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SARRERA
Mutualiaren
ikur
nagusietakoa
da
osasunarekiko eta bizi kalitatearekiko
konpromiso irmoa. Eta, konpromiso horri
loturik, hain zuzen, ahalegin berezia egiten
du lan-istripu edo gaixotasun profesional
baten ondorioz sortutako premiei erantzun
integrala emateko.
Premia edo gabezia horiek ekonomikoak
nahiz asistentziazkoak izan daitezke, hain
zuzen ere, Gizarte Segurantzako Zerbitzuen
eta Prestazioen Zorroan aurreikusita ez
dagoen egoera bati aurre egiteko premia
sortzen den kasuetan.
Gizarte Zerbitzuen Karta honen bidez,
egoera horiei erantzun nahi diegu, arauzkoez
haragoko zerbitzu eta laguntzen katalogo
osagarri bat eskainiz Mutualiaren babespeko
pertsonei nahiz haien familiei, ongizate
ekonomiko nahiz fisiko edo psikiko hobea
izan dezaten egoera horien kaltedun izanez
gero.

Zer dira gizarte laguntzako prestazioak?
Gizarte Segurantzaren arauzko prestazioez bestelako zerbitzu eta laguntza ekonomikoak dira.
Prestazio hauen xedea da lan-istripu edo gaixotasun profesionalek (aurrerantzean, LI/GP)
eragindako edo haren ondoriozko premiei erantzutea.

Nor izan daiteke prestazio horien onuradun?
Mutualiaren babespeko langileak, lan-istripua jasan edo gaixotasun profesionalen bat dutenak,
baita kontingentzia horien ondoriozko pentsiodunak ere.
Prestazio hauen ondorioetarako, gaixotasuna edo istripua jasaten duen pertsonaren ahaidetzat
hartuko dira, haren familia eta eskubidedunak (ezkontidea edo izatezko bikotea, aurreko
ahaideak, ondorengoak eta gainerako ahaideak), baita haiekin urtebetetik gora bizi diren
pertsonak ere, baliokidetasunez.
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Nork aitortzen ditu gizarte laguntza edo onurak?
Prestazio Berezien Batzordeak (aurrerantzean, PBB). Batzorde hori 10 kidek osatuta dago: 5
dira enpresen ordezkariak, Mutualiaren Zuzendaritza Batzordeak izendatuak, eta beste 5,
berriz, langileen ordezkariak, sindikatu erakundeek izendatuak.
Oro har, hiru hilean behin egiten du bilera Batzordeak, eta aurkeztutako eskari guztiak aztertzen
ditu bilera horietan.

Nola finantzatzen dira?
Gizarte laguntzako funtsaren kargura, zeina elikatzen baita urtez urteko kontuetan mutuak
dituen emaitza positiboei esker lortzen den urteko soberakinaz. Lan, Migrazio eta Gizarte
Segurantzako ministerioak baimentzen du, urtero, Mutualiak laguntza hauetara bidera
dezakeen aurrekontua.

Zenbateko laguntzak edo onurak dira?
Zenbatekoa aldatu egiten da onuradunaren premia egoeraren eta onartutako urteko aurrekontu
atalaren diru horniduraren edo erabilgarritasunaren arabera.
Kasuak banan-banan ebazten dira, eskaria aztertuta. Eskarian, aditzera ematen dira LI/GPk
sortutako izatezko egoera eta familia unitatearen egoera ekonomikoa, hau da, gastuei aurre
egiteko ezintasuna eta laguntza eskatzeko premia. Eta Batzordeak, kontuan hartuta egoera eta
gorabehera horiek guztiak, zenbateko laguntza eman erabakitzen du; eskatutako laguntza
osorik nahiz partzialki estal dezake onartutako laguntzak.

Zer baldintza bete behar dira laguntzak edo onurak eskatzeko?


Lan-istripua jasan izana edo gaixotasun profesional bat izatea.



Premia ekonomikoko egoeran egotea.



Gizarte Segurantzaren prestazioek estaltzen ez duten laguntza bat izatea.



Enpresa edo langile autonomoa LI edo LG gertatutako datan Mutualiaren bazkide
izatea edo hari atxikita egotea, kontingentzia profesionalak estaltzeari dagokionez.



Laguntza edo onura mota bakoitzerako baldintza espezifikoak.
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Nola eska ditzaket gizarte laguntza edo onura hauek?
Eskaria egiteko, gizarte laguntzako prestazioak eskatzeko inprimakia bete behar da
(www.mutualia.eus webgunean dago eskuragarri, inprimakien atalean), eta bide hauetakoren
batetik aurkeztu:
 Mutualiaren edozein zentrotan, Prestazio Ekonomikoen Sailarentzat dela zehaztuta.
 Posta elektroniko bidez: prestacionesespeciales@mutualia.es
 Fax bidez: 944.042.103 / 945.009.091

Nola kudeatzen dira jasotako eskariak?
Mutualiaren Prestazioen Saila eta sail horretako gizarte langileek harreman iraunkorra dute
osasun arloarekin, eta horrek aukera ematen die lan-istripua jasan duten edo gaixotasun
profesionala duten pertsonen premia egoerei antzemateko. Gizarte langileak arduratzen dira,
hain zuzen ere, eskariak bideratzeaz, erabilgarri dauden baliabideei egokitzeaz eta Prestazio
Berezien Batzordearen (PBB) Bileran aztertzeko kasuak aurkezteaz, betiere, Prestazio
Berezien Gidak kasu bakoitzerako jasotzen dituen irizpide orokorrak eta baldintzak kontuan
hartuta.
Gizarte premiari erreparatuz aztertzen dira eskariak, eta orobat hartzen da kontuan familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen baremo bat, indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko
soldata harturik erreferentzia gisa.
Nahiz eta Mutualiak inpugnatu Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak edo auzitegiek aitortu
eta Gizarte Segurantzaren prestazioen onuradunei emandako gizarte laguntzaren bat (adibidez,
mutua ez dagoelako ados aitortutako ezgaitasunarekin edo haren kontingentziarekin), aitortu
egin ahal izango dira, eta ez zaizkio Mutualiari itzuli beharko, ezta, azkenik, laguntzaren
oinarrian zegoen eta laguntza aitortzeko lehen baldintza zen kontingentzia edo ezgaitasun
maila deuseztatuz gero ere.

