
Laguntza ekonomiko bat da, mendekotasun-egoeran dagoen pertsona batekin bere etxean bizi den 
senitarteko batek zaintzeak eragindako gastuei aurre egin ahal izateko. 

ZER DA?

Mendekotasun-gradua aitortuta izatea.

Interesdunarekin batera bizi den zaintzailea adinez nagusia izatea, ahaidea izatea, eta mendekotasun-
egoeran dagoen pertsonarekin erroldatuta egotea. 

Zaintza mota hori egokitzat jotzea interesdunaren arreta eskaintzeko banakako programan (ABP).

ZER BALDINTZA 
BETE BEHAR DIRA?

Urtean 12 hileko kobratuko dira, eta zenbatekoa honako hauen arabera kalkulatuko da: 

Ez da inoiz izango indarrean dagoen gehieneko zenbatekoaren % 25 baino txikiagoa. 
GRADUA III. GRADUA II. GRADUA I. 

100 eta 90 puntu bitartean: 520,69 € 74 eta 65 puntu bitartean: 337,25 € 180,00 € 
89 eta 75 puntu bitartean: 416,98 € 64 eta 50 puntu bitartean: 300,90 €

Zenbatekoa % 50 gutxituko da eguneko zentro publiko batera edo zentro okupazional batera badoa 
astelehenetik ostiralera, edo % 20 asteburuan badoa. 

•  Mendekotasun-gradua eta aitortutako puntuak.
•  Gaitasun ekonomikoa eta.
•  Beste prestazio batzuk jasotzen badira: Baliezintasun handiaren osagarria, seme-alabaren baten

arduradutenentzako esleipen ekonomikoa, kontribuziorik gabeko baliezintasuneko pentsioaren osagarria, 
beste norbaiten laguntza-beharrari dagokiona (LISMI), etab.

ZENBAT KOBRATU 
DAITEKE?

Foru Agindu bat jasoko duzu, gutun ziurtatu bidez, eta han adieraziko dira zaintzailearen datuak, 
prestazioa noiz hasiko den kobratzen eta zenbat kobratuko den. 

NOIZ HASIKO 
NAIZ PRESTAZIOA 
KOBRATZEN?

PRESTAZIO EKONOMIKOA
FAMILIA BARRUKO 
ZAINTZETARAKO (FBZPE)

ZER ESKUBIDE DITU 
ZAINTZAILEAK?

Atseden hartzeko, urtean ondoz ondoko 15 eguneko egoitza-egonaldia ordaintzeko
prestazioaren bidez.

Gizarte-aurreikuspenerako, Gizarte Segurantzako Sisteman hitzarmen berezi bat sinatuta. 
Kuotak Estatuko Administrazio Orokorrak ordainduko ditu.

T: 944 066 000 I www.bizkaia.eus I Udaleko oinarrizko gizarte-zerbitzua edo Mankomunitatea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 192/2018 Foru Dekretua, abenduaren 26koa, zaintzaileen estatutua eta familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa arautzen dituena.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 124/2021 Foru Dekretua, irailaren 7koa, zeinaren bidez arautzen baita familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen duten pertsonen zaintzaileek aldi baterako 
egoitza-zerbitzuaren bidez atseden hartzeko prestazioa ekonomikoa.

Data: 2021eko iraila

•  Diru-sarrera ekonomikoak
nabarmen aldatzen badira.

•  Egoitzan sartzen bazara.
•  Ospitalean 30 egun baino

gehiago ematen badira.

ZER BETEBEHAR 
DUT PRESTAZIOA 
KOBRATZEAGATIK? 

Zure egoeran gertatutako edozein aldaketa jakinarazi behar diguzu, adibidez, hauek:

•  Bizilekua aldatu baduzu.
•  Zaintzailea aldatu baduzu.
•  Zaintzailea jada ez bada

zurekin bizi eta/edo beste
leku batean erroldatu bada. 

•  Honako hauek jasotzen dituzun: baliezin-
tasun handiaren osagarriak, seme-alaba-
ren baten ardura dutenentzako esleipen
ekonomikoa, kontribuziorik gabeko
baliezintasuneko pentsioaren osagarria,
beste norbaiten laguntza-beharrari da-
gokiona (LISMI), etab.




