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AURKIBIDEA

A	 Enpresek desgaitasuna duten pertsonei dagokienez dituzten 
betebeharrak:

1.- Erreserba-kuota; erreserba-kuotaren ordezko neurriak.

2.- Lanpostua egokitzea.

B	 Enplegu	 publikoa	 eta	 lanpostuak	 gordetzea	 desgaitasuna	
duten	 pertsonentzat;	 desgaitasuna	 duten	 enplegatuen	 aldi	
baterako	ordezkapenak.

C	 Enplegurako	laguntza	publikoak	desgaitasuna	duten	pertso-
nen	alde:

1.- Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bidez desgaitasuna 
duten pertsonen alde ematen dituen enplegurako lagun-
tza publikoak.

- Enplegu arrunterako laguntzak.

- Enplegu lagundurako laguntzak.

- Enplegu babesturako laguntzak.

2.- Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak desgaitasuna du-
ten pertsonentzat emandako enplegurako laguntza pu-
blikoak:

- Enplegu lagundurako laguntzak lan-merkatu arruntean.

- Enplegu Zentro Berezietarako laguntzak.

3.- Laguntza publikoak enplegu autonomorako.

Guia util 7 EUSKERA.indd   2 09/02/16   12:29



3

Enpresek	desgaitasuna	duten	pertsonekin	dituz-
ten	betebeharrak
Kontzeptua: Enpresek, bai publikoek bai pribatuek, zenbait bete-
behar dituzte desgaitasuna duten pertsonei dagokienez, eta be-
tebehar hori, nagusiki, hauek dira: lanpostu-kuota bat gordetzea 
desgaitasuna duten langileentzat 50 langile edo gehiago enple-
gatuz gero, eta barrerak kentzea eta lan-prozesuan behar diren 
baldintzak aldatzea, desgaitasuna duten langileek lana egin ahal 
izan dezaten.

1-	Erreserbako	kuota,	salbuespenak	eta	ordezko	
neurriak
1.-	Definizioa: Enpresa publikoak eta pribatuak, 50 langile edo 
gehiago enplegatzen badituzte, behartuta daude langile horie-
tatik guztietatik gutxienez %2 desgaitasuna duten langileak iza-
tera.

Lehen aipatu zenbatekoa kasuan kasuko enpresak dituen langi-
le guztiak kontuan hartuta kalkulatzen da, enpresak dituen lan-
tokien kopurua edozein izanda ere, eta edonolakoa izanda ere 
enpresako langileak lotzen dituen lan-kontratazioa. Era berean, 
zenbateko horren barrukotzat hartzen dira enpresa publiko eta 
pribatuetan, aldi baterako enpresekin egin dituzten langileak la-
gatzeko kontratuak betez, unean-unean zerbitzuak ematen ari 
diren langile desgaituak.

2.-	 Erreserba-kuota	 betetzeko	 salbuespenak: Salbuespen mo-
duan, araudiak aipatu betebeharra betetzearen ordezko neurri 
batzuk eskaintzen dizkie enpresa publiko eta pribatuei, salbues-
penezko kasu hauetan: 

A- Desgaitasuna duen langile bat behartutako enpresan ez sar-
tzeko arrazoia denean ezinezkoa izatea enplegu-zerbitzu pu-
bliko eskudunentzat edo enplegu-agentzientzat aurkeztutako 
enplegu-eskaintza onartzea, behar diren bitartekotza-gestio 
guztiak egin ondoren enpresak eskatutakoei erantzuteko, 
ahalegin horien emaitza azkenean negatiboa izateagatik, 
adierazitako okupazioan inskribatutako enplegu-eskatzaile 
desgaiturik ez dagoelako, edo, horrelakoak egonda ere, 
egiaztatu dutelako ez zaizkiela interesatzen eskaintzen zaiz-
kien lan-baldintzak.

B- Desgaitasuna duten langileak enpresako lantaldean sartzeko 
zailtasun berezia justifikatzen duten produkzio-, antolaketa-, 
teknika- edo ekonomia-kontuak daudenean, eta behartutako 
enpresak arazo hori egiaztatzen duenean. Horiek guztiak 
egiaztatzeko, enplegu-zerbitzu publikoek enpresa eskatzailea 

A
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ez diren gaitasun ezagutuko erakunde publiko edo pribatuek 
ziurtagiriak edo txostenak aurkezteko eskatu ahal izango 
dute.

3.-	 Erreserba-kuota	 betetzearen	 ordezko	 neurriak: Baimendu-
tako enpresek, araudian aurreikusitako salbuespenezko kause-
tako bat izanez gero, ordezko neurri hauetakoren bat aplikatzea-
ren alde egin ahal izango dute:

A- Merkataritzako kontratu edo kontratu zibil bat egitea enplegu-
zentro berezi batekin edo desgaitasuna duen langile autono-
mo batekin, enpresaren jarduerarako behar diren ondasunen 
hornidura egiteko. 

B- Merkataritzako kontratu edo kontratu zibil bat egitea enplegu-
zentro berezi batekin edo desgaitasuna duen langile autono-
mo batekin, enpresaren ohiko jarduerari ez dagozkion zerbi-
tzu osagarriak emateko. 

C- Lanerako gune bat eratzea, enplegu-zentro berezi batekin 
kontratu egokia izenpetu ondoren, desgaitasuna duten per-
tsonen enplegua sustatzeko. 

Hiru kontratu horien urteko zenbatekoa, gutxienez, %2ko 
kuotaren azpitik kontratatu gabe utzitako langile desgaitu 
bakoitzeko urteko ondorio askotariko errenta-adierazle pu-
blikoa (IPREM) halako hiru izango da. 

D- Dohaintzak eta babesletza-ekintzak egitea, betiere diruzkoak, 
desgaitasuna duten pertsonak laneratzeko eta enplegua sortze-
ko jarduerak egiten dituzten elkarteen eta fundazioen alde, 
lanpostuak sortu ahal izateko haientzat eta, azkenean, lan-
merkatuan barneratzeko. Dohaintza horren urteko zenbate-
koa, gutxienez, %2ko kuotaren azpitik kontratatu gabe utzi-
tako langile desgaitu bakoitzeko urteko ondorio askotariko 
errenta-adierazle publikoa (IPREM) halako 1,5 izango da.

4.-	 Salbuespenezkotasun-adierazpena	 eta	 haren	 jarraipena: 
Enplegu-zerbitzu publikoek enpresak eskatutako salbuespenezkotasun-
adierazpenaz eta aplikatutako ordezko neurriez ebatziko dute 
administrazio-ebazpen bakar batean, eta zehaztutako neurriak 
hartzearen eta betebeharrak betetzearen jarraipena egingo 
dute.

2-	Lanpostuaren	egokitzapena
1.-	Definizioa: Barrerak kentzea eta lan-prozesuko baldintzak al-
datzea da lanpostua egokitzea, desgaitasuna duen langileak lana 
egin ahal izan dezan.

Gehienetan, egokitzapenek ez dute zertan izan kostu handia, eta 
baliteke ordutegia malgutzea edo lekua eta altzariak egokitzea 
baino ez izatea.
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2.-	Enpresaren	betebeharrak	lanpostua	egokitzeari	dagokionez:	
Desgaitasuna duten pertsonei dagokienez, lan-esparruan tra-
tuan berdintasuna izateko printzipioaren ondorioa da enpresa-
buruek "zentzuzko doiketak" egin behar izatea lan-esparru ho-
rretan; hau da, neurri egokiak hartu behar dituzte lanpostua eta 
enpresaren irisgarritasuna egokitzeko, egoera jakin bakoitzean 
dauden beharren arabera, desgaitasuna duten pertsonek sarbi-
dea izan dezaten enplegura, beren lana egin ahal izan dezaten, 
lanbidean aurrera egin eta prestakuntza jaso dezaten, neurri ho-
riek enpresaburuarentzat zama handiegia izan ezean.

Gainera, desgaitasunagatik lanaren ondoriozko arriskuekiko be-
reziki ahulak diren langileen babesa bermatu behar du enpresa-
buruak, eta behar diren prebentzio- eta babes-neurriak hartu, 
eta ezingo ditu langile horiek jarri dauzkaten ezaugarriekin bate-
raezinak diren postuetan.