Gida honen xedea
Dokumentu honetan, gizarte laguntza jasotzea dagokien kontzeptu nagusiak azaltzen dira; hain
zuzen ere, lan-istripu edo gaixotasun profesionaletan intzidentzia handien dutenak. Nolanahi
ere, azpimarratu beharra dago gida honetan ez zaiela mugarik jartzen prestazio motei eta horiei
dagozkien zenbatekoei; izan ere, PBBk egokien irizten dion moduan aplika dezake, askotariko
egoerei erantzun baitiezaieke, eta eskumena du dokumentu honetan berariaz jasota ez dauden
bestelako premia edo kasu zehatzak ere aztertzeko.
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1.

LAN-ISTRIPU EDO

GAIXOTASUN
PROFESIONALENGATIK ALDI
BATERAKO EZINTASUN
EGOERAN DAUDEN
LANGILEENTZAKO LAGUNTZA
ETA ZERBITZUAK
Laguntza hauen bidez, babesa eman nahi
zaie langileen zuzeneko senitartekoei, lanistripu edo gaixotasun profesional batek
kalte ekonomiko larria edo asistentzia
premia espezifiko bat eragiten duen
kasuetan.

1.1. Etxeko laguntza, eguneroko
bizitzako oinarrizko jardueretarako

Laguntza honek, bada, bi egoerei arreta ematea
aurreikusten du: kaltedunari arreta ematea, batetik,
eta, hala badagokio, kalteduna senide baten
zaintzaile nagusia izanik, hura ordezkatzea,
erietxeko edo mediku alta jasotzeko unean
medikuntza irizpideen arabera beharrezkoa badu
eguneroko bizitzako oinarrizko jardureretarako aldi
baterako laguntza jasotzea. Prestazio honek ezin du
iraunkorra izan, ordea; hau da, unean uneko
irtenbide modura hartu behar da: istripua edo
gaixotasuna jasaten duen pertsonaren kalteen
larritasunari eta familia egoera bereziari egokitutako
irtenbide modura, hain zuzen.
Enpresa batek ez ezik, lesioa duen pertsonaren
konfiantzazko beste pertsona batek eman dezake
laguntza hau, baldin eta aldi baterako zaintzaile
horrek honako baldintza hauek betetzen baditu:
- Ez edukitzea lehen mailako ahaidetza loturarik
(ez izatea ezkontideak, seme-alabak edo
gurasoak).
- Ez izatea ohiko helbidea etxebizitza berean.

Lan-istripu edo gaixotasun profesional batek
eragindako
lesioen
ondorioz
gaitasun
funtzional edo/eta kognitiboetan aldi baterako
kaltea duten pertsonek hirugarrenen laguntza
behar ohi dute, kasu batzuetan, etxean
eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak
egiteko, beren inguruko pertsonalean arreta
hori jasotzerik ez dutela eta. Norberaren
zaintzarako (higienea, janztea, elikatzea,
transferentziak egitea…), etxeko lanetarako,
mugikortasun arazoei aurre egiteko laguntza,
etab. sartzen dira atal honetan.
Bestalde, lan-istripua jasan edo gaixotasun
profesionala duten pertsonek askotariko familia
egoerak izan ditzakete, eta gerta liteke,
esaterako, pertsona horiek izatea senitarteko
baten zaintzaile nagusiak, dela senitartekoaren
adinagatik (seme-alaba adingabeak dituelako),
dela haren ezgaitasun edo mendekotasun
egoerengatik.
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Laguntza aitortzeko baldintzak
o

Lan-istripu
edo
gaixotasun
profesionalagatik Aldi Baterako Ezintasun
egoeran egotea.

o

Medikuak adieraztea hirugarren baten
laguntza beharrezkoa dela eguneroko
bizitzako oinarrizko jardueretarako (elikatu,
garbitu, batetik bestera joan, etab.),
gaixoak aldi baterako ezintasuna eragiten
dioten mugak dituelako; orobat adierazi
beharko du medikuak mendekotasun
horrek zenbat iraungo duen.

o

Ez izatea senitartekoekin moldatzeko
modurik; alegia, ez izatea istripua jasan
duen edo gaixotasuna duen pertsonari
modu naturalean arreta emango dion
seniderik (etxeko lanetan aritzen den
ezkontide edo bikotekidea, ezgaitasunik ez
duena).

o

Gizarte txostena, non egiaztatzen baita
lesioa duen pertsona zela bere familia
inguruneko zaintzaile nagusia (bizikidetza
eta
lehen
mailako
ahaidetasuna
egiaztatuta), baita zaintza horiek hirugarren
batek emateko ezintasuna ere, baldin eta
lesioa duen pertsona jarduera horietan
ordezkatzeko laguntza eskatzen bada.

o

Zerbitzua bere konfiantzako norbaitek
ematea
aukeratuz
gero,
premia
ekonomikoa egiaztatu beharko da, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez, baita zerbitzua
emateko aukeratu den pertsona horrek oro
har lan egin duela ere (INEMen enplegu
eskatzaile modura erregistratuta dagoela).

1.2. Aldi baterako egoitza arreta soziosanitarioa
Laguntza honen hartzekodunak dira lan-istripu
edo gaixotasun profesionaletik eratorritako
muga fisiko/psikikoak dituzten pertsonak, baldin
eta muga horien eraginez eta beren ezaugarri
sozio-familiarrak direla-eta erietxeko altaren
ondoren beren etxera itzultzerik ez badute, dela
etxebizitzaren
ezaugarri
fisikoengatik
(arkitektura oztopoak), dela beharrezko zaintza
jasotzeko ezintasunagatik (familia sarerik ez
dagoelako edo sareak zaintzak emateko
ahalmenik ez duelako), eta egunean ordu
batzuez beren etxean laguntza jasotzea aski ez
delarik aldi batez egoitza batean ingresatzeko
beharra badute, arreta pertsonaleko premiak
estalita
edukitzeko,
osasun
tratamendu
espezializatua jasotzeko beharrik izan ez arren.

Laguntza aitortzeko baldintzak
o

Lan-istripu edo gaixotasun profesional
baten ondorioz Aldi Baterako Ezintasuneko
egoeran egotea.

o

Mediku
agiria,
non
esaten
baita
hirugarrenen
laguntza
behar
dela
eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak
egiteko, gaixoak aldi baterako ezintasuna
eragiten dioten mugak dituela-eta.

o

Familia egoerari buruzko gizarte txostena,
non esaten baita lesioa duen pertsonak ez
duela euskarri sozio-familiarrik edo haren
euskarri sozio-familiarra ez dela aski edo
ez dela egokia, eta etxebizitza ez dagoela
egokituta lesioa duen pertsonak zaintza
etxean jaso dezan.

o

Aldi batez egoitza batean ingresatzeak ez
du izan behar mediku tratamenduaren
parte.

