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1. SARRERA 

 Langileen Estatutua 1980. urtean onartu zen, eta harrezkero, Espainiako lan-

merkatua aldatzen joan da, behin-behinekotasuna atzetik ekarrita. Horren ondorioz, 

langileek ezin izan dituzte beren eskubideak baliatu eta enpresek ezin izan dute 

produktibitatea areagotu. Bi arazo larri horiek (langabezia eta behin-behinekotasuna) 

prekarietatea eragin dute, hau da, lan-baldintzak txarrak dira eta produkzio-sistemak 

ezin du bere gaitasuna optimizatu. 

 Espainiako lan-merkatuak hamarkadak daramatza desoreka larrian, Europako 

beste herrialde batzuekin alderatuta. Europako behin-behinekotasunaren 

sailkapenean Espainia lehena da, eta Europar Batasunaren batezbestekotik ia 12 

puntura dago. Hots, Espainiako behin-behinekotasun eta langabezia tasa Europako 

batezbestekoa halako bi da. 

 Espainiako lan-merkatuaren desoreka garrantzitsu horiek ziklo ekonomikoak 

kaltetzen dituzte, produktibitatea gehitzea eragozten dute, prekarietatea areagotzen 

dute, eta gizarte-, lurralde- eta genero-arrakalak handitzen dituzte; izan ere, behin-

behinekotasuna modu desorekatuan agertzen da adina edo generoa kontuan hartuta, 

eta emakumeek eta gazteek dute prekarietate gehien. 

 Halaber, gehiegizko behin-behinekotasunak lanpostuak galtzea eragiten du krisi 

ekonomikoren bat gertatzen den bakoitzean. Beste zuzenketa batzuen artean, lan-

erreformak behin-behinekotasunaren kontra egin nahi du, krisi ekonomikoak 

daudenean enplegua sistematikoki suntsitu ez dadin. 

 Ministroen Kontseiluak 2021-04-27an ontzat eman eta Europako erakundeek 

(ECOFIN kontseiluaren bitartez) 2021-07-13an formalki onartu zuten Suspertze, 

Transformazio eta Erresilientzia Planak hazkunde jasangarria bultzatzeko egiturazko 

erreforma batzuk ezarri ditu 23. osagaian (Lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta 

inklusibo baterako politika publiko berriak).  

 32/2021 ELDk aipatutako 23. osagaian jasotako erreformetatik lau gauzatzeko 

neurriak sartzen ditu Espainiako legerian, honako hauek lortzeko helburuarekin: 

kontratuak sinplifikatzea, enpresa-jardueren kontratazioa eta azpikontratazioa 

modernizatzea, eta enplegua malgutzeko eta egonkortzeko mekanismo iraunkor bat 

ezartzea. 
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 Ekonomia lehiakorra izan nahi bada, ezinbestekoa da kontratu mugagabea 

indartzea eta lan-prekarietatearen aurka borrokatzeko sistema eraginkor bat eratzea. 

 

2. Abenduaren 28ko 32/2021 ELDren 

EGITURA. 
 Abenduaren 28ko 32/2021 Errege Lege Dekretua, lan-erreformarako, enplegu-

egonkortasunaren bermerako eta lan-merkatuaren eraldaketarako presako 

neurriena, honela dago egituratuta: 

- 5 artikulu. 

- 7 xedapen gehigarri. 

- 9 xedapen iragankor. 

- Xedapen indargabetzaile 1. 

- 8 azken xedapen. 
 

3. ERREFORMAREN OINARRIAK 
 

 Aldi baterako lan-kontratuak sinplifikatzea. 
Lan-kontratua mugagabetzat joko da. Aldi baterako kontratazioari muga handiagoa ezartzen zaio arauan 

bertan ezarritako kasuetarako. Obra edo zerbitzu jakin bateko kontratua kendu da. 

 Kontratazioa eta azpikontratazioa modernizatzea. 

 Barne-malgutasuneko eta enplegu-egonkortasuneko mekanismoak. 

 Negoziazio kolektiboa modernizatzea, hitzarmenetako aurreraeraginari 

dagokionez. 

 

4. ERREFORMAREN FUNTSEZKO PUNTUAK. 
 

 Oro har, kontratu mugagabea ezarriko da. 
Orokorrean, 2022-03-30etik aurrera, lan-kontratua mugagabetzat joko da. (LEren 15. artikulua). 

Horrenbestez: 

- «Obra edo zerbitzu kontratua» kendu da. 

- Kontratua behin-behinekoa izatea justifikatu beharko da. Behin-behinekotasuna justifikatua 

izateko, kontratuan xehetasun guztiekin jaso beharko dira honako hauek: aldi baterako kontratua 

egiteko arrazoia, arrazoi hori justifikatzen duten inguruabar zehatzak eta arrazoiaren eta 

kontraturako aurreikusitako denboraren arteko lotura. 

- Iraupen mugatuko lan-kontratuak soilik egin ahal izango dira produkzioari lotutako 

inguruabarrengatik edo langilea ordezkatzeagatik. 
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- Aldi baterako lan-kontratu jarraituak egiten direnean, mugagabe bihurtzeko epea murriztu egiten 

da: 30 hilabeteko aldian 24 hilabete izatetik, 24 hilabeteko aldian 18 hilabete izatera igaroko da. 

