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Aurkezpena
Amatasun eta aitatasunagatiko prestazio
ekonomikoak erregimen orokorraren eta
erregimen berezien ekintza babesleen barruan
sartzen dira, eta langileek dituzten errenten edo
diru-sarreren galera estaltzen dute, kontratua eten
edo jarduera bertan behera uzten dutenean,
egoera hauetakoren bat gertatzen denean: seme-
alaben jaiotza, adopzioa, adopziorako zaintza,
harrera edo adingabeen gaineko tutoretza, legeak
ezarritako moduan. Onuradunak emakumezkoak
nahiz gizonezkoak izan daitezke, besteren
konturako langileak zein norberaren konturako
langileak.

Haurdunaldiko edo edoskitze naturalaren
aldiko arriskuengatiko prestazio
ekonomikoak, Gizarte Segurantzako sistemaren
erregimen guztien ekintza babesleak ere barne

hartzen dituenak, lana uzten den
aldian sortzen den diru-galeraz
arduratzen dira, baldin eta lanpostu
bateko baldintzek kaltea
eragin badezakete, haurdunaren edo
umekiaren 

osasunean (haurdunaldiaren kasuan) edo langile
bular-emailearen nahiz haren umearen osasunean
(edoskitze naturalaren kasuan), eta bi kasuetan
posible ez denean langilearen egoerarekin
bateragarria den beste lanpostu batera aldatzea.

Liburuxka honetan, aipatutako prestazioen
ezaugarri nagusiak azaltzen ditugu. Hala ere,
argibide gehiago nahi izanez gero, Gizarte
Segurantzaren Institutu Nazionalera jo dezakezu: 

• Telefono-zenbaki honetara deituta:
901 16 65 65. 

• Internet bidez: www.seg-social.es, edo hemen: 
https://sede.seg-social.gob.es
https://sede-tu.seg-social.gob.es

• Halaber, informazioa eska diezaiokezu Gizarte
Segurantzako Espainiako Institutuak Espainia
osoan dituen arreta- eta informazio-
zentroetako bati, zuzenean edo idatziz.
Informazioa zuzenean lortu nahi izanez gero,
hitzordua eskatu behar duzu aurrez, 
901 10 65 70 telefono zenbakira deituta.

..Amatasuna, aitatasuna, haurdunaldiko arriskua eta edoskitze naturalaren aldiko arriskua
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Babestutako egoerak 
Atseden-aldiei eta baimenei dagokienez,
babestutako egoeratzat jotzen dira honako hauek:

• Amatasun biologikoa.

• Adopzioa, adopzio aurreko zaintza eta familia-
harrera, iraunkorra zein aldi baterakoa (azken
kasu horretan, urte 1 baino gutxiagorako ez
bada), honako hauei dagokiena: 

– 6 urtetik beherako adingabeak.

– 6 urtetik gorako baina 18 urtez azpiko
desgaituak, edota, beren inguruabarrak eta
bizipenak direla-eta zein atzerritarrak
izateagatik, gizartean edo familian
egokitzeko zailtasun bereziak dituztenak,
gizarte-zerbitzu eskudunek behar bezala
egiaztatuta.

Ondorio horietarako, adoptatutako edo
familian hartutako haurrak desgaitasunen
bat duela ulertuko da, baldin eta
egiaztatutako desgaitasuna % 33koa edo
hortik gorakoa bada. 

• Ordezkapenezko haurdunaldia, atzerriko
herrialde bateko legeriari jarraikiz.

• Adingabe baten gaineko tutoretza (pertsona
fisiko bat izendatuta), baldin eta tutorea bada
senitarteko bat, adingabea adoptatzea
ezinezkoa zaiona, legeria zibilaren arabera.
Tutoreak eta tutoretzapekoak elkarrekin bizi
behar dute, adingabe adoptatuentzat, adopzio
aurreko zaintzapean dagoen adingabearentzat
edo harreran hartuarentzat adinari dagokionez
ezarritako baldintza berberak betez.

Egoera horietan, amatasun-prestazio hauek
aitortzen dira:

– Amatasun-subsidio kontributiboa.

– Erditze, ordezkapenezko haurdunaldiaren
bidezko jaiotza, adopzio, adopzio aurreko
zaintza edo harrera anizkoitzagatiko
subsidio berezia.

– Amatasun-subsidio ez kontributiboa.

Onuradunak 
• Amatasun-subsidio kontributiboa: 

– Eskatutako baldintzak betetzen dituzten
besteren konturako langileak, gizonezkoak
zein emakumezkoak, prestakuntzarako eta
lanaldi partzialean kontratatutakoak barne,
baldin eta atseden-aldian badaude umea

Erregimen orokorra

Amatasuna
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izateagatik, adopzioagatik, adopzio aurreko
zaintzagatik edo harreragatik, legez
ezarritakoaren arabera.

– Guraso, adoptatzaile, adopzio aurreko
zaintzaile edota hartzaile biek aldi berean
edo elkarren segidan atseden-aldia hartzen
badute, biak izango dira onuradun, baldin
eta bakoitzak bere aldetik betetzen baditu
eskatutako baldintzak.

– Erditze kasuan, ama hilko balitz, hura
lanean ari zen ala ez kontuan hartu gabe,
beste gurasoak eskubidea izango du
amatasunagatik ematen den prestazio
ekonomikoa jasotzeko, dela atseden-aldi
osoan, dela aldi horretatik hartzeko falta den
egunetan, erditze-egunetik zenbatzen hasita.
Zenbaketa horretarako ez da kontuan
hartuko amak erditze aurretik atseden-
denborarik hartu zuen ala ez.

– Erditze kasuan, norberaren konturako
langilea den amak ez badu eskubiderik
jarduera eteten duenean prestaziorik
jasotzeko (jarduera horretako arauei
jarraikiz), edo sartuta ez badago langile
autonomoen erregimen berezian, ez eta
antzeko gizarte-aurreikuspeneko mutualitate
batean ere, beste gurasoak izango du
eskubiderik amari egokituko litzaiokeen
subsidio kontributiboa jasotzeko.

– Erditze kasuan, ama langileak eskatutako
gutxieneko kotizazio-aldia betetzen ez badu
eta subsidio ez kontributiboa aitortzen
bazaio, beste gurasoak jaso ahal izango du -
betiere amak hori aukeratzen badu-
amatasun-subsidio kontributiboa, dagokion
atseden-aldian; kasu horretan, deskontatu
egingo dira amari egokituko litzaiokeen
subsidio ez kontributiboaren iraupena eta
gehikuntza.

Kasu horietan, beste gurasoak eskatutako
baldintzak bete beharko ditu, eta prestazio
hori jasotzea eta aitatasun-subsidioa
bateragarriak dira.

• Erditze, ordezkapenezko haurdunaldiaren
bidezko jaiotza, adopzio, adopzio aurreko
zaintza edo harrera anizkoitzagatiko
subsidio berezia:

Amatasunagatik ematen den prestazio
ekonomikoaren hartzaileek jasoko dute, baldin
eta sei asteko atseden-aldia hartzen badute
erditze, ordezkapenezko haurdunaldiaren
bidezko jaiotza, adopzio, adopzio aurreko
zaintza edota harrera anizkoitzaren segidan.

Amatasuna
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Subsidio hori guraso, zaintzaile edo
hartzaileetako batek bakarrik jaso dezake. Erditze
kasuan, amak erabakiko du nork jasoko duen
subsidioa; ordezkapenezko haurdunaldiaren
bidezko jaiotzaren, adopzioaren, adopzio aurreko
zaintzaren edo harreraren kasuan, berriz, bien
artean erabakiko dute.

• Amatasun-subsidio ez kontributiboa:

Besteren kontura edo norberaren kontura lan
egiten duten emakumeak, baldin eta erditzeko
orduan amatasun-prestazioa jasotzeko
eskakizun guztiak betetzen badituzte,
eskatutako gutxieneko kotizazio-aldia izan ezik.

Baldintzak
• Afiliatuta eta alta egoeran edo altaren pareko

egoeran egotea.

• Gutxieneko kotizazio-aldi hauek beteta
edukitzea:

a) Erditze-egunean, harrerarako edo adopzio
aurreko zaintzarako erabaki
administratiboaren egunean edota
adopzioaren ebazpen judizialaren egunean
21 urte baino gutxiago baldin baditu
langileak, ez da eskatuko kotizatzeko
gutxieneko aldirik. 

b) Erditze-egunean, harrerarako edo adopzio
aurreko zaintzarako erabaki
administratiboaren egunean edota
adopzioaren ebazpen judizialaren egunean
21 urte beteta eta 26 baino gutxiago
baldin baditu langileak:

– 90 egun, atseden-aldia hasi aurreko 7
urteetan edo, bestela,

– 180 egun kotizatuta lan-bizitza osoan,
zehaztutako data horren aurretik.

c) Erditze-egunean, harrerarako edo adopzio
aurreko zaintzarako erabaki
administratiboaren egunean edota
adopzioaren ebazpen judizialaren egunean
26 urte beteta baditu langileak:

– 180 egun, atseden-aldia hasi aurreko 7
urteetan ,edo, bestela,

– 360 egun kotizatuta lan-bizitza osoan,
zehaztutako data horren aurretik.

