

Desgaitasu-
nen bat duten 

pertsonak 
% 2,01 

Desgaitasu-
nen bat duten 

pertsonak 
% 0,98 

8.198 

9.597 

4.116 4.056 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kontratuak Pertsona kontratatuak

GIZONAK EMAKUMEAK Guztira 
ARABA 121.665 1.033 753 1.786 
GIPUZKOA 204.350 2.515 1.597 4.112 
BIZKAIA 377.819 2.276 1.423 3.699 
EAE 703.834 5.824 3.773 9.597 

ARABA 47.391 445 247 692 
GIPUZKOA 77.755 1.022 593 1.615 
BIZKAIA 128.587 1.131 618 1.749 
EAE 253.733 2.598 1.458 4.056 

Kolektiboko pertsona kontratatuak  Pertsona kontratatuak 

Kolektiboari egindako kontratuak 
EAEko kontratuak, guztira 
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maximora iritsi ondoren 2009an beherakada handia 
izan eta minimora jaitsi zen. 

 

Kontratazioaren hilabetez hilabeteko 
bilakaera 
Urteko hilabetez hilabeteko kontratazioan, batez 
bestekoa hileko 800 kontratukoa da. Urtean zehar, 
kopuru hori orekatua eta batez bestetik gertukoa izan 
da. Abuztua eta iraila nabarmentzen dira; lehena, 
kopuru txikiena izan duelako (635) eta, bigarrena, 
altuena izan duelako (916). Datu horiek adierazten 
dutenez, oporraldian jarduerak eten egiten dira eta 
lanaldiak berrabiatzean aztertutako 
kolektiboarentzako kontratu gehien erregistratzen 
diren garaia izaten da. Hilabetez hilabeteko joera EAE 
osoko kontratazioak duen berdina da. 
 

 
 

 

 EAEKo biztanleria, guztira: 

 

Kontratuak, adin-tartearen eta lurraldearen 
arabera 
25 eta 45 urte bitarteko adin-taldea da kontratu 
gehien metatzen dituena (% 57,10). Aldiz, 25 urtetik 
beherakoek % 4,70 besterik ez dituzte. Gipuzkoan, 
EAEko kontratu guztien % 42,85 egin dira; Araban, 
berriz, % 18,61 eta, Bizkaian, % 38,54.    

Adin-tarteak Araba Gipuzkoa Bizkaia EAE 

25 urtetik 
beherakoak 

174 111 166 451 

25 eta 45 
urte 
bitartekoak 

1.098 2.304 2.078 5.480 

45 urtetik 
gorakoak 

514 1.697 1.455 3.666 

Guztira 1.786 4.112 3.699 9.597 

Kontratuak, adin-tartearen eta sexuaren 
arabera 
Desgaitasunen bat duten pertsonei egiten zaizkien 
kontratuen sexuaren araberako banaketak erakusten 
duenez, % 60,69 gizonei egin zaizkie eta gainerako % 
39,31 emakumeei; aztertutako adin-tarte guztietan, 
egindako kontratu gehienak gizonezkoentzat izan dira. 
 

Adina Gizonak Emakumeak Guztira 

<25 

Kontratuak 328 123 451 

aldak. 2012-11 -133 -45 -178 

aldak. %-a, 2012-11 -28,85 -26,79 -28,30 

25-45 

Kontratuak 3.286 2.194 5.480 

aldak. 2012-11 -500 -53 -553 

aldak. %-a, 2012-11 -13,21 -2,36 -9,17 

>45 

Kontratuak 2.210 1.456 3.666 

aldak. 2012-11 100 -97 3 

aldak. %-a, 2012-11 4,74 -6,25 0,08 

Guzti
ra 

Kontratuak 5.824 3.773 9.597 

aldak. 2012-11 -533 -195 -728 

aldak. %-a, 2012-11 -8,38 -4,91 -7,05 

 
2012 eta 2011 artean desgaitasunen bat duten 
pertsonen kontratazioan izandako beherakada (-% 
7,05) EAEko biztanleria osoari dagokiona (-% 2,76)  
baino 2,5 aldiz handiagoa da. 
 

EAEko biztanleria osoa Gizonak Emakumeak Guztira 

<25 
Kontratuak 53.534 64.285 117.819 

aldak. %-a, 2012-11 -20,76 -13,19 -16,80 

25-45 
Kontratuak 221.375 226.556 447.931 

aldak. %-a, 2012-11 -6,21 2,21 -2,13 

>45 
Kontratuak 53.554 84.530 138.084 

aldak. %-a, 2012-11 0,11 19,02 10,90 

Guzti
ra 

Kontratuak 328.463 375.371 703.834 

aldak. %-a, 2012-11 -8,01 2,36 -2,76 

742.386 

703.834 

292.060 246.671 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kontratuak Pertsona kontratatuak

635 

916 
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Kontratuak, desgaitasun motaren* eta 
sexuaren arabera 

Atal honetan, desgaitasun mota jasota daukaten 
kontratuak bakarrik hartu ditugu kontuan. Kontratu 
kopurua desgaitasun mota guztien kasuan jaitsi da, 
deklaratu gabekoetan izan ezik; azken horien kasuan, 
% 125,44 handitu da. Nabarmentzekoa da, aurreko 
atalean adierazi dugun bezala, gizonei eta emakumeei 
egindako kontratu kopuruaren arteko aldea (% 58,13 
eta % 41,87, hurrenez hurren); EAEko kontratazio 
kopuru osoak islatzen dituen zifretatik hurrun dago, 
gainera (% 46,67 gizonak eta % 53,33 emakumeak). 

Desgaitasun 
mota 

Gizonak 
Emakum
eak 

Guztira 
aldak. %-a, 
2012/11 

Deklaratu 
gabekoak 

716 445 1.161 125,44 

Fisikoak 1.959 1.391 3.350 -13,66 

Psikikoak 467 326 793 -26,10 

Zentzumenez
koak 

458 441 899 -0,77 

Lengoaiazkoa
k 

19 4 23 -43,90 

Guztira 3.619 2.607 6.226 -2,95 

(*) Ikus «Desgaitasun motak» glosarioan 

Kontratuak, prestakuntza mailaren eta 
sexuaren arabera 
Prestakuntza mailari dagokionez, DBH eskatzen duten 
kontratuak (titulua “gabe” eta “-rekin”) ugarienak dira, 
desgaitasunen bat duten pertsonei egin zaizkien 
kontratu guztien % 58,49; EAEko biztanleria osoaren 
kasuan, aldiz, ia % 18 gutxiago dira (% 40,56). 
Gizonak gehiengoa dira ikasketarik gabeko mailatik 
LHko goi-mailara arteko prestakuntza eskatzen duten 
kontratuei dagokienez; unibertsitate ikasketak 
dituztenei egiten zaizkien kontratuei dagokienez, 
berriz, gehienak emakumeei egiten zaizkie; azken 
horiek, EAEko biztanleria osoaren kasuan, batxillergo 
mailatik hasita goi-maila guztietara, nagusi dira, LH 
barne hartuta. 
 
 

 
 

EAEKo biztanleria, guztira: 

 

Kontratuen urtez urteko bilakaera, sektore 
ekonomikoen arabera 

2003tik 2011 urterako epean, nekazaritzan (% 54,35) 

eta zerbitzuetan (% 38,82) kontratazioa handitu egin 

da eta, aldiz, eraikuntzan (-% 73,17) eta industrian (-% 

29,05) murriztu egin da. 2012an, aztertutako 

kolektiboari zerbitzuetan egin dizkiote kontratu 

gehien-gehientsuenak (% 84,77), ondoren, alde 

handiarekin, industrian (% 13,00), eraikuntzan (% 1,49) 

eta nekazaritzan (% 0,74); zerbitzuen sektorearen 

pisua EAEko kontratazio osoan erregistratutakoaren 

antzekoa da (% 84,93). 

 

115 

194 

1.452 

2.184 

454 

705 

505 

75 

112 

7 

21 

107 

88 

799 

1.178 

187 

529 

498 

196 

161 

24 

6 

Ikasketarik ez/egiaztatu gabe

Lehen mailako ikasketak

DBH, titulurik gabe

DBH, tituluarekin

Batxillergoa eta baliokideak

Erdi mailako LH

Goi-mailako LH

Erdiko zikloko unibertsitate ikasketak

Bigarren zikloko unibertsitate ikasketak

EGHE (Bolonia) unibertsitate ikasketak

Bestelako tituluak

GIZONAK

EMAKU-
MEAK

19.195 

10.943 

55.711 

93.739 

40.363 

30.101 

45.855 

12.633 

17.498 

1.275 

729 

13.918 

11.092 

45.774 

90.273 

50.051 

39.801 

46.442 

31.610 

34.636 

3.267 

1.435 

Ikasketarik ez

Lehen mailako ikasketak

DBH, titulurik gabe

DBH, tituluarekin

Batxillergoa eta baliokideak

Erdi mailako LH

Goi-mailako LH

Erdiko zikloko unibertsitate ikasketak

Bigarren zikloko unibertsitate
ikasketak

EGHE (Bolonia) unibertsitate
ikasketak

Bestelako tituluak

GIZONAK

EMAKU-
MEAK

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nekazaritza eta arrantza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

Kolektiboa Sektorea 2003-2012 2008-2012 2011-2012 
Nekazaritza eta arrantza % 54,35 -% 31,73 % 57,78 
Industria -% 29,05 -% 15,56 -% 21,11 
Eraikuntza -% 73,17 -% 51,53 -% 10,63 
Zerbitzuak % 38,82 % 10,91 -% 4,72 
Nekazaritza eta arrantza % 95,89 % 21,17 % 9,26 
Industria -% 38,43 -% 31,62 -% 8,99 
Eraikuntza -% 53,29 -% 42,73 -% 19,81 
Zerbitzuak % 5,31 -% 10,35 -% 1,06 

Desgaitasunen 

bat duten 

pertsonak    

 
EAEko  

biztanleria, 

guztira 
 

Kontratazioaren aldakuntzaren %-a 



Desgaitasunen bat duten pertsonen lan egoera - EAE 2012 

    6 

 

Ondorengo grafikoak EAEko egoera erakusten du: 

Jarduera ekonomiko nabarmenenak 

Jarraian dagoen taulan, 2012an desgaitasunen bat duten pertsonei kontratu gehien egin dizkieten hamar jarduera 
ekonomikoak agertzen dira, baita horietako bakoitzak EAEko kontratu kopuru osoarekin alderatuta daukan tasa ere. 
Lehenik eta behin nabarmentzen den jarduera ekonomikoa «Eraikinetako zerbitzuak eta lorategi-jarduerak» da; 
kolektiboari egin zaizkion kontratuen % 25,66 biltzen ditu eta, nagusiki, bulego eta instalazioen garbiketa eta 
lorategien mantentze lanak izan dira. Hurrengoa, gizarte zerbitzuetako jarduerak, ostatu ematerik gabekoak, izan dira 
(% 11,93). Hamar jarduera ekonomiko horietako kontratuen baturaren emaitza kolektibo osoari egindakoen bi 
herenekoa da (% 67,33). Adierazitako hamar jarduera ekonomikoen artean, zortzi zerbitzuen sektoreari dagozkio eta 
bi industriakoari. 

Jarduera ekonomikoak (1) 
Ezintasunen bat 
duten pertsonei 
kontratuak 

Desgaitasunen bat 
duten pertsonen tasa 
(%-tan) 

Eraikinetako zerbitzuak eta lorezaintza-zerbitzuak 2.463 % 5,44 

Gizarte-zerbitzuen arloko jarduerak, ostatu ematerik gabekoak 1.145 % 5,70 

Produktu metalikoen fabrikazioa, makineriarena eta ekipoena izan ezik 800 % 6,88 

Bulegoetako administrazio-jarduerak eta enpresekin lotutako beste 

jarduera osagarri batzuk 
487 % 2,16 

Egoitzetako laguntza-zerbitzua 409 % 1,02 

Elkarteen jarduerak 335 % 4,21 

Garraioa, lurrekoa eta hodi bidezkoa 279 % 2,19 

Publizitatea eta merkatu-azterketak 195 % 1,87 

Beste zerbitzu pertsonal batzuk 185 % 3,65 

Zinematografiako, bideoko eta telebista-programetako jarduerak 164 % 1,65 
(1) Desgaitasunen bat duten pertsonen EAEko kontratazio tasa (% 1,36) gaindituta kontratu kopuru handiena osatzen duten lehenengo hamar jarduera 

ekonomikoak aukeratu ditugu. 

 

Kontratazioa, kontratu motaren eta sexuaren arabera 

Gure autonomia erkidegoan desgaitasunen bat duten pertsonei egiten zaizkien kontratu gehienak lau mota 

hauetakoak dira: bitartekoak (% 35,40), obra edo zerbitzuetakoak (% 24,51), ekoizpen arrazoiek eragindako behin-

behinekoak (% 23,99) eta desgaitasunen bat duten pertsonentzako aldi baterakoak (% 7,74). Bitarteko langileen 

kontratazioa izan ezik –% 7,16 igo da 2011rekin alderatuta–, gainerako hirurak jaitsi egin dira: % 14,13, % 11,22 eta % 

20,79, hurrenez hurren. Kontratu mota ia guztien kasuan, gehienak gizonei egiten zaizkie. Guztira, % 60,69 dira; 

Euskadin desgaitasunen bat duten emakumeei egiten zaizkien kontratuak, berriz, % 39,31 bakarrik dira. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nekazaritza eta arrantza Industria Eraikuntza Zerbitzuak
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Kontratu mota Gizonak Emakumeak Guztira 
Aldakuntza (%-

tan) 2012/11 

Bitartekoa 1.853 1.544 3.397 7,16 

Obra edo zerbitzuetakoa 1.670 682 2.352 -14,13 

Ekoizpen arrazoiek eragindako behin-behinekoa 1.313 989 2.302 -11,22 

Desgaitasunen bat duten pertsonentzako aldi baterakoa 502 241 743 -20,79 

Aldaketa arrunta 249 157 406 -0,73 

Desgaitasunen bat duten pertsonentzako mugagabe arrunta 96 76 172 191,53 

Mugagabe arrunta (hobariduna/ez-hobariduna) 88 54 142 100,00 

Desgaitasunen bat duten perts. mugagabea (KMS, kontratu 
mugagabeen sustapena) 

17 12 29 -84,74 

Erretiro partziala 15 3 18 100,00 

Errelebo-kontratua 9 5 14 27,27 

Praktikak 2 4 6 -25,00 

Bestelakoak 3 3 6 -14,29 

Prestakuntza 3 1 4 -60,00 

Mugagabea, kontratu mugagabeen sustapena 2 1 3 -95,38 

Aldaketa, KMS   2 1 3 -93,48 

Aurretiazko erretiroagatiko ordezkapena   0  

Guztira 5.824 3.773 9.597 -7,05 
 

Egonkortasun eta aldi baterakotasun tasak 

Hurrengo grafikoan islatzen den bezala, azken hiru urteetan, egonkortasun tasan atzeraldi bat ikusten da eta horrek 
esan nahi du kontratu mugagabeek kontratuen kopuru osoan duten proportzioa txikitzen ari dela; 2010ean % 
8,61ekoa izatetik 2012an % 7,87koa izatera pasatu da, hain zuzen. Krisiaren aurreko azken urteetan, 2006, 2007 eta 
2008an, % 13,24 eta % 11,92ko kopuru maximoetara iritsi ziren, baina 2009an ia % 4,5 egin zuen behera.  Inflexio-
puntu hau EAEko biztanleria osoari dagozkion kopuruetan ere ikusten da. Ingurune horretan, nahiz eta historikoki aldi 
baterakotasuna handiagoa izan den, 2012an egonkortasun tasak igoera nabarmena izan du. Hala, desgaitasunen bat 
duten pertsonena baino % 1,6 handiagoa izan da. 

