
FAMILIA ETA FAMILIA ETA LANLAN BIZITZA BATERAGARRI BIZITZA BATERAGARRI 

EGITEKO DEKRETUAEGITEKO DEKRETUA

LauLau hilekohileko hiru hiru epeepe. . EskabideaEskabidea egitenegiten

denetikdenetik, , urtebetekourtebeteko epeaepea dagodago. . 

NolanahiNolanahi ere, ere, atzerapenaatzerapena izanezizanez gerogero, , 

aurkezpenaaurkezpena atzeratzenatzeratzen den den egunegun

bakoitzekobakoitzeko egunegun bat bat galdukogalduko da, da, bainabaina

ezez aldezaldez aurrekoaurreko aldialdi osoaosoa..

HiruhilekokoHiruhilekoko laulau epeepe estankoestanko..

AtzerapenAtzerapen--egunegun batekbatek bostbost

hilabeterihilabeteri dagokiondagokion dirudiru--

laguntzalaguntza galtzeagaltzea dakardakar

berekinberekin..

PresentzialaPresentziala etaeta telematikoatelematikoa

EskabideakEskabideak ((sinadurasinadura elektronikoaelektronikoa) ) 

etaeta enpresenenpresen ziurtagiriakziurtagiriak aurkeztekoaurkezteko::

www.euskadi.netwww.euskadi.net NIRE GESTIOAKNIRE GESTIOAK
PresentzialaPresentziala

DEKRETU BERRIADEKRETU BERRIAALDEZ AURREKO ALDEZ AURREKO 

EGOERAEGOERA

IZAPIDETZEAIZAPIDETZEA

EPEAKEPEAK



SEMESEME--ALABAK ZAINTZEAGATIKO ETA MENDETASUN EGOERAN DAUDEN EDOTA ALABAK ZAINTZEAGATIKO ETA MENDETASUN EGOERAN DAUDEN EDOTA 

OSASUN EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN SENITARTEKOAK ZAINTZEAGATIKO OSASUN EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN SENITARTEKOAK ZAINTZEAGATIKO 

ESZEDENTZIA ETA LANALDI MURRIZKETETARAKO LAGUNTZEN ALDERDI KOMUNESZEDENTZIA ETA LANALDI MURRIZKETETARAKO LAGUNTZEN ALDERDI KOMUNAKAK

2.200 euro (% 22,22 gehiago gizonentzat
eta % 62,96 gehiago emakumeentzat)

2.500 euro (% 19,04 gehiago 
gizonentzat, eta % 58,73 gehiago 

emakumeentzat)

2.800 euro (% 16,66 gehiago 
gizonentzat, eta % 55  gehiago 

emakumeentzat)

3.500 euro (% 16,6 gehiago gizonentzat, 
eta % 45,8 gehiago emakumeentzat)

Gizon eta emakumeentzat

1.350 euro1.800 euro
% 33ko  

MURRIZKETARAKO urteko
laguntza

1.575 euro2100 euro
% 40ko

MURRIZKETARAKO urteko
laguntza

1.800 euro2.400 euro
% 45eko  

MURRIZKETARAKO urteko
laguntza

2.400 euro3.000 euro
ESZEDENTZIARAKO urteko

laguntza

EmakumeakGizonak

LAGUNTZA EKONOMIKOAK
LAGUNTZA EKONOMIKOAK

DEKRETU BERRIAALDEZ AURREKO EGOERA



SEMESEME--ALABAK ZAINTZEAGATIKO ESZEDENTZIA ALABAK ZAINTZEAGATIKO ESZEDENTZIA 

ETA LANALDI MURRIZKETETARAKO LAGUNTZAKETA LANALDI MURRIZKETETARAKO LAGUNTZAK

SemearenSemearen edoedo alabaren alabaren oporraldietanoporraldietan

((GabonakGabonak, , AsteAste SantuaSantua etaeta udauda) ) 

eszedentziarekineszedentziarekin edoedo murrizketarekinmurrizketarekin bat bat 

egitenegiten dutenduten gurasoekgurasoek, , betierebetiere oporraldioporraldi

horiekhoriek guztiraguztira 59 59 egunegun badirabadira, , dirudiru--laguntzalaguntza

jasokojasoko dutedute, , nahiznahiz etaeta jarraitutasunarenjarraitutasunaren

betekizunabetekizuna ezez betebete..