Lanaldi partzialeko langileen kasuan,
partzialtasun-koefizientea zehaztu behar da,
hau da, lanaldi partzialean egindako
lanaldiaren portzentajea langile batek lanaldi
osoz egindako lanaldiarekiko. Koefiziente hori
langileak izan duen lanaldi partzialeko
kontratuari dagokion alta-aldiari aplikatuko

Amatasuna
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zaio, eta hortik aterako da aldi bakoitzean
benetan kotizatutzat jotzen diren egunen
kopurua.

Langile horiei eskatzen zaien gutxieneko
kotizazio-aldia zehazteko, partzialtasun-
koefiziente globala aplikatu behar zaio modu
orokorrean araututako aldiari (onuradunaren
adinaren arabera: 90 edo 180 egun, azken 7
urteetan; 180 edo 360 egun, lan-bizitza osoan
zehar). Koefiziente hori portzentaje bat da,
adierazten duena, hain zuzen ere, azken 7
urteetan edo lan-bizitza osoan zehar altan
egondako egun guztietatik, zenbat diren,
ehunekotan, lan egindako eta kotizatutzat
jotako egunak.

Erditze kasuetan, eta, zehazki, ama
biologikoaren kasuan, aurreko paragrafoetan
adierazitako adina atseden-aldia hasteko
garaian interesdunak duena izango da.
Dagokion gutxieneko kotizazio-aldia
egiaztatzeko erreferente gisa, erditzeko unea
hartuko da.

Nazioarteko adopzioetan, aurreko
paragrafoetan adierazitako adina atseden-aldia
hasteko unean interesdunek dutena izango da
(adopzioaren ebazpena eman baino 4 aste
lehenagotik has daiteke atsedena baliatzen).

Kasu bakoitzari legokiokeen gutxieneko
kotizazio-aldia egiaztatzeko, ebazpenaren unea
hartuko da erreferente gisa.

• Ez da beharrezkoa gutxieneko kotizazio-epea
beteta edukitzea, subsidio ez kontributiboa
jaso ahal izateko.

Prestazioaren zenbatekoa
• Amatasun-subsidioa:

Prestazio hau subsidio bat izango da, dagokion
oinarri arautzailearen % 100aren parekoa.

• Erditze, ordezkapenezko haurdunaldiaren
bidezko jaiotza, adopzio, adopzio aurreko
zaintza edo harrera anizkoitzagatiko
subsidio berezia:

Erditutako bigarren umetik aurrera, edo
adopzioan hartutako, zaintzan edo adopzioan
hartutako bigarren umetik aurrera, subsidio
berezi bat emango da ume bakoitzeko
(aurrenekoagatik ematen denaren berdina).
Subsidio hori erditzearen edo ordezkapenezko
haurdunaldiaren bidezko jaiotzaren ondoko sei
asteetan zehar emango da; adopzio, adopzio
aurreko zaintza edo harrera kasuetan, berriz,
zaintza edo harrerarako erabaki administratibo

Amatasuna
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edo judiziala ematen den egunaren edota
adopzioaren ebazpen judizialaren egunaren
ondoko sei asteetan zehar emango da.

• Ospitalizazioagatik subsidioa etetea eta
berriz jasotzen hastea.

Haurra garaia baino lehen jaio delako edo
jaioberria beste edozein arrazoirengatik
ospitalean gelditu behar izan delako amatasun-
subsidioa eteten den kasuetan, ospitalean
haurrari alta eman eta subsidioa berriro
kobratzen hasten denean, subsidioaren
zenbatekoa lehengo bera izango da, salbu eta
beharrezkoa bada oinarri arautzailea aldatzea
legez aurreikusitako egoeraren bat gertatzen
delako.

• Subsidio ez kontributiboa:

Erditze kasuetan, ama langileak gutxieneko
kotizazio-aldia ez beste baldintza guztiak
betetzen baditu, subsidio ez kontributiboaren
zenbatekoa Eragin Anitzeko Errenten
Adierazle Publikoaren %100 izango da
(unean-unean indarrean dagoena); oinarri
arautzailea txikiagoa bada, ordea, azken hori
hartuko da kontuan. 

■ Oinarri arautzailea

• Kontingentzia arrunten ondorioz sortutako aldi
bateko ezintasunerako ezarritako berbera
izango da, eta atseden-aldiaren hasierako
eguna hartuko da erreferentzia gisa.

– Guraso biek aldi berean edo elkarren
segidan hartzen badute atseden-aldia,
prestazioaren zenbatekoa banan-banan
zehaztuko zaie, bakoitzaren oinarri
arautzailea kontuan hartuta.. 

– Lanaldi partziala dutenek atseden-aldia
hartzen dutenean, oinarri arautzailea
murriztu egingo zaie, lanaldi osoaren
murrizketaren alderantzizko proportzioan. 

• Behin-behineko ebazpenen kasuan, oinarri
arautzailea sistemako datu-base
korporatiboetan agertzen den azkeneko
kotizazio-oinarria izango da, behin betiko
ebazpena eman bitartean, dagokion subsidioa
berriz kalkulatuta.

Eskubidea sortzea
• Amatasun biologikoaren kasuan, erditze-

egunetik aurrera, eta atseden-aldia erditu
aurretik hartu badu, atseden-aldiaren hasierako
egunetik.

Amatasuna
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• Beste gurasoak, amak hala aukeratuta,
erditze ondoko 10 asterainoko atseden-aldia
hartzen badu, guraso horrek subsidioa
jasotzeko eta atseden-aldia izateko eskubidea
gauzatu ahal izango du, amak aukera hori
erabiltzerakoan aukeratutako egunetik aurrera.

• Ordezkapenezko haurdunaldi bidezko
amatasun kasuetan, umea jaiotzen denetik
aurrera.

• Adopzioaren, adopzio aurreko zaintzaren
eta harreraren kasuan, adopziorako erabaki
judizialaren ondoren hasita, edo adopzio
aurreko zaintzarako nahiz harrerarako ebazpen
judizial edo administratiboaren ondoren hasita.

• Nazioarteko adopzio-kasuetan, gurasoek
adoptatu nahi duten haurraren jaioterrira joan
beharra badute, adopzioa formalizatzen duen
ebazpena eman baino lau aste lehenago hasi
ahal izango da subsidioa.

Atseden-aldiak, iraupena eta
banaketa
Subsidio  kontributiboa

• 16 aste, etenik gabe, eta honako luzapen
hauek:

– 2 aste gehiago haur bakoitzeko, bigarrenetik
aurrera, baldin eta erditze,
ordezkapenezko haurdunaldiaren
bidezko jaiotza, adopzio, adopzio aurreko
zaintza edo harrera anizkoitza bada.

– Beste 2 aste, umea desgaitua bada (% 33ko
desgaitasuna edo handiagoa izanez gero).

– Jaioberriak ospitalean ematen duen beste
egun gehiagoz luzatuko da (gehienez ere, 13
astez), baldin eta haurra garaia baino
lehenago jaio bada, eta baita ere, haur
jaioberriak, erditzearen ostean eta egoera
klinikoren bat dela-eta, 7 egunez baino
gehiagoz egon behar badu ospitalean. Egun
horiek kontatzeko, erditzearen ondorengo
30 egun naturalen barruan izandako
ospitaleratzeak hartuko dira kontuan.

Halere, erditze anizkoitzaren kasuetan,
ezingo dira ume bakoitzaren ospitaleratze-
egunak pilatu, baldin eta egun horiek aldi
berean gertatzen badira.

Kasu horietan, amatasun-baimena eten egin
ahalko da, eta ospitaleko alta jasotzean
berriro hartu; baina amak nahitaez hartu
beharko du atsedena erditu eta hurrengo sei
asteetan.

Amatasuna
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• Atseden-aldi horiek lanaldi osoko nahiz
lanaldi partzialeko erregimenean hartu ahal
izango dira, enpresaburuak eta eraginpeko
langileak aurrez ados jarrita.

• Bi onuradunek lan egiten badute, atseden-aldi
horiek aldi berean edo elkarren segidan hartu
ahal izango dituzte, baina etenik gabeko aldiak
egin beharko dituzte. 

• Amatasun-subsidioa partekatua bada,
onuradun bakoitzari egokitu zaizkion eta hartu
dituen atseden-egunen arabera ordainduko zaio
bakoitzari subsidioa.

• Bi gurasoek atseden-aldia aldi berean edo bata
bestearen ostean hartzen dutenean, baldin eta
bietako batek lanera itzultzea erabakitzen badu
atseden-aldiaren gehienezko epea amaitu baino
lehen, gehienezko epe hori baliatzen ez duen
kideak bereganatuko du lanera itzuli den
onuradunak hartu ez duen denbora-tartea, kasu
berezi batzuetan izan ezik. 

• Onuradunak lan edo jarduera bat baino
gehiago egiten badu, lan bakoitzean
dagozkion amatasun-atseden eta -prestazioak
jasoko ditu, modu independentean eta etenik
gabe, betiere kasu bakoitzean aplikatu
beharreko arauei jarraikiz.

Kasu bereziak:

• Umea hiltzen bada edo fetuak 180 egun baino
gehiago dituela erdituz gero, prestazio
ekonomikoaren iraupena ez da murriztuko,
non eta, erditze ondoko 6 asteak bukatu
ondoren, amak lanpostura itzultzea eskatzen ez
duen. Halakorik eskatuko balu, baliorik gabe
geratuko litzateke amak beste gurasoari
atsedena hartzeko emandako eskubidea ere.