                     
Desgaitasunen bat duten pertsonak 

 

 

                             
EAEKo biztanleria, guztira: 
 

 

Kontratazioaren txandaketa 

2012an, desgaitasunen bat duten 4.009 pertsonari egindako 9.597 kontratu erregistratu ziren. Pertsona horietatik % 
60,14k kontratu bakarra eduki zuten, kolektibo horretako kontratatutako pertsonen % 17,66k bi kontratu eta %22,20k 
hiru edo gehiago.  
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Kontratuak, lanaldiaren eta sexuaren arabera 

Lanaldiari dagokionez, kontratuen % 72,98 lanaldi osokoak izan dira, % 26,77 lanaldi partzialekoak eta % 0,25 
aldizkako finkoak. EAEko biztanleria osoaren datuak % 60,39, % 39,59 eta % 0,29koak izan dira, hurrenez hurren. 
Urtetik urterako aldakuntzak negatiboak izan dira aztertutako kolektiboaren kasuan, bai lanaldi osoari dagokionez (-% 
8,24) bai partzialari dagokionez (-% 4,28). Biztanleria osoaren kasuan ere jaitsi egin da lanaldi osoko kontratazioa (-% 
9,27), baina kontratazio partziala igo egin da (% 9,23). 
Sexuaren arabera, 2011rekin alderatuz, adierazle guztiak negatiboak dira: lanaldi osorako kontratatutako gizonen 
kopurua % 8,83 murriztu da eta emakumeena % 7,08 aurreko urtearekin alderatuta; lanaldi partzialerako 
kontratatutako gizonen kopurua % 6,97 murriztu da eta emakumeen kopurua % 1,74. 
Azken urtean desgaitasunen bat duten pertsonei egindako kontratuak sexuaren arabera banatuta, ondorengo datuak 
ditugu: lanaldi osorako kontratatutakoen artean, % 65,72 gizonak izan dira eta % 34,28 emakumeak; lanaldi 
partzialerako kontratatutakoen artean, berriz, % 47,29 gizonak eta % 52,71 emakumeak.  
 

      
Lanaldi mota zehaztu ez duten 24 kontratu kanpoan utzi ditugu. 

 

EAEKo biztanleria, guztira 

    
 

Lanaldi mota zehaztu ez duten 2.010 kontratu kanpoan utzi ditugu. 
 

 
 

4.603 

1.215 

2.401 

1.354 

Osoa Partziala

Gizonak
Emakumeak

246.300 

82.239 

178.736 
196.440 

Osoa Partziala

Gizonak
Emakumeak

 Kontratuak Pertsona kontratatuak 
Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira 

1 kontratu 1.569 842 2.411 1.569 842 2.411 
2 kontratu 978 438 1.416 489 219 708 
3 kontratu 540 345 885 180 115 295 
4 kontratu 412 276 688 103 69 172 
5-10 kontratu 1.108 962 2.070 169 145 314 
11-15 kontratu  469 314 783 38 24 62 
15 kontratu baino 
gehiago  

748 596 1.344 25 22 47 
Guztira 5.824 3.773 9.597 2.573 1.436 4.009 
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Kontratatu diren desgaitasunen bat duten pertsonen mugikortasuna

Langilearen bizilekua eta lantokiaren kokalekua eremu geografiko ezberdinetan egotea jotzen da mugikortasuntzat.  

Hurrengo taulan agertzen den saldoan, desgaitasunen bat duten EAEtik kanpoko pertsonei EAEn lan egiteko egindako 
kontratuen eta desgaitasunen bat duten EAEko pertsonei EAEtik kanpora lanera joateko egindako kontratuen arteko 
aldea islatzen da. Saldo honen zeinuak definitzen du lurralde eremua igorle edo hartzailea den.  

2012an, aurreko urtearekin alderatuta, bertara sartu diren desgaitasunen bat duten pertsonen kontratazioak behera 
egin du (-% 2,64) eta, neurri txikiagoan, atera direnenak (-% 1,16). Datuek erakusten dute gure autonomia erkidegoa 
desgaitasunen bat duten langileen hartzailea dela; izan ere, sartu eta atera direnen arteko diferentzia positiboa da 
(161). 2011arekin alderatuz, kanpora atera diren emakumeen kopurua handia dela nabarmendu dezakegu (% 48,94). 

 

Kontratu kopurua * Tasak (%-tan) ** aldakuntza %-a, 2012/11 

Gelditu direnak 
Sartu 
direnak 

Atera 
direnak 

Saldoa Sarrera Irteera 
Sartu 
direnak 

Atera 
direnak 

Gizonak 5.597 227 101 126 3,90 1,77 -% 4,62 -%19,84 

Emakumeak 3.668 105 70 35 2,78 1,87  % 1,94  % 48,94 

Guztira 9.265 332 171 161 3,46 1,81 -% 2,64   -% 1,16 

* Azterketa hau egiteko, desgaitasunen bat duten pertsonen artean bizilekua finkatu ez dutenei egindako kontratuak kanpoan utzi ditugu. 

Erkidegoan kontratatutako kolektibo honetako kideen % 0,01 dira. 
** Lekualdaketa ekarri duten eremu geografiko bateko kontratuen proportzioa kontratazioaren kopuru osoaren gainean.  (%-tan) 

 

 

SARTU DIRENAK ATERA DIRENAK 

  

 

 

Gure erkidegora lanera etorri diren desgaitasunen bat duten pertsonak, nagusiki, Kantabriakoak (% 25), Gaztela eta 
Leongoak (% 16,87), Errioxakoak (% 14,76) eta Nafarroakoak (% 13,55) dira. Kanpora lanera joan direnen helmugak, 
nagusiki, Madril Erkidegoa (% 26,9), Gaztela eta Leon (% 16,87), Katalunia (% 12,28) eta Nafarroa (% 10,53) izan dira.  
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Autonomia erkidegoen artean mugikortasun handienekoak diren jarduera ekonomikoak 

 

Jarraian dagoen taulan, gure autonomia erkidegora sartu diren edo bertatik atera diren desgaitasunen bat duten 
langile gehienak kontratatu dituzten hamar jarduera ekonomikoak islatzen dira, baita batzuen edo besteen kontratu 
kopuru osoaren gainean daukaten portzentajea ere. 
Euskadira etorri diren langileak, nagusiki, ondoko jarduera ekonomikoetarako kontratatu dituzte: nekazaritza, 
abeltzaintza eta ehizerako; lanarekin zerikusia daukaten jardueretarako; egoitzetako laguntza-zerbitzuetarako, eta 
eraikuntzako jarduera espezializaturako. Lau jarduera horiek biltzen dituzte beste erkidego batzuetatik etorritako 
desgaitasunen bat duten pertsonei egin zaizkien kontratuen % 38,25. 
EAEtik kanpora lanera joan diren desgaitasunen bat duten pertsonei ondoko jarduera ekonomikoetarako egin dizkiete 
kontratu gehien: lanarekin zerikusia daukaten jardueretarako; lurreko eta hodi bidezko garraiorako; publizitate eta 
merkatu-azterketetarako, eta zinematografia-jardueretarako. Lau horiek beste erkidego batzuetara lanera joan 
direnen kontratuen % 40,35 biltzen dituzte. 

 

Sartu direnak Atera direnak 

Jarduera ekonomikoa Kontratuak 
Guztizkoaren 
gaineko %-a 

Jarduera ekonomikoa Kontratuak 
Guztizkoaren 
gaineko %-a 

Nekazaritza, abeltzaintza eta 
arrantza  

51 % 15,84 Enpleguari lotutako jard. 35 % 20,47 

Enpleguari lotutako jard. 34 % 10,56 Garraioa, lurrekoa eta hodi bidezkoa 12 % 7,02 

Egoitzetako laguntza-zerbitzua 27 % 8,39 Publizitatea eta merkatu-azterketak 12 % 7,02 

Eraikuntzako jarduera 
espezializatuak 

15 % 4,66 
Zinematografiako, bideoko eta 
telebista programetako jarduerak 

10 % 5,85 

Gizarte zerbitzuko jard., ostatu 
emate gabekoak 

14 % 4,35 
Eraikinetako eta lorategiko 
zerbitzuak 

10 % 5,85 

Osasun-jarduerak 12 % 3,73 Handizkako merkataritza  9 % 5,26 

Publizitatea eta merkatu-
azterketak 

11 % 3,42 Txikizkako merkataritza 8 % 4,68 

Eraikinetako eta lorategiko 
zerbitzuak 

11 % 3,42 Postako jarduerak 6 % 3,51 

Handizkako merkataritza  10 % 3,11 Bulegoko jarduera administratiboak 6 % 3,51 

Janari eta edari zerbitzuak 10 % 3,11 Hezkuntza 6 % 3,51 
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LAN ESKATZAILE LANGABETUAK

Lan eskaera bat egitea zera da: lan egiteko adinean 
dagoen pertsona batek besteren kontura lan egiteko 
lanpostu bat eskatzea, lan jarduera batean sartzeko 
edo berriz heltzeko edo, dagoeneko lana baldin 
badauka, beste bat lortzeko edo hobe batera 
aldatzeko. 

Langabezia erregistratua kalkulatzeko, lan eskatzaileen 
kopuru osotik abiatu gara eta 1985eko martxoaren 
11ko MAk (1985/03/14ko BOE) zerrendatzen dituen 
kolektiboak alde batera utzi ditugu.Datuak Estatuko 
Enplegu Zerbitzu Publikoko datu-basetik datoz, eta 
2012ko abenduaren 31koak edo, aztertzen ari garen 
hilabete bakoitzeko azken egunekoak, dira. 

 

Pertsona langabetuen banaketa  

EAEko pertsona langabetuak, guztira: 169.078 
Desgaitasunen bat duten pertsona langabetuak, 
guztira: 4.799 

 
2012ko abenduaren 31n, Euskadin desgaitasunen bat 
duten pertsonetatik langabezian daudenen kopurua 
4.799koa da eta erkidegoko langabezia tasa osoaren % 
2,84 osatzen dute.  Araban, 916 dira; kopuru osoaren 
(26.917) % 3,40.  Gipuzkoan, 1.580 dira; kopuru 
osoaren (47.688) % 3,31. Bizkaian, desgaitasunen bat 
duten 2.303 pertsona langabetu daude; kopuru 
osoaren (94.473) % 2,44.  

 

   

Urtez urteko bilakaera 

Jarraian agertzen diren grafikoetan, desgaitasunen bat 
duten pertsona langabetu eta ez-langabetuek eta 
Euskadiko biztanleria osoak, oro har, azken zortzi 
urteetan izan duten bilakaera ikus daiteke. Kolektibo 
horretako pertsonen artean, langabetu kopuruaren 
hazkundea EAEko biztanleria osoarenaren bikoitza izan 
da edozein denbora-tartetan. 

2005arekin alderatuta, 2012ko zifretan, desgaitasunen 
bat duten pertsona langabetuen kopuruan hazkunde 
nabarmena ikusten da; % 207,63koa, hain zuzen 
(Euskadiko biztanleria osoaren kasuan, berriz, % 
102,76ko hazkundea erregistratu da). 2008arekin 
alderatuta, % 113,29koa da eta 2010ekin alderatuta % 
55,66koa (% 68,01ekoa eta % 24,36koa EAE osoaren 
kasuan). 

Azken urtean, kolektiboko langabetu kopuruaren 
igoera % 25,66koa izan da (Euskadi osokoa % 
16,29koa).  

 
 

 
EAEKo biztanleria, guztira: 
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Hilabetez hilabeteko bilakaera 

Desgaitasunen bat duten pertsona langabetuen 
hilabetez hilabeteko batez bestekoa 4.497 
pertsonakoa da. Ondorengo grafikoan ikus daitekeen 
bezala, igoera etengabea izan da hilero-hilero, 
ekainean izan ezik, azken horretan beherakada txiki 
bat izan baitu. Langabetu kopuru txikiena urtarrilekoa 
da eta, handiena, abendukoa.  

EAEko biztanleria osoaren kasuan, grafikoa aldatu 
egiten da; izan ere, beste kasuan ez bezala, apiril, 
maiatz, ekain eta uztailean eskatzaile kopuruan 
beherakada izan da, baita urteko azken hilabetean ere. 
 

 
 

EAE 

 

Pertsona langabetuak, adin-tartearen eta 

sexuaren arabera 

2011rekin alderatuta, desgaitasunen bat duten 
langabetuen kopurua % 25,66 hazi da (980 pertsona, 
zenbaki absolututan); hau da, Euskadiko biztanleria 
osoak izan duen hazkundea baino % 10 gehiago. 
Gizonen artean, % 25,79 egin du gora eta emakumeen 
artean % 25,51.  