Zama bat handiegia den erabakitzeko, kontuan hartzen da behar 
adina arintzen den desgaitasuna duten pertsonentzako neurri, 
laguntza edo diru-laguntza publikoen bidez, eta, era berean, 
finantza-kostuak, neurrien ondoriozko bestelakoak eta erakun-
dearen edo enpresaren neurria eta guztizko negozio-bolumena 
ere kontuan hartzen dira.

3.-	Enplegu	lagundurako	diru-laguntzak: Lanpostuak egokitzeko, 
laguntza bereziak eska daitezke, horretarako berariaz ematen di-
renak, edo pertsonak babesteko behar diren ekipoen hornidura 
lortzekoak, bai kontratatutako langile desgaituek lan-istripurik 
izan ez dezaten, bai desgaitasuna duten langileen lana zailtzen 
edo eragozten duten barrerak edo oztopoak kentzeko.

Enpresaren eskubidea izango da diru-laguntza lortzea egokitu 
beharreko lanpostu bakoitzagatik, edo barrera arkitektonikoak 
kentzeagatik.

4.-	 Eskabideak	 izapidetzea	 eta	 dokumentazioa: Diru-laguntzak 
lortzeko eskabideak eredu ofiziala (http://www.lanbide.net) era-
biliz aurkeztu beharko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
zerbitzu zentraletan (Jose Atxotegi, 1. zk.a, 01009 posta-kodea, 
Vitoria-Gasteiz) eta Lanbidek lurraldeetan eta tokian-tokian di-
tuen enplegu-bulegoetan.Era berean, eskabideak Estatuko Ad-
ministrazio Orokorraren, Eusko Jaurlaritzaren edo Arabako Foru 
Aldundiaren edozein administrazio-organotako erregistroetan 
aurkeztu ahal izango dira, bai eta posta-bulegoetan ere.

Diru-laguntza jasotzeko eskaera aurkeztu eta sei hilekoa izango 
da ebazteko gehieneko epea, eta epe hori ebazpenik eman gabe 
igarotzen bada, eskaera administrazio-isiltasunagatik baietsi 
egin dela ulertuko da.
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Enplegu	publikoa	eta	lanpostuak	gordetzea	des-
gaitasuna	duten	pertsonentzat;	desgaitasuna	du-
ten	enplegatuen	aldi	baterako	ordezkapenak
1.-	Kontzeptua:	Legeak pertsona guztiei aitortzen die funtzio eta 
kargu publikoetan sarbidea berdintasun-baldintzetan izateko es-
kubidea, eta botere publikoen betebeharra da baldintza egokiak 
sustatzea, txertatzen diren pertsonen eta taldeen askatasuna eta 
berdintasuna egiazkoak eta eraginkorrak izan daitezen.

Hartara, Administrazioak helburu hauek ditu:

- Behar diren neurriak sustatzea, desgaitsuna duten pertso-
nen eskubideen erabilera egiazkoa eta eraginkorra izan da-
din bizitza-esparru guztietan, eta kontu bereziz babestea 
desgaitasuna duten pertsonek enpleguaren arloan dituzten 
eskubideak.

- Diskriminazioaren aurkako neurriak hartzea, bai eta ekintza 
positiboko neurriak ere, zeinak jardunbide aldekoagoak izan 
baitaitezke. Ekintza positiboko neurriak aukeretan berdinta-
suna izateko neurriak dira.

- Enplegu-arloan, zeharkako diskriminazioak ezartzea, lege- 
edo erregelamendu-xedapen itxuraz neutro batek desaban-
taila berezia eragin badezake desgaitasuna duten pertso-
nentzat.

- Desgaitasuna duten pertsonen jarduera-, okupazio- eta 
laneratze-tasak handitzea, haien enplegu-aukerak eta 
lanbideko aitzinatzea sustatuz lan-merkatuan.

- Enplegu publikoaren eskaintzetan kupo bat gordetzea des-
gaitasuna duten pertsonek bete dezaten.

2.-	 Administrazioek	 enplegu	 publikoaren	 arloan	 txertatze-
politikak	zuzen	aplikatzeko	bete	beharreko	baldintzak;	kupoak:	

Enplegu publikoaren eskaintza bakoitzean, hutsik dauden lan-
postuen gutxienez %7ko kupoa gorde behar da desgaitasuna 
duten pertsonek betetzeko. Hori guztia, betiere, hautaketa-
prozesuak gaindituz gero, eta beren desgaitasuna eta zereginak 
betetzearekin bateragarritasuna egiaztatu, arian-arian lanpostu 
guztien %2ra iristeko administrazio publiko bakoitzean.

Gutxienekoa den %7ko erreserba horren barruan, eskainitako 
plazen %2, gutxienez, desgaitasun intelektuala duten pertsonek 
betetzeko izango da, eta eskainitako gainerakoak beste edozein 
desgaitasun-mota dutela egiaztatzen dutenentzat.

3.-	Hasiera	batean	desgaitasuna	duten	pertsonentzat	diren	Ad-
ministrazio	 Publikoko	 lanpostu	 hutsak: Aurrekoaren ondorioz, 
pertsona bat enplegu-eskaintza publiko baten kariaz sartzen 

B
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bada lanpostu batean desgaitasuna duten pertsonen aldeko 
erreserba-kupoaren barruan, lanpostu zehatz hori beti gorde-
ta izan beharko da desgaitasuna duten pertsonentzat, eta hala 
mantendu beharko da lanpostu hori betetzeko. Hori ezinbestean 
gertatu beharko da, are aldi batez ere, edozein izanda ere aldi 
baterako betetze hori beharrezkoa izateko arrazoia, zerrendetan 
izaera hori duten pertsonak dauden guztietan, lanpostu hutsa 
karrerako beste funtzionario batek betetzen ez duen bitartean 
beste enplegu-eskaintza publiko baten ondorioz, edo, hala ego-
kituz gero, lanpostua amortizatzen ez den bitartean.

Oraindik oraingo arautegi osoaren xedea da aukera-berdintasun 
egiazko eta eraginkorra lortzea desgaitasuna duten pertsonek 
enplegurako sarbidea izatean, eta horrek desgaitasuna duten 
pertsonen jarduera-, okupazio- eta laneratze-tasak handitzera 
eta esparru publikoan haien enplegu-aukerak sustatzera behar-
tzen ditu administrazio publikoak.

Adierazi ez bezala jardutea zuzenbidearen aurkakoa litzateke, 
diskriminatzailea izateagatik, desgaitasuna duten pertsonen en-
plegurako ekintza positiboko neurrien eraginkortasuna eragoz-
ten duelako.

Bitarteko funtzionarioen eta lan-kontratudun langileen auke-
raketa erregelamendu bidez zehaztutako prozeduren arabera 
egingo da, publikotasun-, berdintasun-, meritu- eta gaitasun-
printzipioak kontuan hartuta, eta ahalik eta azkarren arituta. 
Betiere, aldi baterako bitarteko langileek eta lan-kontratudunek 
titulazio-baldintza orokorrak eta eskatutako gainerakoak bete 
beharko dituzte izan behar duten postuan sartzeko, edo egoki-
tuko zaien eginkizuna betetzeko.

4.-	 Plazak	 aldi	 baterako	 langileek	 betetzeko	 deialdiak: Plazak 
lan-kontratudun langileek betetzeko deialdietan, plazen %5eko 
kupoa desgaitasuna duten pertsonentzat gordetzeko betebeha-
rra ere aurreikusten da.

Aldi baterako kontratazioen zerrendak kudeatzean, desgaita-
suna duten pertsonek diharduten lanpostuak ezinbestean bete 
behar dira desgaitasuna duten pertsonekin, betiere zerrendako 
ordena kontuan hartuta. Aldi baterako kontratazioen zerrende-
tan lanpostuaren baldintzak betetzen dituen pertsona desgaitu-
rik ez dagoelako salbuespenarekin, eta hori edozein izanda ere 
aldi baterako bete behar horren arrazoi den egoera, dela postu-
erreserba duen titularra aldi baterako ordeztea, dela lanpostua 
hutsik egotea.
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Enplegurako	 laguntza	 publikoak	 desgaitasuna	
duten	pertsonen	alde:

1-	 Eusko	 Jaurlaritzako	 Enplegu	 eta	 Gizarte	 Poli-
tiketako	 Sailak	 Lanbide-Euskal	 Enplegu	 Zerbi-
tzuaren	bidez	desgaitasuna	duten	pertsonen	alde	
ematen	dituen	enplegurako	laguntza	publikoak
Kontzeptua: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politike-
tako Sailak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bidez enplegua 
lortzeko emandako laguntzen xedea da arazo bereziak dituzten 
kolektiboak laneratzea, eta kolektibo horien artean daude des-
gaitasuna duten pertsonak. Laguntza horiek esparru hauetan lor 
daitezke:

- Enplegu arrunta.