• Adoptatutako nahiz adopzio aurreko
zaintzapeko seme-alabaren bat edo etxean
hartutako umeren bat hilko balitz ere ez da
murriztuko prestazio ekonomikoaren iraupena,
non eta adoptatzaile, zaintzaile edo hartzaileek
ez duten lanpostura itzultzeko eskatzen.

Kasu horretan, atseden-aldia bi hartzaileen,
zaintzaileen edo adoptatzaileen artean banatuta
bazegoen, haietako batek hartu ez duen zatia
ezingo zaio besteak hartutako denbora-tarteari
gehitu.

Amatasuna
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Amatasun biologikoagatiko atseden-aldia
banatzea:

• Atseden-aldia amak nahi bezala banatuko da,
erditzearen hurrengo 6 asteak izan ezik;
denbora-tarte horretan amak derrigorrez hartu
beharko du atseden.

• Bi gurasoek lan egiten badute:

– Atseden-aldia hasitakoan, erditutako amak
erabaki badu beste gurasoak ere atseden-
aldiaren zati bat hartuko duela, beste
gurasoak, baldin eta baldintzak betetzen
baditu, hasieran jasotako amatasunagatiko
atseden-aldia erabiltzen jarraitzeko eta horri
dagokion subsidioa jasotzeko aukera izango
du, amak, lanera itzultzeko garaia iristean,
aldi baterako ezintasuna badu ere.

– Erditutako amak aukeratu badu beste
gurasoak ere atseden-aldiaren zati jakin bat
etenik gabe hartzea, eta, atseden-aldia
hasitakoan beste gurasoa hilko balitz
atseden-aldia erabat bete gabe, erditutako
amak berari dagokion gehieneko aldia
osatzeko falta den atseden-aldia hartu ahal
izango du, baita aurrez lanera itzulita
bazegoen ere.

– Amak aukera hori ezeztatu ahal izango du,
Gizarte Segurantzaren probintzia-
zuzendaritzan idazki bat aurkeztuta, baldin
eta aukera hori baliatzea galarazten duen
zerbait gertatzen bada; esate baterako, beste
gurasoa ez egotea, gaixorik egotea edo
istripua izatea, genero-indarkeria, familia
uztea, banantzea eta abar.

– Atseden-aldiak batuta, ezingo da gainditu
hamasei asteko aldia, ezta atseden-aldia
luzatuz gero egokitzen den aldia ere.

Atseden-aldia nola banatu, adopzioaren,
adopzio aurreko zaintzaren eta harreraren
kasuan:

• Bi onuradunek lan egiten badute, interesdunek
nahi duten moduan banatuko dute atseden-
aldia; horrenbestez, etenaldia aldi berean edo
elkarren segidan hartu ahal izango dute, baina
etenik gabeko aldiak egin beharko dituzte,
iraupenari dagokionez ezarritako mugak betez.

• Atseden-aldia baliatzen hasi ostean
onuradunetako bat hilko balitz atseden-aldia
erabat bete gabe, beste onuradunak izango du
berari dagokion gehienezko denbora-tartea
osatzeko falta den atseden-aldia hartzeko
aukera, baldin eta horretarako baldintzak
betetzen baditu.

Amatasuna
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Lanaldi partzialeko atseden-aldia: 

Amatasunagatik, adopzioagatik, adopzio aurreko
zaintzagatik edo harreragatik balia daitekeen
atseden-aldia lanaldiaren zati baterako bakarrik
hartzen denean, arau hauek hartuko dira kontuan: 

• Ezinbestekoa izango da enpresaburuak eta
eraginpeko langileak aurrez akordio bat
lortzea. Akordio hori atseden-aldiaren hasieran
zein geroago egin dezakete, eta atseden-aldi
osorako edota atseden-aldiaren zati baterako
izan daiteke.

• Bi gurasoek balia dezakete eskubidea, eta
atseden-aldia aldi berean edo elkarren segidan
har dezakete.

• Erditzearen kasuan, amak ezin izango du
hurrengo 6 asteetan baimenaren modalitate
hau baliatu, aste horietan nahitaez hartu behar
duelako atseden.

• Baimen-mota honek ez du iraupen finkorik;
egiten den lanaldiaren araberako proportzioan
luzatuko da.

• Baimena etenik egin gabe baliatu behar da.
Adostu ostean, enpresaburuak eta langileak
beste akordioren bat lortzen badute bakarrik
aldatu ahal izango da, langileak hala eskatuta
eta beraren edo adingabearen osasunarekin
lotutako arrazoiak direla-eta.

• Lanaldi partzialeko amatasun-baimena
baliatzeko aldian, langileek ezin izango dute
aparteko lanordurik egin, salbu eta ezbeharrak
eta aparteko zein premiazko kalteak saihesteko
edo konpontzeko beharrezkoa ez den.

• Langileak zerbitzuak partzialki ematen dituen
aldia lan efektibotzat joko da, eta hortaz,
geratzen den denboran lan-harremana etenda
egongo da.

• Lanaldi partzialeko amatasun-baimena ez da
bateragarria izango honako hauekin:

– Langileak aldi berean baliatzea Langileen
Estatutuan aurreikusitako eskubideak,
edoskitzeari eta legezko zaintzagatiko
lanaldi-murrizketari dagozkionak.

– Familiako kideak zaintzeagatik eszedentzia-
eskubidea baliatzea.

Amatasuna
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Subsidio ez kontributiboa

• Ama langileak gutxieneko kotizazio-epea ez
beste baldintza guztiak betetzen baditu,
kontratua hamasei astez eteteko eskubidea
izanik ere, prestazioak 42 egun natural iraungo
du, erditzearen egunetik zenbatzen hasita.

• Iraupen horri beste 14 egun natural gehituko
zaizkio, kasu hauetan: haurra familia ugarian
jaio bada, edota haurra jaiotzeagatik lortu bada
familia ugaria izatea, guraso bakarreko familia
bada, erditze anizkoitza izan bada edota amak
zein haurrak % 65eko desgaitasuna edo
handiagoa badute. Iraupena behin luzatuko da.
Ez da metatuko aipatutako baldintza horietatik
bi edo gehiago gertatzen direnetan ere.

Eskubidea ukatzea, ezeztatzea
eta etetea
Subsidio-eskubidea ukatu, ezeztatu edo eten egin
daiteke, baldin eta onuradunak: 

• Iruzur egiten badu prestazioa lortzeko edo
mantentzeko.

• Atseden-aldietan besteren edo norberaren
kontura lan egiten badu, non eta ez den lanaldi
partzialeko erregimenean edota lan edo
jarduera anitzeko kasuetan jasotako amatasun-
subsidioa.

• Ez badu ebazpen administratibo edo judiziala
aurkezten, adopzio, adopzio aurreko zaintza
edo nazioarteko harreraren kasuan, eta
prestazioa jasotzen hasteko aurreratutako 4
asteak igaro badira.

Kasu horretan, entitate kudeatzaileak bere esku
izango du prestazioa badaezpada eteteko
aukera; interesdunek ez dute obligaziorik
izango ukatu arte jasotakoa itzultzeko, edo,
hala badagokio, ordainketa eten zaion arte
jasotakoa itzultzeko.

Iraungitzea
• Atseden-aldien gehienezko iraunaldia igaro

bada.

• Subsidioaren onuraduna atseden-aldiaren
gehienezko iraunaldia amaitu baino lehenago
bere borondatez lanera itzuli bada, atseden-
aldia gurasoetako batek “bakarrik” hartzen
duenean.

Amatasuna
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• Gurasoetako bat edo biak beren borondatez
lanera itzuli bad(ir)a atseden-aldiaren
gehienezko epea bete baino lehenago, atseden-
aldia guraso biek “aldi berean edo elkarren
segidan” hartzen dutenean. 

Atseden-aldiak betetzeko geratzen den zatiaren
bidez, beste onuradunak jasotzeko
subsidioaren iraunaldia luzatuko da, kasu
berezi batzuetan izan ezik.

• Onuraduna hiltzen bada; salbuespena: bizirik
dagoen beste gurasoak atseden-aldian
jarraitzeko baldintzak betetzea, legearen edo
erregelamenduaren arabera.

• Onuraduna pentsiodun bilakatu bada,
erretiroagatik edota ezintasun iraunkorragatik;
beste gurasoak geratzen den atseden-aldia
gozatzen jarraitu ahal izango du.

• Nazioarteko adopzio, zaintza edo harrera
kasuetan, behin ebazpen administratibo edo
judiziala emanda, gutxieneko kotizazio-aldia
bete izana ez egiaztatzeagatik, baldin eta
atseden-aldiaren hasieran aitortu bazaio
subsidioa jasotzeko eskubidea, subsidioa
jasotzen hasteko aurrera daitezkeen lau asteak
kontuan hartuta. Une horretara arte jasotako
prestazioak ez dira oker jasotakotzat hartuko.

Eskubidea aitortzeko 
prozedura eta prestazioaren
ordainketa kudeatzea
Eskubidea aitortzeko prozedura langileak berak
eskatuta abiarazten da, dagokion entitate
kudeatzailearen (Gizarte Segurantzaren Institutu
Nazionala edota Itsasoko Gizarte Institutua)
probintzia-zuzendaritzara eskabidea bidalita. Izan
ere, enpresek ezin dute kudeaketa-lan horretan
parte hartu inola ere.