DiruDiru--laguntzalaguntza jaso jaso ahalahal izatekoizateko, 59 , 59 eszedentziaeszedentzia--

edoedo murrizketamurrizketa--egunegun jarraitujarraitu betebete beharbehar diradira. . 

AdopzioAdopzio-- edoedo harreraharrera--kasuetankasuetan, , 

eszedentziarakoeszedentziarako laguntzarenlaguntzaren muga hiru muga hiru urteurte

izangoizango da, da, ebazpenebazpen judizialajudiziala edoedo

administratiboaadministratiboa ematenematen denetikdenetik zenbatzenzenbatzen

hasitahasita..

EszedentziarakoEszedentziarako laguntzarenlaguntzaren muga hiru muga hiru urteurte da da 

haurrarentzathaurrarentzat, , etaeta hiru hiru urteurte, , halaberhalaber, , 

adoptatutakoadoptatutako edoedo hartutakohartutako haurrentzathaurrentzat..

LaguntzarenLaguntzaren eskubideaeskubidea berdintzenberdintzen dudu haurrakhaurrak

8 8 urteurte betebete arte. arte. 
LanaldiLanaldi--murrizketarakomurrizketarako laguntzaklaguntzak 6 6 urteurte betebete

arte arte ematenematen diradira..

DEKRETU BERRIADEKRETU BERRIA
ALDEZ AURREKO EGOERAALDEZ AURREKO EGOERA



SEMESEME--ALABAK ZAINTZEAGATIKO ESZEDENTZIA ALABAK ZAINTZEAGATIKO ESZEDENTZIA 

ETA LANALDI MURRIZKETETARAKO LAGUNTZAKETA LANALDI MURRIZKETETARAKO LAGUNTZAK

Laguntzak jasotzeko denbora-mugak, eskatzaile bakoitzeko, seme edo alaba 
bakoitzeko eta familia-bizitza osoaren arabera

14 urte
(2 urte gehiago)

6 urte12 urte6 urte

Bikote
bakoitzeko/
seme-alaba 
kopuru

osoarentzat

10 urte
(2 urte gehiago)

4 urte8 urte4 urte

Eskatzaile
bakoitzeko/
seme-alaba 
kopuru

osoarentzat

5 urte
(erantzukidetasuna

errazteko: urte 1 gehiago).
2 urte4 urte2 urte

Bikote/seme
edo alaba 
bakoitzeko

3,5 urte1,5 urte3 urte1,5 urte

Eskatzaile/ 
seme edo
alaba 

bakoitzeko

Lanaldi-murrizketaEszedentziaLanaldi-murrizketaEszedentzia

DEKRETU BERRIAALDEZ AURREKO EGOERA



MENDETASUN EGOERAN ETA OSASUN EGOERA OSO LARRIAN MENDETASUN EGOERAN ETA OSASUN EGOERA OSO LARRIAN 

DAUDEN SENITARTEKOAK ZAINTZEAGATIKO ESZEDENTZIA DAUDEN SENITARTEKOAK ZAINTZEAGATIKO ESZEDENTZIA 

ETA LANALDI MURRIZKETETARAKO LAGUNTZAKETA LANALDI MURRIZKETETARAKO LAGUNTZAK

GizarteGizarte--zerbitzuenzerbitzuen egunekoeguneko zentrozentro batean batean 

sartutasartuta dagoendagoen mendekomendeko bat bat zaintzenzaintzen lanaldilanaldi

murriztuanmurriztuan jardutenjarduten duenduen langilearentzakolangilearentzako

muga muga kendukendu da. da. 

GaurGaur egunegun, , honakohonako hauhau da da laguntzalaguntza eskuratueskuratu

ahalahal iztaekoiztaeko betekizunetakobetekizunetako bat: bat: ““MendetasunMendetasun--

egoeran dagoen pertsona ezin izango da egoeran dagoen pertsona ezin izango da 

etengabe egoitza batean sartuta egon, ezta etengabe egoitza batean sartuta egon, ezta 

gizartegizarte--zerbitzuen eguneko zentro batean erezerbitzuen eguneko zentro batean ere””..