- Enplegu lagundua.

- Enplegu babestua. 

Enplegu	arrunterako	laguntzak
1.-	Kontzeptua:	Enplegu arrunterako laguntzen xedea desgaita-
suna duten pertsonen enplegua sustatzea da, eta enpresa arrun-
tetako lanpostuetan jardun dezaten sustatzea. Esparru horren 
barruan, eman daitezkeen bi laguntza mota bereizten ditu Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak:

* Laguntzak enpresetan kontratu mugagabea egiteagatik 
desgaitasuna duten langileei, edo haien aldi baterako kontra-
tuak mugagabe bihurtzeagatik.

* Laguntzak lanpostuak egokitzeko. Horren ondorioa da ba-
bes pertsonaleko ekipoak jartzea, eta pertsona horien lana 
eragozten edo zailtzen duten barrerak eta oztopoak kentzea.

Laguntzak emateko muga izendatutako aurrekontu-kreditua 
izango da, edo hura eguneratzearen ondorioa.

2.-	Onuradunak	eta	baldintzak: Langileei dagokienez, desgaita-
suna dutela aitortu zaien pertsonak dira onuradunak, eta des-
gaitasun hori ziurtagiri egokia aurkeztuta egiaztatu beharko da.

Enpresei dagokienez, ez dute egon behar enplegu-programetako 
laguntzetatik baztertuta, ez eta Gizarte Arloko Arau-hauste eta 
Zehapenei buruzko Legean jasotako bazterketen eraginpean ere. 
Gainera, emandako laguntza hori, beste administrazio publiko 
batzuek eman ditzaketen beste laguntza batzuekin batera, ezin 
da izan langileen urteko soldata-kostuen %60tik gorakoa.

C
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Enpresak, gainera, baldintza hauek bete beharko ditu:

- Ez dute sartuta egon behar Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek 
emandako izaera bereko diru-laguntzaren edo laguntzaren 
ondorioz hasitako ezein itzultze- edo zehapen-prozeduratan.

- Ez dute eduki behar diru-laguntza edo laguntza publikoak 
eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratiborik edo 
penalik, ez eta haiek jasotzeko legezko debekurik ere.

- Nahitaezkoa da inoiz zigor administratiborik edo penalik jaso 
ez izana sexua dela eta diskriminatzeagatik, hala nola, Emaku-
me eta Gizonen arteko Berdintasun Legea betez, euskal ad-
ministrazio publikoek diru-laguntzak eta laguntzak emateko 
egiten dituzten deialdietan parte hartzeko debekuarekin zi-
gortuta egon ez izana.

- Eskabidean adierazitako datuak egiazkoak izatea.

3.-	Diru-laguntzaren	zenbatekoa: Desgaitasuna duten pertsonen 
enplegua sustatzeko laguntza horiek Eusko Jaurlaritzako Enple-
gu eta Gizarte Politiketako Sailaren 3211-Enplegua programaren 
aurrekontuaren kontura finantzatzen dira.

Aurrekontu-zenbatekoa, hala egokituz gero, eguneratu ahal izan-
go da, aurrekontu-aldaketa egokiak onartzen badira. Aldaketa 
horiek gertatzen badira, horren berri emango da Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbtzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez.

Eman beharreko laguntzen kopuru osoak ez du gaindituko aipa-
tu zenbatekoa, edo zenbateko hori handitzearen ondoriozkoa.

Lanaldi osoko enpleguen kasuan, osoa izango da enpresei en-
plegua sustatzeko neurrien barruan kontratu mugagabeak egi-
teagatik edo aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeagatik 
emandako laguntza. Itundutako lanaldia ez bada osoa, kopurua 
lanaldiaren araberakoa izango da.

Gainera, desgaitasuna duten pertsonak kontratatzen dituzten 
enpresek Gizarte Segurantzaren kuotetan hobariak izateko es-
kubidea izango dute. Hobariak handiagoak izango dira kontra-
tuak mugagabeak badira eta emakumeak edo 45 urteko pertso-
nak edo zaharragoak hartzen badituzte. 

Lanpostuak egokitzeko laguntzei dagokienez, gehieneko ko-
purua finkatzen da, egokitu beharreko lanpostu bakoitzeko, edo 
oztopo arkitektonikoak kentzeko. 

4.-	Enpresak	bere	gain	hartutako	konpromisoak: Eskatutako la-
guntza ematen bada, enpresak bere gain hartzen ditu konpro-
miso hauek:

- Gutxienez 3 urtez izatea langilea bere lanpostuan.
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- Bidezko kaleratzea gertatuz gero, langilearen ordez desgaita-
suna duen beste pertsona bat jartzea.

- Jasotako laguntzak itzultzea, indarreko araudian ezarritako 
baldintzak eta konpromisoak bete ezean.

5.-	 Eskaera	 eta	 dokumentazioa: Diru-laguntzak lortzeko eskabi-
deak eredu ofiziala (http://www.lanbide.net) erabiliz aurkeztu be-
harko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzu zentra-
letan (Jose Atxotegi, 1. zk.a, 01009 posta-kodea, Vitoria-Gasteiz) 
eta Lanbidek lurraldeetan eta tokian-tokian dituen enplegu-
bulegoetan.

Era berean, eskabideak Estatuko Administrazio Orokorraren, 
Eusko Jaurlaritzaren edo Arabako Foru Aldundiaren edozein 
administrazio-organotako erregistroetan aurkeztu ahal izango 
dira, bai eta posta-bulegoetan ere.

6.-	Eskaerak	kudeatzeko	eta	izapidetzeko	ardura	duen	organoa:	
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzea Aktibatzeko Zu-
zendaritza da, eta ebazteko eskumena duena erakunde autono-
mo horretako zuzendari nagusia.

Diru-laguntza jasotzeko eskaera aurkeztu eta sei hilekoa izango 
da ebazteko gehieneko epea, eta epe hori ebazpenik eman gabe 
igarotzen bada, eskaera administrazio-isiltasunagatik baietsi 
egin dela ulertuko da.

Zuzendari nagusiaren ebazpenak administrazio-bidea amaitzen 
du, eta ebazpenaren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa 
jar daiteke organo berean, jakinarazpena egin eta hurrengo hi-
leko epearen barruan, edo zuzenean administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa Gazteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, 
ebazpena jakinarazi eta bi hileko epean.

Enplegu	lagundurako	laguntzak
1.-	 Kontzeptua: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak enplegu 
lagundurako jarduketak garatzeko eman ahal izango dituen 
laguntzak dira; xedeak dira, alde batetik, laneratzeko arazo 
handienak dituzten desgaituak kopuru handiagoan sartzea lan-
merkatu arruntean, eta, bestetik, laguntza teknikoa ematea 
enpresei kontratatuen laneratze- eta finkatze-prozesuan.  

Diru-laguntzaren helburua erakunde onuradunen Enplegu La-
gunduko Unitatea osatzen duten profesionalen soldata-kostuak 
eta gizarte-segurantzakoak finantzatzea da, bai eta gastu oroko-
rrak, administrazio- eta koordinazio-gastuak eta enplegu lagun-
duko jarduerari lotutako lekualdaketak finantzatzea ere.

2.-	 Diruz	 lagungarriak	 diren	 jarduketak: Diruz lagundu ahal 
izango dira enplegu lagunduko unitateak direlakoak osatzen di-
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tuzten erakunde onuradunetako langile espezializatuek gauza-
tutako jarduketak; desgaitasuna duten pertsonak enpresa arrun-
tean sartu aurrekoak ere daude jarduketa horien artean, hala 
nola lanpostuan bertan egin beharrekoak, betiere jarduketa ho-
riek honako printzipio hauek kontuan hartuta gauzatuko direla 
bermatuta: tratu- eta aukera-berdintasuna eta ez diskriminatzea 
generoagatik; jarduketak hauek dira:

A- Lanpostuan hasi aurrekoak:

- Informazioa eta sentsibilizazioa enpresa arruntean.