• Eskabidearekin batera, bertan adierazitako
dokumentuak ere aurkeztu behar dira, kasu
bakoitzaren arabera.

• Subsidioa aitortutzat jo dezake entitate
kudeatzaileak berak (GSIN edo ISI), behin-
behineko ebazpen baten bidez, harik eta behin
betiko ebazpena ematen den arte, subsidioa
berriz kalkulatuta.

• Entitate kudeatzaileak amatasun-subsidioa
aitortzeko prozedura ofizioz abiarazi ahal
izango du, horretarako beharrezko datuak
baldin baditu; halakoetan, interesdunari 15
eguneko epean eman beharko dio horren berri,
subsidio-eskaera eragin duen gertaeraren
hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Amatasuna
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• Subsidioa entitate kudeatzaileak ordainduko
du zuzenean, aldi bakoitza bukatutakoan.

Entitate kudeatzaileak, subsidioa ordaintzeko
unean, kendu egingo du, batetik, langilearen
Gizarte Segurantzako kotizazioei dagokien
zatia (Gizarte Segurantzako Diruzaintza
Nagusiari emango zaio).

Erditze, ordezkapenezko haurdunaldi bidezko
jaiotza, adopzio, adopzio aurreko zaintza edo
harrera anizkoitzen kasuan ematen den
subsidio berezia ordainketa bakarrean emango
da, 6 aste igarotzen direnean erditzea zein
ordezkapenezko haurdunaldi bidezko jaiotza
gertatu denetik edo adopzioaren ebazpen
judiziala edo harreraren zein adopzio aurreko
zaintzaren erabaki administratiboa eman
denetik.

Kotizaziorako onurak
• Lan-kontratua amaitutakoan irauten duen edo

langabezia-prestazioa jaso bitartean hasten den
amatasun-aldia, benetan kotizatutako alditzat
hartuko da Gizarte Segurantzaren prestazioen
ondorioetarako (erretiroa, ezintasun
iraunkorra, heriotza eta biziraupena,
amatasuna eta aitatasuna).

• Erditzearen kasuan, erretiroko eta ezintasun
iraunkorreko pentsio kontributiboen
ondorioetarako, seme-alaba bakarreko erditze
bakoitzarengatik 112 kotizazio-egun zenbatuko
dira (erditzea anizkoitza bada, 14 egun
gehiago seme-alaba bakoitzeko, bigarren
umetik aurrera), non eta langileak ez duen
kotizatu hori, amatasunagatik dagokion
atseden-aldian.

Erregimen bereziak
Gizarte Segurantzako edozein erregimen
berezitan sartzen diren langileek, prestazioak
erregimen orokorreko langileek bezalaxe
jasotzeko eskubidea daukate, denbora-tarte eta
baldintza berberetan. Edonola ere, bereizgarri
hauek izango dituzte:

Erregimen bereziak
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• Amatasunagatiko prestazio ekonomikoaren

barruan emango den subsidioa oinarri

arautzaile baten % 100 izango da. Oinarri

arautzailearen eguneko zenbatekoa honela

kalkulatuko da: gertakari eragilea izan aurreko

sei hilabeteetan erregimen berezi horri lotuta

jasotzen dituzten kotizazio-oinarriak gehitzea

eta kopuru hori zati ehun eta laurogei egitea.

• Kotizazioa ordaintzeko ardura duten langileek

kuotak ordainduta eduki behar dituzte,

amatasunagatiko prestazioa aitortzeko eta

jasotzeko, eta indarreko araudian aurreikusitako

ordainketarako gonbidapena aplikatuko da.

• Norberaren konturako langileek lanaldi

partzialean hartu ahal izango dute atseden-

aldia; horretarako, subsidioa jasotzea eta

lanaldia murriztea soilik % 50eko

portzentajean egingo da.

• Norberaren kontura lan egiten dutenen edo

autonomoen erregimen berezian sartuta

dauden langileek (nekazaritzako sistema

berezian sartzen diren norberaren konturako

langileek edo ekonomikoki mendekoak diren

langile autonomoek izan ezik), entitate

kudeatzaileak hala eskatzen badu, beren

titularitateko merkataritza- edo industria-

establezimendua edo dena delakoa zuzenean

kudeatzen duen pertsonari buruzko jarduera-

egoeraren berri ematen duen adierazpena

aurkeztu beharko dute edo, hala badagokio,

egiten zuen lana behin-behingoz edo behin

betiko eten duela adierazten duena.

Aurkezteko epea: 

Atseden-aldia hasi eta hurrengo 15 egunen

barruan.

Adierazitako gehieneko epean adierazpena ez

aurkezteak ondorio hauek izango ditu:

a) Prestazioa etengo da ordainketaren hasieran,

eta ofizioz hasi ahal izango dira

prestazioaren onuraduna titular duen

establezimendua zer egoeratan geratu den

egiaztatzeko beharrezko jarduketak.

b) Administrazio-jarduketak direla-eta jasotzen

hasitako prestazioa okerra dela

ondorioztatzen bada, zenbatekoak itzultzeko

beharrezko jarduketak egiteari ekingo zaio.

Jarduera-aniztasun kasuetan:

• Langileek erregimen bakoitzean subsidioa

jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta

bakoitzean eskatzen diren baldintzak betetzen

badituzte, modu independentean.

• Amatasun-baimena bien artean hartuz gero,

jarduera-aniztasunean dabilen onuradunak

egun kopuru berdina hartu beharko du bi

jardueretan.

Amatasuna
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• Erregimen bakarreko prestazioa jasotzeko
baldintzak baino egiaztatzen ez dituztenek
subsidio bakarra izango dute aitortuta, eta
erregimen horretan egindako kotizazioak
bakarrik hartuko dira kontuan.

• Erregimen bakar batean ere ez baditu betetzen
langileak eskubidea lortzeko baldintzak,
erregimen guztietan egindako kotizazio
guztiak hartuko dira kontuan, batak bestea
estaltzen ez badu behintzat, eta kotizazio-egun
gehien pilatu dituen erregimenean aitortuko
zaio subsidioa.

Genero-indarkeriaren biktima diren
norberaren konturako langileak: 

• Jarduera uzten dutenean babestuak izateko,
eten egingo zaie kotizatzeko obligazioa 6
hilabeteko aldian; hala, prestazioetarako
efektiboki kotizatu dutela ulertuko da, eta
euren egoera altaren antzeko egoeratzat joko
da.

• Oinarri arautzailea: kotizatzeko obligazioa
eten aurreko 6 hilabeteetan kotizatutako
oinarrien batezbestekoaren baliokidea den
kotizazio-oinarria hartuko da.

Amatasuna
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Babestutako egoerak
Babestutako egoeratzat joko dira egoera hauen
ondorioz baliatzen diren atseden-aldiak: 

• Seme-alabak jaiotzea. 

• Adopzioa, adopzio aurreko zaintza eta familia-
harrera, iraunkorra zein aldi baterakoa (azken
kasu horretan, urte 1 baino gutxiagorako ez
bada), honako hauei dagokiena:

– 6 urtetik beherako adingabeak.

– 6 urtetik gorako baina 18 urtez azpiko
desgaituak, edota, beren inguruabarrak eta
bizipenak direla-eta zein atzerritarrak
izateagatik, gizartean edo familian
egokitzeko zailtasun bereziak dituztenak,
gizarte-zerbitzu eskudunek behar bezala
egiaztatuta.

Ondorio horietarako, adoptatutako, adopzio
aurreko zaintzan hartutako edo harreran
hartutako haurrak desgaitasunen bat duela
ulertuko da, baldin eta egiaztatutako
desgaitasuna % 33koa edo hortik gorakoa
bada.

• Adingabe baten gaineko tutoretza (pertsona
fisiko bat izendatuta), baldin eta tutorea bada

senitarteko bat, adingabea adoptatzea
ezinezkoa zaiona, legeria zibilaren arabera.
Tutoreak eta tutoretzapekoak elkarrekin bizi
behar dute, adingabe adoptatuentzat, adopzio
aurreko zaintzapean dagoen adingabearentzat
edo harreran hartuarentzat adinari dagokionez
ezarritako baldintza berberak betez.

Adingabearen tutore izatea babestutako egoera
da, eta adopzioaren, adopzio aurreko
zaintzaren zein harreraren baldintza berberak
ditu.

Egoera horietan aitortzen den aitatasun-
prestazioa da, hain zuzen ere, dagokion
atseden-aldian subsidio kontributiboa ematea
aitari.

Onuradunak. Baldintzak 
Besteren konturako langileak, gizonezkoak zein
emakumezkoak, prestakuntzarako eta lanaldi
partzialean kontratatutakoak barne, atseden-
aldian daudenak aurreko atalean adierazitako
ume izate, adopzio, adopzio aurreko zaintza,
harrera edo tutoretzaren ondorioz. Baldintza
hauek bete behar dituzte:

• Afiliatuta eta altan -edo altaren pareko
egoeran- egotea.

Erregimen orokorra

Aitatasuna
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• Gutxieneko kotizazio-aldi hauek beteta
edukitzea:

– 180 egun, atseden-aldia hasi aurreko 7
urteen barruan, edo, bestela, 

– 360 egun, lan-bizitza osoan, zehaztutako
dataren aurretik. 