 Obra edo zerbitzu jakin bateko kontratua kendu da. 
2022ko martxoaren 30etik aurrera, desagertu egiten da obra edo zerbitzu jakin baterako kontratuak 

egiteko aukera, baina araubide iragankor bat ezartzen da 2021eko abenduaren 31n indarrean dauden 

kontratuetarako eta 2021eko abenduaren 31tik 2022ko martxoaren 30era arte itundutakoetarako. 

2021eko abenduaren 31 baino lehen egindako kontratuei, kontratua egiten den unean indarrean 

dagoen araudia aplikatuko zaie, eta, beraz, araudi horretan ezarritako gehieneko iraupena izango dute. 

2021/12/31tik 2022/03/30era bitartean egindako aldi baterako kontratazioen kasuan, iraupena ezin 

izango da sei hilabetetik gorakoa izan; beraz, 2022ko irailaren 30era arte baino ez dira aplikatuko. 

 Iraupen mugatuko kontratu berriak. 
32/2021 ELDn kontratu mugagabeek lehentasuna dute; halaber, aldi baterako kontratuei muga 

handiagoa ezartzen zaie, egoera jakin batzuetarako gordetzen dira. 

2022-03-30etik aurrera, lan-kontratu mugagabeekin batera, iraupen mugatuko kontratu hauek izango 

dira: 

1. Iraupen mugatuko lan-kontratuak ekoizpen-gorabeherengatik. 

2. Iraupen mugatuko lan-kontratuak langilea ordezkatzeagatik. 

 Heziketa-kontratu berriak. 
2022-03-30etik aurrera heziketa-kontratu mota berri bi izango dira: 

1. Besteren konturako lan ordaindua duen ikas-ekinezko heziketa-kontratua. 

2. Ikasketa-mailari egokitutako lanbide-trebakuntza eskuratzeko heziketa-kontratua. 

 Aldizkako kontratu finkoa bultzatzen da. 
Sasoikako lanak edo sasoiko ekoizpen-jarduerei lotutakoak egiteko izango dira aldizkako lan-kontratu 

finkoak; bestela, izaera hori ez duten, baina aldizkako prestazioa izan arren, gauzatze-aldi jakin, zehatz 

edo zehaztugabeak dituzten lanak egiteko (LEren 16. artikulua aldatzen da). 

Eta kontzeptu horren definizioa zehatzago azaltzen da: garrantzitsuena egindako lanen xedea edo izaera 

da, sasoikako lanak izan behar dira edo sasoiko ekoizpen-jarduerei lotutakoak; bestela, izaera hori ez 

duten, baina aldizkako prestazioa izan arren, gauzatze-aldi jakin, zehatz edo zehaztugabeak dituzten 

lanak. 

 Negoziazio kolektiboa. Sektoreko hitzarmenak du lehentasuna eta 

aurreraeragina ezartzen da berriz. 
- LEren 84.2 artikulua aldatu da. Sektoreko hitzarmenetan ezarriko dira gutxieneko soldatak. 

- LEren 86. artikulua aldatu da. Hitzarmen kolektibo batean ezarritako baldintzek indarrean jarraituko 

dute berariaz ezarri zaion indarraldia amaituta gero ere. 
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5. ALDAKETAK LANGILEEN ESTATUTUAN ETA 

BESTE ARAU BATZUETAN. 
 32/2021 ELDk hainbat arau-aldaketa egiten ditu, lan-merkatuaren justifikaziorik 

gabeko segmentazioa ezabatzeko eta behin-behinekotasun tasak gainditzeko. 

Diskriminaziorik ezaren printzipioa aplikatuko dela bermatzen du eta iraupen 

mugatuko lan-kontratuak segidan erabiltzearen ondoriozko abusuak eragozteko 

aukera ezartzen du.  

 Izan ere, honako aldaketa hauek egiten ditu: 

* Langileen Estatutuaren 11. artikuluaren aldaketa. Bi motatako heziketa-kontratuak 

ezartzen dira: ikas-ekinezko heziketa-kontratua eta ikasketa-mailari egokitutako 

lanbide-trebakuntza eskuratzeko heziketa-kontratua. 

* Langileen Estatutuaren 15. artikuluaren aldaketa. Ezin da egin obra edo zerbitzu 

jakin bateko lan-kontraturik. Soilik egin ahal izango dira iraupen mugatuko lan-

kontratuak, ekoizpen-gorabeherengatik edo langile bat ordezkatzeagatik. 

* Langileen Estatutuaren 16. artikuluaren aldaketa. Dagoeneko araubide juridikoan 

ez dira bereiziko aldian behingo kontratu finkoak eta aldizkako kontratu finkoak. 

* Langileen Estatutuaren 12. eta 49. artikuluen aldaketak, aldi baterako kontratuen 

antolamenduan eta araubide juridikoan izandako aldaketen ondoriozkoak. 