Laguntzaren zenbatekoa
Fakturaren zenbateko osoa estaliko da, baldin eta
zerbitzua enpresa batek eman badu; orduko 14€ra arte ordainduko da, aldiz, hilean lanbide arteko
gutxieneko soldata gainditu gabe, baldin eta
zerbitzua familia inguruneko norbaitek eman
badu.
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1.3. Aldi baterako laguntza
ekonomikoa, mediku bajan zehar
LI/GP baten ondoriozko aldi baterako
ezintasunaren
eraginez
diru
sarrerak
gutxitzeagatik
edo
gastuak
nabarmen
handitzeagatik sortutako premiei erantzuteko
dirulaguntza da honako hau.

o

Erregimen Orokorreko langileek ez
jasotzea beren enpresarengandik aldi
baterako
ezintasunagatiko
prestazio
ekonomikoaren % 25eko osagarria.

o

Norberaren konturako langileek egoera
horren ondorioz diru sarreretan jaitsiera
nabarmena izatea edo ezohiko gastuak
edukitzea, adibidez, langile bat kontratatu
behar izanagatik edo jardunean ez
dagoen negozioaren gastuei aurre egin
behar izangatik.

o

Langileen senideek langilea mediku bajan
dagoen bitartean hura zaintzeko lan
utzialdiak
edo
lanaldi
murrizketak
eskatzea.

Prestazio Berezien Batzordeak esparru
honetan balioesteko moduko egoerak dira,
besteak beste:
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Laguntza aitortzeko baldintzak
o

Lan-istripu
edo
gaixotasun
profesionalagatiko aldi baterako ezintasun
egoeran egotea.

o

Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.

Laguntzaren zenbatekoa
Oro har, aldi baterako ezintasunaren prozesuak
irauten duen bitartean, prestazioaren oinarri
arautzailearen
% 25i
dagokion
zenbatekoa
aitortzen da. Nolanahi ere, beste zenbateko bat
aitor liteke, premia espezifikoren bat planteatuz
gero, premia hori aztertu eta balioetsi ondoren.

1.4. Terapia psikologikoa, lan-istripu edo
gaixotasun profesional larria izan duten
pertsonen familientzat
Muga funtzional edo/eta kognitiboak eragiten
dituzten lesio larriak gertatzen direnean, egoera
horrek eragin nabarmena izaten du zuzenean
kaltea jasaten duen pertsonarengan ez ezik haren
familiarengan ere. Izan ere, pertsona horiek
zaintzeak izugarrizko ahalegina eskatzen du,
fisikoa, eta, kasu askotan, baita emozionala ere.
Hori dela-eta, baliteke egoera berriari aurre egiteko
laguntza psikologikoa behar izatea pertsona
horiekin bizi diren senitartekoentzat.
Hala, laguntza honen xedea da istripu larria edo
gaixotasun profesionala jasan duenaren lesioen
ondorioz terapia behar duten zuzeneko senideen
tratamendu psikologikoa estaltzea.

Laguntzaren aitortza jasotzeko baldintzak
o

Lan-istripua jasan duen edo gaixotasun
profesional larria duen pertsonaren
zaintzaren edo harekin bizitzearen
gainkargaren
ondorioz
laguntza
psikologikoa behar dela egiaztatzea.

o

Mutualiako
adituaren
psikologikoa eta agindua.

azterketa
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1.5. Seme-alaben heziketa gastuei aurre
egiteko laguntza

1.6. Prestakuntza edo berregokitze
profesionalerako laguntza

Laguntza hauen xedea da iraupen luzeko
kontingentzia profesionalaren ondorioz aldi
baterako ezintasun egoeran dagoen pertsonaren
seme-alaben eskolatze eta prestakuntza gastuak
estaltzea.

Laguntza honen helburua da langileen
prestakuntzatik eratorritako gastuei aurre egiten
laguntzea, honako egoera honetan: langilea
kontingentzia profesionalagatik aldi baterako
ezintasun egoeran egotea edo azken 6
hilabeteetan hala egon izana, eta lanistripuaren edo gaixotasun profesionalaren
ondoren lana galdu izana.

Laguntza aitortzeko baldintzak
o

o

o

o

Lan-istripu edo gaixotasun profesionalagatiko
Aldi Baterako Ezintasun egoeran egotea, 6
hilabete edo hortik gora.
Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.
Seme-alaben maila berekotzat hartuko dira
langilearen kargura familiaren etxebizitzan bizi
diren bilobak.
Seme-alabek edo ondorengoek honako
baldintza hauek betetzea:





o

Edozein hezkuntza maila ikasten aritzea
(haurtzaindegitik unibertsitate heziketara
bitarte, tartean dela lanbide heziketa edo
heziketa okupazionala), baldin eta
arautua bada eta zentro ofizialetan
egiten bada, aprobetxamendu onarekin.
25 urtetik behera edukitzea; hala ere,
adin horretatik aurrerako pertsonen
premia espezifikoak ere aztertuko dira.
Langilearekiko
mendekotasun
ekonomikoa edukitzea.

Laguntza aitortzeko baldintzak
o

o

o

o
o

Lan-istripuagatiko
edo
gaixotasun
profesionalagatiko Aldi Baterako Ezintasun
egoeran egotea, 6 hilabete edo hortik
gorako iraupena aurreikusi den kasuetan,
edo iraupen luzeko aldi baterako ezintasun
prozesua azken 6 hilabeteen epean amaitu
izana.
Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.
Lan-istripuak edo gaixotasun profesionalak
arrastoak utziko dituela aurreikusita
egotea: ezgaitasunik eragiten ez duten
lesio iraunkorrak edo ezintasun iraunkor
eta partziala.
Eskatutako prestakuntzak prestakuntza
arautua behar du izan.
Behin baino ezingo da laguntza hau aitortu.

Medikuak alta eman ziola 2 hilabete baino
gutxiago izatea.

Laguntzaren zenbatekoa
Oro har, bekak ematen dira, eskolatze mailaren
araberako zenbatekokoak (haurtzaindegia, haur
hezkuntza, lehen edo bigarren hezkuntza;
batxilergoa; lanbide heziketa edo unibertsitate
ikasketak).

