
FAMILIA ETA LANA 
BATERAGARRI EGITEKO 

LAGUNTZAK
164/2019 Dekretua, urriaren 22koa, familia eta lana 

baterragarri egiteko laguntzei buruzkoa

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/10/1905022e.pdf


SEME-ALABAK ZAINTZEA

• Onuradunak:
- Besteren konturako langileak. 
- Kooperatibako bazkideak.

• Gutxieneko aldia: Bata bestearen atzeko 59 egun. Ikusi 

salbuespenak.

• Gehieneko aldia: 900 egun seme edo alaba bakoitzeko eta 
2.190 egun familia-bizitzarako, oro har.

• Laguntzen zenbatekoa: 245 eta 292 euro/hilabete* bitartean, 
familia-errenta estadarizatuaren arabera.**

HAURRAK 3 URTE 
BETETZEN DITUEN 

ARTE

* Laguntzaren zenbatekoa %30 areagotuko zaie familia ugariei, guraso bakarreko familiei eta genero-indarkeriaren 
biktima izandako kideak edo desgaitasuna duten kideak dituzten familiei. Laguntzen igoerak metagarriak dira. 
** Familia-errenta estadarizatuaren kalkulua

https://apps.euskadi.eus/web01-s2enple/eu/ab10aCalculadoraWar/calculadora?locale=eu
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/lana-familia-bateragarri-egiteko-laguntzak-seme-alaba-adingabeak-zaintzeko-lanaldi-murrizketa-lan-eszedentzia/web01-a2famil/eu/


SEME-ALABAK ZAINTZEA

• Onuradunak:
- Besteren konturako langileak. 
- Kooperatibako bazkideak.

• Gutxieneko aldia: Bata bestearen atzeko 59 egun. Ikusi salbuespenak.

• Gehieneko aldia: 2.700 egun seme edo alaba bakoitzeko eta 7.800 egun 
familia-bizitzarako, oro har.

• Laguntzaren zenbatekoa: 151 eta 233 euro/hilabete* bitartean, familia-errenta 
estadarizatuaren arabera.**

* 18 urte betetzen dituen arte luza daiteke, haurrak desgaitasuna badu.
**  Laguntzaren zenbatekoa %30 areagotuko zaie familia ugariei, guraso bakarreko familiei eta genero-indarkeriaren 
biktima izandako kideak edo desgaitasuna duten kideak dituzten familiei. Laguntzen igoerak metagarriak dira. 
** Familia-errenta estadarizatuaren kalkulua

HAURRAK 12* URTE BETETZEN 

DITUEN ARTE 

https://apps.euskadi.eus/web01-s2enple/eu/ab10aCalculadoraWar/calculadora?locale=eu
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/lana-familia-bateragarri-egiteko-laguntzak-seme-alaba-adingabeak-zaintzeko-lanaldi-murrizketa-lan-eszedentzia/web01-a2famil/eu/


MENDETASUNA DUTEN SENITARTEKOAK ZAINTZEA 

• Onuradunak:
- Besteren konturako langileak. 
- Kooperatibako bazkideak.

• Zaindu beharreko senideak mendetasun larria edo mendetasun handia aitortua izan 
behar du.

• Bigarren mailara arteko odol-ahaidetasuna edo lehen mailako ezkontza-ahaidetasuna 
egon beharko da bi pertsonen artean, edo, ezkontideak edo izatezko bikoteak izan 
beharko dute.

• Gutxieneko aldia: Bata bestearen atzeko 59 egun. Ikusi salbuespenak.

• Gehieneko aldia: 365 egun eskatzailea emakumea bada eta 730 egun gizona bada.