* Obra edo zerbitzuen kontratazioa eta azpikontratazioa modernizatzeari lotutako 

aldaketak: Langileen Estatutuaren 42. artikuluan araututa. Zerbitzuak kanpora 

ateratzea justifikatu egin beharko da, enpresa kontratistetako langileen lan-

baldintzak murriztearekin zerikusirik ez duten enpresa-arrazoiak emanez. 

* Barne-malgutasuneko mekanismoak modernizatzeko neurriak.   

 Aldi baterako enplegu-espedienteen erabilera errazagoa izateko neurri batzuk 

ezarri dira, kontratuak ez azkentzeko aukera eta lehentasun moduan —Langileen 

Estatutuaren 47. artikulua—, eta enplegua malgutzeko eta egonkortzeko 

mekanismo berri bat ere ezarri da —47 bis bis artikulua, lege-testuari erantsi 

zaiona—, doikuntza eta aldi baterako babes neurriak hartzea justifikatzen duten 
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premia makroekonomiko edo sektorial bereziei aurre egiteko, bai eta inbertsio 

publikoei erantzuteko ere, Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez inguruabar 

hori adierazi ondoren.  

 Lanaldiaren aldi baterako murrizketa eta kontratuen etetea garatu dira, jarduera 

normalizatuaren eragozpen edo mugek eragindako aldi baterako ezinbesteko 

arrazoiak daudenean eta agintari eskudunak hala erabakitzen duenean. Aldi 

baterako enplegu-erregulazioko espedienteen erregimena sartu da aukera 

moduan, COVID-19aren ondorioz, modu iraunkorrean. 

* Negoziazio kolektiboa modernizatzeko neurriak 

 Negoziazio kolektiboari lotuta beharrezkoak ziren aldaketa batzuk sartu dira, 

hitzarmenen aurreraeragina eta sektore- eta enpresa-hitzarmenen arteko lotura 

bezalako alderdietan. Zainketak eta bermeak finkatu dira, hitzarmen kolektiboen 

deszentralizazioak ez dezan ordainsari-kostuen balioa gutxitu edo enpresen 

artean justifikaziorik gabeko desabantailarik eragin, eta neurri egokia malgua izan 

dadin. 

 Jardun nagusia berreskuratu da, eta hitzarmen kolektiboen negoziatzaileek 

jarduteko zilegi duten esparrua sendotu da. 

* Beste neurri batzuk 

 Xedapen gehigarri batzuk aldatu dira eta beste berri batzuk sartu dira. Horien 

gaiak: desgaitasunen bat duten pertsonekin egindako heziketa-kontratuak; 

behin-behinekotasun tasa murrizteko konpromisoa; aldi baterako enplegu-

erregulazioko espedienteetan sartzen diren prestakuntza-ekintzak, Langileen 

Estatutuaren 47. eta 47 bis bis artikuluetan ezartzen direnak; Gizarte 

Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 

eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren sarbidea aldi baterako 

enplegu-erregulazioko espedienteetan jasotako datuetara; eta, azkenik, 

enplegu-zentro bereziekin sinatutako kontratei edo azpikontratei aplikatzeko 

moduko hitzarmen kolektiboa. 

* 32/2006 Legea, urriaren 18koa, Eraikuntzaren Sektoreko Azpikontratazioa 

arautzen duena. 

 32/2021 ELDk 2. artikuluan ezartzen du 32/2006 Legearen hirugarren xedapen 

gehigarrian aldaketa bat egiten dela (32/2006 Legea, urriaren 18koa, 

Eraikuntzaren Sektoreko Azpikontratazioa arautzen duena); aldaketaren xedea: 

kontratu mugagabea azkentzea, eraikuntza-sektoreko langileari datxezkion 

arrazoiengatik. 
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* 30/2015 Legea, irailaren 9koa, Lan-arloko Enplegurako Lanbide-heziketaren 

Sistema arautzen duena. 

 32/2021 ELDk 4. artikuluan ezartzen du 30/2015 Legean aldaketa bat egiten 

dela (30/2015 Legea, irailaren 9koa, Lan-arloko Enplegurako Lanbide-

heziketaren Sistema arautzen duena); izan ere, 9. artikuluan apartatu berri bat 

sartzen du, 7.a, enpresek ekintza programatuaren eremuan ekintzak 

finantzatzeko dagoen kreditua handitzeari buruzkoa.  
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6. INDARRALDIA ETA ARAUBIDE 

IRAGANKORRA. 
32/2021 ELD INDARREAN JARRIKO DA: 2021-12-31N 

SALBUESPENAK:  
LANGILEEN ESTATUTUAREN ALDAKETAK 2022-03-30EAN JARRIKO DIRA INDARREAN (ELD 

ARGITARATU ETA HIRU HILABETERA)  
Heziketa-kontratuen arauketa berria. LEren 11. artikulua 

Arauketa berria lan-kontratuen iraupenari 
buruz; oro har, kontratu mugagabea 
ezartzen da. 

LEren 15. artikulua 

Arauketa berria aldizkako kontratu finkoari 
buruz. 