Adinaren arabera, honela banatzen da: talde ugariena 
25 urtetik 45era bitartekoa da (% 48,07), ondoren 45 
urtetik gorakoena (% 47,28) eta, azkenik, 25 urtetik 
beherakoena (% 4,65); langabetu kopuruaren 

hazkundeak adin-tarte guztiei eragin die. Gizonak 
desgaitasunen bat duten langabetuen % 54,18 dira eta 
emakumeak % 45,82. 

Adina Gizonak Emakumeak Guztira 
aldak. %-a, 

2012/11 

< 25 141 82 223 26,70 

25 a 45 1.312 995 2.307 19,22 

> 45 1.147 1.122 2.269 32,85 

Guztira 2.600 2.199 4.799 25,66 

 

EAEKo biztanleria, guztira: 

Adina Eskatzaile langabetuak 
aldak. %-a, 

2012/11 

< 25 13.278 11,26 

25-45 92.408 16,55 

> 45 63.392 17,02 

Guztira 169.078 16,29 

 

Banaketa: desgaitasun mota* eta sexua  

Kolektibo osoaren gainean, desgaitasun motaren* 
araberako portzentaiak erakusten duenez, talde 
ugariena desgaitasun fisikoena da (% 43,15), ondoren 
deklaratu gabeko desgaitasunena (% 25,40) eta 
psikikoena (% 19,44). Lengoaiazkoenak gutxiengoa 
dira: % 0,54. Mota guztiek urtetik urtera gora egin 
duten arren, hazkunde handiena deklaratu gabekoena 
izan da (% 119,64). 

Gizon langabetuen kopurua emakumeena baino pixka 
bat handiagoa da desgaitasun mota guztietan; alde 
handiena psikikoetan dago (% 59,06 gizonak, % 40,94 
emakumeak). 

* Desgaitasun 
mota 

Gizonak Emakumeak Guztira 
aldakuntza 

%-a, 2012/11 

Deklaratu 
gabekoak 

641 578 1.219 119,64 

Fisikoak 1.096 975 2.071 7,81 

Psikikoak 551 382 933 13,78 

Zentzumenezk
oak 

297 253 550 8,48 

Lengoaiazkoak 15 11 26 62,50 

Guztira 2.600 2.199 4.799 25,66 

(*) Ikus «Desgaitasun motak» glosarioan 

 Desgaitasun motaren eta lan 
esperientziaren araberako banaketa 

Eskatzaile langabetu gisa erregistratuta dauden 
desgaitasunen bat duten pertsona gehienek (% 89,33) 
aurretiko lan esperientzia daukate. % 10,67 bakarrik 
dira lehenago lan egin ez dutenak. Portzentaia hori % 
15,75ekoa da deklaratu gabeko desgaitasunak atalean 
inskribatuta dagoen kolektiboaren kasuan. 

4.121 
4.799 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Urt. Ots. Mar. Api. Mai. Eka. Uzt. Abu. Ira. Urr. Aza. Abe.

2012 2011

155.867 

169.078 

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

165.000

170.000

175.000

Urt. Ots. Mar. Api. Mai. Eka. Uzt. Abu. Ira. Urr. Aza.Abe.

2012 2011



Desgaitasunen bat duten pertsonen lan egoera - EAE 2012 

    13 

 

* Desgaitasun 
mota 

EZ BAI Guztira 
aldakuntza 

%-a, 2012/11 

Deklaratu 
gabekoak 

192 1.027 1.219 119,64 

Fisikoak 197 1.874 2.071 7,81 

Psikikoak 97 836 933 13,78 

Zentzumenezk
oak 

23 527 550 8,48 

Lengoaiazkoak 3 23 26 62,50 

Guztira 512 4.287 4.799 25,66 

(*) Ikus «Desgaitasun motak» glosarioan 

 Pertsona langabetuak, prestakuntza 
mailaren eta sexuaren arabera 

Desgaitasunen bat duten pertsona langabetuen % 
6,08k unibertsitateko erdi mailako edo goi mailako 
titulua daukate (% 12,93k EAEko biztanleria osoaren 
kasuan), % 18,09k erdi mailako edo goi mailako 
Lanpostu Heziketa egin dute (EAEkoen % 19,80k), % 
7,21ek Batxillergoa bukatu du (EAEkoen %9,74k), % 
31,92k Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua 
dauka (EAEkoen %26,61k) eta % 28,74k DBH bukatu 
du baina ez dauka titulurik (EAEkoen %20,75k). 
Sexuaren arabera, kualifikazio txikieneko mailetan 
gehienak gizonak dira eta unibertsitate-ikasketetan 
bakarrik dira emakumeak gehiengoa. EAEko 
biztanleria osoari dagokionez, emakume langabetuak 
Batxillergotik aurrerako goi maila guztietan dira 
gehiengoa. 
 

 
 

 
EAEKo biztanleria, guztira: 

 

Urtez urteko bilakaera, sektore 
ekonomikoen arabera 

Sektore ekonomikoen arabera, zerbitzuek 
kolektiboaren % 66,58 biltzen dute, ondoren industria 
(% 15,09), eraikuntza (% 6,33) eta nekazaritza (% 1,34) 
daude. Desgaitasunen bat duten pertsonen % 10,69k 
lehenengo lana eskatu dute eta ez dute aurretiazko lan 
esperientziarik.  

Kolektiboak 2005etik 2012ra izan duen joera 
langabezia kopuru erregistratuan gora egitea izan da. 
Aldiz, EAEko biztanleria osoaren kasuan, 2008tik 
aurrera bakarrik hazi da urtero.  

2005etik, kolektiboaren kasuan erregistratutako 
langabezia % 207,63 hazi da; EAEko biztanleria 
osoarena, berriz, % 102,76.  Krisia gehien nabaritu den 
garaian, 2008-2012 tartean, kolektiboaren kasuan 
hazkundea % 180,15ekoa izan da eta EAEko biztanleria 
osoarena % 126,70ekoa.  

2005etik, kolektiboarentzako datu negatiboenak, 
zenbaki absolututan, zerbitzuak eta industria ataletan 
jaso dira (2.239 eta 461 pertsona langabetu gehiago, 
hurrenez hurren). 

 

 
 

 
 
 
EAEKo biztanleria, guztira: 
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Sektore 
ekonomikoa 

Desgaitasunen bat duten 
pertsonak 

aldakuntza 
(%-tan) 
2012/11 

2005 2012 

 Jarduerarik 
gabe  

218 512 % 19,35 

Nekazaritza 14 64 % 18,52 

Industria  263 724 % 23,76 

Eraikuntza 109 304 % 21,12 

Zerbitzuak 956 3.195 % 27,80 

Guztira 1.560 4.799 % 25,66 

 

Sektore 
ekonomikoa 

EAEko biztanleria osoa aldakuntza 
(%-tan) 
2012/11 

2005 2012 

Jarduerarik 
gabe  

6.099 14.085 % 6,58 

Nekazaritza 891 2.895 % 21,74 

Industria  17.392 26.232 % 12,36 

Eraikuntza 7.651 20.355 % 11,80 

Zerbitzuak 51.357 105.511 % 19,56 

Guztira 83.390 169.078 % 16,29 

Pertsona langabetuak, eskaeraren antzinatasunaren eta desgaitasun motaren arabera 

2012an, desgaitasunen bat duten pertsona 
langabetuen kopurua handitu egin da eskaera egin 
dutenetik 3 hilabete baino gehiago pasatu den 
kasuetan eta, txikitu, 1 hilabeteko eta 1 hilabetetik 3ra 
bitarteko eskaera-antzinatasuna zuten langabetuen 
kasuan (% 16,96 eta % 2,88, hurrenez hurren).   

Kolektiboaren % 41,43k 13 hilabete baino gutxiago 
eman du langabezian, % 20,71k 1 hilabetetik 6ra 
bitartean, eta % 15,21ek 7 hilabetetik 12ra.  Azken 
tarte hori da gehien hazi dena zenbaki absolutuetan 
eta portzentaian (% 17,93) 2011rekin alderatuta. 

Eskaeraren 
antzinatasuna 

Desgaitasun motak 
Guztira 

Aldak. %-a, 
2012/11 Deklaratu 

gabekoak 
Fisikoak Psikikoak Zentzumenezko

ak 
Lengoaiazkoak 

1 hilabete edo gutxiago 68 96 41 33 2 240 -16,96 

1-3 hilabete 122 216 85 46 3 472 -2,88 

4-6 hilabete 156 197 95 70 4 522 17,57 

7-12 hilabete 210 291 141 84 4 730 17,93 

13-24 hilabete 8 7 4 5   24 14,29 

Guztira 564 807 366 238 13 1.988 6,94 

 

 

Iraupen luzeko langabezia erregistratua (ILL) 

Iraupen luzeko langabetuak dira eskaera egin 
zutenetik 365 egun baino gehiago langabezian eman 
dituzten lan eskatzaile langabetuak.  Hurrengo 
grafikoan ikusten denez, desgaitasunen bat duten 
pertsona langabetuen % 58,57 egoera horretan daude, 
hau da, 2.811 eskatzaile langabetu 4.799 pertsonako 
kopuru osotik. Datu horrek, 2011rekin alderatuta, % 
43,42ko igoera adierazten du; erkidegoko kopuru 
osoaren  kasuan, berriz, iraupen luzeko langabezia % 
27,12 hazi da. Datu horrek baieztatzen du 
desgaitasunen bat duten pertsonek arazo handiagoak 
dauzkatela lan merkatuan sartzeko biztanleria 
osoarekin alderatuta. 

 

Iraupen luzeko langabezia erregistratua, 

adin-tarteen eta sexuaren arabera 

Adin-tarteen banaketari dagokionez, % 55,18 45 
urtetik gorakoak dira (% 49,77 gizonak eta % 50,23 
emakumeak), % 42,69 25 eta 45 urte artekoak (% 
55,42 gizonak eta % 44,58 emakumeak) eta, gainerako 
% 2,13a, 25 urtetik beherakoak (% 60 eta % 40). 

Kolektibo honetako iraupen luzeko langabetuen 
kopuruak, aurreko urtearekin alderatuta, izan duen 
aldakuntza 851 pertsonakoa izan da (% 43,42); 
horietatik 445 gizonak dira (% 43,29ko igoera) eta 406 
emakumeak (% 43,59).  

Desgaitasunen bat duten iraupen luzeko langabetuei 
dagokienez, sexuaren araberako datuen kopuru osoek 
gizon eta emakumeen artean oreka handiagoa 
erakusten dute (% 52,40 eta % 47,60) EAEko 
biztanleria osoaren kasuan baino (% 44,31 eta % 
55,69). 

Desgaitasunen 
bat duten 
pertsonak 

ILL 
% 58,57 
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Adina Gizonak Emakumeak Guztira 
aldak. %-a, 

2012/11 

25 urtetik 
beherakoak  

36 24 60 13,21 

25-45 
urtekoak  

665 535 1.200 37,30 

45 urtetik 
gorakoak  

772 779 1.551 50,15 

Guztira 1.473 1.338 2.811 43,42 

 
EAEKo biztanleria, guztira: 

 

Adina Gizonak Emakumeak Guztira 
aldak. %-a, 

2012/11 

25 urtetik 
beherakoak  

1.245 1.241 2.486 43,95 

25-45 
urtekoak  

14.96
3 

17.811 32.77
4 

34,28 

45 urtetik 
gorakoak  

15.82
1 

21.202 
37.02

3 
20,49 

Guztira 32.02
9 

40.254 72.28
3 

27,12 

 

 

 

ILLaren banaketa, desgaitasun motaren eta 

sexuaren arabera 

Desgaitasun mota kontuan hartzen badugu, gizonak 
psikikoetan (% 55,73), deklaratu gabekoetan (% 51,91) 
eta fisikoetan (% 51,82) gehiago direla ikus dezakegu. 
Lengoaiazko eta zentzumenezko desgaitasunen 
kasuan, balio absolutuetan, ia berdinketa dago.  

Aurreko urtearekin alderatuz, desgaitasun mota 
guztietan bi sexuen artean gorakada izan da, kasu 
batean izan ezik: lengoaizko desgaitasunen kasuan, 
emakumeen artean ez da inolako aldaketarik gertatu. 

 

Desgaitasuna Gizonak Emakumeak Guztira 
aldak. %-a, 

2012/11 

Deklaratu 
gabekoak 

340 315 655 204,65 

Fisikoak 655 609 1.264 20,73 

Psikikoak 316 251 567 30,65 

Zentzumenezk
oak 

155 157 312 21,40 

Lengoaiazkoak 7 6 13 85,71 

Guztira 1.473 1.338 2.811 43,42 

ILLren bilakaera, sektoreen arabera 

Desgaitasunen bat duten iraupen luzeko langabeak –
ILL– nagusiki zerbitzuen sektorekoak dira (% 65,46), 
ondoren industriakoak (% 14,94), eraikuntzakoak (% 
6,79) eta nekazaritzakoak (% 1,53); lehenengo lana 
eskatzen dutenak % 11,49 dira. 
 
Kolektiboan ILLak 2005etik 2012ra izan duten joera, 
kolektiboan erregistratu den langabezia kopuru 
osoaren kasuan bezala, etengabe haztea izan da.  
2005etik, kolektiboaren kasuan ILLa % 333,13 hazi da 
(kolektiboak erregistratutako langabezia kopuru osoa, 
berriz, % 207,63).  Krisia gehien nabaritu den garaian, 
2008-2012 tartean, IILaren hazkundea % 221,99koa 
izan da (kolektiboak erregistratutako langabezia 
kopuru osoa, berriz, % 180,15). 
 

 

 
 

 
 

Sektore 
ekonomikoa 

Desgaitasunen bat duten 
pertsonak 

aldakuntza 
(%-tan) 
2012/11 2005 2012 

Jarduerarik 
gabe  

122 317 % 62,56 

Nekazaritza 6 43 % 30,30 

Industria  93 420 % 31,66 

Eraikuntza 45 191 % 69,03 

Zerbitzuak 383 1.840 % 41,54 

Guztira 649 2.811 % 43,42 

 

 

 
 
 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jarduerarik ez Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak
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LANPOSTU KONTRATATUAK 
Lanpostuen Nazioarteko Kodeak eta Kode Nazionalak (CNO) ezartzen duten bezala, lanpostua oso antzekoak diren 
lanen multzo batez osatuta dago. Lan bat hauxe da: lanpostu bat osatzen duten eta pertsona bakar batek egingo 
dituela suposatzen den zeregin multzoa.  2011ko CNO dago gaur egun indarrean eta 2010eko azaroaren 26ko 
1591/2010 Errege Dekretuaren bitartez (abenduaren 17ko BOEa, 306.a) onartu zuten. 