Laguntzaren zenbatekoa
Matrikularen gastuak, egindako ikasketen
hileko ordainketa, eskolako materiala, garraioa
eta ikasketekin zuzenean lotutako beste gastu
batzuk osorik edo parte batean estaltzeko
zenbatekoak izan daitezke.
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1.7. Laguntzaileen joan-etorrien
gastuei aurre egiteko laguntza

1.8. Mediku bajan zehar enplegua
galtzen duten pertsonentzako laguntza

Laguntza honen bidez, laguntzaileen garraio,
ostatu eta mantenu gastuei aurre egiten
zaie, medikuaren irizpideen arabera laguntza
eskatzen
duten
kontingentzia
profesionaletan (LI/GP).

Lan-istripu edo gaixotasun profesionalagatiko
mediku bajan zeuden bitartean enplegua galdu
duten edo kontratua berritu ez dieten
pertsonentzako larrialdi sozialeko egoerak
estaltzeko laguntzak dira, eta egoera hauetan
aitortzen dira: arestian adierazitako egoeretan
mediku alta jaso eta pentsioa jasotzeko
eskubidea ematen duen ezgaitasunik aitortuta
ez izatea, gutxienez bi hilabete jarraitzea lanik
gabe eta ez izatea langabeziagatiko inolako
prestaziorik
jasotzeko
eskubiderik
edo
bestelako diru sarrerarik, langabeziagatiko
subsidioaz gainera.

Laguntzailetzat hartuko da lesioa duen
langileak joan-etorrietan edo erietxeko
egonaldian nahiz Mutualiako asistentzia
zentroetako edo beste zentro itundu
batzuetako mediku kontsultetara joatean
laguntzen dion pertsona, baldin eta entitate
honen Mediku Zerbitzuak bere laguntza
premiazkoa dela adierazi badu.

Laguntza aitortzeko baldintzak
Laguntza aitortzeko baldintzak
Mediku
arduradunaren
agindua,
non
berariaz esaten baita lesioa duen pertsonak
laguntzailea behar duela.

Laguntzaren zenbatekoa
o Garraio
gastuak:
erabilitako
garraiobidearen
araberako
zenbatekoa. Norberaren
ibilgailua
erabiliz gero, 0,19 €/kKm.
o Ostatu gastuak: banan-banan aztertuko
dira kasuak eta zenbatekoak.
o Mantenu gastuak: mantenu erdia, 13
€/eguneko;
mantenu
osoa,
30
€/eguneko.

o Langileak Kontingentzia Profesionaletan
mediku alta hartuta izatea, sendatu delako
edo lan egitea ahalbidetzen dion hobekuntza
izan duelako.
o 180 egunetik gora egon izana mediku bajan
eta alta jaso zuenetik 2 hilabete baino
gehiago igarota egotea.
o Mediku alta jasotzen eta laguntza eskatzen
duen unean langabezia egoeran egotea,
prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe,
familia kargengatiko subsidioa jasotzeko
eskubidea eduki arren.
o Familia unitatearen diru sarreren zenbateko
gordina lanbide arteko gutxieneko soldata
halako bi baino txikiagoa izatea.
o Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.
o Mediku alta ez egotea inpugnatuta,
erreklamatuta edo prozesu judizialean.
Laguntzaren zenbatekoa
Behin baino ez da aitortuko laguntza, betiere
kontuan hartuta eskatzailearen familia egoera
eta haren kargurako seme-alaben kopurua.
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2.

AUTONOMIA PERTSONALA

SUSTATZEKO LAGUNTZAK
Atal honetan, lesioa duen pertsonak
gaitasun funtzionalari eragiten dioten
arrastoak jasaten dituen kasuetan haren
autonomia sustatzera bideratutako zenbait
laguntza zehazten dira. Nolanahi ere, ez da
katalogo itxi bat; hau da, esparru honetan
planteatzen den edozein premia aztertuko du
Batzordeak.

2.1. Arautu gabeko laguntza teknikoak –
ibilgailu eta altzari bereziak.
Gaitasunak
murriztuta
dituen
pertsonen
ahalmenei eusten laguntzeko edo/eta horien
zaintzaileen lanak eta etxeko arreta errazteko
objektu, produktu edo zerbitzuak dira. Atal
honetan sartzen dira, halaber, pertsonarteko
harremanak
eta
familia
ingurunearekiko
harremanak hobetzeko edo egokitzeko laguntza
teknikoak.

Osasun Sistema Nazionaleko Zerbitzu Komunen
Zorroak, zeina arautzen baitute 1030/2006
Errege Dekretuak eta hura garatzen duen
araudiak, laguntza teknikoen katalogo bat
ezartzen du, Osasun Sistemak zuzenean
finantzatutako laguntzek osatua. Lan-istripu edo
gaixotasun profesionala den kasuetan, laguntza
eskatzen duen pertsonaren kontingentzia
profesionalak estaltzeko ardura duen entitateari
dagokio laguntzak ematea.
Katalogo honetan eskaintzen diren laguntza
teknikoak, beraz, zorro horretan aurreikusitakoen
osagarri dira; honako hauek biltzen ditu: gurpil
aulki elektrikoa, eskarak saihesteko koltxoia, ohe
kliniko artikulatu elektrikoa, garabi elektriko
arnesduna, bainuontzi edo/eta dutxarako aulkia,
tokialdatzeko ohola, eskaileretarako beldar
katea, elikatzeko eta etxeko lanetarako
lagungarriak, komunikaziorako lagungarriak,
ordenagailua edo/eta beste ekipo teknologiko
batzuk erosteko edo/eta egokitzeko laguntzak
(lesiodunaren premien arabera), etab. Baita
jarduera
jakin
batzuk
egiteko
laguntza
espezifikoak ere (esaterako, kirolerako gurpil
aulki bereziak, handbikeak, etxean gimnasia
pasiboa edo aktiboa egiteko tresnak, etab.).
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Laguntza aitortzeko baldintzak
o Lan-istripu
edo
gaixotasun
profesionalaren
ondorioz
muga
funtzionalak izatea eguneroko bizitzako
oinarrizko
jardueretarako,
eta
komenigarria izatea muga horiei aurre
egiteko eskatutako laguntza teknikoa
erabiltzea, iraunkorki nahiz aldi batez.
o Laguntza teknikoa ez egotea 1030/2006
Errege Dekretuaren arabera Gizarte
Segurantzaren prestazioetan sartuta.
o Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.
o Arreta
ematen
dion
Mutualiako
medikuaren mediku agindua izatea.

