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// LAGUNTZA EKONOMIKOAK

KONTZILIAZIORAKO LAGUNTZEN 
LERRO BERRIA



// INFORMAZIOA

Urtebetetik beherako seme-alabak zaintzeko 
BORONDATEZKO ESZEDENTZIA, jaiotza, adopzio, 

tutoretza, adopzio aurreko zaintza edo harrera 
iraunkorragatik, 16 astera arte, jaiotzagatiko 

baimenarekin parekatzeko.

16 astera arte  
(Gizarte Segurantzaren baimena osatuz)

Semea edo alaba desgaitua bada 17 astera arte  
(Gizarte Segurantzaren baimena osatuz)

Guraso bakarreko familiak 24 astera arte  
(Gizarte Segurantzaren baimena osatuz)

01// DIRUZ LAGUNTZEN DENA // ZENBAT DENBORAN?



Langileen Estatutua aplikagarri zaien besteren 
konturako langileak, administrazio publikoen 

zerbitzuko langileak izan ezik.

Eszedentzia hasi aurreko hileko Gizarte 
Segurantzako kotizazio-oinarria.

Langile autonomoak.
Lanaldi osoko langile bat kontratatzearen 

baldintzapean.

Eszedentzia hasi aurreko hileko Gizarte 
Segurantzako kotizazio-oinarria.

Kooperatiba-sozietateetako bazkideak.
Eszedentzia hasi aurreko hileko Gizarte 

Segurantzako eta sistema kooperatiboko 
kotizazio-oinarria.

02// ONURADUNAK // LAGUNTZAREN ZENBATEKOA



 — Eskatzaileak EAEn bizi eta erroldatuta egon beharko du eskabidea aurkeztu baino 
urtebete lehenagotik, edo bost urtez jarraian aurreko 10 urteetan. Semearekin edo 
alabarekin erroldatuta egon beharko du.

 — Eskatzaileak Gizarte Segurantzaren kotizaziopeko jaiotzagatiko edo zaintzagatiko 
prestazioa agortuta izan beharko du.

 — Eskatzailea ez den gurasoak (halakorik badago) bere kontratuari dagokion lanaldi osoan 
lanean hasi behar du (gutxienez lanaldiaren% 50eko kontratua).

 — Semea edo alaba ezingo da haur hezkuntzako ikastetxe batean matrikulatuta egon.

03// LAGUNTZA EMATEKO BALDINTZAK 

// INFORMAZIOA
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05

// NOIZ ETA NON ESKATU ESZEDENTZIA?

Eszedentzia enpresan eskatu behar da lehenengo urtean *
* Gizarte Segurantzak hobaria ematen dio eszedentzia-aldiko kotizazioari.

// LAGUNTZA ESKATZEKO EPEA
 
Eszedentzia amaitzen denetik adingabeak urtebete eta hiru hilabete bete arte.

// INFORMAZIOA



// ARGIBIDEAK JASO ETA ESKAERA TELEMATIKOA EGITEKO:
www.euskadi.eus/familia  
(argibideak, ohiko galderak eta eskabideen deskarga)

// ARGIBIDEAK ETA ESKABIDEEN AURKEZPENA:
 — ZUZENEAN-Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (012 telefonoa)

 — Bilbo:  Bide Nagusia 85 // 48011 Bilbo (Bizkaia)
 — Donostia:  Andía, 13 // 20003 Donostia (Gipuzkoa)
 — Vitoria-Gasteiz: Ramiro Maeztu, 10 behea // 01008 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

 — Herritarrentzako arreta ordutegia:
 — Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 19:30era (abuztuan, 14:30ak arte)

// ESKABIDEA ETA ARGIBIDEAK