Desgaitasunen bat duten pertsonen kontratazioaren banaketa, lanpostu multzo handien 

arabera 

Desgaitasunen bat duten pertsonei Euskadin egin zaizkien kontratu gehientsuenak bi lanpostu multzo handitakoak 

dira: batetik, oinarrizko lanpostuena (9.a) eta, bestetik, jatetxe, pertsonen arreta eta babes zerbitzuena eta 

saltzaileena (5.a). Bi multzoen artean, kolektiboari egin zaizkion kontratuen % 70,54 metatzen dituzte. Multzo 

guztietan, teknikari eta laguntzarako profesionalenean izan ezik (3.a), kontratazioa urtetik urtera jaitsi egin da. 

Lehenago ikusi dugun bezala, kontratu gehien-gehientsuenak (% 60,69) gizonentzat dira; emakumeentzat, berriz, % 

39,31 bakarrik. Adin-tarteari dagokionez, 25 urtetik 45era bitartekoei egin zaizkie kontratu gehienak: % 57,96 5. 

multzorako eta % 54,28 9.erako. Kolektiboaren aldi baterakotasun tasa (% 92,13) gutxi gorabehera berdina izan da 

multzo guztietan, 1.go multzo handia kenduta. Azken horretan, tasa % 50era jaisten da, baina datu hori ez da oso 

esanguratsua, multzo horri egin zaizkion kontratuen kopuru osoa kolektiboari egin zaizkion kontratu guztien % 0,1 

besterik ez baita. 

Lanpostu multzo handiak (1 digitu) Gizonak 
Emakumea

k 
Kontratuak, 

guztira 

Desgaitasunen 
bat duten 

pertsonen tasa 

aldakuntza 
%-a, 

2012/11 

1 Zuzendariak eta kudeatzaileak 8 2 10 % 0,65 -23,08 

2 Teknikari eta profesional zientifiko eta intelektualak 218 128 346 %  0,53 -18,40 

3 Teknikariak; laguntzarako profesionalak 208 147 355 %  0,61 4,11 

4 Kontabilitateko, administrazioko eta bulegoetako bestelako 

enplegatuak 

382 392 774 %  1,71 -9,37 

5 Jatetxe, personen arreta eta babes zerbitzuetako langileak eta 

saltzaileak 

772 1.005 1.777 %  0,85 -1,88 

6 Nekazaritza, abeltzaintza, baso eta arrantza sektoreetako langile 

kualifikatuak 
30 3 33 %  1,10 -35,29 

7 
Manufaktura industrietako eta eraikuntzako artisauak eta langile 

kualifikatuak (instalazioen eta makinen operadoreak izan ezik) 274 55 329 %  0,69 -10,60 

8 Instalazio eta makineriako operadoreak, eta muntatzaileak 701 279 980 %  2,18 -10,99 

9 Oinarrizko lanpostuak 3.231 1.762 4.993 %  2,17 -6,88 

Total 5.824 3.773 9.597 %  1,47 -7,05 

 

Lanpostu multzo handiak (1 digitu) <25 25-45 >45 
Kontratuak, 

guztira 

1 Zuzendariak eta kudeatzaileak   6 4 10 

2 Teknikari eta profesional zientifikoak eta intelektualak 6 270 70 346 

3 Teknikariak; laguntzarako profesionalak 19 262 74 355 

4 Kontabilitateko, administrazioko eta bulegoetako bestelako 

enplegatuak 

33 535 206 774 

5 Jatetxe, pertsonen arreta eta babes zerbitzuak eta saltzaileak 72 1.030 675 1.777 

6 Nekazaritza, abeltzaintza, baso eta arrantza sektoreetako langile 

kualifikatuak 

1 14 18 33 

7 
Manufaktura industrietako eta eraikuntzako artisauak eta langile 

kualifikatuak (instalazioen eta makinen operadoreak izan ezik) 
10 159 160 

329 

8 Instalazio eta makineriako operadoreak, eta muntatzaileak 14 494 472 980 

9 Oinarrizko lanpostuak 296 2.710 1.987 4.993 

Guztira 451 5.480 3.666 9.597 
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Lanpostu multzo handiak (1 digitu) Mugagabea 
Aldi 

baterakoa 
Kontratuak, 

guztira 

1 Zuzendariak eta kudeatzaileak 5 5 10 

2 Teknikari eta profesional zientifikoak eta intelektualak 24 322 346 

3 Teknikariak; laguntzarako profesionalak 58 297 355 

4 Kontabilitateko, administrazioko eta bulegoetako bestelako 

enplegatuak 

102 672 774 

5 Jatetxe, pertsonen arreta eta babes zerbitzuak eta saltzaileak 124 1.653 1.777 

6 Nekazaritza, abeltzaintza, baso eta arrantza sektoreetako langile 

kualifikatuak 

6 27 33 

7 Manufaktura industrietako eta eraikuntzako artisauak eta langile 

kualifikatuak (instalazioen eta makinen operadoreak izan ezik) 26 303 329 

8 Instalazio eta makineriako operadoreak, eta muntatzaileak 69 911 980 

9 Oinarrizko lanpostuak 341 4.652 4.993 

Guztira 755 8.842 9.597 

 

Desgaitasunen bat duten pertsonen kontratazioa nabarmenena den lanpostuak 

Taulan, kontratazioan nabarmenenak diren lanpostuak agertzen dira, multzo handitan bilduta. Lanpostuen multzo 
handi bakoitzetik, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasunen bat duten pertsonei egiten zaizkien kontratu gehienei 
dagozkien lanpostuak (hirura bitarte) aukeratu ditugu.  

Desgaitasunen bat duten pertsonei egiten zaizkien kontratu gehienak hiru lanpostu mota hauetarako dira: 9. multzo 
handikoak, oinarrizko lanpostuak eta kualifikazio txikiena eskatzen dutenak. Hiruren artean (bulego, hotel eta 
bestelako establezimenduetako garbitzaileak eta laguntzaileak, manufaktura industriako peoiak eta hondakinen 
sailkatzaileak), kolektiboari 2012an egin dizkioten kontratuen % 43,38 osatzen dute. 

Lanpostuak  Kontratuak 

1. ZUZENDARIAK ETA KUDEATZAILEAK 

2. TEKNIKARI ETA PROFESIONAL ZIENTIFIKOAK ETA INTELEKTUALAK 

Aktoreak 129 

Irakaskuntzako profesionalak  47 

Behar berezietarako hezitzaileak 35 

3. TEKNIKARIAK; LAGUNTZARAKO PROFESIONALAK 

Heziketa fisikoko eta aisialdiko jardueretako irakasleak 87 

Idazkari administratibo eta exakutiboak 52 

Irrati-difusioko eta ikus-entzunezko grabazioetako teknikariak 45 

4. KONTABILITATEKO, ADMINISTRAZIOKO ETA BULEGOETAKO BESTELAKO ENPLEGATUAK 

Administrazioko laguntzaileak  154 

Apustu hartzaileak eta antzekoak 97 

Harreragileak (orokorra) 82 

5. JATETXE, PERTSONEN ARRETA ETA BABES ZERBITZUAK ETA SALTZAILEAK 

Turismo-gidariak 102 

Kutxazainak eta txartel-saltzaileak  87 

Osasun zerbitzuetako pertsonen zaintzaileak  79 

6. NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, BASO ETA ARRANTZA SEKTOREETAKO LANGILE KUALIFIKATUAK 

Nekazariak eta baratze, berotegi, haztegi eta lorategietako langile kualifikatuak 29 

7. MANUFAKTURA INDUSTRIETAKO ETA ERAIKUNTZAKO ARTISAUAK ETA LANGILE KUALIFIKATUAK  

Makina-erreminten doitzaileak eta operadoreak 85 

Eraikuntzako ofizialak eta langileak (lan larriak) eta antzekoak  45 

Soldatzaileak eta oxiebakitzaileak 29 

8. INSTALAZIO ETA MAKINERIAKO OPERADOREAK, ETA MUNTATZAILEAK 

Arropa garbitzeko makinetako operadoreak 263 

Autobus eta tranbietako gidariak 185 
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Lanpostuak  Kontratuak 

Ibilgailu, taxi eta kamionetetako gidariak 170 

9. OINARRIZKO LANPOSTUAK 

Bulego, hotel eta bestelako establezimenduetako garbitzaileak eta laguntzaileak 2.052 

Manufaktura industriako peoiak  1.654 

Hondakinen sailkatzaileak 457 

 

Kontratazioaren aldi baterakotasuna, lanpostuen arabera 

Ondorengo taulan, desgaitasunen bat duten pertsonei egiten zaizkien aldi baterako eta epe mugagaberako kontratu 
gehienak zer hamabost lanposturi dagozkion agertzen da, urtetik urterako aldakuntzekin batera.  
Kontratuen atalean aipatu dugun bezala, kolektiboaren egonkortasuna tasa, edo kontratu mugagabeen pisua, % 0,27 
jaitsi da 2011rekin alderatuz; hala, % 7,87n gelditu da, EAEko biztanleria osoari dagokion % 9,47tik urrun.  Kontratu 
mugagabe gehien eman dituzten lanpostuen artean, manufaktura industriako peoiena eta garbiketako langileena 
nabarmendu behar dira; bien artean, kolektiboari egin dizkieten kontratuen % 34,83 biltzen dituzte. 
 
Logikoki, kolektiboari egin zaizkion kontratuen aldi baterakotasuna hazi egin da 2011rekin alderatuta; aldi baterako 
kontratu gehien garbiketako langile, manufakturako-peoi eta hondakinen sailkatzaile lanpostuetarako egin dira; 
horien artean, kolektiboari egin dizkioten aldi baterako kontratuen % 44 metatzen dute. 
Industriako peoi eta garbiketako langile lanpostuetarako egin dizkiete kontratu gehienak, bai kontratu mugagabeei bai 
aldi baterakoei dagokienez. 

 

Kontratu mugagabe gehien biltzen dituzten lanpostuak Aldi baterako kontratu gehien biltzen dituzten lanpostuak 

Lanpostuak Kontratuak 
aldakuntza 

%-a, 2012/11 
Lanpostuak Kontratuak 

aldakuntza 
%-a, 2012/11 

Manufaktura industrietako peoiak 184 -2,13 Garbitzaileak  1.973 3,95 

Garbitzaileak  79 -19,39 Manufaktura industrietako peoiak 1.470 -14,34 

Jendeari arreta ematen ez dieten 
administrariak  34 21,43 

Hondakinen sailkatzaileak, 
garbiguneetako langileak eta txatarra 
biltzaileak 

447 -3,46 

Jendeari arreta ematen dieten 
administrariak  

24 118,18 Soldatapeko zerbitzariak 269 48,62 

Denda eta biltegietako saltzaileak 
24 -14,29 

Garbitegiko eta tindategiko 
operadoreak 

251 26,13 

Lehorrean eskuz garbitzen duten 
langileak eta antzekoak 

19 58,33 
Ospitaleko erizaintzako laguntzaileak 

243 -8,65 

Soldatapeko zerbitzariak 18 80,00 Salgaien garraioko peoiak 198 -15,38 

Merkataritzako agente eta 
ordezkariak 

14 40,00 
Autobus eta tranbietako gidariak 

171 -3,93 

Apustu salmentako langileak 14 -6,67 Soldatapeko gidariak  157 40,18 

Kutxazain eta txartel saltzaileak 
(bankuak izan ezik) 

14 55,56 
Denda eta biltegietako saltzaileak 

155 -25,84 

Autobus eta tranbia gidariak 14 366,67 Aktoreak 129 2,38 

Garbitegiko eta tindategiko 
operadoreak 

12 71,43 
Soldatapeko sukaldariak 

125 22,55 

Soldatapeko gidariak  12 -40,00 
Jendeari arreta ematen ez dieten 
administrariak 

120 -15,49 

Zuzendari-laguntzaileak eta 
administrariak 

11 10,00 
Hartzaindegietako eta ikastetxeetako 
zaintzaileak 

110 -14,73 

Eraikinetako atezainak  10 -33,33 Garbiketako bestelako langileak 107 28,92 
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Desgaitasunen bat duten pertsonentzako lanpostuak, mugikortasun handienekoak 

Hurrengo taulan, desgaitasunen bat duten pertsonei, bai gure erkidegotik kanpokoei (sartzen direnak) bai beste 
erkidego batzuetara lanera doazenei (joaten direnak), egiten zaizkien kontratu gehienak biltzen dituzten hamar 
lanpostuak agertzen dira, baita horietako bakoitzari dagokion ehunekoa ere.  

2012an, beste autonomia erkidego batzuetatik etorri diren desgaitasunen bat duten pertsonei 332 kontratu 
formalizatu dizkiete; kontratu gehien metatzen dituzten hamar lanpostuek bertara sartzen diren langileei egiten 
zaizkien kontratuen % 53,01 biltzen dituzte. Epe berean, desgaitasunen bat duten Euskadiko langileei 171 kontratu 
egin dizkiete beste erkidego batzuetan; kontratu gehien biltzen dituzten hamar lanpostuek kanpora joan direnei egin 
zaizkien kontratuen % 56,73 biltzen dituzte. 

Sartu direnak Atera direnak 

Lanpostuak Kontratuak 
Guztizkoaren 
gaineko %-a 

Lanpostuak Kontratuak 
Guztizkoaren 
gaineko %-a 

Nekazaritzako peoiak  47 % 14,16 Manufaktura industrietako peoiak 16 % 9,36 

Manufaktura industrietako peoiak 24 % 7,23 Aktoreak 15 % 8,77 

Ospitaleko erizaintzako laguntzaileak 22 % 6,63 Denda eta biltegietako saltzaileak 10 % 5,85 

Jendeari arreta ematen ez dieten 
administrariak  

13 % 3,92 Kamioien soldatapeko gidariak 10 % 5,85 

Garbitzaileak  13 % 3,92 Salmenta sustatzaileak 9 % 5,26 

Soldatapeko zerbitzariak 11 % 3,31 Garbitzaileak  9 % 5,26 

Erizain espezializatuak  10 % 3,01 Inkestagileak 8 % 4,68 

Irakasleak eta irakaskuntzako 
profesionalak  

10 % 3,01 
Jendeari arreta ematen dieten 
administrariak  

7 % 4,09 

Salmenta sustatzaileak 10 % 3,01 Hegazkineko lurreko laguntzaileak 7 % 4,09 

Segurtasun zaindariak eta antzekoak  10 % 3,01 Posta zerbitzuetako langileak  6 % 3,51 

 
 

Kontratatutako lanpostuetako txandaketa indizea 

2012an, desgaitasunen bat duten 4.009 pertsonarentzako 9.597 kontratu erregistratu ziren, beraz, kolektiboaren 
txandaketa indizea 2,39koa izan zen (kontratu pertsonako eta urteko). Kontratazioan aldi baterakotasun handia 
dagoenez, lanpostu batzuetan txandaketa indize oso altuak erregistratzen dira, adibidez: paketatzeko makinetako 
operadoreen kasuan. Horien txandaketa indizea 33,5ekoa izan da (kontratu pertsonako eta urteko); hau da, 11 
egunean behin kontratu bat. 