LEren 16. artikulua 

Langileen Estatutuaren 12.3 artikulua 
indargabetzen da 

Lanaldi partzialeko lan-kontratuari 
dagokionez, honako hau ezabatzen da: 

«3.- Aurreko zenbakian aipatutakoa eragotzi gabe, 
lanaldi partzialeko kontratua denbora-mugarik 
gabekoa izango da lan finko eta aldizkakoak egiteko 
hitzartzen denean enpresaren ohiko jardueren 
barruan». 

Indargabetu egiten dira hamabosgarren 
xedapen gehigarriko 1. eta 2. zenbakiak, 
hamaseigarren xedapen gehigarria eta 
hogeita batgarren xedapen gehigarria 

15. XG.  Obra edo zerbitzu jakin baterako iraupen-
mugak eta kontratuen kateatzea aplikatzea 
administrazio publikoetan. 

 

16. XG. Arrazoi ekonomikoen, teknikoen, 
antolakuntzakoen edo ekoizpenekoen ziozko 
kaleratzeak aplikatzea sektore publikoan. 

 

21. XG. Senideak zaintzeko eszedentzian dauden 
langileak ordezkatzea. 
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ARAUBIDE IRAGANKORRA 
32/2021 ELD-K ALDATUTAKO LAN-KONTRATUAK 

KONTRATU-MOTA APLIKA DAITEKEEN ARAUDIA 32/2021 ELD 

2021-12-31 BAINO LEHEN EGINDAKO KONTRATUAK 

Heziketa-kontratuak (LEren 11. art.): 
praktikaldiko kontratuak eta prestakuntza 
eta ikaskuntzako kontratuak, 32/2021 ELD 
indarrean jarri baino lehen indarrean egon 
direnak (2021-12-31). 

Indarrean jarraituko dute, 2021-12-31 
baino lehenagoko araudi aplikagarriaren 
arabera, eta ezarrita duten gehieneko 
iraupenera arte aplikatuko dira. 

1. XI. 

Iraupen jakin bat duten kontratuak [LEren 
15.1 a) art.], 32/2021 ELD indarrean jarri 
baino lehen egin direnak (2021-12-31): 
Obra edo zerbitzu jakin bateko kontratuak 
eta obra edo zerbitzuko kontratu finkoak 

2021-12-31n indarrean badaude, ezarrita 
duten gehieneko iraupenera arte 
aplikatuko dira eta 32/2021 ELDren 
aurreko araudiak arautuko ditu. 

3. XI. 

Behin-behineko lan-kontratuak 
merkatuaren gorabeherengatik, zeregin-
pilaketagatik edo gehiegizko eskariagatik, 
eta bitarteko lan-kontratuak [LEren 15.1.b) 
art.], 32/2021 ELD indarrean jarri baino 
lehen egindakoak (2021-12-31). 

2021-12-31n indarrean badaude, ezarrita 
duten gehieneko iraupenera arte 
aplikatuko dira eta 32/2021 ELDren 
aurreko araudiak arautuko ditu. 

3. XI. 

2021-12-31 ETA 2022-03-30 ARTEAN EGINDAKO KONTRATUAK  

Obra eta zerbitzu jakin bateko kontratuak 
eta behin-behineko lan-kontratuak 
merkatuaren gorabeherengatik, zeregin-
pilaketagatik edo gehiegizko eskariagatik. 
2021-12-31 eta 2022-03-30 artean 
egindakoak. 

Indarrean jarraituko dute, eta 32/2021 
ELDren aurreko araudiak arautuko ditu. 
GEHIENEZ 6 HILABETEKO IRAUPENA 
IZANGO DUTE. 

4. XI. 

KONTRATUEN KATEATZEAREN MUGAK (32/2021 ELDren 5. XI) 

2021-12-31 baino lehen sinatutako lan-
kontratuak  

32/2021 ELD baino lehen ezarrita zegoen muga aplikatuko 
da: 
«hogeita hamar hilabeteko epean hogeita lau hilabete 
baino gehiagoko aldian kontratatuta egon diren langileak, 
etenik gabe edo etenekin, lanpostu berean edo 
desberdinetan, enpresa berean edo enpresa-multzo 
batean, aldi baterako bi kontratu edo gehiagoren bitartez, 
zuzenean nahiz aldi baterako lan-enpresa baten bitartez 
kontratatuta, iraupen mugatuko kontratu modalitate 
berdinekin edo desberdinekin, kontratu mugagabeko 
langile bihurtuko dira». (LEren 15.5 artikulua, 2022-03-
30era arte indarrean). 
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2021-12-31tik aurrera sinatutako lan-
kontratuak. 

Mugagabeak izateko baldintza: 

«hogeita lau hilabeteko epean hamazortzi hilabete baino 
denbora gehiago kontrataturik egon baldin badira, etenik 
gabe edo etenekin, enpresa berean edo enpresa-talde 
berean, berdin dio lanpostu berean edo ezberdinetan, 
ekoizpen-gorabeherengatik bi kontraturen edo gehiagoren 
bidez, zuzenean edo aldi baterako lanerako enpresetatik 
etorrita, langile finko bihurtuko dira. 
Aurreikuspen hori aplikatuko da, halaber, enpresa-
ondorengotza edo -subrogazioa gertatzen denean, legez 
edo hitzarmenez xedatutakoaren arabera» (LEren 15.5 
artikuluaren idazketa berria, indarrean egongo da 2022-
03-30ean). 