Lanaldi partzialeko langileen kasuan,
partzialtasun-koefiziente globala zehaztu behar
da, hau da, lanaldi partzialean egindako
lanaldiaren portzentajea, langile batek lanaldi
osoz egindakoarekiko. Koefiziente hori langileak
izan duen lanaldi partzialeko kontratuari
dagokion alta-aldiari aplikatuko zaio, eta hortik
aterako da aldi bakoitzean benetan kotizatutzat
jotzen diren egunen kopurua.

Langile horiei eskatzen zaien gutxieneko
kotizazio-aldia zehazteko, partzialtasun-
koefiziente globala aplikatu behar zaio modu
orokorrean araututako aldiari (80 egun, azken 7
urteetan; 360 egun, lan-bizitza osoan zehar).
Koefiziente hori portzentaje bat da, adierazten
duena, hain zuzen ere, azken 7 urteetan edo lan-
bizitza osoan zehar altan egondako egun
guztietatik, zenbat diren, ehunekotan, lan
egindako eta kotizatutzat jotako egunak.

Onuradunak zehaztea 

• Erditzearen eta ordezkapenezko
haurdunaldiaren kasuan, eskubidea oso-osorik
beste gurasoari dagokio, horretarako bete
behar diren baldintzak betetzen baditu..

• Adopzio, adopzio aurreko zaintza edota
harrera kasuetan, eskubidea gurasoetako
bakarrari egokituko zaio, eta bien artean
erabakiko dute. Nolanahi ere, amatasunagatiko
atseden-aldia gurasoetako bakarrak baliatzen
duenean osorik, eta, ondorioz, dagokion
prestazioa osorik jasotzen duenean, aitatasun-
subsidioa besteari aitortuko zaio, baldin eta
eskatutakoak betetzen baditu.

• Ama atzerrian bizi denean eta haurra
Espainiatik kanpo jaio denean, beste gurasoak
aitatasun-subsidioa jaso ahal izango du, baldin
eta eskatutakoak betetzen baditu eta atseden-
aldiaz gozatzen badu.

• Guraso, adoptatzaile, zaintzaile edo hartzailea
bakarra bada, eta amatasun-subsidioa jasotzen
badu, ezingo dio horri aitatasun-subsidioa
gehitu.

• Amatasunagatiko atseden-aldiak partekatuta
hartzen badira, aitatasun-subsidioa jasotzeko
onuradun izatea bateragarri da amatasun-
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subsidioa jasotzearekin, betiere onuradunak

baldintza guztiak betetzen baditu.

• Lan edo jarduera bat baino gehiago egiten

badu, lan bakoitzean dagozkion aitatasun-

atseden eta -prestazioak jasoko ditu

onuradunak, modu independentean eta etenik

gabe, betiere kasu bakoitzean aplikatu

beharreko arauei jarraikiz.

Prestazioaren zenbatekoa
Prestazio ekonomikoa subsidio bat izango da,

dagokion oinarri arautzailearen % 100aren

parekoa.

Oinarri arautzailea

Liburuxka honetako 10. orrialdeko atalaren eduki

berbera da, baina aitatasun-prestazioari dagokio.

Eskubidea sortzea, 
atseden-aldien iraupena
• Aitatasun-subsidioa jasotzeko eskubidea

izango du onuradunak etenaldia hasten den

egunetik edo dagokion baimena hartzen duen

egunetik bertatik, eta, betiere, kasu bakoitzean

aplikatzekoak diren arauen arabera.

• Aitatasun-subsidioa jaso ahal izango da haurra

izateagatik dagokion baimena (legeak

xedatutakoa edo itunez onartutakoa) bukatzen

denetik, baita adopzioari buruzko ebazpen

judiziala edota adopzio aurreko zaintzari edo

harrerari buruzko erabaki administratibo edo

judiziala hartzen denetik ere, amatasunagatiko

atseden-aldiaren ondoriozko kontratu-etetea

amaitzen den arte edota etete hori amaitu eta

berehala; eta betiere, dagokion atseden-aldia

hartu baldin bada.

• Aitatasun-subsidioaren iraupena hartzen den

atseden-aldiaren parekoa izango da, baldintza

hauetan:

a) Etenik gabeko bost aste, zeinak, bigarren

seme-alabatik aurrera, beste 2 egunez luza

daitezkeen seme-alaba bakoitzarengatik,

erditze, adopzio, adopziorako zaintza edo

harrera anizkoitzetan, Langileen Estatutuaren

48.7. artikulua ezargarri zaion langilea izanez

gero. Hala ere, atsedenaldiko azken astea beste

une batean gozatu ahalko da, semea edo alaba

jaio, adopzioa onartzen duen ebazpen judiziala

eman edo adopzio- nahiz harrera-xedea duen

zaintzarako erabaki administratiboa eman eta

hurrengo bederatzi hilabeteetan, enpresa eta

langilea aurretik ados jarrita (etenaldiaren

hasieran jarri behar dira ados). Aldi horien

gozamena eta amatasunagatiko atsedenaldien

gozamen partekatua independenteak dira. 

b) Etenik gabeko bost aste, zeinak, bigarren

seme-alabatik aurrera, beste 2 egunez luza

daitezkeen seme-alaba bakoitzarengatik,

erditze, adopzio, adopziorako zaintza edo

Aitatasuna
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harrera anizkoitzetan, Enplegatu Publikoen

Oinarrizko Estatutuaren 49.c) artikulua

ezargarri zaion Administrazio Publikoko

funtzionarioa edota behin-behineko langilea

izanez gero. Hala ere, baimeneko azken astea

beste une batean gozatu ahalko da, semea edo

alaba jaio, adopzioa onartzen duen ebazpen

judiziala eman edo adopzio- nahiz harrera-

xedea duen zaintzarako erabaki

administratiboa eman eta hurrengo bederatzi

hilabeteetan, langileak baimenaren hasieran

hala eskatzen badu eta administrazioak

baimena ematen badio.

• Egun horiek lanaldi osoko erregimenean edota

lanaldi partzialeko erregimenean har daitezke.

Langileak enpresaburuari eskubide hori

baliatuko duela jakinarazi beharko dio, behar

besteko aurrerapenarekin, hitzarmen

kolektiboetan ezarritakoaren arabera. 

• Atseden-aldia lanaldi partzialean hartu ahal

izateko, ezinbestekoa izango da langileak eta

enpresaburuak aurretik akordioa lortzea, eta

lanaldi partzialean egindako lan-jarduna

ezingo da izan lanaldi osoz dabilen langilearen

jarduna baino % 50 txikiagoa..

• Atseden-aldiak edota amatasun-baimenak

luzatu behar badira seme-alaben edo harreran

edo adopzio aurreko zaintzan hartutako umeen

desgaitasunagatik, erditze, adopzio, harrera

edo adopzio aurreko zaintza anizkoitzagatik,

jaioberriak ospitalean geratu behar izateagatik,

edo, azkenik, amatasun-subsidio ez

kontributiboa hartu behar izateagatik,

aitatasun-subsidioa aldi gehigarri horiek

amaitzean edo amaitu aurretik hartu ahal

izango da.

• Halaber, lanaldi partzialeko amatasun-

subsidioa jasotzen denean, aitatasun-subsidioa

bi eratara jaso daiteke: bai amatasun-subsidioa

osorik jaso bitartean, bai subsidio hori bukatu

bezain laster.

• Ezingo da aitatasun-subsidioa aitortu, baldin

eta seme-alaba edo hartutako adingabea hil

egin bada etenaldia edo baimena hasi aurretik.

Nolanahi ere, behin subsidioa aitortuta, hura ez

da iraungiko, seme-alaba edo harreran

hartutako adingabea hilda ere.

Eskubidea ukatzea, ezeztatzea
eta etetea
• Aitatasun-subsidiorako eskubidea ukatu,

ezeztatu edo eten egin daiteke kasu hauetan:

a) Baldin eta onuradunak iruzur egin badu

subsidioa lortzeko edo hura jasotzen

jarraitzeko.

Aitatasuna
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b) Onuradunak besteren edo norberaren
kontura lan egiten badu atseden-aldietan,
non eta ez den lanaldi partzialeko
erregimenean edota lan edo jarduera
anitzeko kasuetan jasotako aitatasun-
subsidioa.

Subsidioa atseden-aldietan jasoko da; hau
da, lanaldi partzialeko lanean ari ez den
aldietan edota subsidioa sortzen ez duten
lan edo jardueretan ez dabilen aldietan.

Eskubidea iraungitzea
• Aitatasun-subsidioaren eskubidea iraungi

egingo da:

– Ezarritako iraupen-epea amaitzen denean.

– Onuraduna bere borondatez lanera itzultzen
denean. 

– Erretiroa hartzen duenean edo ezintasun
iraunkorra aitortzen diotenean. 

– Onuraduna hiltzen denean.

– Adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo
harrera amaitzen denean.

Eskubidea aitortzeko 
prozedura eta prestazioaren
ordainketa kudeatzea
Liburuxka honetako 16. orrialdeko atalaren eduki
berbera da, baina aitatasunari dagokio.

Kotizaziorako onurak
Lan-kontratua iraungitakoan irauten duen edo
langabezia-prestazioa jaso bitartean hasten den
amatasun-aldia, kotizatutako alditzat hartuko da
Gizarte Segurantzaren prestazioen ondorioetarako
(erretiroa, ezintasun iraunkorra, heriotza eta
biziraupena, amatasuna eta aitatasuna).