- Diru-laguntzaren xede den kolektiboari egokitutako ba-
nakako enplegu-aukerak bilatzea eta lortzea.

- Lanpostuen identifikazioa eta azterketa zehatza: enple-
gua garatzeko ezaugarriak eta baldintzak zein diren era-
bakitzea, behar den informazio garrantzitsu guztia lortze-
ko.

- Desgaitasuna duten pertsonen artean, lanpostu hori be-
tetzeko behar den ahalmena dutenak identifikatzea.

- Lanpostuaren profilaren eta hura betetzeko aukeratutako 
pertsona desgaituaren arteko bateragarritasuna azter-
tzea.

- Lanpostuaren ezaugarriak eta eskakizunak direla eta, izan 
daitezkeen zentzuzko egokitze-beharrak detektatzea.

B- Lanpostuan:

- Prestakuntza banakatua lanpostuan, izan beharreko lanbide-
gaitasunak eskuratzeko, langilea ahalik eta ongien egoki 
dadin lanpostuan eta lan-ingurunean.

- Sentsibilizatzea, prestatzea eta, oro har, laguntza ematea 
enpresaren antolaketari, eta, bereziki, desgaitasuna duen 
pertsonarekin elkarreragin funtzionala duten langileei.

- Lanpostuaren ezaugarriek eta eskakizunek behar dituzten 
zentzuzko egokitzapenak bideratzea.

- Laguntze pertsonalizatua eta banakako jarraipena epe 
luzean: laneratu ondoren, jarraipena ezarri behar da kon-
tratatutako pertsonarekin eta enpresarekin, laneratzea 
zuzen garatzen dela ziurtatzeko, eta lanpostuan jardutean 
edo lan-ingurunean izan daitezkeen aldaketen ondoriozko 
prestakuntza- eta egokitze-beharrak betetzeko.

- Ebaluazioa: bai desgaitasuna duen pertsonak bai enpresak 
prozesu osoa nola garatu den eta zer gogobetetze lortu 
duten aztertzea.

Laguntza jaso ahal izateko, enplegu lagunduko jarduketek lotura 
izan behar dute hartutako konpromisoarekin, eta desgaitasuna 
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duten pertsonek enpresa arruntetan laneratzeko eta enplegua 
erdiesteko aukeren azterketa-jardueraren helburuak lortzeare-
kin, helburuok erabakitzen baitute diru-laguntza eta dagokion 
zenbatekoa eskuratu ahal izatea.

Laneratze-helburuak betetzeari dagokionez, enplegu lagunduko 
jarduketen xede diren pertsona desgaituak lan-merkatu arrunte-
ko enpresa batek kontratatu beharko ditu, eta enpresaren egitu-
rako lanpostu batean benetan enplegatu beharko dira, kontratu 
mugagabe edo aldi baterako baten bidez, betiere kontratuaren 
iraupena gutxienez 6 hilekoa bada. Egindako kontratua denbora 
partzialekoa bada, lanaldiak denbora osoz diharduen pareko lan-
gile batenaren %35 izan beharko du gutxienez.

Laneratzearen helburuak betetzat hartuko dira eta, horrenbes-
tez, laguntzaren xede izango dira hasiera batean gutxienez hiru 
hileko iraupenarekin ituntzen diren aldi baterako kontratuen bi-
dez egindako kontratazioak, luzatzekoak badira, edo hurrenez 
hurrengo kontratuekin kateatzekoak, betiere hasierako kontra-
tuaren gehi luzapenen edo hurrenez hurrengo kontratuen irau-
pena sei hilekoa edo handiagoa bada, eta, gainera, baldintza 
hauek betetzen badira:

- Kontratuak enpresan bertan eta lanpostu bererako formali-
zatzea.

- Luzapen edo hurrenez hurrengo kontratu bakoitzaren gutxie-
neko iraupena hiru hilekoa izatea.

- Kontratuak segidan egitea, tartean etenik izan gabe.

Era berean, diruz lagungarriak izan ahal izango dira enpresa 
arruntetan kontratatutako pertsonei laguntzeko eta haien jarrai-
pena egiteko jarduketak, laneratzea behar bezala gauzatzen dela 
ziurtatzeko, hala nola lanpostuan jardutean edo lan-ingurunean 
izan daitezkeen aldaketen ondoriozko prestakuntza- eta egokitze-
beharrak betetzeko eta lanpostuak mantentzen laguntzeko.

3.-	 Onuradunak	 eta	 baldintzak: EAEn kokatuta dauden elkar-
teak, fundazioak, irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk 
eta enplegu-zentro berezi moduan sailkatu eta inskritatutakoak 
diru-laguntza honen onuradun izan ahal izango dira, honako 
hauek betez gero:

- Xede soziala, besteak beste, desgaitasuna duten pertsonak 
laneratzea izatea, edo haien aldeko enplegua sortzea.

- Lantaldean teknikari prospekziogileak eta lan-prestatzaile 
espezializatuak izatea; hau da, enplegu lagunduko unitatea 
osatzen dutenak.

- Esperientzia egiaztatua izatea arazo bereziak dituzten pertso-
na desgaituak laneratzeko diren eta administrazio publikoek 
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eta/edo europar funtsek diruz lagunduta dauden programen 
garapenean.

- Enplegu lagunduko jarduketak doan egitea, langileengan-
dik edo enpresetatik inolako zenbatekorik edo tarifarik jaso 
gabe, edo kobrantzarik izan gabe.

Aurreko lerrokadan xedatuaz gain, erakunde onuradunek bal-
dintza hauek bete beharko dituzte:

- Egunean egotea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantza-
rekikoak betetzeari dagokionez.

- Egiaztatzea beren xedeak edo helburuak, onartzeko edo sar-
tzeko sistema, funtzionamendua, ibilbidea, jokaera, antolake-
ta edo estatutuak ez direla emakumeen eta gizonen tratuan 
eta aukeretan izan beharreko berdintasun-printzipioaren 
aurkakoak.

- Diru-laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera gal-
tzea dakarkien zehapen administratiborik edo penalik ez iza-
tea, eta ez egotea haiek lortzeko desgaitzen dituen inolako 
lege-debekutan sartuta, sexua dela eta diskriminatzeagatik 
gertatu direnak barne.

Diru-laguntzak onuradunei emateko eta, hala egokituz gero, or-
daintzeko, nahitaezkoa izango da edozein itzultze- edo zehapen-
prozedura amaitzea, oraindik izapidetzen ari bada, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde 
autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-
laguntzen barruan hasi ondoren.

Langileari dagokionez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan la-
nik gabeko enplegu-eskatzaile moduan inskribatutako pertsona 
desgaituak dira onuradunak, hala nola enplegu-zentro bereziek 
kontratatutako langile desgaituak, ondoren deskribatzen diren 
kasuetako batean egonez gero:

- Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak, aitortu-
tako gradua %65 edo handiagoa bada; edo gorrak edo entzu-
teko desgaitasuna dutenak, aitortutako desgaitasun-gradua 
%33 edo handiagoa izanez gero.

- Desgaitasun intelektualeko pertsonak, buru-gaixotasuna dute-
nak edo garuneko paralisia dutenak, aitortutako desgaitasun-
gradua %33 edo handiagoa izanez gero.

4.-	Enplegu	lagunduko	unitateen	osaera	eta	funtzioak:	Enplegu 
lagunduko oinarrizko unitateak gutxienez prospekziogile bat eta 
lan-prestatzaile bat izan behar ditu. Deialdi honetan jasotako 
jarduketetarako dedikazioak lanaldi osoko urteko orduen %50 
izan beharko du gutxienez, enplegu lagunduko unitatea osatzen 
duen pertsona bakoitzeko.
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5.-	 Zuzendutako	 bitarteko	 ekonomikoak	 eta	 diru-laguntzaren	
zenbatekoa:	 Diru-laguntzaren zenbatekoa honako hauek kon-
tuan hartuta zehazten da:

A- Enplegu lagunduko ekintzen xede den desgaitasun-mota 
eta -maila duten eta EAEn kokatutako lantokietan dauden 
langileen kopurua, kontuan hartuta diru-laguntzak propor-
tzionalki murriztuko direla lanaldiaren iraupenaren arabera, 
kontratua denbora partzialekoa bada, lanaldiaren %35eko 
gutxieneko mugarekin.

