
Diru-laguntzaren zenbatekoa eta ordainketa 

Kontratu bakoitzeko diruz lagundutako 

zenbatekoa 

Kontratu bakoitzaren soldata 

gordinaren arabera 

Hileko soldata gordina Diru-laguntza 

1. tartea 872 eta 1.050 euro artean 2.450,00 

2. tartea 1.051 eta 1.290 euro artean 2.950,00 

3. tartea 1.290 eurotik gora 3.620,00 

Zenbateko horiek %10 handituko dira, kontratuak gutxienez 12 hilabete iraunez 

gero.      

Diru-laguntza praktikaldiko kontratuetako gizarte-segurantzako kuotetan 

aurreikusitako hobariaren GEHIGARRIA da, eta honela ordainduko da: 

 

• Lehen ordainketa: % 53,60 kontratua aurkezterakoan. 

• Bigarren ordainketa: % 46,40 azken justifikazioaren ondoren. 



Diruz lagun daitezkeen ekintzak 

Diruz lagun daitezkeen kontratuen baldintzak: 
 

• Gazteekin sinatutako kontratuetako lanpostuak EAEko lantokietan bete 

behar izatea. 

• 2014ko azaroaren 21 baino lehen hastea. 

• Gutxienez 6 hilabeteko iraupena izatea. 

• Lanaldi osoa edo partziala (inoiz ez ezarritako lanaldiaren % 70etik 

beherakoa) 

• Lanpostuak kontratatutako pertsonaren ikasketa-mailari edo trebakuntzari 

egokituta egon beharko du. 

• Idatziz formalizatu beharko da, eta titulazioa, hasiera- eta amaiera-data, 

iraupena, lanpostua eta urteko ordainsari gordina zehaztu beharko da. 

• Lanpostuan gauzatzen duen lanaren segimendua egiteaz arduratuko den 

pertsona izendatu beharko da. 

• Kontratazio hauek enplegu sorrera garbia eragin beharko dute, 

kontratatutako pertsonak enpresan sartu aurreko sei hiletako batez besteko 

langile kopurua kontuan hartuz (Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz 

egiaztatuko du). 

• Ez dira diruz lagunduko hilean 1.051 €-tik beherako ordainsari gordinak 

dituzten kontratuak 1. taldean bildutako titulazioen kasuan, eta hilean 872 €-

tik beherakoak 2. taldean bildutako titulazioentzat (Deialdiaren 5. art.)  
 
Edonola ere, praktikaldiko kontratuek Langileen Estatutuaren 11.1 artikuluan eta martxoaren 27ko 

488/1998 Errege Dekretuan ezarritakoari men egin beharko diote. 

Praktiketako kontratuak. 



Enpresa eta erakunde onuradunen baldintzak 

Enpresa pribatuak (edozein dela ere haien forma juridikokoa), banako 

enpresaburuak, ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, elkarteak eta fundazioak, 

baldin eta hurrengo baldintza hauek betetzen badituzte: 

 

a) Helbide soziala eta fiskala EAEn izatea edo lantokia EAEn egotea. 

 

b) Herri-administrazio batek edo gehiagok enpresa horretan % 50etik gorako 

partaidetza ez izatea, ez zuzenean ez zeharka. 

 

c) Deialdi honen bidez kontratatuko den lanpostuan enplegurik ez suntsitu 

izana, kontratazio berriaren aurreko urtean, eta ez suntsitzea diruz 

lagundutako kontratazioak iraun bitartean. 

 

d) Enpresaren langileen legezko ordezkaritzari jakinarazi izana deialdi honen 

babesean kontratatzeko asmoa dagoela. Langileen legezko ordezkaritzarik 

ez badago, idatziz jaso izana. 

 

e) Laguntza ez-legezko edo ez-bateragarririk jaso ez izana, 4.e) artikuluan 

adierazitako laguntza-erregimenetatik. 



Enpresa eta erakunde onuradunen baldintzak 

Hurrengoek ezingo dute 

erakunde onuradun izan: 
 

• Erakunde autonomoek. 

• Sozietate publikoek. 

• Administrazioaren 

mendeko edo 

administrazioaren edozein 

arlori lotutako elkarteek edo 

erakundeek. 

• Eskura jartzeko 

enpleguetarako ABLEak. 

Diru-laguntzak emateko eta, hala 

badagokio,ordaintzeko, amaitu egin 

beharko dira itzultze- edo zehapen-

prozedurak, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Orokorrak eta haren 

organismo autonomoek emandako 

antzeko diru-laguntzen esparruan hasitako 

eta izapideetan dauden prozedurak alegia. 

Enpresa eta erakunde onuradunek bete beharreko baldintza orokorrak: 

 

a) Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan egunean egotea. 

b) Zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko 

aukera galtzeko zigorrik jaso ez izana, eta horretarako ezgaitzen duen legezko 

debekurik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 

18ko 4/2005 Legearen arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne. 



Prozedura eta epeak 

1.- Diru-laguntza eskatzeko epea: 2014ko urriaren 3 arte. 

 

2.- Aldeko ebazpena jaso ondoren, jakinarazpenetik 7 eguneko gehienezko epean 

aurkeztu beharko du enpresak lan-eskaintza Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 

bulego batean edota zentro laguntzaile batean. Eskaintza bat kudeatu ondoren 

hautagai gisa bideratu diren pertsonei egindako kontratuak baino ez dira diruz 

lagunduko. 

 

3.- Diruz lagundutako kontratua formalizatu ondoren, 10 egun balioduneko epea 

izango da diru-laguntzaren lehen ordainketa eskatzeko, dagokion dokumentazioa 

aurkeztu ondoren. 

 

4. Kontratua amaitu ondorengo hilabeteko epean, eta nolanahi ere, 2015eko 

uztailaren 31 aurretik 6 hilabeteko kontratuen kasuan edo 2015eko abenduaren 15a 

aurretik 12 hilabete edo gehiagoko kontratuen kasuan, azken justifikazioa aurkeztuko 

da (2. ordainketa). 


