
KONTRATU MOTA LANALDI PARTZIALA IRAUPENA

Mugagabea familia-

etxeko 

zerbitzuetarako 

(1620/2011 E.D.)

Lanaldi partzialeko 

kontratuen kasuan, 

hobariak lanaldiaren 

iraupenaren arabera 

gozatuko dira.

Kontratua indarrean dagoen 

bitartean.

Mugagabea 

gizarteratze 

enpresetan (44/2007 

Legea)

Gutxienez: Lanaldiaren 

%50. Hobaria, kasu 

bakoitzean dagokionari 

kontratuan hitzartutako 

lanaldiari %30a 

gaineratzearen ondorioa 

izango da (Gehienez: 

100%).

3 urte

2 urte

 Desgaitasuna ≥ 33% (1)

Desgaitasun larria (2)

 Desgaitasuna ≥ 33% (1)

Desgaitasun larria (2)

 Desgaitasuna ≥ 33% (1)

Desgaitasun larria (2)

5.100€ / URTE

Emakumezkoak

Hobaria, kasu bakoitzean 

aurreikusitakoari 

kontratuan hitzartutako 

lanaldiari %30a 

gaineratzearen ondorioa 

izango da (Gehienez: 

100%).

4 urte
Genero indarkeriagatiko biktimak 1.500€ / URTE

Etxeko indarkeriagatiko biktimak 850€ / URTE

Gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsona langabetuak 600€ / URTE

Giza trafikoaren biktimak 1.500€ / URTE

Kontratazioa nahitaez enplegu eskaintzaren bidez 

gauzatuko da                                                                                                                                                                                                                                                

Lanbiden izena emanda, langabezian dauden eta 

desgaitasunen bat duten pertsonak 

< 45 urte 
4.500€ / URTE

Kontratua indarrean dagoen 

bitartean.

5.950€ / URTE

≥ 45 urte
5.700€ / URTE

6.300€ / URTE

Desgaitasunen bat duen pertsona baten 

kontratazioa Enplegu Gune Berezi batengandik

Enpresa-kuoten %100 kontzeptu 

guztiengatik.

KONTRATATZEKO HOBARIAK OROHAR (KONTRATU MUGAGABEAK)

KOLEKTIBOAK / BALDINTZAK HOBARIA / MURRIZTAPENA

Familia-etxean zerbitzuak betetzen dituzten pertsonak eta 2012/1/1 geroztik Gizarte Segurantzako 

sistema berezian barneratuak geratzen direnak

%20ko murriztapena 

enplegatzailearen kuotan 

(murriztapen hau %45 arte 

hobarituko da maila orokorreko 

familia ugarien kasuan, gurasoek 

etxetik kanpo lan egiten 

dutenean).

Gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsona langabetuak

850€. <30 urte bada, (<35 

desgaitasunen bat duen pertsona 

bada), 1.650€.

Mugagabea 

(43/2006 Legea)

Terrorismoagatiko biktimak 1.500€ / URTE

5.350€ / URTE
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KONTRATU MOTA LANALDI PARTZIALA IRAUPENA

Gizonezkoak

Emakumezkoak

Mugagabea (6/2017 

Legearen 7. xedapen 

gehigarria)

Lanaldi partzialeko 

kontratuen kasuan, 

hobariak lanaldiaren 

iraupenaren arabera 

gozatuko dira.

12 hilabete

Gizonezkoak

Emakumezkoak

Gizonezkoak

Emakumezkoak

4 urte

4 urte

(1)

(2)

Zentzumen desgaitasun edo fisikoa duten pertsonak, ≥33 onartutako ezintasun mailarekin.

1,300€ / URTE          

a) Garun-paralisi, buruko gaitz edo adimen ezintasuna duten pertsonak, ≥ %33 onartutako ezintasun mailarekin.                                                                                                                                                                                                                                              

b) Zentzumen desgaitasun edo fisikoa duten pertsonak, ≥ 65 onartutako ezintasun mailarekin.

• Enpresa-kuoten %100 

kontzeptu guztiengatik eta 

batera biltzeko kuotak (Enplegu 

Gune Bereziak).

Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuen bihurtzea
1.500€ / URTE

3 urte
1.800€ / URTE

Terrorismo, Genero eta Etxeko Indarkeriagatiko Biktimak 1.500€ / URTE

Langabetuak eta kontratazio-dataren aurreko 18 hilabetetik 12 hilabetean 

gutxienez inskribatuak.

Lanaldi partzialeko 

kontratuen kasuan, 

hobariak lanaldiaren 

iraupenaren arabera 

gozatuko dira.

  3 urte

Hobaria, kasu bakoitzean 

aurreikusitakoari 

kontratuan hitzartutako 

lanaldiari %30a 

gaineratzearen ondorioa 

izango da (Gehienez: 

100%).

 3 urte

700€ / URTE

Desgaitasunen bat duten pertsonak

• Enplegua sustatzeko, prestakuntzarako eta 

enpresa arruntetan burututako prestakuntzarako 

aldi  baterako kontratuen bihurtzea.

• Hasierako kontratazio 

mugagabeen erregimen berbera.

• Enplegu Gune Berezietako aldi baterako 

kontratu guztien bihurtzea

Gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsonak 600€ / URTE

Mugagabean 

bihurtzea

Praktikaldia, errelebo eta erretiroagatiko ordezkapen kontratuen bihurtzea, 

<50 langileko enpresetan.

500€ / URTE

HOBARIA / MURRIZTAPENA

1.500€ / URTE

Mugagabea

Iraupen luzeko 

langabezikoak

(8/2019 E.D.)

KONTRATATZEKO HOBARIAK OROHAR (KONTRATU MUGAGABEAK)

KOLEKTIBOAK / BALDINTZAK

Langile autonomoaren familiarren kontratazioa
Enpresa-kuoten gertakari 

arruntengatik, %100 hobaria.
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KONTRATU MOTA LANALDI PARTZIALA IRAUPENA

Gizonezkoak

Emakumezkoak

Gizonezkoak

Emakumezkoak

Gizonezkoak

Emakumezkoak

Mugagabean 

bihurtzea nekazal-

aldibaterekoak

Kotizazio 1. taldea, hileko kotizazio-oinarri 1.800 € baino txikiagoa duena
480€ / URTE

Lanaldi partzialeko 

kontratuen kasuan, 

hobariak lanaldiaren 

iraupenaren arabera 

gozatuko dira.

 2 URTE (2020ko urtarrila 

arte)

640€ / URTE

Kotizazio 1. taldea, benetako lanaldiengatik eguneko  81€ baino gutxiago 

kotizatzen dutenak

2€ / EGUN

2,66€ / EGUN

2. eta 11. arteko kotizazio-taldeak hileko kotizazio-oinarri 1.800 € baino 

txikiagoa dutenak edo eguneko  81€ baino gutxiago kotizatzen dutenak

Gertakari arruntengatiko 

emaitzezko kuotak hileko 88,15 € 

edo  benetako lanaldiko 4,01 € ez 

gainditzeko behar den 

zenbatekoa

Gertakari arruntengatiko 

emaitzezko kuotak hileko 58,77 € 

edo  benetako lanaldiko 2,68 € ez 

gainditzeko behar den 

zenbatekoa

KONTRATATZEKO HOBARIAK OROHAR (KONTRATU MUGAGABEAK)

KOLEKTIBOAK / BALDINTZAK HOBARIA / MURRIZTAPENA
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