B- Enplegu-aukerak aztertzeko, bilatzeko eta biltzeko jarduera-
bolumena, gaian aditua den profesional bakoitzak egindako 
bisiten bidez kontaktatutako enpresetan oinarrituta.

C- Prestatzaileek enpresa arruntetan kontratatutako pertso-
nei dagokienez gauzatzen dituzten jarraipen- eta laguntza-
jarduerak.

D- Gastu orokorrak, administrazio-, koordinazio- eta lekualdaketa-
gastuak eta auditoretza-txostena, diruz lagun daitezkeen gas-
tu moduan egozgarriak baitira.

Hala ere, emandako zenbatekoa inoiz ere ezingo da izan enple-
gu lagunduko jarduketetan parte hartzen duten profesionalen 
soldata-kostuak eta gizarte-segurantzako kostuak baino handia-
goa.

6.-	Eskaera	eta	dokumentazioa:	Diru-laguntzak lortzeko eskabi-
deak eredu ofiziala (http://www.lanbide.net) erabiliz aurkeztu 
beharko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzu zen-
traletan (Jose Atxotegi, 1. zk.a, 01009 posta-kodea, Vitoria-
Gasteiz) eta Lanbidek lurraldeetan eta tokian-tokian dituen 
enplegu-bulegoetan.

Era berean, eskabideak Estatuko Administrazio Orokorraren, 
Eusko Jaurlaritzaren edo Arabako Foru Aldundiaren edozein 
administrazio-organotako erregistroetan aurkeztu ahal izango 
dira, bai eta posta-bulegoetan ere.

7.-	 Ebazteko	 organo	 eskuduna	 eta	 epea: Eskaerak kudeatzeko 
eta izapidetzeko organo eskuduna Laneratzea Aktibatzeko Zu-
zendaritza izango da, eta ebazteko organo eskuduna, berriz, 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia.

Ebazteko eta prozeduraren ebazpena jakinarazteko gehieneko 
epea ezingo da izan sei hiletik gorakoa. Epe hori berariazko ebaz-
penik jakinarazi gabe igaro ondoren, eskaera esetsitzat jo ahal 
izango da.

8.	Eskaerak	ebaluatzeko	eta	esleitzeko	irizpideak: Aukeratutako 
bitarteko ekonomikoak ez badira aski baldintzak betetzen dituz-
ten eskaera guztiei erantzuteko, eskaerak balioztatu egingo dira 
irizpide hauek kontuan hartuta:
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- Arazo bereziak dituzten pertsona desgaituak laneratzeko edo 
enplegu lagunduko proiektu esperimentaletan edo berritzai-
leetan parte hartu izana edo esperientzia izatea.

- Lan-merkatu arruntean sartzeko programen garapenean, lor-
tutako laneratze guztien artean zer ehuneko dagokion des-
gaitasuna duten emakumeen laneratzeari. 

- Esperientzia enpresa-sentsibilizazioan, nola desgaitasunaren 
esparruan, hala, desgaitasuna duten pertsonak laneratzeari 
dagokionez, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-
printzipioaren aplikazioan.

9.-	 Erakunde	 onuradunak	 bere	 gain	 hartutako	 konpromisoak:	
Diru-laguntzaren erakunde onuradunak diruz lagundutako al-
dian enplegu lagunduko unitateak izandako jarduerari buruzko 
amaierako deskripzio-memoria aurkeztu beharko du, eta bertan 
egindako jarduketei buruzko informazio kualitatiboa eman behar 
da, eta adierazi zein diren egindako jardueran lortutako ondorio 
nagusiak. Memoria horrekin batera, Administrazioak eskatutako 
dokumentazio guztia aurkeztu beharko da.

10.-	Aldi	bereko	beste	diru-laguntza	edo	laguntza	batzuk: Lanbi-
deren laguntza horiek bateragarriak dira beste administrazio 
edo erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu eta xede 
berarekin eman ditzaketen bestelako diru-laguntzak, laguntzak 
edo diru-sarrerak lortzearekin, eta, beraz, haien osagarriak dira, 
baina finantzaketa-iturri guztietatik lortutako laguntzen edo ba-
liabideen guztizko zenbatekoa inoiz ezingo da izan diru-laguntzen 
xede diren jardueren kostu onartua baino handiagoa. Kostu hori 
baino handiagoa bada, diruz lagundu beharreko zenbatekoa mu-
rriztu egingo da.

Enplegu	babesturako	laguntzak
1.	 Kontzeptua: Desgaitasuna duten pertsonak enplegu-zentro 
berezien bidez laneratzeko laguntzak dira. Zentro horien helburu 
nagusia ondasunak edo zerbitzuak ekoizteko jarduera egitea da, 
merkatuko eragiketetan parte-hartze erregularra izanik, eta des-
gaitasuna duten pertsonentzat enplegu ordaindua ziurtatzeko; 
gainera, bitarteko bat dira pertsona horien ahalik eta kopuru 
handiena sartzeko enplegu arrunteko erregimenean, eta Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzuak ematen ditu.

Laguntzok desgaitasuna duten pertsonek betetako lanpostuen 
soldata-kostuak finantzatzea dute xede, sortuta dauden lanpos-
tuak mantentzeko finantzaketa ziurtatzen dute, eta enplegua 
suntsitzea galarazten dute; izan ere, suntsitze horrek, krisi-
garaietan, neurri handiagoan eragiten die kolektibo eta sektore 
ahulenei.
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Laguntzak emateko muga izendatutako aurrekontu-kreditua 
izango da, edo hura eguneratzearen ondorioa.

2.-	Onuradunak	eta	konpromisoak	diru-laguntza	emanez	gero:	
Enplegu-zentro berezi diren enpresak izan ahal izango dira diru-
laguntza honen onuradunak.

Eskatutako laguntza ematen bada, enpresak bere gain hartzen 
ditu konpromiso hauek:

- Gutxienez 3 urtez izatea langilea bere lanpostuan.

- Bidezko kaleratzea gertatuz gero, langilearen ordez desgaita-
suna duen beste pertsona bat jartzea.

- Jasotako laguntzak itzultzea, indarreko araudian ezarritako 
baldintzak eta konpromisoak bete ezean.

3.-	 Enplegu-zentro	 bereziaren	 baldintzak:	 Soldatari lotutako 
diru-laguntza eskatzen duten enplegu-zentro bereziek baldintza 
hauek bete beharko dituzte:

- Ez dute sartuta egon behar Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek 
emandako izaera bereko diru-laguntzaren edo laguntzaren 
ondorioz hasitako ezein itzultze- edo zehapen-prozeduratan.

- Ez dute eduki behar diru-laguntza edo laguntza publikoak 
eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratiborik edo 
penalik, ez eta haiek jasotzeko legezko debekurik ere.

- Nahitaezkoa da inoiz zigor administratiborik edo penalik jaso 
ez izana sexua dela eta diskriminatzeagatik, hala nola, Emaku-
me eta Gizonen arteko Berdintasun Legea betez, euskal ad-
ministrazio publikoek diru-laguntzak eta laguntzak emateko 
egiten dituzten deialdietan parte hartzeko debekuarekin zi-
gortuta egon ez izana.

- Soldatari lotutako diru-laguntza jasotzeko eskabidean adiera-
zitako datuak egiazkoak izatea.

4.-	 Zuzendutako	 bitarteko	 ekonomikoak	 eta	 diru-laguntzaren	
zenbatekoa: Desgaitasuna duten pertsonak enplegu-zentro 
berezietan laneratzea sustatzeko laguntza eta diru-laguntza 
publikoak ematera bideratutako bitarteko ekonomikoak Eus-
ko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren 
32110-Enplegua programaren kontura finantzatzen dira.

Desgaitasuna duten pertsonek betetako lanpostuei dagozkien 
soldata-kostuak diruz laguntzeko baino ez dira erabiliko bitarte-
ko ekonomiko guztiak, lanaldi arruntekoak diren eta Gizarte Se-
gurantzan alta emanda dauden lanpostuak mantentzeko xedea 
duen diruz laguntzeko ildoaren barruan, zenbatekoa lanbidear-
teko gutxieneko soldataren %50 izanik. Denbora partzialeko lan-
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kontratuetan, diru-laguntzan egiten den lanaldiaren araberako 
murrizketa proportzionala egingo da.