7. KONTRATU-EREDU BERRIAK. 
 Kontratazio mugagabearen modalitateaz gain, 32/2021 ELDk honako kontratu-

mota hauek ezartzen ditu 2022-03-31tik aurrera: 

a)  Iraupen mugatuko kontratuak: 

1. Iraupen mugatuko lan-kontratuak ekoizpen-gorabeherengatik. 

2. Iraupen mugatuko lan-kontratuak langilea ordezkatzeagatik. 

b)  Heziketa-kontratuak: 

1. Besteren konturako lan ordaindua duen ikas-ekinezko heziketa-kontratua. 

2. Ikasketa-mailari egokitutako lanbide-trebakuntza eskuratzeko heziketa-

kontratua. 

c)  Aldizkako kontratu finkoa. 

d)  Eraikuntza sektoreko obrako kontratu finkoa. 
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Garapena: 
 

a) Iraupen mugatuko kontratuak: 
 

Iraupen mugatuko lan-kontratuak ekoizpen-gorabeherengatik 

Arautegia (LEren 15.2 art.) 

Arrazoia Ekoizpen-gorabeheren noizbehinkako eta ustekabeko igoera, baldin 
eta, enpresaren ohiko jarduera izanik ere, enplegu egonkorrean aldi 
baterako desoreka eragiten badute. 

Formalizazioa Kontratuan xehetasun guztiekin jaso beharko dira honako hauek: aldi 
baterako kontratua egiteko arrazoia, arrazoi hori justifikatzen duten 
inguruabar zehatzak eta arrazoiaren eta kontraturako aurreikusitako 
denboraren arteko lotura. 

Mugak Ezin dira izan LEren 16.1 artikuluan zehaztutako aldizkako lan finkoak. 
Kontratu hori egiteko arrazoietako bat ez da izango lanak enpresaren 
ohiko jarduera osatzen duten kontrata, azpikontrata edo administrazio-
emakiden esparruan egitea. 

Iraupena eta luzatzeko aukera Iraupena, oro har: 6 hilabete 
(beste urtebetez luza daiteke 
hitzarmen kolektibo baten 
bidez). 

Luzatzeko aukera: kontratuaren 
iraupena legez ezarritako 
gehieneko muga edo hitzarmenez 
ezarritako muga baino laburragoa 
bada, luzatu ahal izango da, baina 
behin bakarrik. Dena den, 
kontratuak ezin izango du 
gehieneko muga baino gehiago 
iraun. 

Iraupena, noizbehinkako, 
aurrez ikusteko moduko eta 
iraupen murritz eta mugatuko 
egoeretan: gehienez 90 egun 
urte naturalean. 

Luzatzeko aukera: 90 egunak ezin 
izango dira modu jarraituan 
erabili. 

Langileen legezko ordezkariei 
jakinaraztea 

Urte bakoitzeko azken hiruhilekoan, langileen legezko ordezkariei 
kontratu horiek erabiltzeko urteko aurreikuspena helarazi beharko 
zaie. 

Hitzartutako denboraren 
amaiera eta kalte-ordaina 

Kontratua amaitzen denean, langileak kalte-ordaina jasotzeko 
eskubidea izango du, eta horren kopurua honela zenbatuko da: 
zerbitzuan emandako urte bakoitzeko hamabi soldata-eguni 
dagokiona, edo aplikatzekoa den araudi berezian ezarritakoa. 

Baldintza jakin batzuk bete behar dira aldi baterako lan-kontratua finko bilakatzeko: a) lege-iruzurra LEren 
15. artikuluan ezarritakoa ez betetzeagatik; b) Gizarte Segurantzan alta emanda ez egotea probaldirako 
legez ezarritako epe bera igaro ondoren; c) aldi baterako kontratuak kateatzea definitutako baldintza 
berrietan. 

Erregulazio berriak 24 hilabeteko epean 18 hilabetera murrizten du langile mugagabe bihurtzeko 
kontratuak kateatzeko epea (2022ko erreforma egin aurretik 30 hilabeteko epean 24 hilabetekoa zen muga 
hori). 
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Iraupen mugatuko kontratuak langilea ordezkatzeagatik. 

Arautegia (LEren 15.3 art.) 

Arrazoia • Lanpostua gordetzeko eskubidea duen langile bat ordezkatzea. 
Horretarako, alabaina, ezinbestekoa izango da ordezkatutako 
pertsonaren izena eta ordezkapenaren arrazoia zehaztea 
kontratuan. 

 

• Lanaldi murriztua beste langile batekin osatzeko, baldin eta 
murrizketa hori hitzarmen kolektiboan legez ezarritako edo 
araututako arrazoietan oinarritzen bada eta kontratuan 
ordezkatutako langilearen izena eta ordezkapena egiteko arrazoia 
zehazten badira. 
 

• Hautaketa- edo sustapen-prozesuan lanpostu bat aldi baterako 
betetzeko, behin betiko kontratu finko bidez betetzeko. 

Formalizazioa Kontratuan «beti» zehaztu behar dira ordezkatutako langilearen izena 
eta ordezkapena egiteko arrazoia. 

