
 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILAK 58 MILIOI EURO ERABILIKO 
DITU FAMILIEI BABESA ETA LAGUNTZA EMATEKO 

 

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 58 milioi euro erabiliko ditu 2010. urtean 
familiak babestu eta laguntzeko sistema integrala garatzeko. Laguntza-
programak II. Familia Planaren (2006-2010) barruan kokatzen dira, eta plan 
horretan Jaurlaritzako beste sail batzuk ere badaude inplikatuta. 

Horren ildotik, Gemma Zabaleta sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren 
Kontseiluak 27,75 milioi euroko partida onartu du gaur, seme-alabak dituzten 
familientzako laguntzak eta neurriak zabaltzeko, eta beste 26,98 milioi lana eta 
familia bateragarri egiteko.  

Azken programa horren barruan, 21,91 milioi erabiliko dira seme-alabak 
zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartze n duten langileentzat; 
eta beste milioi bat euro mendetasun-egoeran dauden  ahaideak zaintzeko 
eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen duten la ngileei laguntzeko.  
Horrez gain, 900.000 euro inguru erabiliko dira sem e-alaba adingabeak 
zaintzeko langileak kontratatzen dituztenentzako la guntzetarako; eta, 
azkenik, 3,2 milioi euro izango dira seme-alabak edo mendeta sun-egoeran 
dauden ahaideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-m urrizketa hartzen 
duten langileak ordezkatzeko.  

 
Seme-alaben jaiotza edo adopzioagatiko laguntza zuzenak eta lana eta familia 
bateragarri egitekoak 2002. urtean hasi ziren, I. Familia Plana argitaratzearekin 
batera. Geroztik, eta 2009. urtera arte, laguntza horien ga stu orokorra 
260,65 milioi eurokoa izan da.  Kopuru horren barruan ez dira sartzen 2002. 
urtetik aurrerako urteroko kreditu-konpromisoak, urte bat baino gehiagorako 
laguntzak direnez, arrastatuz joan baitira (guztira, beste 58 milioi euro). 
 
260,65 milioi euro horietatik, 136,65 milioi jaiotza, adopzio edo adopzioaren 
aurreko harreragatik ekitaldi bakoitzean onartutako laguntzei dagozkie. Bigarren 
kasuan, lana eta familia bateragarri egiteko laguntzetan, epe horretako gastua 
124 milioi eurokoa izan da guztira. 
 
 
I. KOADROA – SEME-ALABEN JAIOTZA EDO ADOPZIOAGATIKO  LAGUNTZAK* 
 

Urtea  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

Eskaerak 
guztira 

 
11.336 

 
7.547 

 
7.652 

 
7.973 

 
16.867 

 
20.193 

 
28.175 

 
29.754 

 
Gastua 
guztira 

 
13.975.000 

 
9.438.000 

 
9.463.000 

 
9.919.000 

 
19.396.000 

 
22.947.000 

 
25.333.000 

 
26.184.600 

 
* Espediente berrien ebazpenak ekitaldi bakoitzaren amaieran 
*2006. urtean lehen seme edo alabarengatiko laguntzak ematen hasi ziren 



 
 
SEME-ALABEN JAIOTZAGATIK 2009. URTEAN EBATZITAKO 
ESPEDIENTEAK (*) 
 

Mota Guztira 

Araba 
guztir

a  
Gipuzkoa 

guztira 
Bizkaia 
guztira 

1. semea/alaba 10.535 1.683 3.394 5.458 
2. semea/alaba 14.172 2.078 4.804 7.290 
3. semea/alaba 4.404 773 1.514 2.117 
Erditze anizkoitza 643 82 210 351 
Guztira 29.754 4.616 9.922 15.216 
(*) 2009/12/31ra arteko betearazpena.      