Eman beharreko laguntzen guztizko kopuruak ez du gaindituko 
urtero finkatutako zenbatekoa, edo hura handitzearen ondori-
ozkoa, aurrekontu-aldaketak onartuz gero, eta hori, gertatzen 
bada, behar bezala jakinaraziko da, Lanbide-Euskal Enplegu Zer-
bitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez.

5.-	Eskaerak	kudeatzeko	eta	izapidetzeko	ardura	duen	organoa:	
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzea Aktibatzeko Zu-
zendaritza da, eta ebazteko eskumena duena erakunde autono-
mo horretako zuzendari nagusia.

Diru-laguntza jasotzeko eskaera aurkeztu eta sei hilekoa izango 
da ebazteko gehieneko epea, eta epe hori ebazpenik eman gabe 
igarotzen bada, eskaera administrazio-isiltasunagatik baietsi 
egin dela ulertuko da.

Zuzendari nagusiaren ebazpenak administrazio-bidea amaitzen 
du, eta ebazpenaren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa 
jar daiteke organo berean, jakinarazpena egin eta hurrengo hi-
leko epearen barruan, edo zuzenean administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa Gazteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, 
ebazpena jakinarazi eta bi hileko epean.

6.-	Eskaera	eta	dokumentazioa:	Diru-laguntzak lortzeko eskabi-
deak eredu ofiziala (http://www.lanbide.net) erabiliz aurkeztu 
beharko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzu 
zentraletan (Jose Atxotegi, 1. zk.a, 01009 posta-kodea, Vitoria-
Gasteiz) eta Lanbidek lurraldeetan eta tokian-tokian dituen 
enplegu-bulegoetan.

Era berean, eskabideak Estatuko Administrazio Orokorraren, 
Eusko Jaurlaritzaren edo Arabako Foru Aldundiaren edozein 
administrazio-organotako erregistroetan aurkeztu ahal izango 
dira, bai eta posta-bulegoetan ere.
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2-	 Estatuko	 Enplegu	 Zerbitzu	 Publikoak	 desgai-
tasuna	duten	pertsonentzat	emandako	enplegu-
rako	laguntza	publikoak
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak bi laguntza-mota dauzka 
aurreikusita; alde batetik, enplegu-zentro berezietarakoak, eta, 
bestetik, lan-merkatu arruntean, enplegu lagundurako lagun-
tzak.

Enplegu	 lagundurako	 laguntzak	 lan-merkatu	
arruntean
1.-	 Kontzeptua: Enplegu lagundua orientazioa eta lanpostuan 
banakako laguntza emateko ekintza batzuk dira, zenbait lan-
prestatzaile espezializatuk eginak, xede dutenak laneratzeko 
arazo bereziak dituzten langile desgaituen gizarte- eta lan-
egokitzapena bideratzea, bai lan-merkatu arrunteko enpresetan, 
bai pareko lanpostuak betetzen dituzten gainerako langileenen 
an-tzeko baldintzetan.

2.-	 Azken	 hartzaileak: Enplegu lagunduko programaren azken 
hartzaileak enplegu-zerbitzu publikoetan lanik gabeko enplegu-
eskatzaile gisa inskribatutako langile desgaituak dira, hala nola 
enplegu-zentro bereziek kontratatutako langile desgaituak, be-
tiere, kasu batean zein bestean, egoera hauetako batean badau-
de:

- Desgaitasun intelektualeko pertsonak, buru-gaixotasuna dute-
nak edo garuneko paralisia dutenak, aitortutako desgaitasun-
gradua %33 edo handiagoa izanez gero.

- Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak, aitortu-
tako desgaitasun-gradua %65 edo handiagoa bada.

Langileak lan-merkatu arrunteko enpresa batek kontratatu be-
harko ditu, kontratu mugagabe baten bidez, edo gutxienez 6 hi-
leko iraupena izan beharreko kontratu batez.

Kontratatutako langile desgaitua enplegu-zentro berezi baten 
lantaldetik etorriz gero, borondatezko eszedentzia-egoerara al-
datuko da zentro horretan.

3.-	 Enplegu	 lagunduko	 proiektuen	 sustatzaileak	 eta	 diru-
laguntzen	 onuradunak:	 Honako erakunde hauek sustatu ahal 
izango dituzte enplegu lagunduko proiektuak, eta, horrenbes-
tez, kasuan kasuko diru-laguntzen onuradun izan ahal izango 
dira:

- Enplegu lagundua eman behar zaien langile desgaituak kon-
tratatuko dituen enpresarekin kasuan kasuko lankidetza-
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hitzarmena sinatzen duten elkarteak, fundazioak eta irabazi-
asmorik gabeko beste erakundeak.

- Desgaitasuna duten langileak kontratatuko dituen enpresa-
rekin lankidetza-hitzarmena sinatzen duten enplegu-zentro 
bereziak, langileak zentro bereko lantaldetik etorri, edo beste 
enplegu-zentro berezi batzuetatik.

- Jarduera horien onuradun diren langile desgaituak kontrata-
tzen dituzten lan-merkatu arrunteko enpresak, langile auto-
nomoak barne, betiere lantaldean lan-prestatzaile espeziali-
zatuak badituzte.

Enplegu lagunduko ekintzek sei hiletik urtebetera arteko irau-
pena izango dute, eta beste urte bat ere luzatu ahal izango dira.
Hala ere, garuneko paralisia, buru-gaixotasuna edo desgaitasun 
intelektuala duten pertsonen kasuan, aitortutako desgaitasun-
gradua %33 edo handiagoa bada, bi urteko gehieneko epea bes-
te sei hilabete luzatu ahal izango da.

4.-	 Lan-prestatzaileak: Enplegu lagunduko ekintzak lan-
prestatzaileek egingo dituzte, eta prestatzaileok gutxienez erdi-
mailako lanbide-heziketako titulazioa edo parekoa izan beharko 
dute, eta egiaztatu beharko dute aurretik gutxienez urtebeteko 
esperientzia izan dutela desgaitasuna duten pertsonak lanera-
tzeko jardueretan, gaitasuna izan dezaten beren lanpostuari da-
gozkion eginkizunak betetzeko.

5.-	 Enplegu	 lagundurako	 diru-laguntzak: Diru-laguntzak en-
plegu lagunduko proiektua garatu bitartean lan-prestatzaileak 
kontratatzearen ondorioz sortutako lan-kostuak eta gizarte-
segurantzakoak finantzatzeko dira. Kontratazio hori proiektua 
garatu bitartean bezala hasi baino lehen ere egin ahal izango da. 
Diru-laguntzen zenbatekoa langilearen desgaitasunaren arabera 
aldatuko da.

Diru-laguntzak desgaitasuna duen langile bakoitzaren kontra-
tuaren iraupenaren arabera murriztuko dira, bai eta lanaldiaren 
arabera ere, kontratua denbora partzialekoa bada, eta gehienez 
ere urtebeterako emango dira.

Nolanahi ere, diru-laguntza ematea horretarako aurrekontua 
izateak baldintzatuko du, urtero Estatuko Enplegu Zerbitzu Pu-
blikoaren Aurrekontuetan esleituaren arabera.

6.-	 Emateko	 prozedura:	 diru-laguntza jasotzeko eskaerak 
norgehiagoka-erregimenean izapidetuko dira, eta Estatuko 
Enplegu Zerbitzu Publikoak Euskadin dituen probintzia-
zuzendariek onartutako deialdietan (probintzia bakoitzeko 
aldizkari ofizialetan argitaratuko dira) adierazitako epeak eta 
prozedurak bete beharko dituzte.
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Laguntzak	enplegu-zentro	berezientzat
1.-	Kontzeptua:	Enplegu-zentro bereziak enpresak dira, eta beren 
helburu nagusia da desgaitasuna duten langileei aukera ematea 
produkzio-lan ordaindua eta dauzkaten ezaugarriei egokitua 
egiteko, laneratu ahal daitezen lan-merkatu arruntean.

Enplegu-zentro bereziak administrazio publikoek sor ditzakete, 
zuzenean edo beste erakunde batzuekiko lankidetzan, entita-
teek, pertsona fisikoek, juridikoek edo ondasun-erkidegoek. Ka-
lifikazioa eta inskripzioa Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 
zentroen erregistroan egin beharko dira, edo, hala egokituz 
gero, administrazio autonomikoetako parekoan. Enplegu-zentro 
berezien kudeaketan edozein enpresari eragiten dioten arauak 
berak kontuan hartu behar dira.