Erregimen bereziak
Liburuxka honetako 17. orrialdeko atalaren eduki
berbera da, baina aitatasunari dagokio.

Erregimen bereziak
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Babestutako egoera 
• Haurdunaldiko arriskua dela-eta aitortutako

prestazio ekonomikoa emateko, babestutako
egoeratzat joko da lan-kontratua eten zaion
emakume haurdunaren egoera, kasu hauetan:
haurdun egotearekin bateragarria den lanpostu
batera aldatu beharra izanik, teknikoki edota
objektiboki ezin baldin bada edo arrazoi
justifikatuak direla medio halakorik eskatu
ezin bada.

• Ez da egoera babestutzat joko langilea bere
osasunari edota fetuari kalte egin diezaieketen
arrisku edo patologien eraginpean egotea,
baldin eta arrisku edo patologia horiek ez
badute zerikusirik langilearen lanpostu edo
jardueraren agente, prozedura eta baldintzekin.

• Prestazio hori kontingentzia profesionalengatik
ematen den prestazio bat da.

Onuradunak. Baldintzak 
Haurdunaldiko arriskua dela-eta lan-kontratua
etenda daukaten besteren konturako langileak,
baldin eta honako baldintza hauek betetzen
badituzte: 

• Afiliatuta eta altan egotea.

Eskubide osoa izango dute afiliatuek eta altan
emanda daudenek, nahiz eta enpresaburuak
bere betebeharrak beteta ez eduki.

• Kotizazioko gutxieneko aldia: ez da aldi
jakinik exijitzen, kontingentzia profesionalen
ondorioz sortua denez.

Prestazioaren zenbatekoa
Prestazio ekonomikoa subsidio bat izango da,
dagokion oinarri arautzailearen % 100aren
parekoa.

■ Oinarri arautzailea

• Oinarri arautzailea honako hauek batuta
lortzen da:

a) Kontingentzia profesionalengatik kontuan
hartzen den kotizazio-oinarria, kontratua
eten aurreko hilekoa (aparteko ordurik
gabe), aipatutako kotizazio horri dagokion
egun-kopuruarekin zatituta.

b) Aurreko urte naturaleko aparteko orduen
kotizazioa zati 365 egun.

Haurdunaldiko arriskua

Erregimen orokorra
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• Amak lan bat baino gehiago badu eta
haurdunaldiko arriskuak direla-eta lan-
kontratuaren etena aldi berean egiten dituen
lan guztietan aitortzen bazaio, subsidioaren
oinarri arautzailea zehazteko, enpresa
guztietan dituen kotizazio-oinarriak hartuko
zaizkio kontuan, eta kotizazioetarako
ezarritako gehienekoa izango da aplikatuko
zaiona.

Aldiz, guztietan izan beharrean, lan batean edo
batzuetan bakarrik aitortuko balitzaio
haurdunaldiko arriskuagatik lan-kontratua
etetea, subsidioaren oinarri arautzailea
kalkulatzeko, lan-kontratua eten dioten enpresa
horien kotizazio-oinarriak soilik hartuko dira
kontuan; horretarako, enpresa horiek finkatuta
daukaten gehienekoari dagokion zatikiari edo
zatikiei dagokien muga aplikatuko da.

• Prestakuntzarako kontratatutako langileak
badira, Erregimen Orokorraren kotizazio-
oinarri minimoa izango da oinarri
erregulatzailea.

• Artisten kolektiboen eta zezenketako
profesionalen kasuan, oinarri arautzailea
honako hau izango da: gertakari eragilea izan
aurreko hamabi hilabeteetako kotizazio-
oinarrien batura zati 365 egun, eta hortik
ateratzen den eguneko batezbestekoa;
kotizazio-aldia urtebete baino gutxiago bada,
berriz, egiaztatutako kotizazio-aldiaren
eguneko batezbestekoa. 

Eguneko batezbestekoa ezingo da izan, inola
ere, langilearen lanbide-kategoriari dagokion
gutxieneko kotizazio-oinarria baino txikiagoa,
hileko zenbaketan.

Eskubidearen sorrera, iraupe-
na eta iraungitzea
• Subsidiorako eskubidea haurdunaldiko

arriskua dela-eta kontratua eteten den egunean
bertan sortzen da, eta entitate kudeatzaileek
(GSINek edo IGIk) edo entitate laguntzaileek
(mutualitateek) arriskuari buruzko egiaztagiri
medikoa eman ondorengoa izango da.

• Haurdun dagoen langilearen edota fetuaren
osasuna babesteko beharrezko den etenaldiak
edo baimenak irauten duen artean
ordainduko da.

Haurdunaldiko arriskua
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• Subsidioaren eskubidea iraungiko da: 

– Lan-kontratua eteten denean,
amatasunagatik. 

– Emakume langilea bere lanpostura edo bere
egoerarekin bateragarria den beste batera
itzultzen bada.

– Lan-kontratua amaitzen bada, legez
ezarritako arrazoiengatik.

– Haurdunaldia eteten bada.

– Onuraduna hiltzen bada. 

Eskubidea aitortzea, ukatzea,
ezeztatzea eta etetea
• Eskubidea aitortzea dagokio entitate

kudeatzaileari edo Gizarte Segurantzarekin
elkarlanean ari den mutualitateari, laneko
kontingentziak estaltzeko enpresak
kontzertatuta daukanari.

• Entitate kudeatzaile eskudunak prestazioen
gaineko enpresa-erantzukizuna aitor dezake,
eta baita ere zein entitatek eman behar dituen
aurrez prestazioak, hala badagokio.

• Subsidiorako eskubidea ukatu, ezeztatu edo
eten egin daiteke, onuradunak honela jokatzen
badu: 

– Iruzur egiten badu subsidioa lortzeko edo
hura jasotzen jarraitzeko.

– Beste edozer lan edo jarduera egiten badu,
besteren kontura zein norberaren kontura.
Salbuespena: langileak lehenagotik egiten
dituen jarduerak edo hasi berri dituenak
baina haurdunaldirako arriskutsuak ez
direnak.

• Subsidiorako eskubidea eten egingo da
aldizkako langile finkoentzat, aldien arteko
denboran, beste deialdi bat egin arte.

• Subsidiorako eskubidea etetea edo iraungitzea
dakarren zerbait gertatzen bada, langileak eta
enpresak entitate kudeatzaileari edo
laguntzaileari jakinarazi behar diote.

Kudeaketa. Ordainketa
• Prestazio ekonomikoaren kudeaketa eta

ordainketa entitate kudeatzaileari (Gizarte
Segurantzaren Institutu Nazionala edota
Itsasoko Gizarte Institutua) edo Gizarte
Segurantzarekin elkarlanean ari den
mutualitateari dagokio (kontuan hartuta

Haurdunaldiko arriskua
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hitzarmena eteten den momentuan enpresak
zer entitaterekin duen hitzartuta lan-arriskuen
estaldura ). Berdin dio egoera horretan dagoen
bitartean entitatez aldatzen den ala ez.

• Subsidioa hilabeteka ordainduko da, hila
amaitzen denean.

• Dagokion entitate kudeatzaileak, subsidioa
ordaintzeko unean, langilearen Gizarte
Segurantzako kotizazioei dagokien zatia hartu,
eta subsidioaren zenbatekotik kenduko du,
Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari
emateko.

Aldi baterako ezintasuna eta
haurdunaldiko arriskua
• Emakume langilea aldi baterako ezintasun-

egoeran dagoenean eta, bien bitartean,
haurdunaldiko arriskuagatik prestazioa
eskatzen duenean, ezingo diote subsidioa
aitortu; lehenik, legez edota erregelamenduz
ezarritako edozein kausak sortu duen aldi
baterako ezintasun-egoera iraungi beharko da.

• Langilea haurdunaldiko arriskuan baldin
badago eta aldi baterako ezintasunaren
prestazioa eskatzen baldin badu, baldintzak
bete arren ere, ez zaio onartuko, harik eta
haurdunaldiko arrisku hori amaitu arte.

Eskubidea aitortzeko
prozedura
• Eskubidea aitortzeko prozedura interesdunak

eskatzen duenean hasten da; hau da, dena
delako entitate kudeatzailean edota
laguntzailean arriskua egiaztatzeko mediku-
agiria eskatzen duenean. Hauxe da langileak
aurkeztu beharreko dokumentazioa:

a) Haurdun dagoela eta erditzeko aurreikusitako
eguna zehazten duen agiria, osasun-zerbitzu
publikoko medikuak emana.

b) Enpresaren egiaztagiria, zertan lan egiten
duen azaltzeko eta betetzen duen
lanpostuaren baldintzak azaltzeko.

• Entitate kudeatzaileak edo laguntzaileak uste
badu ez dagoela haurdunaldiko arriskurik,
erabakiko du aurreko paragrafoko mediku-
agiri hori ez ematea, eta langileari jakinaraziko
dio ezin dela prestazio hori lortzeko bidea
abiarazi.

Haurdunaldiko arriskua

eusk mat. pat.  2/6/17  11:45  Página 31



– 32 –

Agiri hori, ematekotan, lehentasunez
izapidetuko da, eta jatorrizkoa eta bi kopia
izango ditu:

– Langileari jatorrizkoa eta kopia bat emango
zaizkio; azken hori enpresarako izango da,
eta, hala badagokio, etxeko
arduradunarentzat.