 

Lanpostu kontratatuak 
Kontratu

ak 
Txandaket
a indizea 

Paketatzeko, botilaratzeko eta etiketatzeko makinetako 
operadoreak 

67 33,50 

Ikus-entzunezko grabaketetako teknikariak 42 14,00 

Liburutegi eta artxibategietako langileak 75 12,50 

Erizain espezializatuak (emaginak izan ezik) 10 10,00 

Aktoreak 129 8,60 

Hezkuntza bereziko hezitzaile teknikariak 30 7,50 

Papera eta kartoia ekoizteko makinetako operadoreak 70 7,00 
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Lanpostu kontratatuak 
Kontratu

ak 
Txandaket
a indizea 

Lehen mailako arretako erizaintzako laguntzaileak 62 6,89 

Ospitaleko erizaintzako laguntzaileak 246 6,00 

Arrantzako peoiak 5 5,00 

Eskuzko jostunak, brodatzaileak eta antzekoak 14 4,67 

Elikagaiak, edariak eta tabakoa egiteko makinetako operadoreak 18 4,50 

Fardel garraiatzaileak eta antzekoak 18 4,50 

Soldatzaileak eta oxiebakitzaileak 29 4,14 

Telekomunikazioetako ingeniari teknikariak 4 4,00 

Erlijioetako laguntzaile laikoak 4 4,00 

Aurreinprimaketa prozesuetako langileak 4 4,00 

Irakasleak eta irakaskuntzako profesionalak  47 3,62 

Soldatapeko sukaldariak 134 3,44 

Kazetariak 10 3,33 
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ESKATUTAKO LANPOSTUAK 
Gerta daiteke atal honetan agertzen diren datuen balio metatua dagokion kapituluan agertzen den lan-eskatzaile 
langabetuen kopuru osoa baino handiagoa izatea, langile bakoitzak sei lanpostutarako lana eska baitezake. Hemen, 
eskatutako lanpostuen kopuru osoa hartuko dugu kontuan, ez pertsona eskatzaileen kopurua.  
 

Desgaitasunen bat duten pertsonen presentzia handieneko lanpostuak 

Hemen, desgaitasunen bat duten Euskadiko langabetuek gehien eskatzen dituzten lanpostuak agertzen dira, multzo 
handien arabera bilduta, eta desgaitu langabeen ehunekoak kolektiboaren Euskadiko batez bestekoa (% 2,84) 
gainditzen duen kasuan bakarrik aukeratuta. Desgaitasunen bat duten langabetuek 7. eta 9. lanpostu multzo 
handietan dute pisu handiena. 

Lanpostuak (1) 
desgaitasunen bat 
duten pertsonen %-
a, kopuru osoaren 
gainekoa* 1. ZUZENDARIAK ETA KUDEATZAILEAK 

Herri-administrazioetako zuzendaritzako langileak % 3,45 

Adineko pertsonentzako gizarte zerbitzuetako zuzendariak % 10,00 

2. TEKNIKARI ETA PROFESIONAL ZIENTIFIKOAK ETA INTELEKTUALAK 
Familiako medikuak % 4,04 

Bestelako mediku espezialistak % 10,00 

Logopedak % 3,39 

Artista sortzaile eta interpretatzaileak, beste epigrafe batzuetan sailkatu gabeak % 3,85 

3. TEKNIKARIAK; LAGUNTZARAKO PROFESIONALAK 
Anatomia patologikoko eta zitologiako teknikariak % 7,14 

Osasun-dokumentazioko goi mailako teknikariak % 5,88 

Akupuntura, naturopatia, homeopatia, medikuntza txinatar eta ayurvedako profesionalak % 2,94 

Optometriako teknikariak % 3,45 

4. KONTABILITATEKO, ADMINISTRAZIOKO ETA BULEGOETAKO BESTELAKO ENPLEGATUAK 
Inprimategiko kodetzaileak eta zuzentzaileak % 3,13 

Langileri zerbitzuko enplegatuak % 3,03 

Faktura eta zor kobratzaileak eta antzekoak % 4,17 

5. JATETXE, PERTSONEN ARRETA ETA BABES ZERBITZUAK ETA SALTZAILEAK 
Kioskoetako saltzaileak % 4,23 

Turismo-laguntzaileak % 4,62 

Ehorzketako langileak eta baltsamatzaileak % 3,19 

6. NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, BASO ETA ARRANTZA SEKTOREETAKO LANGILE KUALIFIKATUAK 
Behi-abeltzaintza jardueretako langile kualifikatuak % 4,17 

Hegazti-hazkuntzako eta untxi-hazkuntzako langile kualifikatuak % 3,45 

Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera mistoetako langile kualifikatuak % 6,25 

7. MANUFAKTURA INDUSTRIETAKO ETA ERAIKUNTZAKO ARTISAUAK ETA LANGILE KUALIFIKATUAK  
Beste epigrafe batzuetan sailkatu gabeko lanpostuetako ofizialak, operarioak eta artisauak % 21,05 

Zur eta antzeko materialak lantzen dituzten artisauak; otarregileak, eskuilagileak eta antzekoak % 12,12 

Oihalak, larruak eta antzeko materialak lantzen dituzten artisauak, zuntzen prestatzaileak eta  
ehungailuak edo puntua egiteko makinak eskuz lantzen dituzten ehuleak eta antzekoak 

% 6,25 

Zapatariak eta antzekoak % 3,61 

8. INSTALAZIO ETA MAKINERIAKO OPERADOREAK, ETA MUNTATZAILEAK 
Oihalak zuritu, tindatu, estanpatu eta akaberak egiteko makinetako operadoreak % 3,54 

Nekazaritzako makineria mugikorreko operadoreak % 3,85 

9. OINARRIZKO LANPOSTUAK 

Fardel garraiatzaileak eta antzekoak % 6,25 

Kontagailuen irakurleak eta joko-makinetako eta makina gai-banatzaileetako diru-biltzaileak % 3,45 

(1) Lanpostu multzo handi bakoitzeko, desgaitasunen bat duten pertsona gehien biltzen dituzten eta EAEko ehunekoa (% 2,84) gainditzen 
duten lanpostuak, batetik laura bitartean, aukeratu ditugu. 

 * Lanpostua eskatu duten desgaitasunen bat duten pertsonen ehunekoa, Euskadin lanpostu horretan dagoen langabetu kopuru 
osoaren gainean.   
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Desgaitasunen bat duten eskatzaile langabetuen banaketa, lanpostu multzo handien arabera. 

Kontratatutako lanpostuen atalean bezala, 9. multzo handian, oinarrizko lanpostuei dagokienean, metatzen dira 
desgaitasunen bat duten pertsonen eskaera gehienak. Multzo guztietan % 20tik gorako hazkundeak izan dira 
2011rekin alderatuta; horien artean, pertsona langabetuen kopuruan izandako hazkunde absolutua dela-eta, 5. eta 
9. multzo handiak nabarmentzen dira. 

Lanpostu multzo handiak (1 digitu) 

Desgaitasunen 
bat duten 
pertsona 

langabetuak 

Desgaitasunen 
bat duten 
pertsonen 

tasa 

aldakuntza 
%-a, 

2012/11 

0 Lanpostu militarrak 1 % 2,22   

1 Zuzendariak eta kudeatzaileak 39 % 0,88 129,41 

2 Teknikari eta profesional zientifikoak edo intelektualak 788 % 1,45 21,79 

3 Teknikariak; laguntzarako profesionalak 1.138 % 1,84 31,87 

4 Kontabilitateko, administrazioko eta bulegoetako bestelako enplegatuak 2.113 % 3,82 26,07 

5 Jatetxe, pertsonen arreta eta babes zerbitzuak eta saltzaileak 4.224 % 3,18 33,63 

6 Nekazaritza, abeltzaintza, baso eta arrantza sektoreetako langile 

kualifikatuak 
551 % 5,38 29,34 

7 Manufaktura industrietako eta eraikuntzako artisauak eta langile 

kualifikatuak (instalazioen eta makinen operadoreak izan ezik) 1.803 % 2,05 34,55 

8 Instalazio eta makineriako operadoreak, eta muntatzaileak 1.154 % 2,50 41,42 

9 Oinarrizko lanpostuak 7.084 % 3,88 28,26 

   

   

Desgaitasunen bat duten pertsona langabetuek gehien eskatzen dituzten lanpostuak, 

aurretiazko esperientziaren arabera 

Kolektiboak 2012an Euskadin egin dituen eskaerei buruzko datuak eman ditugunean adierazi dugun bezala, kasuen 

% 10,67an, eskatzaileak ez zeukan lan esperientziarik. Desgaitasunen bat duten pertsonek gehien eskatu dituzten 

hamar lanpostuen artean, apal-betetzaileenak bakarrik (% 12,39) gainditu du kolektiboaren batez bestekoa. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Desgaitasunen bat duten pertsona langabetuek gehien eskatutako 
lanpostuak 

Aurrez 
enplegurik 

izan 
gabekoak 

Aurrez 
enplegua 

izandakoak 

Guztira 

Manufaktura industrietako peoiak 226 2.513 2.739 

Bulego, hotel eta antzeko establezimenduetako garbitzaileak 147 1.547 1.694 

Denda eta biltegietako saltzaileak 91 838 929 

Jendeari arreta ematen ez dieten administrariak, beste epigrafe 

batzuetan sailkatu gabekoak 

41 530 571 

Harreragileak (hoteletakoak izan ezik) 53 518 571 

Eraikinetako atezainak  45 469 514 

Salgaien garraioko peoiak eta deskargatzaileak 26 464 490 

Baratze, berotegi, haztegi eta lorategietako lan kualifikatuak 21 439 460 

Apal-betetzaileak 54 382 436 

Soldatapeko zerbitzariak 34 348 382 
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Enplegu-zentro bereziak (EZB) 

Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-zentro bereziak 2012an 

 
Euskadin, gaur egun, 87 enplegu-zentro berezi daude eta 8.166 pertsonari lan ematen diete; langile horietatik 7.127k 

desgaitasun deklaraturen bat du. Desgaitasunen bat duten pertsonen kolektiboak, beraz, langile multzo osoaren % 87,28 

osatu du 2012an eta, 2011rekin alderatuta, % 0,74ko hazkundea izan du (66/1997 Legeari jarraiki, EZBetako langileetatik 

gutxienez % 70 desgaitasunen bat duten pertsonak izan behar dute). 

 
 
Nahiz eta Bizkaian egon zentro gehienak (% 50,57), hiru lurraldeetatik Gipuzkoa da nagusi kontratatutako pertsona kopuruari 
dagokionez (3.754). Zentro bakoitzeko langile-ratioa hauxe da: Araban 48 pertsona, Bizkaian 78 eta Gipuzkoan 163. Hiru 
lurraldeetan, langile kopurua jaitsi egin da aurreko urtearekin alderatuta: langile kopuru osoa batez beste % 2,47 jaitsi da eta 
desgaitasunen bat duten pertsonen kolektiboko langileena % 1,59. Arabaren kasuan bakarrik erregistratu da igoera bat, 
heren batekoa, desgaitasunik gabeko langileen artean. Aldiz, lurralde horretan azken urtean % 16,7ko jaitsiera gertatu da 
zentro kopuruan eta % 4,07koa desgaitasunen bat duten langileei dagokienez. 
 

 

ENPLEGU ZENTRO BEREZIETAKO LANGILE KOPURUA, 2012-2011 

Urtea  Lurraldea Zentroak 
Desgaitasunen 

bat dutenak 
Gainerakoak Guztira 

2012 

Araba 20 871 91 962 

Bizkaia 44 2976 474 3450 

Gipuzkoa 23 3280 474 3754 

EAE  87 7127 1039 8166 

2011 

Araba 24 908 68 976 

Bizkaia 47 3002 513 3515 

Gipuzkoa 23 3332 545 3877 

EAE  94 7242 1126 8368 

Aldak. %-a, 
2012/11 

Araba -% 16,7 -% 4,1 % 33,80 -% 1,4 

Bizkaia -% 6,4 -% 0,9 -% 7,60 -% 1,8 

Gipuzkoa % 0,0 -% 1,6 -%13,00 -% 3,2 

EAE  -% 7,4 -% 1,6 -% 7,70 -% 2,4 

 
 

20 
23 

44 

EAEko EZB kopurua - 2012 

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA
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2012an Euskadiko EZBetan lan egin duten desgaitasunen bat duten pertsonak 

 
EZBetako desgaitasunen bat duten langileen kolektiboa (7.127 pertsona) bakarrik kontuan hartuta, % 46,02 Gipuzkoako 
zentroetara atxikita dago, % 41,76 Bizkaikoetara eta % 12,22 Arabakoetara. Hiru lurraldeetan, kopurua jaitsi egin da 
2011rekin alderatuta, batez bestekoa -% 1,59koa izan da, baina Araban nabaritu da gehien jaitsiera hori (-% 4,07). 

 

                           
 

Desgaitasunen bat duten EZBetako 
langileak  2011 2012 Ald. %-a 

Araba 908 871 -% 4,07 
Bizkaia 3002 2976 -% 0,87 
Gipuzkoa 3332 3280 -% 1,56 
Guztira  7242 7127 -% 1,59 

 
Sexuaren araberako banaketari jarraiki, desgaitasunen bat duten EZBetako hiru langiletatik bi (% 64,91) gizonak dira; 
ehuneko hori 2011koaren ia berdina da (% 64,89). Lurraldeka, desgaitasunen bat duten langileen artean, Araban gizonen 
portzentaia % 61,54koa da, Gipuzkoan % 63,23koa eta Bizkaian % 67,74koa. 
 