2.2. Arkitektura oztopoak ezabatzeko
laguntza
Lesio iraunkor batzuetatik eratorritako arrastoek
etxebizitzan egokitzapenak egitea eskatzen dute
arkitektura oztopoak ezabatzeko, lesioa duen
pertsonak bere ohiko etxebizitzan bizitzeko
modua izan dezan.
Era honetako premiak estaltzera bideratutako
laguntzak dira atal honetan deskribatutakoak,
hain zuzen ere:
o Etxebizitza egokitzeko obrak edo
etxebizitza egokitua erosteko laguntza.
o Etxebizitza premia estaltzea, ohiko
etxebizitza egokitzeko obrak amaitu arte
edo etxebizitza egokituaren erosketa
formalizatu arte.
o Garraiorako erabiltzen den familia
ibilgailua ua egokitzeko edo ibilgailu
egokitua erosteko laguntza.
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2.2.1. Etxebizitza premia berrietara egokitzea edo
etxebizitza egokitua erostea
Lesioen
arrasto
iraunkorrek
pertsonen
mugikortasuna murriztu ohi dute, maiz; kasu
horietan, oso konplexuak gerta daitezke
eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak nahiz
jarduera instrumentalak, etxebizitza gehienak ez
baitaude egoera horietarako egokituta.

o

o

o
Laguntza honen bidez, bada, etxebizitzan eta
sarbideetan egin beharreko aldaketak estali nahi
dira, lesioa duen pertsonaren autonomia
areagotzeko eta zaintzaileak arreta hobea eman
ahal izateko. Honako laguntza hauek sartzen dira
atal honetan, adibide modura:
o
o
o

Etxebizitza (sukaldea, komuna, ateen
neurria…) eta garajea egokitzea.
Etxebizitzaren
barruan
edo
haren
sarbideetan eskailerak igotzeko aulkiak.
Etxebizitzako sarbideetarako arrapalak.

Era berean aztertuko dira mugikortasun murriztua
duen pertsonaren premiei egokitutako etxebizitza
egokitua erosteko laguntza eskaerak.

Egokitu beharreko etxebizitzaren edo
sarbideen abiapuntuko
egoeraren
argazkiak, eta egokitzapen eskari
zehatzari dagozkion aurrekontuak
(oztopoak
ezabatzeari
edo
egokitzapenari hertsiki lotuak).
Premia
ekonomikoa
egiaztatzea,
familia unitatearen diru sarreren eta
gastuen balioespenaren bidez.
Etxebizitzako elementu bakoitza behin
baino ez da egokituko laguntza hauen
kontura.

Laguntzaren zenbatekoa
Oro
har,
18.000
euroko
gehieneko
zenbatekoa dago laguntza hauetarako
ezarrita, baina premia espezifikoak eta eskari
atxikiak aztertuko dira.
Etxebizitza egokitua erosteari dagokionez,
baldintza izango da ohiko etxebizitzaren
titulartasuna
ez
izatea
zuzeneko
senitartekoek, eta, hala dagokionean, egokitu
gabeko etxebizitza saltzetik eratorritako diru
sarrerak txikiagoak izatea etxebizitza egokitu
berriaren kostua baino.

Laguntza aitortzeko baldintzak
o

Lan-istripu edo gaixotasun profesionalaren
ondorioz arrasto edo lesio iraunkorrak izanik,
etxebizitza eskatzailearen egoera fisiko
edo/eta psikikoari eta zaintzailearen premiei
(ezbeharra jasan duenaren senitartekoa edo
baliokidea) egokitu behar izatea, baldin eta
premiazkoa bada; hau da, premia egoera
zehatza egonez gero.

o

Egokitutako etxebizitza izatea lesioa duen
pertsonaren ohiko etxebizitza.

o

Mediku
arduradunaren
agindua,
non
berariaz esaten baita beharrezkoa dela
etxebizitza egokitzea.

2.2.2. Aldi baterako etxebizitzarako dirulaguntza,
lan‐istripu edo gaixotasun profesionaletik osatu
ondoren norberaren etxebizitza egokitu behar
izanez gero edo aldi batez etxebizitzara sartu ezin
izanez gero
Laguntza honen bidez, etxebizitzaren gastuak
estaliko dira, lesioa duen pertsonak arkitektura
oztoporik gabeko behin-behineko etxebizitza
alokatu behar duenean, bere etxebizitza
egokitzeko obrak egin arte, bere premiei
egokitutako ohiko etxebizitza eskuratu arte edo
bere egoera fisikoarekin bateraezinak diren
arkitektura oztopoak direla-eta aldi batez ohiko
etxebizitza erabiltzerik ez badu.
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Laguntza aitortzeko baldintzak

o

o

o

o

o

Mugikortasunari eragiten dioten arrasto
iraunkorrak
nahiz
aldi
baterakoak
dakartzan lesioak izatea, lan-istripu edo
gaixotasun profesional baten ondorioz.
Arrasto
iraunkorrak
direla-eta
ezinbestekoa
izatea
etxebizitza
eskatzailearen egoera fisikoari egokitzea
edo, aldi baterako arrastoak baditu,
etxebizitza egokitua alokatzea, lesioen
ondorioz bere etxebizitzara sartzeko
edo/eta han moldatzeko zailtasun larriak
dituen epean.
Ordezko
behin-behineko
etxebizitza
alokatu izana behin betiko etxebizitza
egokitzeko obrak edo etxebizitza egokitua
eskuratzeko izapideak egiten diren
bitartean bizitzeko. Alokairu kontratua
aurkeztu behar da.
Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.
Mediku arduradunaren agindua, non
berariaz adierazten baita etxebizitza
egokitua behar dela, eta gizarte
langilearen txostena.

2.2.3. Ibilgailua egokitzea edo ibilgailu egokitua
erostea
Mugikortasunari eragiten dioten lesioak izan
arren, kasu batzuetan, lesioak dituen
pertsonak bere ibilgailua gidatzen jarraitzeko
modua izaten du, ibilgailua pertsona horren
egoera fisikoari egokituz gero. Beste kasu
batzuetan, berriz, ibilgailua aldatu behar
izaten da, pertsona hori ibilgailuan bidaiari
gisa sartzeko eta gurpil aulkian garraiatu ahal
izateko, eta horrela zaintzailearen lana
errazteko.

Laguntza hauek, beraz, ibilgailua premia
berrietara egokitzeko dira, edo familia
unitateak
lan-istripu
edo
gaixotasun
profesionala baino lehen zuen ibilgailua
aldatzeko, alegia, modelo egokitu bat
eskuratzeko.