– Beste kopia mediku-zerbitzuak hartuko du.

• Behin arriskua egiaztatuta, ezinezkoa izan
bada lanpostuz aldatzea, enpresak aitortuko du
langileak kontratua etenda duela,
haurdunaldiko arriskua dela-eta.

• Subsidioa aitortzeko, langileak, halakoetarako
jarrita dagoen eskabide-eredua bete, eta
arriskua egiaztatu zuen entitate kudeatzailean
edo laguntzailean aurkeztu beharko du,
aurkeztu beharreko gainerako dokumentuekin
batera.

Ebazpena eta jakinarazpena:

Interesduna bizi den probintziako entitate
kudeatzaileak espresuki ebatziko du, eta 30
eguneko epean jakinaraziko dio interesdunari.

Eskabidearekin batera aurkezten diren
adierazpenetan eta egiaztagirietan kontraesanik
balego, Laneko eta Gizarte Segurantzako
Ikuskaritzari txostena egiteko eska dakioke.
Hamabost eguneko epean egin beharko da hori,
eta, epe hori amaituta, txostena kontuan hartu
gabe ebatzi ahal izango dute eskaria.

Haurdunaldiko arriskua
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Erregimen bereziak
Prestazioa Gizarte Segurantzako erregimen
orokorraren arau eta baldintza berberetan ematen
da, zehaztasun hauekin:

• Kotizazioa ordaintzeko ardura langilearena
berarena izanez gero, bada ezinbesteko beste
baldintza bat ere prestazioa aitortzeko eta
ordaintzeko: interesdunak Gizarte
Segurantzaren kuotak ordainduta edukitzea. 

Horretarako, ordaintzera gonbidatzeko
mekanismoa aplikatuko da (arauetan jasotakoa).

Jarduera-aniztasuna

• Langileak Gizarte Segurantzako zenbait
erregimenetan sartutako jarduera egiten du aldi
berean:

a) Haurdunaldiko arriskuak jarduera guztiei
eragiten badie eta erregimen bakoitzeko
baldintzak betetzen baditu, erregimen
bakoitzeko subsidioa jasotzeko eskubidea
izango du.

b) Haurdunaldiko arriskuak langilearen
jarduera bati edo batzuei bakarrik eragiten
badie (baina ez guztiei), arriskua duten
jarduerok bildutako erregimenean izango du
subsidioa jasotzeko eskubidea.

Lehenagotik haurdunaldirako arriskutsua ez
den beste zerbaitetan jarduten bazuen edo
haurdunaldirako arriskutsua ez den beste
zerbaitetan lanean hasten bada, subsidioa
jasotzea eta jarduera horietan aritzea
bateragarria izango da.

Norberaren konturako 
langileak edo autonomoak
Eskubidearen sorrera eta iraupena

Entitate kudeatzaileko eta laguntzaileko zerbitzu
medikoek ziurtagiria eman eta hurrengo egunean
sortuko da subsidio-eskubidea, baina ondorio
ekonomikoak ez dira sortuko harik eta langileak
bere lanbide-jarduera benetan eten arte.

Subsidioa langilearen eta/edo fetuaren osasuna
babesteko beharrezkoa den aldian ordainduko da,
lanbide-jarduerara itzultzea ezinezkoa den
bitartean.

Erregimen bereziak
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Prestazioaren zenbatekoa

• Subsidioa oinarri arautzailearen % 100ekoa
izango da, hau da: kontingentzia
profesionalengatiko kotizazio-oinarria zati 30.
Mediku-zerbitzuen egiaztagiriaren aurreko
hilekoa izango da oinarri hori.

• Dagokion erregimenak ez badu kontingentzia
profesionalen estaldura aurreikusten edota
emakume langileak aldi baterako ezintasunetik
babesteko borondatezko hobekuntzarik ez
bazuen, oinarri arautzailea kontingentzia
arruntengatik ematen diren prestazioetarako
ezarritakoa izango da. 

Eskubidea aitortzeko prozedura

• Prozedura interesdunak eskatzen duenean
hasten da; hau da, dena delako entitate
kudeatzailean edota laguntzailean arriskua
egiaztatzeko mediku-agiria eskatzen
duenean.

Horretarako, honako hauek aurkeztu beharko
ditu:

a) Haurdun dagoela eta erditzeko
aurreikusitako eguna zehazten duen agiria,
osasun-zerbitzu publikoko medikuak
emana.

b) Egiten duen jarduerari buruzko adierazpena,
orobat adierazten duena ez dagoela lan edo
eginkizunik, bere egoerarekin bateragarria
izan eta berak norberaren konturako langile
gisa egin dezakeenik.

Langile autonomoak kooperatibetan, lan-
sozietateetan edo merkataritzako
sozietateetan egiten baditu zerbitzuak,
sozietatearen administratzaileak egin
beharko du adierazpen hori. Mendekotasun
ekonomikoa duen langile autonomoa bada,
aipatutako adierazpena bere bezeroak egin
beharko du.

• Entitate kudeatzaileak edo laguntzaileak uste
badu ez dagoela haurdunaldiko arriskurik,
erabakiko du lehen aipatutako mediku-agiri
hori ez ematea, eta langileari jakinaraziko dio
ezin dela prestazio hori lortzeko bidea
abiarazi.

• Subsidioa aitortzeko, langileak, halakoetarako
jarrita dagoen eskabide-eredua bete, eta
arriskua egiaztatu zuen entitate kudeatzailean
edo laguntzailean aurkeztu beharko du,
aurkeztu beharreko gainerako dokumentuekin
batera.

Haurdunaldiko arriskua
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Prestazio ekonomikoa kudeatzea eta
ordaintzea

• Langileak laneko arriskuen estaldura
formalizatu gabe daukanean baina
kontingentzia arruntek eragindako aldi
baterako ezintasunengatiko babesa duenean,
haurdunaldiko arriskuagatik ematen den
prestazioa kudeatzeko eskumena egoera hori
estaltzen duen entitate kudeatzaileak edota
laguntzaileak izango du.

• Langile Autonomoen Erregimen Berezian
sartutako langileen kasuan, kontingentzia
arruntek eragindako aldi baterako
ezintasunengatiko babesik ez badute, eta
babesa aukerakoa bada, prestazioaren
kudeaketa entitate kudeatzaileari egokituko
zaio.

Haurdunaldiko arriskua
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Babestutako egoera
• Egoera babestutzat joko da besteren konturako

langileak lan-kontratua etenda edukitzea aldi
baterako, arrazoi honengatik: langile horrek
lanpostu batetik bere egoerarekin bateragarria
den beste batera aldatu beharra du, baina
lanpostu-aldaketa hori ezinezkoa da teknikoki
nahiz objektiboki, edo ezin zaio langileari
halako aldaketarik eskatu justifikatutako
arrazoiengatik.

• Ez da egoera babestutzat joko langilea bere
osasunari edota haurrari kalte egin
diezaieketen arrisku edo patologien eraginpean
egotea, arrisku edo patologia horiek ez badute
zerikusirik langilearen lanpostuak edo
jarduerak berezko dituen agente, prozedura eta
baldintzekin.

Onuradunak. Baldintzak
Edukia liburuxka honetako 28. orrialdeko atal
berean ageri den berbera da, baina “edoskitze
naturalaren aldiko arriskuari” dagokio.

Prestazioaren zenbatekoa
Subsidio bat da, dagokion oinarri arautzailearen
% 100aren parekoa eta kontingentzia
profesionalen ondoriozko aldi baterako
ezintasun-prestaziorako ezarritakoaren baliokidea
izango dena.

Eskubidearen sorrera, iraupe-
na eta iraungitzea
• Subsidiorako eskubidea edoskitze naturalaren

aldiko arriskua dela-eta kontratua eteten den
egunean bertan sortzen da, eta entitate
kudeatzaileek (GSINek edo IGIk) edo entitate
laguntzaileek (mutualitateek) arriskuari buruzko
egiaztagiri medikoa eman ondorengoa izango da.

Ez da aitortuko edoskitze naturalaren aldiko
arriskuagatiko prestazio ekonomikoa
amatasunagatiko atseden-aldia amaitzen den
arte, edozein dela ere atseden-aldia hartu duen
gurasoa. Horretarako, ezeztatuta geratuko da
amak beste gurasoaren alde baliatutako aukera,
eta amak berriro hartu ahalko du amatasun-
baimenetik gelditzen den zatia, lanera itzuli
ondoren edoskitze naturalaren aldiko arriskua
ikusten bada, lan-jarduera etetea dakarrena.

Erregimen orokorra

Edoskitze naturalaren aldiko arriskua
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• Langilearen eta/edo umearen osasuna
babesteko behar den denbora-tartean
ordainduko da, (gehienez ere, umeak 9
hilabete bete artean), non eta onuraduna ez den
lehenago itzuli lehengo lanpostura edo bere
egoerarekin bateragarria den beste lanpostu
batera. 

• Lanaldi partzialeko kontratua duten langileei
subsidioa ordainduko zaie edoskitzaroko
arriskua dela-eta lan-kontratuak etenda irauten
duen egun natural guztietan, betiere, aurreko
paragrafoko salbuespenarekin. 

