
    

 

Kontratazioa bultzatzea eta enplegua mantentzea, Kontrata programa 

KONTRATAZIO MUGAGABERAKO PIZGARRIAK 

 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD                                    

SERVICIO DE EMPLEO  
Alameda Mazarredo, 63, Bajo Izquierda.- Bilbao 48009 
Información: Tf.: 94 406 8008  -  lanera.enplegua@bizkaia.eus 

Helburua Kontratazioa bultzatzea eta enplegua mantentzea kontratu mugagabea eginez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe 
bihurtuz. 

 

 

Erakunde onuradunak 

 

- Ondoren azalduko diren baldintzak betetzen dituzten Bizkaiko enpresak (haien forma juridikoa gorabehera), enpresaburu indibidual 
eta profesionalak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta elkarte, fundazio eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde 
batzuk ere: 
1) Sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaian izatea, baita lantokia ere. 
2) Gehienez ere 250 langile edukitzea plantillan. 
3) Aurreko betekizun horiek betetzen ez dituzten enpresek ezin dute % 25 baino gehiagoko partaidetza izan erakunde 

onuradunean, zuzenean edo zeharka. 
4) Enpresaburu indibidualek edo profesionalek, eta bazkideek edo erkideek ohiko egoitza Bizkaian izatea. 
5) Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. 

- Honako hauek ezin daitezke dirulaguntzen onuradun izan: administrazioaren edozein esparrutan (tokiko administrazioan, foralean, 
autonomia erkidegokoan edo zentralean) administrazioari lotuta dauden edo haren mendekoak diren erakunde autonomoak, 
sozietate publikoak eta irabazi-asmorik gabeko elkarte edo erakundeak, aldi baterako laneko enpresak, eta aipatutako erakundeei 
lotutako edo haien mendekoak diren beste erakunde pribatu batzuk. 

Hartzaileak Bizkaian erroldatuta dauden kolektibo hauetako pertsonak: 
a) 45 urtetik gorako pertsonak. 
b) 30 urtera arteko gazteak. 
c) Iraupen luzeko langabeak. 
d) Desgaitasunen bat(% 33koa edo hortik gorakoa) duten pertsonak. 
e) Bazterkeriako arrisku-egoeran dauden pertsonak. 

Diruz lagundu daitekeen 

egitatea 

Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko martxoaren 1etik urriaren 31ra bitartean aurreko ataleko pertsonekin egindako kontratu 
hauek: 

1. Langabeekin egindako kontratu mugagabeak. 
2. Mugagabe bihurtzen diren aldi baterako kontratutak. 

Kontratuen baldintzak Kontratu mugagabeak 
• Kontratatutako langileak langabezian egon behar dira 

kontratua hasi baino lehen eta kontratua formalizatu arte. 
• Kontratatutako personak aldez aurretik kontratu bat izan 

badu amaitu duen enpresa berean, gutxienez hilabete bat 
igaro behar izan da bi kontratuen artean. 

Mugagabe bihurtzen diren aldi baterako kontratuak 
• Langilea ez da egon behar erakunde eskatzaileak 

kontratatuta 18 hilabete baino gehiagoz 24 hilabeteko 
epean, kontratua luzatu, zabaldu edo bihurtu aurretik. 

• Kontratuen bihurketek, gutxienez, aurreko aldi baterako 
kontratuak zituen baldintza berberak izan beharko dituzte 
soldatari eta lanaldiari dagokienez. 

- Kontratuek lanaldi osokoak izan beharko dute, salbu eta desgaitasuna duten pertsonekin formalizatzen diren kontratuek, zeinak 
lanaldi partzialekoak izan baitaitezke, baldin eta lanaldi hori ezarritako ohiko lanaldiaren % 50 bada gutxienez. 
- Kontratatutako pertsonek Bizkaian kokatutako lantokietan egin beharko dituzte beren zerbitzuak. 
- Ezin izango dira langile berberari dagozkion dirulaguntza eskaera bi egin, kontratu bitarako. 
- Kontratuak ez dira diruz laguntzekoak izango, urteko soldata gordina 16.000 euro baino gutxiago bada. 
- Aldizkako lan-kontratu finkoei dagokienez, dirulaguntza jasoko dute baldin eta kontratuan edo kontratuaren bihurtzean jasota 
geratzen bada gutxieneko 6 hilabeteko iraupen bat urtebeteko epe batean. 

Dirulaguntzen zenbatekoa  - Kontratu mugagabeetarako: 
• 3.000 euro  
• 3.500 euro kontratatutako pertsona emakumea bada. 
• 3.750 euro jarduera ekonomia berde baterako trantsizio ekologikoaren esparruan edo eraldaketa digitalaren esparruan 

egindako kontratuetarako (5.4 art.) 
- Aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko: 2.500 euro. 
- Langileak 2021ean edo 2022an Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren edo Barakaldoko DEMA Enpresa 
Garapenaren enplegu-programaren batean parte hartu eta programa hori osatu badu, dirulaguntzaren zenbatekoa 4.000 eurokoa 
izango da. 
- Erakunde onuradun bakoitzarentzako muga: gehienez ere 10 kontratazio eta guztira, gehienez, 30.000 euro. 

Dirulaguntzak emateko 
erregimena eta araudia 

- Bizkaiko Foru Aldundiaren 81/2022 FORU DEKRETUA, ekainaren 21ekoa, kontratazioa bultzatzeko eta enplegua mantentzeko 
dirulaguntzen oinarriak eta deialdia onartzen dituena (Kontrata programa). 
- Laguntzak emateko norgehiagokarik gabeko sistema erabiliko da. 

Epeak Ekintzak egiteko epeak: kontratuak 2022ko martxoaren 1etik urriaren 31ra bitartean formalizatu beharko dira. 
Eskabideak aurkezteko epea: eskabideak aurkezteko epea 2022ko ekainaren 27ko 9:00etan ireki, eta 2022ko azaroaren 4ko 
13:30ean itxiko da. 
Eskabideak aurkezteko era eta lekua: Eskaera eta berari dagokion dokumentazioa Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna 
Sustatzeko Sailaren bulego birtualean aurkeztu beharko dira, www.bizkaia.eus webguneko «Izapideak» ataletik sartuta. Horretarako, 
sinadura elektronikoa beharko da (Izenpe, NAN elektronikoa, sinadura elektroniko aurreratua, B@KQ...). 

NOTA Informazio-fitxa hau laburpen bat baino ez da. Informazio guztia eskuratzeko, 81/2022 Foru Dekretua kontsultatu behar da. 

 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/24/I-607_eus.pdf?hash=5b981e152c767280777aec9274a9375a
https://apli.bizkaia.net/apps/seguru/lantrebanet/JQD1/formularios/JQD1PrincipalAcceso.aspx?lang=eus