• Laguntzaren zenbatekoa: 245 eta 292 euro/hilabete* bitartean, familia-errenta 
estadarizatuaren arabera.**

* Laguntzaren zenbatekoa %30 areagotuko zaie familia ugariei, guraso bakarreko familiei eta genero-indarkeriaren 
biktima izandako kideak edo desgaitasuna duten kideak dituzten familiei. Laguntzen igoerak metagarriak dira. 
** Familia-errenta estadarizatuaren kalkulua

https://apps.euskadi.eus/web01-s2enple/eu/ab10aCalculadoraWar/calculadora?locale=eu
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/lana-familia-kontziliazioa-mendetasun-osasun-egoera-larria-senitartekoak-zaintzeko/web01-a2famil/eu/


• Onuradunak:
- Besteren konturako langileak. 
- Kooperatibako bazkideak.

• Zaindu behar den senitartekoak aitortuta izan behar du mendekotasuna.

• Bigarren mailara arteko odol-ahaidetasuna edo lehen mailako ezkontza-
ahaidetasuna egon beharko da bi pertsonen artean, edo, ezkontideak edo izatezko 
bikoteak izan beharko dute.

• Gutxieneko aldia: Bata bestearen atzeko 59 egun. Ikusi salbuespenak.

• Gehieneko aldia: Ez dago mugarik.

• Laguntzen zenbatekoa: 151 eta 233 euro/hilabete* bitartean, familia-errenta 
estadarizatuaren arabera.**

*Laguntzaren zenbatekoa %30 areagotuko zaie familia ugariei, guraso bakarreko familiei eta genero-indarkeriaren 
biktima izandako kideak edo desgaitasuna duten kideak dituzten familiei. Laguntzen igoerak metagarriak dira. 
** Familia-errenta estadarizatuaren kalkulua

MENDETASUNA DUTEN SENITARTEKOAK ZAINTZEA 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/lana-familia-kontziliazioa-mendetasun-osasun-egoera-larria-senitartekoak-zaintzeko/web01-a2famil/eu/
https://apps.euskadi.eus/web01-s2enple/eu/ab10aCalculadoraWar/calculadora?locale=eu


OSASUN-EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN 
SENITARTEKOAK ZAINTZEA

• Onuradunak:
- Besteren konturako langileak. 
- Kooperatibako bazkideak.

• Zaindu beharreko senitartekoak –semea, alaba, ezkontidea edo izatezko 
bikotea –ezinbestean beharko du laguntza eguneroko bizitzako oinarrizko 
ekintzak egiteko, autonomia fisikoa, psikikoa edo intelektuala galdu duelako. 

• Gutxieneko aldia: Bata bestearen atzeko 59 egun. Ikusi salbuespenak.

• Gehieneko aldia: 90 egun eskatzailea emakumea bada eta 180 egun gizona 
bada.

• Laguntzen zenbatekoa: 241 eta 288 euro/hilabete* bitartean, familia-errenta 
estadarizatuaren arabera.**

* Laguntzaren zenbatekoa %30 areagotuko zaie familia ugariei, guraso bakarreko familiei eta genero-indarkeriaren 
biktima izandako kideak edo desgaitasuna duten kideak dituzten familiei. Laguntzen igoerak metagarriak dira. 
** Familia-errenta estadarizatuaren kalkulua

https://apps.euskadi.eus/web01-s2enple/eu/ab10aCalculadoraWar/calculadora?locale=eu
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/lana-familia-kontziliazioa-mendetasun-osasun-egoera-larria-senitartekoak-zaintzeko/web01-a2famil/eu/


* Laguntzaren zenbatekoa %30 areagotuko zaie familia ugariei, guraso bakarreko familiei eta genero-indarkeriaren 
biktima izandako kideak edo desgaitasuna duten kideak dituzten familiei. Laguntzen igoerak metagarriak dira. 
** Familia-errenta estadarizatuaren kalkulua

• Onuradunak:
-Besteren konturako langileak. 
-Kooperatibako bazkideak.

• Zaindu beharreko senitartekoak –semea, alaba, ezkontidea edo izatezko bikotea –
ezinbestean beharko du laguntza eguneroko bizitzako oinarrizko ekintzak egiteko, 
autonomia fisikoa, psikikoa edo intelektuala galdu duelako. 

• Gutxieneko aldia: Bata bestearen atzeko 59 egun. Ikusi salbuespenak.

