
Dagokionean, ...................................................................................................................................................................................... jaunaren/andrearen legezko laguntzaz,
–................................................................................... du IFZ/AIZ–, .......................................................................................................................................................... izanik (2).

A I T O R T Z E N  D U T E

LEHENENGOA: TREBAKUNTZA-ZENTROAREN datuak honakoak direla:

BIGARRENA: Langileak ez duela kontratu honen xede den ofizio edo lanpostuan praktikak egiteko kontratua gauzatzeko behar den titulazioa.
HIRUGARRENA: Langileak derrigorrezko eskolatzeak hartzen dituen hezkuntza-zikloak bukatu dituela EZ dituela bukatu.
LAUGARRENA: Langilea: 

16 urte baino zaharragoa eta 21 baino gazteagoa dela
21 urte baino zaharragoa den langabea eta honako talderen batekoa:

Minusbaliatua (5)
Beren lan-baimenaren iraunaldiaren lehenengo bi urtetan dauden langile atzerritarrak, lanpostuan jarduteko trebakuntza eta eskarmentua baduela egiaztatzen due-
nak izan ezik.
3 urte baino gehiago lanik egin gabe daramatzaten langabeak.
Gizarte-baztertze egoeran dauden langabeak.
Eskola-lantegiko programetan langile - ikasle gisa hasten direnak.

BOSGARRENA: Langilea ez dela loturik egon gehienezko iraupena gainditu duen trebakuntza edo ikasketako beste kontratu batekin enpresa honekin edo beste batekin.
SEIGARRENA: Lantokiko trebakuntza-kontratuen kopurua …......................…..koa dela, kontratazio berri hau barne; eta horietatik …..........… kontratu langile minusbaliatuei
dagozkiela.
ZAZPIGARRENA: Kontratua lanaldi osorako egiten dela. Lan-kontratu hau sinatzeko behar diren baldintzak betetzen dituztela eta, ondorioz, gauzatzea erabaki dutela:

K L A U S U L A K

LEHENENGOA: Kontratuak (6) …….......................................................……………… trebakuntza du helburu (7) ………...................………………… talde profesional/maila pro-
fesionalekoa, enpresan indarrean dagoen sailkapen profesionalaren arabera. Tutorea edo arduraduna (8) …………..............................................……………………
……………................................................................................... J./A. izango da, (9) ……………................................................................. kualifikazio profesionala duena.
BIGARRENA: Lanaldia .......................... ordukoa izango da. Kontratuak irauten duen bitartean trebakuntza teorikoa .................... ordukoa izango da, ….........……………...
...............….. Hitzarmen Kolektiboan aurreikusitako gehienezko lansaioaren ehuneko (10) ……........….............…… alegia. Lanak berak honako ordutegia izango du: (11)
................................................................................ Trebakuntza teorikorako egutegia honakoa izango da: (12) ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZENTROAREN IZENA

HERRIA ZENTRO-IDENTIFIKATZAILEA (3) PROB. KODEA ZENBAKIA

IFK/IFZ

IRAKASKUNTZA-MOTA (4)
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LAN- ETA 
GIZARTE-GAIETARAKO
MINISTERIOA

ENPLEGU-INSTITUTUA
ESTATUKO ENPLEGU-
-ZERBITZU PUBLIKOA

ENPRESAREN IZENA

UDALERRIA

ENPRESAREN HELBIDEA

IFZ/AIZ KARGUA: (1)

JN./AND.

LANGILEAREN DATUAK

JARDUERA EKONOMIKOA

KOTIZAZIO-KONTUAREN DATUAK

HERRIALDEA POSTA-KOD.

PROB. KOD. ZENBAKIA KONTROL-DIGITUAERREGIMENA

LANTOKIAREN DATUAK

UDALERRIAHERRIALDEA

JAIOTEGUNA

BIZILEKUAREN HERRIALDEABIZILEKUAREN UDALERRIA

IFZ/AIZ

IKASKETA-MAILA NAZIONALITATEAG.S.KO AFILIAZIO-ZENBAKIA
JN./AND.