• Subsidiorako eskubidea kasu hauetan
iraungiko da:

– Umeak 9 hilabete betetzen dituenean, salbu
eta onuraduna aurreko lanpostura lehenago
ez den itzuli edota bere egoerarekin
bateragarria den beste lan bati ez dion
heldu.

– Legez ezarritako arrazoiengatik lan-
kontratua iraungitzen bada.

– Edoskitze naturala eteteagatik.

– Onuraduna edota bularreko umea
hiltzeagatik. 

• Subsidioa iraungiarazten duen zerbait
gertatzen bada, langileak entitate
kudeatzaileari edo laguntzaileari jakinarazi
beharko dio.

Eskubidea aitortzea, ukatzea,
ezeztatzea eta etetea
Edukia liburuxka honetako 30. orrialdeko atal
berean ageri den berbera da, baina “edoskitze
naturalaren aldiko arriskuari” dagokio.

Kudeaketa. Ordainketa
Edukia liburuxka honetako 30. orrialdeko atal
berean ageri den berbera da, baina “edoskitze
naturalaren aldiko arriskuari” dagokio.

Erregimen bereziak
Edukia liburuxka honetako 33. orrialdeko atal
berean ageri den berbera da, baina “edoskitze
naturalaren aldiko arriskuari” dagokio.

Erregimen bereziak
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Amatasun- eta 
aitatasun-prestazioak eta 
haurdunaldiko edota edoskitze
naturaleko arriskuengatik
ematen direnak izapidetzeko
dokumentuak
Prestazio bakoitzaren eskabide-ereduetan bertan
jartzen du kasu bakoitzean zer dokumentu berezi
aurkeztu behar diren.

Aurkeztu beharreko dokumentuek jatorrizkoak
behar dute izan, eta kopia bat ere aurkeztu behar
da konpultsa egiteko (konpultsatutako kopia ere
ekar daiteke). Alabaina, konpultsa ez da
beharrezkoa izango nortasun-agiriaren kasuan;
izan ere, nortasuna egiaztatzeko, nahikoa da
agiria (jatorrizkoa eta indarrean dagoena)
erakustea.

Formulario guztiak (eskabideak, ziurtagiriak,
aitorpenak eta abar) hemen eskura daitezke:

• Gizarte Segurantzaren web orria. Bidea:
Hasiera / Langileak / Prestazioak / Langileen
pentsioak / Formularioak eta ereduak.

• Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak
Espainia osoan dituen arreta- eta informazio-
zentroetan. Helbideak aipatutako web-orrian
aurkituko dituzu, bide honi jarraikiz:
Hasiera/Informazio erabilgarria/Helbideak eta
telefonoak/Gizarte Segurantzaren Bulegoak.

• Gainera, ziurtagiri digitala baduzu,
elektronikoki eska ditzakezu amatasun eta/edo
aitatasun-subsidioak, hemen: Zure Gizarte
Segurantza. Zuzenean sar zaitezke bertara,
https://sede-tu.seg-social.gob.es helbidetik edo
https://sede.seg-social.gob.es egoitza
elektronikoaren Amatasun eta Aitatasun
zerbitzutik (bi kasuetan, Familia ataletik).

Prestazioa izapidetzeko aurkeztu beharreko dokumentuak
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• 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko

Arriskuen Prebentzioari buruzkoa (26. art.)

(azaroaren 10eko BOE).

• 1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa,

adingabekoen babes juridikoari buruzkoa,

Kode Zibilaren eta Prozedura Zibileko

Legearen zati batzuk aldatzen dituena

(urtarrilaren 17ko BOE).

• 39/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, langileek

familia- eta lan-bizitza uztartzea sustatzen

duena (ekainaren 11ko BOE; Hutsen

Zuzenketa: azaroaren 12a).

• 286/2003 Errege Dekretua, martxoaren 7koa,

Prozedura administratiboak ebazteko epeen

iraupena ezartzen duena, Gizarte Segurantzako

gaietan prestazioak aitortze aldera (apirilaren

8ko BOE).

• 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa,

Emakume eta gizonen berdintasun

eraginkorrerako dena (martxoaren 23ko BOE)

• 295/2009 Errege Dekretua, martxoaren 6koa,

zeinaren bidez arautzen baitira Gizarte

Segurantzako sistemako prestazioak,

amatasunagatik, aitatasunagatik eta

haurdunaldiko zein edoskitze naturaleko

arriskuagatik ematen direnak (martxoaren

21eko BOE).

• 9/2009 Legea, urriaren 6koa, erditze-, adopzio-

edo harrera-kasuetan aitatasun-baimenaren

iraupena luzatzeari buruzkoa (urriaren 7ko

BOE).

• 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua,

urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren

Legearen Testu Bategina onartzen duena

(urriaren 24ko BOE).

• 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua,

urriaren 30ekoa, Langileen Estatutuaren

Legearen Testu Bategina onartzen duena

(urriaren 31ko BOE).

• 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua,

urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege

Orokorraren testu bategina onartzen duena

(urriaren 31ko BOE; hutsen zuzenketa:

2016/02/11).

• 26/2015 Legea, uztailaren 28koa, Haurrak eta

nerabeak babesteko sistema aldatzekoa

(uztailaren 29ko BOE).

• 6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan

Autonomoaren Presako Erreformarena

(urriaren 25eko BOE). 

• 6/2018 Legea, uztailaren 3koa, 2018rako

Estatuaren Aurrekontu Orokorrena (BOE

2018/7/4).

Oinarrizko araudia
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GSINen probintzia-zuzendaritzak

ÁRABA (Gasteiz) Eduardo Dato, 36 01005 945 160 700
ALBACETE Avda. de España, 27 02002 967 598 700
ALACANT Churruca, 26 03003 965 903 100
ALMERÍA Pl. Emilio Pérez, 3 04001 950 189 500
ASTURIAS (Oviedo) Santa Teresa de Jesús, 8-10 33007 985 666 200
ÁVILA Avda. de Portugal, 4 05001 920 359 400
BADAJOZ Ronda del Pilar, 10 06002 924 216 100
BARCELONA Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 200
BIZKAIA (Bilbo) Kale nagusia, 89 48011 944 284 500
BURGOS Vitoria, 16 09004 947 476 600
CÁCERES Avda. de España, 14 10001 927 620 000
CÁDIZ Plaza de la Constitución, s/n 10008 956 298 600
CANTABRIA (Santander) Avda. Calvo Sotelo, 8 39002 942 394 300
CASTELLÓ Avda. del Mar, 6 12003 964 354 000
CEUTA Alcalde M. Olivencia Amor, s/n 51001 956 526 800
CIUDAD REAL Avda. Rey Santo, 2 13001 926 292 800
CÓRDOBA Córdoba de Veracruz, 4 14008 957 221 000
CORUÑA Ronda Camilo José Cela, 16 15009 881 909 300
CUENCA Parque de San Julián, 7 16001 969 178 400
GIPUZKOA (Donostia) Otamendi Anaiak 13 20014 943 483 600
GIRONA Santa Eugènia, 40 17005 872 082 500
GRANADA Restauradores, 1 18006 958 181 200
GUADALAJARA Carmen, 2 19001 949 888 300
HUELVA San José, 1-3 21002 959 492 500
HUESCA Avda. Pirineos, 17 22004 974 294 300
ILLES BALEARS (Palma) Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 300
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Amatasuna, aitatasuna, haurdunaldiko arriskua eta edoskitze naturalaren aldiko arriskua

JAÉN Fuente de Buenora, 7 23006 953 216 500

LEÓN Avda. Facultad de Veterinaria, 1 24004 987 845 700

LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 700

LUGO Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 27002 982 293 300

MADRID Serrano, 102 28006 915 661 000

MÁLAGA Huéscar, 4 29007 952 979 000

MELILLA General Marina, 18 52001 952 680 000

MURCIA Avda. Alfonso X El Sabio, 15 30008 968 382 300

NAVARRA (Pamplona/Iruña) Oliveto Kondea, 7 31003 948 289 400

OURENSE Concejo, 1 32003 988 521 000

PALENCIA Avda. Comunidad Europea, 16 34004 979 168 000

LAS PALMAS Pérez del Toro, 89 35004 928 249 024

PONTEVEDRA (Vigo) O Grove, 4 36209 986 249 700

LA RIOJA (Logroño) Sagasta, 2 26001 941 276 000

SALAMANCA P.º Canalejas, 129 37001 923 296 100

SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda. José Manuel Guimerá, 8 38003 922 601 300

SEGOVIA Pinar de Valsaín, 1 40005 921 414 400

SEVILLA Sánchez Perrier, 2 41009 954 746 000

SORIA San Benito, 17 42001 975 234 500

TARRAGONA Rambla Nova, 84 43003 977 259 625

TERUEL Tarazona de Aragón, 2-A 44002 978 647 100

TOLEDO Venancio González, 5 45001 925 396 660

VALÉNCIA/VALENCIA Bailén, 46 46007 963 176 000

VALLADOLID Boston 4-6 47007 983 215 600

ZAMORA Avda. Requejo, 23 49012 980 559 500

ZARAGOZA Doctor Cerrada, 6 50005 976 703 400
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Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala

Zerbitzu Zentralak
Padre Damián kalea, 4 – 28036 Madril

Telefono-zk.: 915 688 300

Informazioa eskatzeko telefono-zk.:

901 16 65 65
www.seg-social.es

https://sede.seg-social.gob.es

https://sede-tu.seg-social.gob.es
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