• Gehieneko aldia: 190 egun eskatzailea emakumea bada eta 360 egun gizona bada.

• Laguntzen zenbatekoa: 149,5 eta 230 euro/hilabete* bitartean, familia-errenta 
estadarizatuaren arabera.**

OSASUN-EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN 
SENITARTEKOAK ZAINTZEA 

https://apps.euskadi.eus/web01-s2enple/eu/ab10aCalculadoraWar/calculadora?locale=eu
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/lana-familia-kontziliazioa-mendetasun-osasun-egoera-larria-senitartekoak-zaintzeko/web01-a2famil/eu/


ZAINTZAILEAK KONTRATATZEKO, SEME-
ALABAK ZAIN DITZATEN

• Gurasoa(k) alta emanda eta arduraldi osoan lanean  izan beharko dute.

• Gutxieneko kontratazio-aldia: 59 egun. Ez dute bata bestearen atzekoak izan 
behar ezinbestean.

• Laguntzaren zenbatekoa: Enplegatzaileak zaintzailegatik Gizarte Segurantzari 
ordaintzen dion kotizazio-kuotaren % 75 edo % 100, familia-errenta 
estandarizatuaen arabera.*

SEME EDO ALABAK HIRU URTE BETETZEN 
DITUEN URTEKO ABUZTUAREN 31RA ARTE

* Familia-errenta estadarizatuaren kalkulua

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/lana-eta-familia-bateragarri-egiteko-laguntzak-seme-alaba-adingabeak-zaintzeko-langileak-kontratatzeko/web01-a2famil/eu/
https://apps.euskadi.eus/web01-s2enple/eu/ab10aCalculadoraWar/calculadora?locale=eu


URTEBETETIK BEHERAKO HAURRAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA, GURASO 
BIEI JAIOTZAGATIK ETA HAURRA ZAINTZEAGATIK GIZARTE 
SEGUNRANTZAK EMANDAKO PRESTAZIOAK PAREKATZEKO

• Onuradunak:
- Besteren konturako langileak, administrazio publikoetako langileak izan ezik.
- Langile autonomoak.
- Kooperatibako bazkideak.

• Diruz lagundutako epea: 16 asteren eta Gizarte Segurantzari ordaindutakoaren arabera 
jasotako prestazio-aldiaren arteko aldea.

* 17 astera arteko aldea haurrak desgaitasuna badu.
* 24 astera arteko aldea eskatzaileak guraso bakarreko familiak badira.

• Laguntzaren zenbateako: Eszedentzia hasi aurreko hilabeteko Gizarte Segurantzako kotizazio-
oinarria.

LABURPEN LIBURUXKA OHIKO GALDERAK

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/banner_ayudas/eu_banayuda/adjuntos/folletoayudas_EU.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/banner_ayudas/eu_banayuda/adjuntos/folletoayudas_EU.pdf
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2019/lan-eszedentzian-dauden-langileentzako-laguntzak-jaiotzagatiko-edo-urtebete-baino-gutxiagoko-adingabearen-zaintzagatiko-gurasoen-kotizaziopeko-prestazioen-aldiak-berdintzeko/web01-a2famil/eu/
https://www.euskadi.eus/faqs-zalantzarik-bai-ohiko-galderak/web01-a2famil/eu/


ESTEKA INTERESGARRIAK

LAGUNTZEI BURUZKO INFORMAZIOA

ARAUDIA: 

164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa

154/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari
buruzkoa

32/2015 DEKRETUA, martxoaren 17koa, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistema 
erregulatzen duen dekretua aldatzekoa

Familia-errenta estadarizaruaren kalkulua

https://www.euskadi.eus/informazioa/lana-eta-familia-bateragarri-egiteko-laguntzak/web01-a2famil/eu/
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/10/1905022e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/banner_ayudas/eu_banayuda/adjuntos/BOPV 154_2012 EU.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/banner_ayudas/eu_banayuda/adjuntos/bopv_32_2015_eu.pdf
https://apps.euskadi.eus/web01-s2enple/eu/ab10aCalculadoraWar/calculadora?locale=eu