OsasunOsasun--egoeraegoera oso oso larrianlarrian daudendauden ezkontideaezkontidea, , 

izatezkoizatezko biotekideabiotekidea edoedo semeseme--alabakalabak

zaintzekozaintzeko eszedentziaeszedentzia edoedo lanaldilanaldi--

murrizketetarakomurrizketetarako dirudiru--laguntzaklaguntzak handituhanditu diradira; ; 

egoeraegoera horihori txostentxosten medikoarenmedikoaren bitartezbitartez

egiaztatukoegiaztatuko da. da. 

LaguntzaLaguntza ematenematen da da baldinbaldin etaeta zainduzaindu beharrekobeharreko

pertsonaripertsonari mendetasunamendetasuna onartuonartu bazaiobazaio

DEKRETU BERRIADEKRETU BERRIA
ALDEZ AURREKO EGOERAALDEZ AURREKO EGOERA



SEMESEME--ALABA ADINGABEAK ETXEAN ZAINTZEKO ALABA ADINGABEAK ETXEAN ZAINTZEKO 

ZAINTZAILEAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAKZAINTZAILEAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK

Lanaldia eskuratzeko betekizun hori malgutu da: familia 
ugari berezietan, bikotekide bat lanaldi-murrizketako
egoeran egon daiteke.

Bi bikotekideek lanaldi osoan jardun behar dute.

Onartzen da haurra haur-hezkuntzako ikastetxe batean 
matrikulatuta egotea. 

Haurrak matrikulatuta egon behar du fondo publikoekin
finantzatutako haur-hezkuntzako ikastetxe batean.

IKUS HURRENGO KOADROAIKUS HURRENGO KOADROA

Familia-errenta estandarizatuari dagozkion errenta
errealak. Kalkulua egiteko, 17.000 euroko eta 25.000 
euroko bi errenta-kasu hartu dira aintzat, tarteetako
mugekin bat etorriz,  seme-alaba 1, 2 eta 3 dituzten hiru 
familiatan.

Familia-errenta estandarizaturako muga bakarra
ezartzen du: 28.000 euro. Miuga horren azpitik, Gizarte
Segurantzaren kotizazio osorako diru-laguntza ematen
da; muga horren gainetik, berriz, % 75erako diru-
laguntza ematen da. Elementu zuzentzaile bat sartu da, 
% 33ko edo hortik gorako ezintasuna onartu zaion
semea edo alaba duten familiei laguntzeko: horren
arabera, egoera horretan dagoen seme edo alaba 
bakoitzeko bi zenbatuko dira, laguntzaren % 100 
errazago eskuratzeko aukera izan dezaten.

Hiru laguntza-tarte, familia-errenta estandarizatuaren
arabera:

• 1. tartea: etxeko emakumezko langilearen
kotizazioaren % 50 enplegatzailearen kargura, baldin eta
familia-errenta estandarizatua 25.000 eurotik gorakoa
bada.
• 2. tartea: etxeko emakumezko langilearen
kotizazioaren % 75 enplegatzailearen kargura, baldin eta
familia-errenta estandarizatua 17.000 eurotik 25.000 
eurora bitartekoa bada.
• 3. tartea:  etxeko emakumezko langilearen
kotizazioaren % 100, baldin eta familia-errenta
estandarizatua 17.000 eurotik beherakoa bada.

DEKRETU BERRIAALDEZ AURREKO EGOERA



SEME ETA ALABA ADINGABEAK ETXEAN ZAINTZEKO SEME ETA ALABA ADINGABEAK ETXEAN ZAINTZEKO 

ZAINTZAILEAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAKZAINTZAILEAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK

DEKRETU BERRIADEKRETU BERRIAALDEZ AURREKO EGOERA

67.200 euro60.000 euro40.800 euro

5 kideko
familia
(3 seme-
alaba )

58.800 euro52.500 euro35.700 euro

4 kideko

familia
(2 seme-
alaba)

50.400 euro45.000 euro30.600 euro

3 kideko

familia 
(seme

edo alaba 
1)

Familia-errenta estandarizatua: 28.000 euro; 

zenbateko horren gainetik, etxeko emakumezko
langilearen kotizazioararen % 75 diruz laguntzen
da, enplegatzailearen kargura, eta, zenbateko

horren azpitik, % 100, hurrenez hurren.

Familia-errenta

estandarizatua: 25.000 euro. 
Zenbateko horren gainetik, 

kotizazioaren % 50 
kobratzen dute.

Familia-errenta

estandarizatua: 17.000 
euro; zenbateko horren
azpitik, kotizazioaren % 
100 kobratzen dute.