Erreferentzia gisa, txosten honen hasieran emandako datuak erabiliz, kolektibo honi EAEn 2012an egin dizkioten 9.597 
kontratuetatik % 60,69 gizonentzat izan dira.  
Hala ere, txosten honetan horrez gain islatu dugunez, Euskadiko 2012ko biztanleria osoari dagozkion kontratazio-datuek 
adierazten dute emakumeei egin zaizkiela kontratu gehien; kopuru osoaren % 53,33, hain zuzen.  

 

                      
 
Azken urtean, Euskadiko EZBetako lan egonkortasuna handitu egin da. Hiru kontratutatik bi mugagabeak dira (% 66,40), eta 
kontratu mota hori % 0,85 ugaldu da 2011rekin alderatuta. Era berean, aldi baterako kontratuak % 6,08 jaitsi dira urte 
berarekin alderatuta. 
Sexuaren araberako banaketa kontuan hartuta, kontratu mugagabeak ugaldu egin dira, bai emakumeei bai gizonezkoei 
egindakoak, eta aldi baterako kontratuak murriztu egin dira bi sexuen kasuan. 

 

908 3.332 

3.002 

Desgaituak EZBetan - 2011 

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA
871 3.280 

2.976 

Desgaituak EZBetan - 2012 

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA

4.626 

2.501 

EZBetako sexuaren araberako 
banaketa - 2012 (abs.) 

Gizonak

Emakumeak

% 64,91 

% 35,09 

EZBetako sexuaren araberako 
banaketa - 2012 (%-tan) 

Gizonak

Emakumeak
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                                     2011                                                                            2012 

       
 
Euskadiko EZBetako lau kontratutik hiru (% 75,59) 25 urtetik 54ra bitarteko pertsonei egin zaizkie, eta 25 urtetik beherakoek 
% 1,61 bakarrik lortu dituzte. 54 urtetik gorakoei egindako kontratuak % 22,80 dira. 
Bizkaian, hiru kontratatutik bik (% 66,73) 25 urtetik 54ra bitartean dauzkate, eta % 31,21k 54 urte baino gehiago. 
 
 

Adina Araba Gipuzkoa Bizkaia EAE 

< 25 6 48 61 115 

25-45 718 2.683 1.986 5.387 

> 54 147 549 929 1.625 

Guztira 871 3.280 2.976 7.127 

 
 
Hiru adin-tarteetan, bi sexuen kasuan, kontratazio kopurua jaitsi egin da, 54 urtetik gora dauzkaten emakumeen kasuan izan 
ezik; horien kontratazioa % 4,84 hazi da. 25 urtetik beherako gazteak dira, bai gizon bai emakumeak, kontratazioan 
beherakada handiena izan dutenak 2011rekin alderatuta ( % 28,71 eta % 17,31, hurrenez hurren). 

 

 
 

2012-EZB LANGILEAK Gizonak Emakumeak Guztira 

<25 
Kontratuak 72 43 115 

aldak. %-a, 
2012-11 

-% 28,71 -% 17,31 -% 24,84 

25-54 

Kontratuak 3.426 1.961 5.387 

aldak. %-a, 
2012-11 

-% 0,98 -% 2,73 -% 1,63 

>54 
Kontratuak 1.127 498 1.625 

aldak. %-a, 
2012-11 

-% 0,97 % 4,84 % 0,74 

Guztira  

Kontratuak 4.625 2.502 7.127 

aldak. %-a, 
2012-11 

-% 1,57 -% 1,61 -% 1,59 

3.013 

1.686 1.679 

864 

Mugagabeak Aldi baterakoak

Gizonak
Emakumeak

3.023 

1.603 
1.709 

792 

Mugagabeak Aldi baterakoak

Gizonak
Emakumeak

115 

5.387 

1.625 

Desgaitasunen bat duten EZBetako 
langileak 2012 

   < 25

25-54

  > 54
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Desgaitasunen bat duten pertsonen lan egoera* 

Biztanleria Aktiboaren Inkestaren eta Desgaitasunen bat duten Pertsonen Estatuko Datu-basearen 

ustiapena.  (Estatistikako Institutu Nazionala, INE, 2011) http://www.ine.es/prensa/np753.pdf  

Hauek dira desgaitasunen bat duten pertsonak*: % 33ko edo hortik gorako desgaitasun maila daukatenak, 1364/2012 EDk 

ordezkatu duen 1971/1999 EDk ezarritako balorazio prozeduraren arabera. 

Desgaitasunen bat duten pertsonen 2011ko datu-basearen arabera, etxean bizi ziren 16 urtetik 64ra bitarteko 1.262.000 

pertsonak zuten desgaitasun ziurtagiria.  

Zifra hori aipatutako datu-basean lan egiteko adinean erregistratuta agertzen zen biztanleriaren % 4,1 zen eta, 2010arekin 

alderatuz, % 7,7ko igoera izan zuen. 2011n, legez aitortutako desgaitasunen bat zuten pertsonen % 36,6 aktiboak ziren. 

Jarduera tasa hori ia % 40 txikiagoa zen desgaitasunik ez zeukan biztanleriaarena baino (% 76,4). Gizonen artean, aldea % 

43,8koa zen. EAEren kasuan, 2010ean % 35,7koak izan ziren aldeak eta, 2011n, % 30,7ra jaitsi ziren. 

2011n, kolektiboaren Estatuko langabezia tasa % 26,9koa izan zen, desgaitasunik gabeko biztanleriarena baino % 5etik gora 

handiagoa. Desgaitasunen bat egiaztatuta zeukaten pertsonen enplegu tasa % 26,7koa zen. Lanean ari ziren pertsonen % 

89,0 soldatapekoak ziren eta, horien artean, % 76,9k kontratu mugagabea zeukaten. Desgaitasunen bat zuten pertsonen 

artean, zentro arruntetan lanean ari zirenen % 25,7k Gizarte Segurantzan egiten zuten ekarpenean kenkariren bat zeukaten 

eta % 26,5ek desgaitasunagatiko berariazko kontratua zeukan. 

 

 

2011 2010 2011 2010 2011 2010

TOTAL 30.706,3 30.828,1 29.444,4 29.656,3 1.262,000 1.171,9

Activos 22.949,2 22.932,6 22.487,6 22.509,0 461,6 423,7

- Ocupados 17.953,3 18.304,1 17.616,1 17.979,3 337,3 324,8

- Parados 4.995,9 4.628,6 4.871,5 4.529,7 124,4 98,9

Inactivos 7.757,1 7.895,5 6.956,8 7.147,3 800,3 748,2

Tasa de actividad (16-64) 74,7 74,4 76,4 75,9 36,6 36,2

Tasa de Empleo (16-64) 58,5 59,4 59,8 60,6 26,7 27,7

Tasa de paro (16-64) 21,8 20,2 21,7 20,1 26,9 23,3

VARONES 15.455,8 15.550,2 14.768,1 14.910,5 687,7 639,6

Activos 12.595,5 12.729,9 12.323,3 12.471,4 272,2 258,5

- Ocupados 9.907,6 10.203,6 9.707,4 10.002,8 200,2 200,8

- Parados 2.687,9 2.526,3 2.615,9 2.468,6 72,0 57,7

Inactivos 2.860,3 2.820,3 2.444,7 2.439,1 415,5 381,1

Tasa de actividad (16-64) 81,5 81,9 83,4 83,6 39,6 40,4

Tasa de Empleo (16-64) 64,1 65,6 65,7 67,1 29,1 31,4

Tasa de paro (16-64) 21,3 19,8 21,2 19,8 26,5 22,2

MUJERES 15.250,5 15.278,0 14.676,3 14.745,8 574,2 532,2

Activas 10.353,7 10.202,7 10.164,3 10.037,6 189,5 165,2

- Ocupadas 8.045,8 8.100,5 7.908,7 7.976,5 137,1 124,0

- Paradas 2.307,9 2.102,3 2.255,6 2.061,1 52,4 41,2

Inactivas 4.896,8 5.075,3 4.512,1 4.708,2 384,8 367,1

Tasa de actividad (16-64) 67,9 66,8 69,3 68,1 33,0 31,0

Tasa de Empleo (16-64) 52,8 53,0 53,9 54,1 23,9 23,3

Tasa de paro (16-64) 22,3 20,6 22,2 20,5 27,6 24,8

TOTAL (miles) SIN discapacidad CON discapacidad

Población 16-64 años según discapacidad y relación con la actividad 

http://www.ine.es/prensa/np753.pdf
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Desgaitasuna eta jarduera, autonomia erkidegoen arabera 

2011n, desgaitasunen bat zuten pertsonen kolektiboaren barruan, enplegu-tasa handienak zituzten autonomia erkidegoak 

Nafarroako Foru Erkidegoa (% 46,2), Murtzia Eskualdea (% 42,7) eta Euskadi (% 41,4) izan ziren. Bestetik, enplegu-tasa 

txikienak Kanarietan (% 29,5), Extremaduran (% 30,9), Kantabrian (% 32,5) eta Andaluzian (% 32,8) erregistratu ziren. 

 

 

  

2011 2010 2011 2010 2011 2010 
Andaluzia 245,8 215,5 4,4 3,9 32,8 31,5 
Aragoi 36,1 35,3 4,2 4,1 36,9 34,7 
Asturias Printzerria 41,6 41,4 6,0 5,9 33,6 32,0 
Balears, Illes 27,0 23,7 3,6 3,2 40,1 37,9 
Kanariak 53,2 53,2 3,6 3,6 29,5 27,6 
Kantabria 17,9 17,4 4,6 4,5 32,5 34,8 
Gaztela eta Leon 64,3 62,2 4,0 3,9 34,8 32,8 
Gaztela-Mantxa 68,4 57,4 5,1 4,3 41,0 40,0 
Katalunia 213,4 197,1 4,4 4,1 38,8 39,3 
Valentzia Erkidegoa 93,9 91,9 2,8 2,7 34,8 37,4 
Extremadura 32,9 32,5 4,6 4,6 30,9 32,5 
Galizia 82,3 83,1 4,6 4,6 32,9 32,3 
Madril Erkidegoa 114,5 104,0 2,7 2,4 39,9 40,9 
Mutzia Eskualdea 72,2 63,0 7,3 6,4 42,7 48,9 
Nafarroako Foru Erkidegoa 14,8 14,0 3,6 3,4 46,2 36,5 
Euskal Autonomia Erkidegoa 65,5 63,1 4,7 4,5 41,4 36,0 
Errioxa 8,2 8,1 4,0 3,9 39,9 40,6 
Ceuta eta Melilla 9,9 9,1 9,9 9,3 44,6 40,6 
GUZTIRA 1.262,0 1.171,9 4,1 3,8 36,6 36,2 

GUZTIRA (milaka) PREBALENTZIA JARDUERA TASA 

16 urtetik 64ra bitarteko desgaitasunen bat duten pertsonak, autonomía erkidegoaren eta jardueraren arabera 

AUTONOMIA ERKIDEGOA 
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KRISIAK DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENGAN DAUKAN 

ERAGINA 

1. Eragin orokorra 

Krisia hasi zenetik –gure inguruan, 2008ko hirugarren hiruhilekoan piztu zen– gaur egunera arte, Euskal Autonomia 
Erkidegoko (EAE) biztanleria osoaren langabezia erregistratuan hazkunde handia gertatu da, baita kontratazio-mailen 
beherakada handia ere.  

Zifra orokor latz hauek are larriagoak dira kolektibo babesgabeen kasuan: gazteak, emakumeak, etorkinak, 45 urtetik 
gorakoak, iraupen luzeko langabetuak eta hemen aztertzen ari garen kolektiboa, desgaitasunen bat duten pertsonena. 
Pertsona horien artean, 2012an, kontratazioaren jaitsiera EAEko batez bestekoa halako bi eta erdikoa izan da, eta langabezia 
erregistratuaren hazkundea % 10 handiagoa biztanleria osoarena baino. Gainera, desgaitasunen bat duten emakumeei askoz 
ere kontratatu gutxiago egiten dizkiete gizonei baino, Euskadiko biztanleria osoarekin alderatuta. 

Estatu osoari dagokionez, 2011n, kolektiboaren jarduera-tasa desgaitasunik gabeko biztanleriaarena baino ia % 40 txikiagoa 
zen; EAEri dagokionez, berriz, % 30 txikiagoa. 

Zifra latzak izan arren, hala Euskadiko enplegu-zentro berezien (EZB) formularen bidez nola Lanposturen hainbat programa, 
plan eta jardueraren bidez, egoera hori arintzeko ahalegina egin da. 

 

2. Kontratazioa 

Desgaitasunen bat duten pertsonei 2012an egindako kontratu kopurua 9.597koa izan da, eta gure erkidegoan egindako 
kontratu guztien % 1,36 dira. 2012 eta 2011 artean, desgaitasunen bat duten pertsonen kontratazioan izandako beherakada 
(-% 7,05) EAEko biztanleria osoari dagokiona (-% 2,76) baino 2,5 aldiz handiagoa da.  

Azken hamarkadan, desgaitasunen bat duten pertsonen kontratazioa pixkanaka handitzen joan da eta, 2009an behera egin 
arren, 2011ra arte berriz ere gora egin du. EAEko biztanleria osoari dagokionez, 2007ra arte bilakaera hori goranzkoa izan da, 
eta 2009an beherakada handia izan da. Bi biztanleria multzoetan, kontratazioaren hilez hileko urtarokotasuna antzekoa da.  

EAEko biztanleria osoari dagokionez, emakumeen kontratazioa % 53,33koa da; kolektiboaren kasuan, berriz, % 39,31koa.  

Prestakuntza mailari erreparatuz gero, kolektiboari egiten zaizkion kontratu gehienetan (% 58,49) DBH eginda izatea eskatzen 
da, dela tituluarekin dela gabe; EAEko biztanleria osoaren kasuan, berriz, eskakizun hori ia % 18 txikiagoa da (% 40,56). 
Unibertsitate mailako ikasketak eskatzen dituzten kolektiboari zuzendutako kontratu gehienak emakumeentzat dira; EAEko 
biztanleria osoaren kasuan, berriz, emakumeak batxillergo mailatik hasita goi mailara dira gehiengoa, LH barne hartuta. 