Mugak Hitzarmen kolektiboan legez ezarritako edo araututako arrazoietan 
oinarritu behar da lanaldiaren murrizketa. 

Iraupena eta luzatzeko 
aukera 

Lanpostua gordetzeko 
eskubidea duen langile bat 
ordezkatzea: 

Ordezkatzen den pertsona falta den 
bitartean. 

 
Lanaldi murriztua beste 
langile batekin osatzeko: 

Langileak lanaldia murriztuta duen 
bitartean. 

 
Hautaketa- edo sustapen-
prozesuan lanpostu bat aldi 
baterako betetzeko, behin 
betiko kontratu finko bidez 
betetzeko: 

Gehienez hiru hilabetez (edo 
hitzarmen kolektiboan ezartzen den 
hori baino epe laburragoa). 
Gehieneko iraupena amaitu bada, 
ezin da xede bera duen beste 
kontratu bat egin. 

Ordezkapenaren aurreko 
kontratazioa 

Ordezkatutako pertsona falta baino lehen hasi ahal izango da zerbitzuak 
ematen; izan ere, biak batera egon ahal izango dira lanean lanpostuaren 
eginkizunak betetzen direla bermatzeko behar den denboran zehar, eta, 
gehienez ere, hamabost egunez. 

Hitzartutako denboraren 
amaiera eta kalte-ordaina 

Kontratua amaitzen denean, langileak EZ du kalte-ordaina jasotzeko 
eskubiderik izango, LEren 49.1 artikuluaren c) letran ezarritakoaren 
arabera. 
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b) Heziketa-kontratuak: 

Prestakuntza dualeko kontratua edo lana eta prestakuntza txandakatzen dituena. 

Hartzaileak Titulurik ez duten pertsonak, ikasketak eta lan ordaindua bateratu nahi 
badituzte. 

Arautegia (LEren 11.2 art.) 

Arrazoia Ordaindutako lan-jarduera eta lanbide-heziketaren, unibertsitate-
ikasketen edo Enplegu Sistema Nazionaleko prestakuntza-
espezialitateen katalogoaren arloko prestakuntza-prozesuak bateragarri 
egitea. 

Kontratuaren iraupena Kontratuaren iraupena dagokion prestakuntza-planean edo -programan 
aurreikusitakoa izango da; gutxienez hiru hilabetekoa eta gehienez bi 
urtekoa, eta kontratu bakar baten babesean garatu ahal izango da, 
modu ez-jarraituan, ikasketekin bat datozen urteko hainbat alditan 
(prestakuntza-planean edo -programan aurreikusita badago). 

Luzatzeko aukera Bi alderdiak ados badaude, kontratua luzatu ahal izango da, harik eta 
titulu, ziurtagiri, egiaztagiri edo diploma hori lortu arte; dena den, 
gehienez bi urteko iraupena ezartzen da (baldin eta kontratua legez 
ezarritako gehieneko iraupena baino laburragoa bada eta heziketa-
kontratuari lotutako titulua, ziurtagiria, egiaztagiria edo diploma lortu 
ez bada). 

Langilearen betekizunak Honako hauekin egin daiteke: 
 

Lanbidean trebetasuna hartzeko heziketa-kontratu bat hitzartzeko 
lanbide-kualifikaziorik (eskatzen diren tituluen edo ziurtagirien bidez 
egiaztatuta) ez duten pertsonak. 

 

Lanbide-heziketako ikasketei edo unibertsitateko ikasketei lotutako 
beste tituluren bat duten pertsonak, baldin eta prestakuntza-maila 
bereko eta produkzio-sektore bereko prestakuntzan aldez aurretik 
beste prestakuntza-kontraturik izan ez badu. 

Probaldia Ezin da halakorik ezarri. 

Langilearen lan-jarduera Lan-kontratazioa justifikatzen duten prestakuntza-jarduerekin zuzenean 
lotuta egon beharko du. 

 

Benetako lan-denborak bat etorri behar du prestakuntza-zentroan 
egiten diren prestakuntza-jardueretarako denborarekin; enpresan 
aplikatzen den hitzarmen kolektiboak ezarritako lanaldiaren edo, 
hitzarmenik ez badago, legediak ezartzen duen gehieneko lanaldiaren 
% 65ekoa izan daiteke gehienez ere lehenengo urtean, eta % 85ekoa 
bigarren urtean. 

Prestakuntza teorikoa Erregelamendu bidez garatzeko daude bai edukia bai prestakuntza-
jardueraren finantzaketa. 
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Mugak Langileak gehienez 30 urte izan ditzake, baldin eta kontratua sinatzen 
bada 1. eta 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzeko, eta 
Enplegu Sistema Nazionaleko prestakuntza-espezialitateen katalogoan 
sartuta dauden enplegua-prestakuntza txandakatzeko programa publiko 
edo pribatuak betetzeko. 

 

Ikas-ekinezko heziketa-kontratu bakarra egin ahal izango da Enplegu 
Sistema Nazionaleko Prestakuntza Espezialitateen Katalogoko lanbide-
heziketako heziketa-ziklo, unibertsitate-titulu, profesionaltasun-
ziurtagiri edo prestakuntza-espezialitateen ibilbide bakoitzeko. 