2.-	Laguntza-motak:	Jaso	ditzaketen	laguntzak	hauek	dira:

A-	 Enplegua	 sortzen	 duten	 proiektuen	 finantzaketa	 partziala 
(bai enplegu-zentro bereziak sortzeko proiektuetarako, bai 
funtzionatzen ari diren enplegu-zentro berezietako lantal-
deak handitzeko proiektuetarako): 

- Sortutako lanpostu iraunkor bakoitzeko emango dira, eta 
zenbatekoa desberdina izango da, enplegu-zentro be-
reziak guztira dituen langile guztien artean desgaitasuna 
duten langileak zenbat diren: %90 baino gehiago ala %70 
eta %90 artean.

- Enplegu-zentro bereziak justifikatu behar du diru-laguntza 
honako ekintza hauetako batean egiten den inbertsioa or-
daintzeko dela: laguntza teknikoa (bideragarritasun- edo 
merkaturatze-azterketak edo antzekoak egiteko, audito-
retzak edo txosten ekonomikoak egiteko, edo aholkula-
ritza emateko enpresa kudeatzeko arloetan), edo interes 
sozialeko proiektuetan inbertitzea, hala nola zati batean 
ordaintzeko arau bidez ezarritako baldintzak betetzen di-
tuzten kreditu-erakundeetatik lortzen dituzten maileguen 
interesak.

B-	Enplegu-zentro	berezietako	 lanpostuak	mantentzeko	 lagun-
tza:	Enplegu-zentro berezietako lanpostuak mantentzeko la-
guntzak hauek dira:

- Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotaren %100eko hoba-
ria, laneko istripuetarakoak, lanbide-gaixotasunekoak eta 
baterako bilketako kuotak barne.

- Soldata-kostua diruz laguntzekoak, lanbidearteko gutxie-
neko soldataren %50eko zenbatekoarekin. Denbora par-
tzialeko lan-kontratuetan, diru-laguntzan egiten den la-
naldiaren araberako murrizketa proportzionala egingo da.
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- Diru-laguntzak lanpostuak egokitzeko eta barrera arkitek-
tonikoak kentzeko.

- Diru-laguntza, behin bakarrik, enplegu-zentro berezien 
finantza-egoera orekatu eta onbideratzeko, berregitura 
daitezen (beren bideragarritasuna eta egonkortasuna ber-
matuko dituzten produktibitate- eta errentagarritasun-
mailak lor ditzaten).

- Irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko enplegu-zentro 
berezien aurrekontua orekatzeko diru-laguntza.

C-	Lanbide-jardueran	laguntzeko	unitateetarako	diru-laguntzak:	

- Lanbide-jardueran laguntzeko unitateak lanbide anitzeko 
taldeak dira, enplegu-zentro berezietako egokitze per-
tsonal eta sozialerako zerbitzuen barruan daude, eta la-
guntza ematen dute desgaitasuna duten langileek zentro 
horietan lanpostu batean hasteko prozesuan dauzkaten 
barrerak, oztopoak edo arazoak gainditzeko, hala nola 
lanpostuan iraun ahal izateko.

- Lanbide-jardueran laguntzeko unitateetarako diru-
laguntzaren bidez, laguntza-unitate horietako langileen 
kontratazio mugagabearen ondoriozko lan-kostuak eta 
Gizarte Segurantzakoak finantzatzen dira.

- Laguntza horien azken hartzaileak enplegu-zentro be-
rezietako langile desgaituak dira, desgaitasun-mota eta 
-maila hauek izanez gero:

- Desgaitasun intelektualeko pertsonak, buru-gaixotasuna 
dutenak edo garuneko paralisia dutenak, aitortutako 
desgaitasun-gradua %33 edo handiagoa izanez gero.

- Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak, 
aitortutako desgaitasun-gradua %65 edo handiagoa 
bada.

(Lanbide-jardueran laguntzeko unitateek lehen aipatu ez diren 
enplegu-zentro bereziko langile desgatuei ere eman ahal izango 
diete zerbitzua, betiere langile horiekiko ardurak ez badu kalterik 
egiten aurreko kasuetan aipatuen arretan).

- Diru-laguntzaren zenbatekoa denbora mugagaberako edo 
sei hileko edo denbora gehiagoko aldi baterako kontratu 
bidez kontratatutako langile desgaitu bakoitzeko urteko 
kopuru bat da, langile horien desgaitasuna azken har-
tzaileen desgaitasun-mota eta -maila berekoa izanik. Diru-
laguntza kontratuen iraupenaren arabera txikituko da 
proportzionalki, bai eta lanaldiaren iraupenaren arabera 
ere, kontratua denbora partzialekoa bada. Diru-laguntzen 
zenbatekoak (bakarrean edo beste diru-laguntza, lagun-
tza, sarrera edo bitarteko batzuekin batera) ezingo ditu 
gainditu laguntza-unitate horietako langileen kontratazio 
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mugagabearen ondoriozko lan-kostuak eta Gizarte 
Segurantzakoak.

- Diru-laguntza horiek gehienez urtebeterakoak izango 
dira, eta diruzko laguntza hori ematea horretarako aurre-
kontua izateak baldintzatuko du, urtero Estatuko Enplegu 
Zerbitzu Publikoaren Aurrekontuetan esleituaren arabera.

- Enplegu-zentro berezien titular diren erakundeak izan 
ahal izango dira diru-laguntza horien onuradun, bai eta 
zentro horiek berak ere, berezko nortasun juridikoa izanez 
gero.

3.-	Izapidetzea: Enplegu-zentro berezietan enplegua sortzeko 
eta lanpostuak mantentzeko proiektuetarako laguntzak zuze-
nean izapidetzen dira Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 
Euskadin dituen probintzia-zuzendaritzetan. Kontratuen 
hobariei dagokienez, enplegatzaileek zuzenean aplikatuko di-
tuzte kotizazio-buletinetan Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Orokorraren aurrean.

Laguntza-unitateetarako laguntzen kasuan, diru-laguntza jaso-
tzeko eskaerak norgehiagoka-erregimenean izapidetuko dira, 
eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak Euskadin dituen probintzia-
zuzendariek onartutako deialdietan (probintzia bakoitzeko aldiz-
kari ofizialetan argitaratuko dira) adierazitako epeak eta proze-
durak bete beharko dituzte.

Laguntza	publikoak	enplegu	autonomorako
1.-	 Definizioa:	 Pertsonak lanpostu bat beretzat sortu, horreta-
rako behar den kapitala jarri eta bere jarduera zuzentzen duen 
kasuetan eman daitezke laguntza hauek.

2.-	Laguntzak	desgaitasuna	duten	lanik	gabeko	langileak	auto-
nomoak	 izan	 daitezen: Enplegu eta Gizarte Segurantzako Mi-
nisterioak honako laguntza hauek onartzen ditu desgaitasuna 
duten lanik gabeko pertsonentzat, Norberaren Konturako Langi-
leen Erregimen Berezian alta hartu nahi badute:

A- Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioarekin horreta-
rako hitzarmena sinatuta duten kreditu-erakunde publiko eta 
pribatuetatik lortutako maileguen interesen diru-laguntza 
partziala. Diru-laguntza hori, gehienez ere, eskatzaileari kre-
ditua ematen dion erakundeak finkatutako interes-tasaren 
hiru puntukoa izango da, eta batean ordainduko da, diru-
laguntza kredituak dirauen urte bakoitzean sortuko balitz be-
zala kalkulatuz zenbatekoa, litekeen gabealdia barne hartuta.

Diru-laguntza jasotzeko eskaerei buruzko erabakiak, gainera, 
honako irizpide hauek kontuan hartuta hartuko dira:
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- Jarduera gauzatzen den ingurune geografikoko enple-
guan eta gizartean izango duten garrantzia, batez ere jar-
duerak enplegu-sektore berrien esparruan eragina badu.

- Langilearen ekarpen ekonomikoa, batez ere kide izan 
den enpresen kalte-ordainak jaso baditu, edo langabezia-
prestazioa batean jaso badu.

- Eskatzaileak Gizarte Segurantzarekin eta Ogasun Pu-
blikoarekin izan ditzakeen zorren egoera, hartuta dauzkan 
betebeharrak betetzea errazteko.

B- Diru-laguntza ekonomikoa kapital finkoan inbertitzeko.