Laguntza aitortzeko baldintzak
o

Mediku arduradunaren agindua,
non
berariaz
esaten
baita
beharrezkoa
dela
ibilgailua
egokitzea.

o

Premia ekonomikoa egiaztatzea,
familia unitatearen diru sarreren
eta gastuen balioespenaren bidez.

o

Egokitzapenaren aurrekontua
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Laguntzaren zenbatekoa
Oro
har,
18.000
euroko
gehieneko
zenbatekoa dago ezarrita, baina hortik gorako
laguntzak behar dituzten premia espezifikoak
eta horiei atxikitako eskariak ere aztertuko
dira.
Ibilgailu egokitua erosteari dagokionez,
laguntza jasotzeko ezinbestekoa izango da
eskatzailearen zuzeneko senideetatik inor ez
izatea beste ibilgailu egokitu baten titular, eta,
hala dagokionean, aurretik ibilgailua edukiz
gero hura saltzetik eratorritako diru sarrerak
ibilgailu egokitu berriaren kostua baino
nabarmen txikiagoak izatea.

2.3. Protesi bereziak
Osasun Sistema Nazionaleko Zerbitzu
Komunen Zorroak, zeina arautzen baitute
1030/2006 Errege Dekretuak eta hura
garatzen duen araudiak, protesietarako
laguntzen katalogo bat ezartzen du, Osasun
Sistemak zuzenean finantzatutako laguntzek
osatua.
Lan-istripu
edo
gaixotasun
profesionalaren ondorioz protesirik behar
izanez gero, laguntza eskatzen duen
pertsonaren
kontingentzia
profesionalak
estaltzeko ardura duen entitateari dagokio
laguntzak ematea.
Zerbitzu Komunen Zorroak estaltzen ez dituen
protesi berezietarako laguntza hauek barne
hartzen dituzte, esate baterako, izaera
estetikokoak, mioelektrikoak, kasu batzuetan,
protesi bionikoak (protesi adimendunak) edo
kirol jardueretarakoak.

Laguntza aitortzeko baldintzak
o

Lan-istripu
edo
gaixotasun
profesionalaren ondorioz pertsonaren
mugikortasun funtzionalari eragiten dioten
arrastoak egiaztatzea, eta arrasto horien
arabera
komenigarria
izatea
eskatzailearen egoera fisiko edo/eta
psikikoa hobetzeko protesi berezia
erabiltzea.

o

Ez
agertzea
1030/2006
Errege
Dekretuan
asistentzia
sanitarioko
prestazio gisa.

o

Mediku arduradunaren agindua, non
berariaz aipatzen baita eskatzailearen
premiei egokitutako protesi berezien
egokitasuna.

o

Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.
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2.4. Gidabaimena lortzea edo egokitzea

Laguntza aitortzeko baldintzak

Laguntza honek lesioa duen pertsonak
gidabaimena ateratzetik edo lehendik zuen
gidabaimena bere gaitasun berriei egokitzetik
eratorritako gastuak estaltzen ditu, baita hura
zaintzeaz arduratzen den pertsonak gidabaimena
ateratzetik eratorritako gastuak ere, baldin eta
zaintzailea
senitartekoa
edo
bizikidetzaz
baliokidea bada eta lesioa duen pertsonak
gidatzeko gaitasunik ez badu.

o

Mediku txosten ofizial edo agiri ofizial
baliokide
bat
edukitzea
zeinetan
gomendatzen
baita
gidabaimena
egokitzea,
Trafikoko
Zuzendaritza
Nagusiak ezarritako araudiaren arabera.

o

Gidabaimena zaintzaileak (senitartekoa
edo bizikidetzaz baliokidea izanik)
ateratzea erabakiz gero, lesioa duen
pertsona gidatzeko ezgaitzat kalifikatzen
duen ziurtagiria.

o

Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.
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3. LAN-ISTRIPU EDO GAIXOTASUN

o

Seme-alaben maila berekotzat hartuko
dira langilearen kargura eta familiaren
etxebizitzan bizi diren bilobak.

o

Seme-alabek edo ondorengoek honako
baldintza hauek betetzea:

PROFESIONALEN ONDORIOZ
LANERAKO EZINTASUN
IRAUNKORRA DUTEN
PERTSONENTZAKO LAGUNTZA

 Edozein hezkuntza maila ikasten
aritzea (haurtzaindegitik unibertsitate
heziketara bitarte, tartean dela lanbide
heziketa edo heziketa okupazionala),
baldin eta arautua bada eta zentro
ofizialetan
egiten
bada,
aprobetxamendu onarekin.

ETA ZERBITZU ESPEZIFIKOAK

3.1. Seme-alaben heziketa gastuei aurre
egiteko laguntza.
Laguntza hauek ezintasun iraunkorreko
pentsiodunaren ondorengoak eskolatzetik eta
haien prestakuntzatik eratorritako gastuak
estaltzen dituzte.

 25 urtetik behera edukitzea; hala ere,
adin horretatik aurrerako pertsonen
premia espezifikoak ere aztertuko
dira.

Laguntza aitortzeko baldintzak
o

o

Ezintasun
Iraunkorraren
pentsioa
jasotzea (Ezintasun Iraunkor Osoari,
Absolutuari nahiz Baliaezintasun Handiari
dagokiona) Mutualiaren kontura.
Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.

 Pentsiodunarekiko
mendekotasun
ekonomikoa edukitzea.
Laguntzaren zenbatekoa
Oro har, bekak ematen dira, eskolatze mailaren
araberako zenbatekokoak:





Haurtzaindegia, 3 urtera arte.
Haur, Lehen edo Bigarren Hezkuntza.
Batxilergoa eta lanbide heziketa.
Unibertsitate ikasketak.
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3.2. Prestakuntzarako eta autoenplegua
sustatzeko laguntzak
Lan-istripu edo gaixotasun profesional batek
utzitako arrastoen ondorioz ezintasun iraunkor
osoa gertatzen denean, gertatu ohi da arrastoak
dituen pertsonak lana galtzea, aitortuta eduki
arren beste enplegu bat hartzeko aukera, aurretik
egiten zuen lanbidearekin loturarik ez duena eta
ezgaitasuna dela-eta egiterik ez duen jardueraz
bestelako eskakizun fisiko batzuk dituena.
Bestalde, errehabilitazio prozesuaren parte gisa,
egokia izan daiteke kalteak jasan dituen
pertsonak berregokitze profesionalaren bideari
heltzea, lan jarduerari berriro ekin ahal izateko.