 
 
Lehen semea edo alabaren jaiotzagatiko laguntzak familiaren errentaren 
araberakoak dira, eta hiru kobraketa-tarte hartzen ditu: 400€, 500€ eta 900€, 
laguntzaren gehienezko zenbateko gisa. Lehen seme edo alabengatik, batez 
beste, 724 euroko laguntzak ordaindu dira urte hauetan. 
 
Bigarren seme edo alabarengatiko laguntzak 2002. urtean hasi ziren, bigarren 
seme edo alabaren jaiotza edo adopzioagatiko 1.100 euroko laguntza emanez. 
Horren ondoren, maiatzaren 30eko 109/06 Dekretuak laguntzak zabaldu zituen, 
eta bigarren seme-alabengatik 2 urtesari hasi ziren kobratzen: 1.100 euro 
jaiotzaren urtean eta 400 euro urte bat betetzen zuten urtean. Bitartean, 
hirugarren seme edo alabarengatiko laguntzak 1.100 eurokoak dira, sei urte 
betetzen dituen arte. 
 
 
Lana eta familia bateragarri egiteko programa 
 
2002-2008 aldian Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 124.000.000 euro erabili 
ditu guztira lana eta familia bateragarri egiteko lerroetan, enpresentzako 
diru-laguntzak alde batera utzita. Kontzeptu berberengatik, 2009. urtean 
laguntzak 18,8 milioi eurokoak izan ziren. 
 
 
Adingabeak zaintzeko lanaldi-murrizketa eta eszeden tzietarako 
espedienteak eta gastua  
 
  2008 2009 Guztira  
Lanaldi-
murrizketako 
espediente 
onartuak 
(emakumeak) 

  
20.005 

 

 
35.735 

 
56.034 

 

Lanaldi-
murrizketak o 
espediente 
onartuak 

  
1.417 

 
2.396 

 
3.830 



(gizonezkoak) 
Lanaldi-
murrizketako 
eszedentzia  
onartuak 
(emakumeak) 

  
4.739 

 
7.446 

 
12.246 

Lanaldi-
murrizketako 
eszedentzia  
onartuak 
(gizonezkoak) 

  
148 

 
223 

 
372 

 
Eszedentziak 

eta murrizketak 
guztira  

  
 

11.108.344 

 
 

18.522.740 

 
 

29.736.863 

 
 
 
Dekretu berria  
 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak lana eta familia bateragarri egiteko dekretu 
berria onartuko du uda baino lehen, egungo laguntzen baldintzak hobetzeko 
helburuarekin.  
 
Aldaketa, besteak beste, seme-alabak edo mendetasun-egoeran dauden 
pertsonak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizk eta hartzen duten  
gizon eta emakumeei laguntza berdinak ematean datza . Tratamendu berri 
horren ondorioz ezabatu egiten da aurreko arauetan gizonen alde egiten zen 
diskriminazio positiboa; izan ere, hori aplikatuz, diru-laguntza handiagoa 
ematen zitzaien gizonei emakumeei baino. Diskriminazio horren helburua 
gizonen eta emakumeen artean ardurak partekatzea zen, seme-alabak eta 
mendetasun-egoeran dauden ahaideak zaintzerakoan. Hala eta guztiz ere, 
datuak aztertuta konprobatu da ez dela ia eboluziorik izan laguntzak eskatzen 
dituzten gizonezkoen portzentajean.  
 
Zenbatekoan igoera izango da dekretuaren beste berritasunetako bat. Orain 
emakumeek 2.400 euro jasotzen dituzte urte batean eszedentzia hartzeagatik, 
eta gizonezkoek 3.000. Laguntza hartzeko muga adingabeak zortzi urte 
bete arte luzatzen da, Langileen Estatutuan emakumeen eta gizonezkoen 
benetako berdintasuna lortzeko onartzen den eskubidearekin bat eginez. 

 
Bestalde, seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen 
errenta estandarizatua igoko da, 17.000 euroko errenta estandarizatutik 
gehienezko 28.000 euroko errentara igaroko baita. 
 