Ordainsaria Aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan kontratu horietarako 
ezarritakoa izango da. Hitzarmenean ezer aurreikusten ez bada, 
langileak jasoko duen ordainsaria ezin izango da izan hark dituen 
eginkizunei dagokien lanbide-talderako eta ordainsari-mailarako 
hitzarmenean ezartzen den ordainsariaren % 60 baino txikiagoa lehen 
urtean, ezta % 75 baino txikiagoa bigarren urtean ere.  
 Nolanahi ere, ordainsaria ezin izango da inoiz izan lanean benetan 
emandako denboraren proportzioan dagokion lanbide arteko 
gutxieneko soldata baino txikiagoa. 

Tutoretzak Kontratatzen den pertsonak bi tutore izango ditu, bata prestakuntza-
zentroak edo -entitateak izendatutakoa eta bestea enpresak 
izendatutakoa. 

Prestakuntza-planak Plan horietan zehaztuko dira prestakuntzaren edukia, egutegia eta 
helburuak betetzeko jarduerak eta tutoretza-baldintzak. 

Beste zehaztapen batzuk Ikas-ekinezko heziketa-kontratuarekin hartzen diren pertsonek ezin 
dute ordu osagarririk edo aparteko ordurik egin; salbuespen bakarra 
LEren 35.3 artikuluan ezarritako kasua da.  Halaber, ezingo dute gaueko 
edo txandakako lanik egin, salbu eta, jardueraren izaera dela-eta, 
prestakuntza-planean aurreikusitako ikaskuntza eskuratzeko 
prestakuntza-jarduerak ezin badira beste aldi batzuetan egin. 
 

Erregelamendu bidez ezarriko dira, besteak beste, lantokiaren 
tamainaren araberako kontratu-kopurua, prestakuntza jasotzen duen 
pertsona-kopurua tutorearen arabera bereizita, edo plantillaren 
egonkortasunari lotutako eskakizunak. 

 

Enpresek SEPEri idatziz eskatu ahal izango diote informazioa, 
kontratatu beharreko pertsonak aurrez modalitate horretan 
kontratatuta egon diren eta kontratazio horien iraupena zein izan den 
jakiteko. Informazio hori langileen legezko ordezkariei helarazi beharko 
zaie, eta enpresa bere betebeharretatik askatuko du kontratuaren 
gehieneko iraupena gainditu behar ez denean. 
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Ikasketa-mailari egokitutako lanbide-trebakuntza eskuratzeko heziketa-kontratua 

Hartzaileak Titulazioa duten baina esperientziarik ez duten pertsonak, lan-munduan 
integratzen laguntzeko. 

Arautegia (LEren 11.3 art.) 

Arrazoia Ikasketa-mailari egokitutako lanbide-trebakuntza eskuratzea. 

Kontratuaren iraupena Kontratuaren iraupena gutxienez sei hilabetekoa izango da eta gehienez 
urtebetekoa. 

 

Muga horiek betez betiere, estatuko edo autonomia-erkidegoko sektore-
eremuko hitzarmen kolektiboek edo, halakorik ezean, eremu txikiagoko 
sektoreko hitzarmen kolektiboek zehaztu ahal izango dute kontratuaren 
iraupena, sektorearen ezaugarriak eta egin beharreko lanbide-praktikak 
kontuan hartuta. 

Langilearen betekizunak Unibertsitate-titulua, erdi-mailako edo goi-mailako titulua, espezialista-
titulua, lanbide-masterra edo lanbide-heziketako sistemako ziurtagiria 
(5/2002 Lege Organikoa, ekainaren 19koa) izatea; bestela, hezkuntza-
sistemako arte- edo kirol-irakaskuntzen titulu baliokide bat izatea, titulu 
horrek lan-jardueran aritzeko gaitzen badu. 

Mugak Ikasketak amaitu eta hurrengo hiru urteetan egin behar da kontratua 
(baina hurrengo bost urteetan, desgaitasuna duen pertsona bat 
kontratatu nahi bada). 

Ezin izango da kontratu hori egin enpresan jarduera berean hiru 
hilabetetik gorako esperientzia profesionala edo heziketa izan duen 
pertsonarekin; ondorio horietarako, ez dira zenbatuko kontratu hau 
egiteko aukera ematen duen titulua edo ziurtagiria lortzeko eskatzen den 
curriculumeko prestakuntza- edo praktika-aldiak. 

Ezein pertsona ezin izango da enpresa berean edo beste batean 
kontratatu titulazio edo ziurtagiri profesional beraren arabera 
aurreikusitako gehieneko denbora baino gehiagorako. Halaber, ezin 
izango da enpresa eta lanpostu berean prestakuntza-kontraturik egin 
aurreikusitako gehieneko denbora baino gehiagorako, nahiz eta beste 
titulazio edo ziurtagiri bat izan. 

Probaldia Probaldia ezarri daiteke, baina gehienez hilabetekoa, hitzarmen 
kolektiboan besterik ezartzen ez bada. 

Langilearen lan-
jarduera 

Lanpostu horren bidez, pertsonak bere ikasketa mailari egokitutako 
trebetasuna lortu behar du, edo kontratuaren xede den prestakuntza 
jaso behar du. 