Hain zuzen ere, horretara bideratuta daude
laguntza hauek: lan-istripu edo gaixotasun
profesional batetik eratorritako ezintasun
iraunkor osoa duten langileen jarduera
profesionala berbideratzeko eta langile horiei
berriro
laneratzen
laguntzeko
gastuak
estaltzera.
Horren osagarri, ezintasun absolutua edo
ezgaitasun handia aitortuta duten langileen
kasuan, beharrezkoa izan daiteke terapia
okupazionala
(ikastaroak,
prestakuntza
jarduerak…), onura emozional eta psikikoa
lortzeari begira eta gaitasun fisiko edo
kognoszitiboak hobetzeari begira.
Bi arlotarako laguntzak bereizten dira atal
honetan: prestakuntzarako laguntzak eta
autoenplegurako laguntzak.
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3.2.1. Prestakuntza, berregokitze profesionala
eta terapia okupazionala.
Laguntza hauen xedea da ezintasun
iraunkorra aitortu zaien edo lan-istripua edo
gaixotasun profesionala jasan aurretiko
jarduera profesionalari berriro ekiterik ez
duten
pertsonen
prestakuntzatik
edo
berregokitze
profesionaletik
eratorritako
gastuak ordaintzea. Azken helburua da
pertsona horiek berriro lan arloan sartzea,
izan besteren konturako langileen Erregimen
Orokorrean nahiz Langile Autonomoen
Erregimen Berezian, prestakuntza ikastaro
edo programak egin ondoren.
Era berean, lan jarduerari berriro ekitea
eragozten dien ezintasun maila bat duten
pertsonek terapia okupazionala jaso dezaten
erraztuko da, haien onura fisiko, psikiko edo
emozionalari begira. Bide horretatik, haien
autoestimua
hobetu
eta
egokitzapena
bultzatuko da, gizarte bazterketa saihesteko.

Prestakuntza aurrez aurrekoa nahiz urrunekoa
izan daiteke, eta honako ezaugarri hauek eduki
behar ditu:
o

Arautua izatea (Derrigorrezko
Heziketa, Batxilergoa, lanbide
arautua, unibertsitate ikasketak…)

Bigarren
heziketa

o

Zentro ofizialetan egindako lanbide heziketa
edo
heziketa
okupazionala
izatea,
prestakuntza
arautuan
baliokidetasunik
eduki ez arren.

o

Ezgaitasun handia duten pertsonentzako
terapia okupazionalak izatea (adibidez,
ekinoterapia, goiko gorputz adarretan mugak
dituzten pertsonen trebetasuna sustatzeko
pintura ikasketak…).
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Laguntza aitortzeko baldintzak

o

Aitortuta edukitzea ezintasun iraunkorra,
osoa, absolutua nahiz ezgaitasun handia.

o

Ez egotea lan egoera aktiboan.

o

Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.

Laguntza aitortzeko baldintzak

o Lan-istripu edo gaixotasun profesional baten
ondorioz
Ezintasun
Iraunkor
Osoko
pentsioduna izatea.
o Ez egotea lan egoera aktiboan.

o

o

Prestakuntzarako bigarren laguntza eskatuz
gero, aurreko laguntzarekin ordaindutako
ikasketen titulua edo aprobetxamenduaren
diploma aurkeztu beharko da.
Terapia
okupazionaletarako
laguntza
eskatuz gero, txosten bat, zeinetan
zehaztuko baita terapiaren edukia eta zer
aplikazio duen tratatutako pertsonaren
ahalmen fisiko edo psikikoak hobetzeari edo
ahalmen horiei eusteari begira.

Laguntzaren zenbatekoa
Oro har, matrikula, liburu edo beharrezko beste
materialen gastuak eta joan-etorrienak ordaintzen
dira.

3.2.2. Autoenplegua sustatzea.
Laguntza hauen onuradunak dira lan-istripu edo
gaixotasun
profesional
baten
arrastoen
ondoriozko ezintasun iraunkor osoaren pentsioa
jasotzen duten pertsonak, lan egoera aktiboan ez
daudenak eta beren konturako lan jarduera bati
ekiteko interesa dutenak, Langile Autonomoen
Erregimen Berezian alta hartuta, autoenpleguko
proiektu baten bidez nahiz lan elkarte bati atxikita
(sozietate kooperatiboa, lan sozietate bat…).

o Autoenpleguko proiektu bideragarri bat
egiaztatzea, banakakoa nahiz taldekoa, lan
sozietate
batean
sarturik;
egiaztapen
horretan, proiektuan egingo den inbertsioari
buruzko informazio zehatza eman behar da.
o Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.
Laguntzaren zenbatekoa
Laguntza onartuz gero, laguntza ordaindu aurretik
Langile Autonomoen Erregimen Berezian alta
egitea eskatuko da, baita gastuak justifikatzea ere.
Autoenplegua lan sozietate batean sartuz
gauzatuko bada, hasieran langileari eskatutako
kapital sozialeko ekarpenaren zenbatekoa izango
da laguntzaren gehieneko muga.
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3.3. Pentsiodunentzako laguntza
ekonomikoak
Laguntza honen bidez, lan-istripu edo
gaixotasun
profesional
baten
ondorioz
pentsioduna
izateak
dakarren
galera
ekonomikoa orekatu nahi da.
Laguntza aitortzeko baldintzak
o

Ezintasun Iraunkor Osoari, Absolutuari
nahiz Ezgaitasun Handiari dagokion
pentsioa jasotzea, Mutualiaren kontura.

o

Ez egotea lan egoera aktiboan.

o

Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.

Laguntzaren zenbatekoa
1.500 eta 2.500 euro bitarte, pentsioaren
zenbatekoaren arabera, eta 500 euroko
osagarria, pentsiodunaren kargurako seme
edo alaba bakoitzeko.

3.4. Ezgaitasun handia duen
pertsonaren zaintzaile nagusia aldi
batez ordezkatzeko laguntza
Laguntza honen helburua da Ezgaitasun
Handiko pentsiodunen aldi baterako zaintza
eta
eguneroko
bizitzako
oinarrizko
jardueretarako laguntza estaltzea, familiako
ohiko zaintzailea gaixotasuna edo ezbeharra
dela-eta aldi baterako ezgaitasun egoeran
dagoen bitartean.