IFK/IFZ/AIZ
ENPRESAREN DATUAK

Existe este mismo modelo en castellano



HIRUGARRENA: Kontratu honek (13) ……………………..……................…. iraungo du, ……………..........………(e)tik ………..........………….(e)ra. 
Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bateratuko 45. eta 46. artikuluetan aurreikusitako arrazoiengatik kontratua eteteak iraupena luzatzea ekarriko du: BAI EZ eka-
rriko (14) ….........................................................................................…(15) probaldia egongo da. Hitzarmen Kolektiboak Legeak baino iraupen luzeagoa aurreikusiko balu, X
batez adierazi: 
LAUGARRENA: Langileak (16) ………..……......................................................................................................................... euro gordineko ordainsaria jasoko du, honako alokai-
ru-kontzeptu hauetan banatuta (17) ..........................…..............................................................................................................................................................................................
BOSGARRENA: Urteko oporren iraupena (18) ............................................................………………….................…………...........…..................................................... izango da.
SEIGARRENA: Enpresak trebakuntzarako egokia den lan eraginkorra emateko eta Trebakuntza Teorikora joateko baimenak emateko konpromisoa hartzen du bere gain.
Langileak lan eraginkor hori egiteko eta trebakuntza jasotzeko konpromisoa hartzen du bere gain.
ZAZPIGARRENA: Kontratua hitzartutako denbora, dagokionean ados daitezkeen luzapenak barne, bukatutakoan iraungiko da.
ZORTZIGARRENA: Kontratu hau amaitutakoan, enpresak trebakuntza teorikoaren iraupena eta lortutako trebakuntza praktikoaren maila jasotzen duen ziurtagiria eman behar
dio langilea
BEDERATZIGARRENA: Kontratu honetan aurreikusi ez denerako, aplikatu beharreko eta indarrean dagoen legerian jasotakoa bete behar da, eta zehazki, martxoaren 24ko
1/1995 Errege Dekretu Legegileak  onartutako (martxoaren 29ko BOE) Langileen Estatutuaren Testu Bateratuko 11. artikulua, uztailaren 9ko 12/2001 Legearen lehen artiku-
luak (uztailaren 10eko BOE) aldatutako abenduaren 26ko 63/1997 Legea (abenduaren 30eko BOE), martxoaren 27ko 488/1998 Errege Dekretua (apirilaren 9ko BOE) eta,
aplikatzeko denean, 1998ko uztailaren 14ko Agindua. Era berean, ................................................................................................... Hitzarmen Kolektiboan xedatutakoa ere apli-
katuko zaio.
HAMARGARRENA: Kontratu honen edukia ..............................................................................................................................(e)ko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraziko zaio,
sinatu eta 10 eguneko epean (19).
HAMAIKAGARRENA: Enpresaburuak lan-harremana amaitu dela jakinaraziko dio ................................................................ Enplegu Zerbitzu Publikoari, lan-harremana amai-
tu eta 10 eguneko epean.

K L A U S U L A  G E H I G A R R I A K

Eta jasota gera dadin, honen hiru ale egin dira ondoren adierazitako tokian eta datan, eta alde interesatuek sinatu dituzte.

........................................................................(e)n, 20..........(e)ko ...............................................aren ...................(e)an

Langilea Enpresaren ordezkaria Dagokionean, adin txikikoaren legezko ordezkaria

(1) Zuzendaria, Kudeatzailea, etab.
(2) Aita, ama, tutorea edo bere kargua duen pertsona edo erakundea.
(3) Trebakuntzarako kontratuetan trebakuntza teorikoa emateko INEMen Zentro Laguntzaileak duen akreditazio-zk.
(4) Dagokion lekuan X jarri: P presentziazko trebakuntza teorikoari eta U urrunekoari.
(5) Langilea minusbaliatua dela egiaztatzen duen ziurtagiria, dagokion Erakunde Ofizialak emandakoa, aurkeztuko da.
(6) Trebakuntzak helburu duen ofizioa edo lanpostua adierazi.
(7) Lanbideak sailkatzeko enpresan indarrean dagoen sistemaren arabera dagokion talde profesionala eta kategoria edo maila profesionala adierazi.
(8) Tutorearen izen-abizenak.
(9) Lanbideak sailkatzeko enpresan indarrean dagoen sistemaren arabera, tutoreari dagokion maila profesionala adierazi.
(10) Gutxienez, hitzarmenean aurreikusitako lanaldiaren % 15, eta hori ezean, legezko gehienezko lanaldiarena. Edonola ere, trebakuntza teorikoari dagokion hobaria, aipatu lanaldi horren % 15 da.

Minusbaliatu psikikoen kasuan trebakuntza teorikoaren ordez –trebakuntza guztia edo zati bat– errehabilitatzeko edo pertsona eta gizarte mailan egokitzeko prozedurak egin ditzake zentro psikoso-
zialetan edo errehabilitazio soziolaboraleko zentroetan, abenduaren 12ko 45/2002 Legearen hamargarren Xedapen osagarrian ezarritakoaren arabera (abenduaren 13ko BOE).

(11) Lan eraginkorreko egunak eta ordutegia adierazi.
(12) Trebakuntzarako egunean, astean edo hilean erabiliko den denbora eta ordutegia adierazi.
(13) Gutxienez sei hilabete eta gehienez bi urte, sektoreko Hitzarmen Kolektiboan besterik aurreikusi ezean eta hiru urteko mugarekin.
(14) Adierazi bai edo ez.
(15) Probaldia jarriz gero, hitzarmen kolektiboan zehaztutakoa hartuko da kontuan, baina inola ere ezin izango da bi hilabetekoa baino luzeagoa izan.
(16) Eguneko, hileko edo urteko.
(17) Hitzarmen Kolektiboan zehaztutakoa, eta hori ezean, ezin izango da benetako lanaren proportzioan dagokion Lanbide arteko Gutxieneko soldata baino txikiagoa izan.
(18) Gutxienez: 30 egun natural.
(19) DATUEN BABESA - Eredu honetan jasotako datuek abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren babesa izango dute (abenduaren 14ko BOE).PE
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