 

Enpresak banakako prestakuntza-plana egingo du, lanbide-jardunaren 
edukia zehaztuta; horrez gain, tutore bat izendatuko du, planaren 
jarraipena egiteko eta kontratuaren xedea behar bezala betetzeko 
prestakuntza edo esperientzia egokia duena. 

Prestakuntza teorikoa Erregelamendu bidez ezarriko da. 
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Ordainsaria Enpresari aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan kontratu 
horietarako finkatutakoa izango da, edo, halakorik ezean, betetako 
funtzioei dagokien lanbide-taldearena eta ordainsari-mailarena. 

 

Nolanahi ere, ordainsaria ez da inoiz izango ikas-ekinezko heziketa-
kontratuetarako ezarritako gutxieneko ordainsaria baino txikiagoa, ezta 
LGS baino txikiagoa ere, benetan lan egindako denboraren proportzioan. 

Beste zehaztapen batzuk Kontratua amaitzen denean, langileak egindako praktikaren edukiaren 
ziurtagiria jasotzeko eskubidea izango du. 
Langileak ezin izango du aparteko ordurik sartu, LEren 35.3 artikuluan 
aurreikusten den kasuan izan ezik. 
Erregelamendu bidez ezarriko dira heziketa-kontratuak egiteko bete 
behar diren baldintzak, hala nola lantokiaren tamainaren araberako 
kontratu-kopurua, prestakuntza jasotzen duen pertsona-kopurua 
tutorearen arabera bereizita, edo plantillaren egonkortasunari lotutako 
eskakizunak. 
Enpresek SEPEri idatziz eskatu ahal izango diote informazioa, kontratatu 
beharreko pertsonak aurrez modalitate horretan kontratatuta egon 
diren eta kontratazio horien iraupena zein izan den jakiteko. Informazio 
hori langileen legezko ordezkariei helarazi beharko zaie, eta enpresa bere 
betebeharretatik askatuko du kontratuaren gehieneko iraupena gainditu 
behar ez denean. 
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c) Aldizkako kontratu finkoa: 
 

 LEren 16. artikuluan (32/2021 ELDk berritzen du) ezartzen den kontratu-modalitatea, 2022-

03-31n jarriko da indarrean. 

 Sasoikako lanak edo sasoiko ekoizpen-jarduerei lotutakoak egiteko izango dira aldizkako lan-

kontratu finkoak; bestela, izaera hori ez duten, baina aldizkako prestazioa izan arren, 

gauzatze-aldi jakin, zehatz edo zehaztugabeak dituzten lanak egiteko. 

 Kontratu egokia da merkataritzako edo administrazioko kontratuen bidez lan egiteko, baldin 

eta aurreikusteko moduko lanak badira eta enpresaren ohiko jardueraren parte badira. 

 Langileak lanean hasteko, jarduerarako deia egiten da.  

 Aldizkako kontratazio finkoa egiten bada kontratuen bidez lan egiteko, jarduerarik gabeko 

aldia ezin da 3 hilabetetik gorakoa izan, hitzarmen kolektiboan besterik ezartzen ez bada. 

 ABLEen bitartez egin ahal izango dira. 

 Langilea kaleratzen denerako, erregulazio berriak honako eskubide hau aitortzen du: lan-

harremanaren iraupen osoa kontuan hartuta kalkulatuko da antzinatasuna, eta ez soilik 

benetan emandako zerbitzu-denbora kontuan hartuta. 

d) Eraikuntza sektoreko obrako kontratu finkoa. 

 Eraikuntzaren sektoreko hitzarmen orokorraren mende dauden enpresentzat jasotzen den 

«sui generis» kontratua da. 

 Eraikuntzaren sektorean ere ohiko kontratuak mugagabeak izango dira (urriaren 18ko 

32/2006 Legearen 3. xedapen gehigarriaren aldaketaren bidez arautzen da kontratu 

mugagabea azkentzea eraikuntza sektoreko langileari datxezkion arrazoiengatik). 

 Eraikuntzaren sektoreko enpresen esparruan obrari atxikitako lan-kontratu mugagabeak 

langileari datxezkion arrazoiengatik azkendu ahal izango dira. 

 Izan ere, langileari datxezkion arrazoiak dira:  

- Birkokatzeari uko egitea. 

- Pertsonaren kualifikazioa, prestakuntza- edo birkualifikazio-prozesu baten ondoren ere, 

enpresak probintzia berean dituen obra berrietarako egokia ez izatea, edo enpresa 

horietan integratzeko aukerarik ez ematea, langile gehiegi daudelako eginkizun berberak 

betetzeko beharrezko kualifikazioarekin. 

- Langilea kontratatuta dagoen probintzian ez izatea haren lanbide-kualifikazioaren, 

mailaren, funtzioaren eta lanbide-taldearen araberako obrarik, haren kualifikazioa edo 

kualifikazio posiblea aztertu ondoren. 

 Kontratua azkentzen bada, kontratua indarrean egon den aldian zehar sortutako soldataren 

% 7ko kalte-ordaina ordainduko da. 
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