
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) (1)

Desgaitasun larria (2)

  Desgaitasuna ≥ 33% (1)

Desgaitasun larria (2)

   Desgaitasuna ≥ 33% (1)

Desgaitasun larria

TIPO DE CONTRATO LANALDI PARTZIALA IRAUPENA

KONTRATATZEKO HOBARIAK OROHAR (KONTRATU MUGAGABEAK)

KOLEKTIBOAK / BALDINTZAK HOBARIA / MURRIZTAPENA

4 urte

Desgaitasuna duen pertsona baten kontratazioa 
Enplegu Gune Berezi batengandik

Kontratazioa nahitaez enplegu eskaintzaren bidez 
gauzatuko da                                                                                                                                     

                                                                 Lanbiden 
izena emanda, langabezian dauden eta 

desgaitasuna duten pertsonak                                                                                                                                        
                                                                                                   

        

Giza trafikoaren biktimak

Kontratua indarrean 
dagoen bitartean.

850€ / URTE

1.500€ / URTE

4.500€ / URTE
Mugagabea (43/2006 

Legea))

1.500€ / URTE

5.100€ / URTE

KONTRATATZEKO HOBARIAK OROHAR (KONTRATU MUGAGABEAK)

≥ 45 urte

Genero indarkeriagatiko biktimak

Terrorismoagatiko biktimak

< 45 urte  

Emakumezkoak
5.350€ / URTE

5.950€ / URTE

Etxeko indarkeriagatiko biktimak

6.300€ / URTE

Hobaria, kasu bakoitzean 
aurreikusitakoari kontratuan 
hitzartutako lanaldiari %30a 
gaineratzearen ondorioa 
izango da (Gehienez: 100%).

5.700€ / URTE

1.500€ / URTE

HOBARIA / MURRIZTAPENA

Enpresa-kuoten %100 
kontzeptu guztiengatik.

Gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsona langabetuak 600€ / URTE

KOLEKTIBOAK / BALDINTZAK

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).

4/7/2022     v.10
1

Servicios a Empresas - Enpresei Zerbitzuak



Gizonezkoak

Emakumezkoak

Mugagabea (45/2002 
Legearen 5. xedapen 

iragankorra)

Mugagabea (6/2017 
Legearen 7. xedapen 

gehigarria)

Lanaldi partzialeko 
kontratuen kasuan, hobariak 
lanaldiaren proportzioan 
baliatuko dira.

12 hilabete

Gizonezkoak

Emakumezkoak

Gizonezkoak

Emakumezkoak

4 urte (Salerosketaren 
biktima 2 urte)

4 urte

4 urte

Gizonezkoak
Emakumezkoak

Gizonezkoak
Emakumezkoak

Etxeko indarkeriaren biktimak 850E / URTE

La bonificación resultará de 
aplicar a las previstas en cada 
caso un porcentaje adicional 
del 30% a la jornada pactada 
en el contrato (Máximo: 
100%).

650€ / URTEGizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonak

500€ / urte

1.500€ / URTE

1.800€ / URTE

Indefinido personas 
desempleadas larga 

duración (RD-ley 8/2019) 1.500€ / URTE

Hobariak lanaldiaren 

proportzioan baliatuko dira.
Kontratazioaren aurreko 18 hilabeteetan gutxienez 12 hilabetez 

langabezian dauden eta Lanbiden izena emanda dauden pertsonak.

Eguneko kotizazio-oinarria 81 €-tik beherakoa duten lanaldi errealengatik 
kotizatzen duten kotizazioko 1. taldea

 1. kotizazio-taldea, 1.800 €-tik beherako hileko kotizazio-oinarriarekin 480€ / URTEA
640€ / URTEA
2€ / EGUNA

2,66€ / EGUNA

1.300€ / URTE

Langile autonomoaren senitartekoak kontratatzea
Gertakari arruntengatiko 

enpresa-kuotaren % 100eko 
hobaria.

Kontratatu beharreko pertsonak lana eta sorospena bateragarri egin ahal izango ditu, eta enpresak bere 
soldataren zenbatekotik deskontatuko du. Lanbiden izena emanda dauden langabeak. 52 urte, Gizarte 

Segurantzaren Lege Orokorraren 215. artikuluko diru-laguntzen onuradunak

Kontratazio mugagabearen 
kasuan dagokion hobaria, 
43/2006 Legearen baldintzak 
betetzen badira.

700€ / urte

  3 urte

Mugagabean bihurtzea

Desgaitasuna duten pertsonak • Enpresak Gizarte Segurantzari 
ordaindu beharreko kuoten % 
100, kontzeptu guztiengatik eta 
bilketa-kuota guztiengatik (EZB).

 Hasierako kontratazio 
mugagabeen araubide bera.

3 urtePrestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak eraldatzea

Terrorismoaren, gizakien salerosketaren eta genero-indarkeriaren biktimak 1.500€ / URTE

Enpresa arruntetan enplegua, praktikak eta 
prestakuntza sustatzeko aldi baterako kontratuak 
bihurtzea

• Aldi baterako kontratu guztiak EZB bihurtzea.

50 langile baino gutxiagoko enpresetan praktikaldiko, txandakako eta 
erretiroagatiko ordezkapeneko kontratuak bihurtzea

 3 urte
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Gizonezkoak

Emakumezkoak

(1)

(2) a) Garun-paralisia, buruko gaixotasuna edo adimen-desgaitasuna duten pertsonak, % 33ko edo gehiagoko minusbaliotasun-maila aitortua dutenak.                                                                                                   
Desgaitasun fisiko edo sentsoriala duten pertsonak, % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa aitortu zaienak.

Nekazaritza-araubideko 
aldi baterako 

kontratuak mugagabe 
bihurtzea.

Lanaldi partzialeko 
kontratuen kasuan, hobariak 

lanaldiaren proportzioan 
baliatuko dira.

2 eta 11 arteko kotizazio-taldea, 1.800 €-tik beherako hileko kotizazio-
oinarriarekin edo 81 €-tik beherako eguneko kotizazio-oinarriarekin.

Kontingentzia arrunten 
ondoriozko kuotak hilean 
94,63€ edo lan egindako 

benetako 4,30 lanaldi gainditu 
ez ditzan behar den zenbatekoa
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                
                                                                                      

                            Kontingentzia 
arrunten ondoriozko kuota 

hilean 63,09€ edo lan egindako 
benetako lanaldia 2,87 €baino 

 2 urte
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	BONIFICACIONES CONTRATOS INDEF.