Kontratu gehien-gehientsuenak, bai kolektiboari bai EAEko biztanleria osoari egiten zaizkionak, zerbitzuen sektorekoak dira 
(% 84,77 eta % 84,93, hurrenez hurren). 

EAEko biztanleria osoaren kasuan, 2012an kontratazioaren egonkortasun tasa % 3,44 hazi da 2011rekin alderatuta; 
desgaitasunen bat duten pertsonen kasuan, berriz, % 0,27 jaitsi da. Kolektibo horretan jaitsierak izan dira, hala lanaldi osoko 
kontratazioan (-% 8,24) nola lanaldi partzialekoan (-% 4,28). EAEko biztanleria osoaren kasuan ere jaitsi egin da lanaldi osoko 
kontratazioa (-% 9,27), baina lanaldi partzialekoa igo egin da (% 9,23). 

 

3. Lan eskatzaile langabetuak 

2012ko abenduaren 31n, Euskadin desgaitasunen bat duten pertsonetatik langabezian daudenen kopurua 4.799koa da eta 
erkidegoko langabezia tasa osoaren % 2,84 osatzen dute.  Azken urtean, kolektiboko langabetuen igoera % 25,66koa izan da, 
hau da, Euskadi osokoa (% 16,29) baino ia % 10 handiagoa. 2005arekin alderatuta, 2012ko zifretan desgaitasunen bat duten 
pertsona langabetuen kopuruan hazkunde nabarmena ikusten da (% 207,63koa da; biztanleria osoaren kasuan, berriz, % 
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102,76koa). 2008arekin alderatuta, % 113,29koa da eta, 2010ekin alderatuta, % 55,66koa (% 68,01ekoa eta % 24,36koa EAE 
osoaren kasuan, hurrenez hurren). 

Desgaitasunen bat duten pertsona langabetuen hilabetez hilabeteko batez bestekoa 4.497 pertsonakoa izan da. Hilabetez 
hilabete, hazkundea etengabea izan da, ekainean izan ezik, hilabete horretan jaitsiera txiki bat izan baitu. EAEko biztanleria 
osoaren kasuan, aldiz, apiril, maiatz, ekain eta uztailean eskatzaile kopuruan beherakada izan da, baita urteko azken 
hilabetean ere. Gizonak kolektiboko langabetuen % 54,18 dira (Euskadiko biztanleria osoaren kasuan, berdinketa dago gizon 
eta emakumeen artean, % 50,02 eta % 49,98).  

Desgaitasunen bat duten pertsona langabetuen % 6,08k unibertsitate-tituluren bat daukate, erdi edo goi mailakoa (EAEko 
biztanleria osoaren kasuan, % 12,93k). Sexuaren arabera, kualifikazio txikieneko mailetan gizonak gehiengoa dira eta 
unibertsitate-ikasketetan bakarrik dira emakumeak gehiengoa. EAEko biztanleria osoari dagokionez, emakume langabetuak 
gehiengoa dira Batxillergotik aurrerako goi maila guztietan. 

2012an, desgaitasunen bat duten pertsonen kasuan, iraupen luzeko langabezia (urtebetekoa baino luzeagoa) % 43,42 hazi da 
2011rekin alderatuta; erkidegoko kopuru osoaren kasuan, berriz, hazkundea % 27,12koa izan da. 

Kolektiboak 2005etik 2012ra izan duen joera langabezia kopuru erregistratuan gora egitea izan da. Aldiz, EAEko biztanleria 
osoaren kasuan, 2008tik aurrera bakarrik hazi da urtetik urtera. 2005etik, kolektiboaren datu negatiboenak, zenbaki 
absolututan, zerbitzuetan eta industrian jaso dira (1.457 eta 327 pertsona langabetu gehiago, hurrenez hurren). Jarduera 
sektore guztietan, langabezian % 10etik % 20ra bitarteko hazkundeak erregistratu dira 2011rekin alderatuz. 

 

4. Desgaitasunen bat duten pertsonen kopurua eta jarduera-tasa, Estatuko erkidegoen arabera (2011) 

INEren (Estatistika Institutu Nazionala) datuetan oinarrituta, Estatuan, Desgaitasunen bat duten Pertsonen 2011ko Estatuko 
Datu-basearen arabera, etxean bizi ziren 16 urtetik 64ra bitarteko 1.262.000 pertsonak zuten desgaitasun ziurtagiria.  

Kopuru hori aipatutako datu-basean erregistratutakoaren arabera lan egiteko adinean zegoen biztanleriaren % 4,1 zen, eta 
2010arekin alderatuz % 7,7ko hazkundea izan zuen (Euskadiren kasuan, biztanleriaren % 4,7 eta % 4,44ko hazkundea).  

Legez aitortutako desgaitasunen bat zuten pertsonen % 36,6 aktiboak ziren 2011n (EAEn, % 41,4). Jarduera tasa hori 
desgaitasunik ez zuten pertsonena (% 76,4) baino ia % 40 txikiagoa zen. EAEren kasuan, 2010ean aldeak % 35,7koak izan 
ziren, eta 2011n % 30,7ra jaitsi ziren. 

2011n, kolektiboaren Estatuko langabezia tasa % 26,9koa izan zen, desgaitasunik gabeko biztanleriaarena baino % 5etik gora 
handiagoa. 

 

5. EAEko enplegu-zentro bereziak (EZB) 

Euskadin, gaur egun, 87 enplegu-zentro berezi daude eta 8.166 pertsonari lan ematen diete; langile horietatik 7.127k 
desgaitasun deklaraturen bat du. Desgaitasunen bat duten pertsonen kolektiboak, beraz, langile multzo osoaren % 87,28 
osatu du 2012an eta, 2011rekin alderatuta, % 0,74ko hazkundea izan du (66/1997 Legeari jarraiki, EZBetako langileetatik 
gutxienez % 70 desgaitasunen bat duten pertsonak izan behar dute). 

2011rekin alderatuta, hiru lurraldeetan, EZBetan desgaitasunen bat duten langileen kopurua jaitsi egin da, batez bestekoa -% 
1,59koa izan da, baina Araban nabaritu da gehien jaitsiera hori (-% 4,07).Sexuaren araberako banaketari jarraiki, 
desgaitasunen bat duten EZBetako hiru langiletatik bi (% 64,91) gizonak dira; ehuneko hori 2011koaren ia berdina da (% 
64,89). 

 

Azken urtean, Euskadiko EZBetako lan egonkortasuna handitu egin da. Hiru kontratutatik bi mugagabeak dira (% 66,40), eta 
kontratu mota hori % 0,85 ugaldu da 2011rekin alderatuta. Era berean, aldi baterako kontratuak % 6,08 jaitsi dira urte 
berarekin alderatuta. 

Euskadiko EZBetako lau kontratutik hiru (% 75,59) 25 urtetik 54ra bitarteko pertsonei egin zaizkie, eta 25 urtetik beherakoek 
% 1,61 bakarrik lortu dituzte. Adin-tarte guztietan, bi sexuen kasuan, EZBetako langile kopuruetan jaitsierak gertatu dira, 54 
urtetik gora dauzkaten emakumeen artean izan ezik; horien kontratazioa % 4,84 hazi da. 
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ERANSKINAK 

 

1.go ERANSKINA. LANBIDE: Desgaitasunen bat duten pertsonei zuzendutako programa, plan eta jarduerak 

(2012 – 2013ko aurreikuspenak) 

 LAN MUNDURATZE ARLOA 

1. Gizartean eta lan-munduan integratzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboei zuzendutako enplegu-orientabiderako 
ekintzak eta zerbitzuak garatzeko laguntzen deialdia (2013ko martxoaren 20ko Ebazpena), Lanposturekin elkarlanean 
sustatua. Hauek izan daitezke onuradunak: gizarte bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonak eta/edo 
desgaitasunen bat duten pertsonak laneratzeko helburu soziala daukaten EAEko erakundeak. 
 
2. Zeinu-hizkuntzako interpretazio zerbitzua emateko kontratu bat, entzuteko desgaitasuna daukaten pertsona 
eskatzaileei Lanpostuko bulegoetan arreta emateko. (Euskal Gorrak enpresa, 2013ko apirila-2014ko apirila). 
 
3. Lanpostuk (Euskal Enplegu Zerbitzua) desgaitasunen bat duten pertsonentzako baimendutako enplegu-agentziak 
(EHLABE eta FEKOOR enpresak) 
 
4. Desgaitasunen bat duten pertsonentzat lan merkatuan bitartekari gisa jarduteko ekintzen antolaketa eta garapena 
arautzen duen 2003ko abenduaren 23ko 326/2003 DEKRETUAren bitartez Lanpostuko eskaintzak bideratzen dituzten 
zentro laguntzaileak. Zentro horiek diru-laguntzak jasotzen dituzte lan eskaintzak hartu, erregistratu eta kudeatzeagatik. 
(EHLABE enpresa).  
 
5. Kontratuen legediari eta kontratazio ereduei buruzko informazioa emateko zerbitzua. (Desgaitasunen bat duten 
pertsonak kontratatzeko hobariak eta legedia). Lanposturen Lan-munduratze arloa:  contratos@lanpostu.net  

 

 

 ENPRESARAKO ZERBITZUEN ARLOA 

Desgaitasunen bat duten eta bazterkeria arriskuan dauden pertsonei laneratzeko laguntza emateko eta horretarako 
laguntzaileak jartzeko Enplegu Programa. Lanpostun izena emanda dauden desgaitasunen bat duten pertsonen artean, ohiko 
lan merkatuan sartzeko zailtasun handienak dituztenak integratzeko enplegu lagundurako jarduerak garatzeko laguntzak dira 
(Lanpostuko Administrazio Kontseiluaren 2012ko uztailaren 16ko erabakia, 161. EHAA, 2012ko abuztuaren 20koa, 2013an 
deialdia egitekoa). 
 
Premisa horiekin, ondorengo pertsonak laneratzea lehenesten da:  

-Adimen desgaitasuna, buruko gaitzen bat edo garuneko paralisia duten pertsonak, baldin eta % 33ko edo hortik 
gorako gutxitasun-gradua onartu bazaie.  
-Desgaitasun fisiko edo zentzumenezkoren bat duten pertsonak, baldin eta % 65eko edo hortik gorako gutxitasun-
gradua onartu bazaie, edo pertsona gorrak edo entzuteko desgaitasunen bat dutenak, % 33ko edo hortik gorako 
gutxitasun-gradua onartu bazaie.   
 

Halaber, definitutako desgaitasun motak dituzten pertsona langileak lan merkatu arruntean sartzea aurreikusten du, Estatuko 
enplegu-zentro berezietatik datozenak, eta deialdiaren aurretik laneratutako pertsonen eta haiek kontratatutako enpresen 
jarraipena egitea eta laguntza ematea. 2012ko deialdiko emaitzak kontuan hartuta, 2013an programari eustea egokia da, 2013-
2016 aldian Enplegua Suspertzeko Planean jasota dauden helburuetako batekin lotuta dagoen neurrian; zehazki, gizarte-egoera 
ahulenean dauden pertsonak gizartean eta lan munduan integratzea sustatzeko helburuarekin. 

 

 ENPLEGU SUSTAPENEKO ARLOA 
 
1. Lanpostuak sortzea sustatzeko laguntzak eta diru-laguntzak, hainbat programatan banatuak; horien artean, desgaitasunen 

bat duten pertsonak enplegu-zentro berezietan eta lanpostu autonomoetan laneratzekoak.  Diru-laguntzak emateari 

buruzko 1998ko urriaren 16ko Ministro Agindua (azaroaren 21eko BOE). 

mailto:contratos@lanbide.net
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2. Desgaitasun larriak dituzten pertsonei lan merkatuan sartzen laguntzen dieten enplegu-zentro berezietako (EZB) jarduera 
profesionalean laguntzeko unitateei diru-laguntza. Estatuko erreferentziazko araua 2006ko apirilaren 21eko 469/06 ED da, 
eta erkidegokoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren 2012/04/18ko Agindua. (deialdia 2013an egitekoa). 
 

3. % 33tik gorako desgaitasun maila daukaten pertsonei kontratu mugagabeak egiten dizkieten enpresa arruntentzako diru-
laguntza. Estatuko erreferentziazko arauak 1451/1983 ED eta 170/2004 ED dira, eta erkidegokoa, Lanpostu-EEZko 
zuzendariaren 2012/04/18ko Ebazpena.  (deialdia 2013an egitekoa). 
 
 

 ENPLEGU PRESTAKUNTZAKO ARLOA 
 

2012an hamabi prestakuntza ikastaro egin dira, 327/2003 Dekretuaren esparruan, kasu batzuetan EGFen bidez (Europako 
Gizarte Funtsak) kofinantzatuak eta EHLABE enpresak eman ditu.  Prestakuntza jarduera horiek jarraipena izango dute 2013an, 
desgaitasunen bat duten pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko helburuarekin: 

 
1. Industriako muntaketa eta mekanizazioa (6). 
2. Muntaketa elektriko-elektronikoak. 
3. Bulegoko eta jendearen arretarako laguntzailea. 
4. Garbiketa eta garbitegia. 
5. Lorategien mantentzea. 
6. Bulego, artxibategi eta liburutegiko laguntzailea. 
7. Zerbitzu anitzetako laguntzailea. 

 
 

Azkenik, Enplegurako lanbide heziketako azpisistema arautzen duen 395/2007 Dekretuaren esparruan, 2012tik hasita txosten 
hau bukatu den unera arte (2013ko apirilaren 30a), 177 prestakuntza-jarduera egin dira 642 ikaslerekin. Guztira, 
desgaitasunen bat duten 279 pertsonak parte hartu dute (92 emakume eta 187 gizon), eta horietako batzuek lau ikastaro ere 
egin dituzte 2012an hasi eta gaur egunera arte.  

 
 
 

2. ERANSKINA. Enplegu-zentro bereziak (EZB) - Arauen hurbilketa  

 
EZBen helburuak argiak dira (Minusbaliatuak gizarteratzeko 1982ko apirilaren 7ko 13/1982 Legea):  
 

1. Desgaitasunen bat duten pertsonei zuzendutako enplegu-politiken helburu nagusia –hau da, enplegu arrunta– lortzen ez 
dutenei lan alternatiba bat ematea. 