Aipatu laguntzak eskatzen dituzten onuradun posibleek ho-
nako hauek egiaztatu beharko dituzte:

- Egunean egotea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segu-
rantzarekikoak betetzeari dagokionez.

- Enplegu-zentro berezi gisa inskribatuta egotea erregistro 
egokian.

- Langile autonomoa izateko eskaeren kasuan, langabe iza-
tea eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea bulego 
egokian, hala nola desgaitasun-ziurtagiria.

Diru-laguntzak lortzeko eskabideak hemen aurkeztu beharko 
dira: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Arabako Probin-
tzia Zuzendaritza, Jesus Apellaniz Margolariaren kalea, 11. zk.a, 
Vitoria-Gasteiz (01008 posta-kodea). Eskaerarekin batera, hauek 
aurkeztu beharko dira:

- Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta dagoela egiaztatzen 
duen Enplegu Bulegoaren ziurtagiria.

- Enpresa-proiektuaren justifikazio-memoria, proiektuaren 
bideragarritasuna egiaztatzen duen finantza-plan batekin 
batera.

- Eskatzailearen identifikazio fiskaleko zenbakia egiazta-
tzen duen txartelaren eta nortasun-agiri nazionalaren fo-
tokopia konpultsatua. 

- Diru-laguntza finantzarioa eskatzen denetan, mailegua 
ematen duen kreditu-erakundearen jakinarazpenaren, 
ziurtagiriaren edo mailegu-kontratuaren eta ezaugarrien 
fotokopia konpultsatua aurkeztuko da. 

- Kasuan kasuko desgaitasun-ziurtagiria.

Laguntzak eta diru-laguntzak Estatuko Enplegu Zerbitzu Pu-
blikoaren Arabako probintzia-zuzendariaren ebazpen bidez 
emango dira, ebazpen-proposamena aurkeztu eta 15 eguneko 
epean. Prozedura ebazteko gehieneko epea berariazko ebazpe-
nik izan gabe igarotzen bada, eskaera ezetsitzat jo ahal izango da.
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Emandako laguntzen edo diru-laguntzen zenbatekoak, baka-
rrean edo beste administrazio publiko edo erakunde batzuen 
diru-laguntzekin edo laguntzekin batera, ezingo du gainditu 
onuradunak garatu beharreko jardueraren kostua.

3.-	Pizgarriak	Langileen	Erregimen	Berezian: Norberaren kontu-
rako langileen edo langile autonomoen erregimen-bereziak zen-
bait pizgarri aitortzen dizkie %33ko desgaitasuna edo handiagoa 
duten pertsonei; pizgarriak hauek dira:

A- Norberaren konturako langileen erregimen berezian hasierako 
alta emateak kuotaren %80ko murrizketa onartuta dauka le-
hen sei hiletan. (Kuota lehen sei hiletan %80 murriztea ez da 
aplikagarria izango besteren konturako langileak enplegatuz 
gero).

Gainera, pertsona horiek kuotaren %50eko hobaria izango 
dute hurrengo 54 hiletan.

B- Bestalde, 35 urte baino gutxiago dituztenek, %33ko desgaita-
suna edo handiagoa badute, eta hasierako alta hartzen badu-
te norberaren konturako langileen erregimen berezian, edo 
ez badira egon alta-egoeran erregimen horretan altaren on-
dorioak hasten diren egunaren aurreko bost urteetan, %80ko 
murrizketa aitortuta dute lehen hamabi hiletan. (%80ko mu-
rrizketa, lehen sei hiletan, ez da aplikagarria izango besteren 
konturako langileak enplegatuz gero, eta ez zaie aplikatuko 
merkataritza-sozietateetako bazkideei). Erregimenaren alde 
egin duten kooperatibetako bazkide langileei, ordea, aplika-
tu egingo zaie).

Gainera, kuotaren %50eko hobaria izango dute hurrengo 48 
hiletan.
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 Araudi	interesgarria
- Espainiako Konstituzioa (EAO, 311. zk.a, 1978ko abenduaren 

29koa).

- Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren 
Autonomia Estatutuarena (EHAA, 1980ko urtarrilaren 12koa; 
eta EAO, 1979ko abenduaren 22koa).

- 2000/78/EE Direktiba, Kontseiluarena, 2000ko azaroaren 
27koa, Enpleguan eta okupazioan tratu-berdintasunerako es-
parru orokorra ezartzeari buruzkoa (EBAO, 303. zk.a, 2000ko 
abenduaren 2koa).

- 14/2013 Legea, irailaren 27koa, ekintzaileei laguntzekoa; 
(EAO, 233. zk.a, 2013ko irailaren 28koa). 

- 26/2011 Legea, abuztuaren 1ekoa, araudia desgaitasunen bat 
duten pertsonen eskubideei buruzko nazioarteko konben-
tzioaren arabera egokitzen duena (EAO, 184. zk.a, 2011ko 
abuztuaren 2koa).

- 7/2007 Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuari buruzkoa (EAO, 89. zk.a, 2007ko apirilaren 
13koa).

- 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei 
buruzkoa (EAO, 276. zk.a, 2003ko azaroaren 18koa).

- 45/2002 Legea, abenduaren 12koa, Langabeziatik babesteko 
sistema erreformatzeko eta lan-aukerak areagotzeko 
premiazko neurriei buruzkoa (EAO, 298. zk.a, 2002ko 
abenduaren 13koa).

- 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea-
rena (EAO, 285. zk.a, 1992ko azaroaren 27koa).

- 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio. Publikoari 
buruzkoa (EHAA, 144. zk.a, 1989ko uztailaren 28koa; eta EAO, 
60. zk.a, 2012ko martxoaren 10ekoa).

- 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, des-
gaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizartera-
tzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen 
duena (EAO, 289. zk.a, 2013ko abenduaren 3koa).

- 870/2007 Errege Dekretua, uztailaren 2koa, laguntzazko en-
plegu-programa arautzen duena, lan-merkatu arruntean des-
gaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko (EAO, 168. 
zk.a, 2007ko uztailaren 14koa).

- 469/2006 Errege Dekretua, apirilaren 21ekoa, lanbide-
jarduerarako laguntza-unitateak arautzen dituena Enplegu 
Zentro Berezien egokitzapen pertsonal eta sozialaren zerbi-
tzuen eremuan; (EAO, 96. zk.a, 2006ko apirilaren 22koa).
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- 364/2005 Errege Dekretua, apirilaren 8koa, langile desgai-
tuen aldeko erreserba-kuotaren salbuespenezko betetze al-
ternatiboa arautzen duena; (EAO, 94. zk.a, 2005eko apirilaren 
20koa).

- 2273/1985 Errege Dekretua, abenduaren 4koa, Enpleguko 
Zentro Berezien Erregelamendua aratzen duena (EAO, 294. 
zk.a, 1985eko abenduaren 9koa).

- 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa, zeinaren bi-
tartez, apirilaren 7ko 13/1982 Legean aurreikusitakoa betez, 
langile ezinduen enplegu hautakorra eta enplegua sustatze-
ko neurriak araupetzen araupetzen baitira (EAO, 133. zk.a, 
1983ko ekainaren 4koa).

- 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Oga-
sun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina 
onartzen duena (EHAA, 11. zk.a, 1998ko urtarrilaren 19koa).

- 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia 
Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren 
dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregi-
men orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte 
hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldin-
tzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena (EHAA, 
1992ko otsailaren 7koa).

- Ministerio Agindua, 1998ko urriaren 16koa, oinarri arautzai-
leak ezartzen dituena minusbaliatuak enplegu-zerbitzu be-
rezietan eta lan autonomoan laneratzea sustatzeko laguntza 
eta diru-laguntza publikoak emateko (EAO, 279 zk.a, 1998ko 
abenduaren 21ekoa).

- Agindua, 1994ko apirilaren 13koa, maiatzaren 11ko 1451/1983 
Errege Dekretuaren II. kapituluak langile minusbaliatuen en-
plegua sustatzeko xedatutako laguntzak eta diru-laguntzak 
ematea arautzen duena (EAO, 107. zk.a, 1994ko maiatzaren 
5ekoa).

HONAKO HAU 2015-EKO AZAROAN ARGITARATU 
ZEN, ETA BERE EDUKIA ORDUAN INDARREAN ZEGOEN 
ARAUDIAN DAGO OINARRITUTA.
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