2. Soldatapeko lan bat ziurtatzea, eta langileek behar dituzten egokitzapen pertsonal eta sozialerako zerbitzuak ematea.  
3. Minusbaliatu ahalik eta gehien lan arrunteko erregimenean –hau da, lan arruntean– sartzeko bitarteko bat izatea. 

 
Enplegu-zentro berezien (EZB) garapenak aipatu dugun Minusbaliatuak gizarteratzeko 1982ko apirilaren 7ko 13/1982 Legean 
(LISMI) du oinarria. Lege hori aztertuz gero, LISMIren 37. eta 41. artikuluek EZBen oinarriak ezartzen dituztela ikus dezakegu. 37.ari 
jarraiki, enplegu-politiken funtsezko helburua merkatu arruntean integratzea da, edo, ezinezkoa bada, enplegu babestuan. 41.ak 
ezartzen duenez, ohiko baldintzetan lan jarduera bat egin ezin dutenei, dela behin-behinekoz dela behin betiko, lan babestua 
emango zaie. 42.ak honela definitzen ditu, zehazki, EZBak: «langile minusbaliatuei soldatapeko lan bat ziurtatzea eta behar duten 
egokitzapen pertsonalerako eta sozialerako laguntza ematea jomuga edukita, merkatuko operazioetan aldian-aldian parte hartuz 
ekoizpen lan bat egitea helburu nagusitzat dutenak, aldi berean minusbaliatu ahalik eta gehien lan erregimen arruntean 
integratzeko bitartekoak izanik». 10. artikuluak desgaitasunen bat duten pertsonei (DP) arreta emateko eta integrazio 
soziokomunitarioa bermatzeko lanpostu anitzeko taldeak sortu behar direla ezartzen du. 46. artikuluan zehazten diren funtzioen 
artean, desgaitasunen bat duten EZBetako langileei aldizkako azterketak egin beharra agertzen da, maila igoerak bultzatzeko. 
Bestelako funtzioak, 10. artikuluaren arabera, desgaitasunak baloratzea, diagnostikoa egitea eta orientabidea ematea izango 
lirateke. LISMIren 43. artikuluak ezartzen duenez, EZBei diru-konpentsazioak eman behar zaizkie eta, 45. artikuluaren arabera, 
erakunde publiko nahiz pribatuek (adibidez, enpresak) sor ditzakete. 
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Hala edozein laguntza mota eskuratu ahal izateko nola jarraipena izateko, enplegu-zentro bereziek 1985eko abenduaren 4ko 
2273/1985 EDn (Enplegu-zentro berezien araudia) eta 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Legeko (Diru-laguntzen Lege Orokorra) 13. 
artikuluan jasota dauden eskakizunak bete behar dituzte.1985eko abenduaren 4ko 2273/1985 Errege Dekretuko 10. artikuluari 
jarraiki, enplegu-zentro berezien finantzazioak ondokoak barne hartuko ditu: 
 

1. Zentroetako titularren ekarpenak. 
2. Hirugarrenen ekarpenak. 
3. Zentroaren jardueratik ateratzen diren etekinak edo etekinen zati bat (irabazi asmorik gabekoak edo irabazi asmokoak 

izatearen arabera). 
4. Herri-administrazioek lana sustatzeko martxan jartzen dituzten programetan enplegu-zerbitzu bereziak sortzeko ezartzen 

dituzten laguntzak; zehazki, Gizarte Segurantzako kuotetan hobariak ematea eta lanpostuei eusteko eta horietara 
egokitzeko diru-laguntzak ematea. 
 

1998ko urriaren 16ko Aginduaren 4. artikuluan, enplegu-zentro bereziak finantzatzeko zer laguntza eman daitezkeen arautzen da. 
357/2006 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera, Diru-laguntzen 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 22.2 c) 
artikuluan ezarritakoari jarraiki, kontzesio zuzeneko diru-laguntzak dira. 
Autonomia erkidegoek diru-laguntza horiek finantzatzeko ordaintzen dituzten funtsak Aurrekontuen 2003ko azaroaren 26ko 
47/2003 Lege Orokorreko 86. artikuluaren arabera kudeatutako diru-laguntzak dira; izan ere, Estatuak laneko legedia arloko 
eskumenak dauzka eta autonomia erkidegoek eskumen horiek gauzatzeko eskumenak, Espainiako Konstituzioko 148. eta 149. 
artikuluetan eta autonomia-estatutuetan ezarritakoari jarraiki, eta autonomia erkidegoei 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Legean 
xedatutakoa aplikatzen zaie, 4. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
Gaur egun, Neurri fiskal, administratibo eta sozialei buruzko 1997ko abenduaren 30eko 66/1997 Legearen edo Estatuko Aurrekontu 
Orokorrak Osatzeko Legearen 39. xedapen gehigarriari jarraiki, EZBetako lanpostuen % 70, gutxienez, desgaitasunen bat duten 
pertsonek bete behar dituzte. 

 

3. ERANSKINA. Enplegu-zentro bereziak (EZB) - Estatuko legedia 

 2012ko otsailaren 10eko 3/2012 Errege Lege Dekretua (2012ko otsailaren 11ko BOE), lan-merkatua erreformatzeko 
premiazko neurriei buruzkoa.   

 2011ko otsailaren 18ko 31/2011 Errege Lege Dekretua, enplegagarritasuna hobetzeko eta enplegu-politika aktiboak 
erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. 

 2009ko abenduaren 30eko 27/2009 Legea, lanari eutsi eta sustatzeko eta desgaitasunen bat duten pertsonak babesteko 
premiazko neurriei buruzkoa. 

 2006ko abenduaren 29ko 43/2006 Legea (2006ko abenduaren 30eko BOE), enplegua hobetzeko eta ugaltzekoa. 

 2006ko apirilaren 21eko 469/2006 Errege Dekretua (96. BOE, 2006ko apirilak 22), enplegu-zentro berezietako egokitze 
pertsonal eta sozialeko zerbitzuen esparruan lan-jarduerari laguntzeko unitateak arautzen dituena. 

 2005eko apirilaren 8ko 364/2005 Errege Dekretua (94. BOE, 2005eko apirilaren 20koa), desgaitasunen bat duten langileen 
aldeko kuota bat salbuespenez eta alternatiba gisa erreserbatu beharra arautzen duena. 

 1999ko martxoaren 12ko 427/1999 Errege Dekretua (martxoaren 26ko BOE), 1985eko uztailaren 17ko 1368/1985 Errege 
Dekretua aldatzen duena, enplegu-zentro berezietan lan egiten duten minusbaliatuen lan-harreman berezia arautzen 
duena. 

 1998ko urriaren 16ko Ministro Agindua (azaroaren 21eko BOE), diru-laguntzak emateari buruzkoa. 

 1997ko abenduaren 30eko 66/1997 Legea (abenduaren 31ko BOE), zerga, administrazio eta lan arloetako neurriei 
buruzkoa. 

 1985eko abenduaren 4ko 2273/1985 Errege Dekretua (abenduaren 9ko BOE), enplegu-zentro berezien erregelamendua 
onartzen duena. 

 1985eko uztailaren 17ko 1368/1985 Errege Dekretua (abuztuaren 8ko BOE), enplegu-zentro berezietan lan egiten duten 
minusbaliatuen lan-harreman berezia arautzen duena. 

 1982ko apirilaren 7ko 13/1982 Legea, minusbaliatuak gizarteratzeari buruzkoa (LISMI). (37., 41., 10., 46. eta 43. artikuluak). 
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TERMINOEN GLOSARIOA 
 

Jarduera ekonomikoa Nagusiki ekoizten dituzten produktuen eta/edo zerbitzuen arabera 
enpresen parte izan daitezkeen multzoetako bakoitza. Jarduera 
ekonomikoak 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren 
arabera (2007ko apirilaren 13ko 475/2007 EDk onartua, 102. BOE, 04-
28) multzokatu dira. 

Hasitako kontratuak Aztertutako epean estatistikoki prozesatutako hasierako kontratu 
guztien batura; kontratua hasi denetik mekanizatu arte sei hilabete 
baino gehiago igaro diren kasuetan, kontratuak baztertu egin ditugu.  

Erregistratutako kontratuak Estatistikoki prozesatutako kontratu guztien batura (hasierakoak, 
mugagabe bihurtutakoak); kontratua hasi denetik mekanizatu arte sei 
hilabete baino gehiago igaro diren kasuetan, kontratuak baztertu egin 
ditugu. 

Lan eskatzailea Enplegu Zerbitzu Publikoetako enplegu-bulego batean, enplegu-
agentzia batean, aldi baterako lan enpresa batean, Europako Enplegu 
Zerbitzuen Sarean (EURES) edo EBtik Kanpo Enplegua Eskatzen duten 
pertsonen Erregistroan lanpostu eskaera bat egin duen pertsona, lan 
egiteko adinean dagoena, langabetua izan edo ez.  
Txostenean, enplegu-zerbitzu publikoetan izena eman duten 
pertsonetatik erreferentziazko hilabetearen bukaeran altan edo lan-
jardueraren etenaldian dauden eskatzaileak hartu ditugu kontuan. 
Lanarekin zerikusirik ez daukaten beste zerbitzu batzuen eskatzaileak 
eta lan egiteko aukerarik ez daukaten eskatzaileak (autoenplegua 
eskatu dutenak, berehala lan egiteko moduan ez dauden eskatzaileak 
eta bitartekotzarik gabe lan-jardueraren etenaldian dauden 
eskatzaileak) baztertu egin ditugu. 

Txandaketa indizea Pertsona bati epe jakin batean egin zaion kontratu kopurua zehazten 
du. Urtebetean egindako kontratu kopuru osoaren eta urtebetean 
kontratatutako pertsona kopuru osoaren arteko zatidura da. 

Mugikortasun geografikoa Kontratatutako pertsonaren bizilekua eta lantokia herri berean ez 
daudenean gertatzen da.  

Kontratatutako pertsona kopurua Estatistikoki prozesatu diren kontratuei (hasierakoak eta aldaketak) 
dagozkien pertsonen batura. 

Lana lortzeko aukerak Lan eskatzaile batek lan merkatura sartzeko daukan probabilitate maila. 

Lanpostua Antzekotasun maila handiko zeregin eta funtzio nagusiak dauzkaten 
lanen multzoa. Lanpostuen Sailkapen Nazionalaren arabera (2010eko 
azaroaren 26ko 1591/2010 EDk onartua, 306. BOE, 12-17) egituratu 
ditugu lanpostuak. 

Erregistratutako langabezia Enplegu-zerbitzu publikoetan erregistratuta eta erreferentziazko 
hilabeteko azken lanegunean altan dauden eskaerak, 1985eko 
martxoaren 11ko MAn zehaztutako egoerak alde batera utzita (1985-
03-14ko BOE). 
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Desgaitasunen bat duten pertsonak Ondokoak joko dira desgaitasunen bat duten lan eskatzailetzat: % 33ko 
edo hortik gorako gutxitasun-gradua legez onartu zaien eta Enplegu 
Zerbitzu Publikoetako Erregistro Orokorrean, aurretiaz eskatuta, 
desgaitasunen bat duten lan eskatzaile gisa izena emanda dauden 
pertsonak. 

Helmugako erkidegoa Beteko den lanpostuaren kokalekua den autonomia erkidegoa; 
lantokiaren kokalekua. 

Saldoa (mugikortasun geografikoa) Hauxe da unitate geografiko baten saldoa: beste eremu geografiko 
batean bizita aztertutako eremura etorri diren (sartu diren) pertsonek 
sinatu duten kontratu kopuruaren eta aztertutako unitate geografikoan 
bizita beste eremu batean lan egiteko kontratatu diren pertsonen 
(atera direnak) arteko aldea. Saldo honen zeinuak definitzen du unitate 
geografiko hori (probintzia, autonomia erkidegoa, eta abar) hartzailea 
(saldo positiboa) edo igorlea den (saldo negatiboa). 

Sektore ekonomikoa Ekoizpen-jarduera lau bloke handitan zatitu dugu: nekazaritza, 
industria, eraikuntza eta zerbitzuak. 

Kolektiboaren kontratu tasa Kolektiboari egin zaion kontratu kopuruaren eta aztertu dugun eremu 
geografikoan egin den kontratu kopuru osoaren arteko zatidura da. 
Ehunekotan adierazten da. 

Kolektiboaren eskaera tasa Kolektiboak egin duen eskaera kopuruaren eta aztertu dugun eremu 
geografikoan egin den eskaera kopuru osoaren arteko zatidura da. 
Ehunekotan adierazten da. 

Sarrera-tasa Kanpoko pertsonei aztertu dugun eremu geografikoan lan egiteko egin 
zaien kontratu kopuaren eta aipatutako eremuan erregistratutako 
kontratu kopuru osoaren arteko zatidura da. Ehunekotan adierazten da. 

Egonkortasun eta aldi 
baterakotasun tasak 

Batetik, kontratu mugagabe kopuruaren eta kontratu kopuru osoaren 
eta, bestetik, aldi baterako kontratuen eta kontratu kopuru osoaren 
arteko zatidurak dira. Ehunekotan adierazten dira. 

Mugikortasun tasa Eremu geografiko batean lekualdaketa ekarri duten kontratuen eta 
eremu horretan egin den kontratu kopuru osoaren arteko proportzioa 
da.  Ehunekotan adierazten da. 

Irteera tasa Aztertu dugun unitate geografikoan bizi diren pertsonek beste eremu 
batean lan egiteko sinatu duten kontratu kopuruaren eta aztertu dugun 
eremuan erregistratu den kontratu kopuru osoaren arteko zatidura da. 
Ehunekotan adierazten da. 

Desgaitasun motak 
 

2010az geroztik, enplegu-zerbitzu publikoetako bitartekotza sistemak 
ez du exijitzen desgaitasun mota zehaztea. Nahikoa da % 33ko edo 
hortik gorako gutxitasun-gradua legez onartua izatea. Horregatik, urte 
horretatik aurrera, «deklaratu gabeko desgaitasuna» (baina legez 
onartua) izeneko desgaitasun mota sortu zen. Ezarri zenetik, 
desgaitasun mota horren hazkundea oso handia izan da; adibide gisa, 
eta halaxe agertzen da txosten honetan, 2012an, deklaratu gabeko 
desgaitasunei dagokienez, kontratu kopuruan % 125,44ko hazkundea 
izan da aurreko urtearekin alderatuz, eta eskatzaile langabetuen 
kopuruan % 119,64koa. 

 

 