Laguntza aitortzeko baldintzak
o Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez, diru sarreretan sartuta
Mendekotasun Legearekin bat etorrita urtean
jasotzen duen zenbatekoa, edo, halakorik
ezean, laguntza hori ukatu zaiola dioen
ziurtagiria.
o Lan-istripu edo gaixotasun profesionalagatiko
Ezgaitasun Handiko pentsioduna izatea.
o Gizarte txostena, zeinetan aditzera ematen
baita ezgaitasun handiko pertsonari aldi batez
arreta ematea eragozten dion zaintzailearen
premia espezifikoa.
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Laguntza aitortzeko baldintzak

3.5. Ezgaitasun handia duen pertsonak
aldi bateko egonaldia egitea egoitza
batean
Laguntza honen bidez, Ezgaitasun Handiko
pentsiodunen arretarako aldi bateko egoitza
zerbitzuaren kostua estaltzen da, eta pentsiodun
horien
zaintzaileen
(senitartekoaren
edo
bizikidetzaz baliokidearen) bizi kalitatea hobetzea
du xede.
Laguntzaren helburua da, hain zuzen ere,
atsedenaldia ematea zaintzaileei, baita lesioa
duen pertsonari behar duen arreta ematea
eragozten duten ezusteko familia egoera jakin
batzuei erantzutea ere (zaintzailea erietxeratzea,
familia arrazoiengatiko ezusteko bidaia, etab.).

o

Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez, diru sarreretan
sartuta Mendekotasun Legearekin bat
etorrita urtean jasotzen duen zenbatekoa,
edo, halakorik ezean, laguntza hori ukatu
zaiola dioen ziurtagiria.

o

Lan-istripu
edo
gaixotasun
profesionalagatiko Ezgaitasun Handiko
pentsioduna izatea.

o

Aldi batez egoitza batean sartzeak ez du
izan behar Mutualiak eman beharreko
osasun tratamenduaren parte.

o

Gizarte txostena, zeinetan aditzera ematen
baita ezgaitasun handiko pertsonari aldi
batez arreta ematea eragozten dion
zaintzailearen premia espezifikoa.
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3.6. Ezgaitasun handia duen pertsonaren
zaintzailearen kostuari aurre egiteko
laguntza

3.7 Kirol jarduerak eta jarduera
terapeutikoak egiteko laguntza
kolektiboak

Zaintzaile profesional baten kostua estaltzera
bideratutako laguntza, lan-istripu edo gaixotasun
profesional batetik eratorritako ezgaitasun handia
aitortuta duen pertsonak eguneroko bizitzako
oinarrizko jardueretarako laguntza izan dezan,
arrazoi ekonomikoak eta familia arrazoiak direlaeta ezinezkoa bada zaintza hori familia
inguruneak eskaintzea.

Arrastoak uzten dituen lesioak jasan dituen
pertsona gizarteratzeko, behar-beharrezkoa
da pertsona horri lan arlotik harago bizitza
berregiteko
aukera
emango
dioten
jardueretarako sarbidea erraztea, mediku
tratamenduak eta errehabilitazioa ez ezik.

Laguntza aitortzeko baldintzak
o

o

o

o

Lan-istripu
edo
gaixotasun
profesionalagatiko Ezgaitasun Handiko
pentsioduna izatea.
Pentsioaren zenbatekoa txikia izatea
(indarrean
dagoen
lanbide
arteko
gutxieneko soldata halako bitik beherakoa).
Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez, diru sarreretan
sartuta Mendekotasun Legearekin bat
etorrita urtean jasotzen duen zenbatekoa,
edo, halakorik ezean, laguntza hori ukatu
zaiola dioen ziurtagiria.
Gizarte txostena, zeinetan aditzera ematen
baita zaintzailearen premia espezifikoa.

Alderdi horretatik, Mutualiaren Prestazioen
Batzordeak askotariko programak eskaintzen
ditu, zeinetan uztartzen baitira jarduera
terapeutikoak eta lan-istripu edo gaixotasun
profesional baten ondoriozko ezgaitasun
handia aitortuta duten pertsonentzat bereziki
antolatutako askotariko jarduerak (kirol
arlokoak,
ludikoak,
sozialak
edo/eta
kulturalak).
Ildo horretan, 2016. urteaz geroztik, hiru bider
antolatu da Osakirol programa. Ezintasun
iraunkorreko pentsiodun guztiei begirako
programa bat, zeinaren xedea baita kirol
egokitua
sustatzea.
Horrez
gainera,
termalismo
egokitu
eta
terapeutikoko
programak antolatzen dira urtero, ezgaitasun
handiko
pertsonentzat
nahiz
haien
zaintzaileentzat (zuzeneko senitartekoak edo
bizikidetzaz baliokideak); programa horietan,
ezgaitasunak dituzten pertsonen gizarteratzea
sustatzen da, haientzako jarduera osasungarri
eta onuragarrien bidez.
Prestazio Berezien Batzordeak jarduera horiei
buruzko informazioa helarazten dio haietan
parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten
pertsona orori. Horiei buruzko inolako
argibiderik
behar
izanez
gero,
jarri
harremanetan
Mutualiaren
Gizarte
Prestazioen
Zerbitzuarekin
(Tel.
zk.:
944.252.502 edo 945. 009.090)
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4.- LAN-ISTRIPU EDO GAIXOTASUN
PROFESIONALENGATIK HILDAKO
PERTSONEN SENIDEENTZAKO
LAGUNTZAK
Lan-istripuaren edo gaixotasun profesionalaren
ondorioz heriotza gertatuz gero, zenbait laguntza
ditu
MUTUALIAk,
zenduaren
zuzeneko
senitartekoentzat.

4.2. Heriotzagatiko laguntza
Kontingentzia profesionalen ondorioz hildako
langileen
ehorzketa
gastuak
estaltzeko
laguntza, barne direla garraio edo aberriratze
gastuak, zendutako langilearen senide edo
hurbilekoek ordainduak badira. Heriotzatik
eratorritako gastuak ordaindu izana egiaztatzen
duen senitartekoari emango zaio laguntza.
Laguntza aitortzeko baldintzak

Lan-istripuaren edo gaixotasun profesionalaren
ondorioz
hildako
langilearen
senitarteko
onuradunei (eskubidedunei) begirako laguntzak
dira, hain zuzen ere. Ondorio horietarako, ez da
bereizketarik
egingo
zendutako
langilea
heriotzaren unean lan egoera aktiboan bazegoen
edo kontingentzia profesionalengatiko (LI/GP)
ezintasun iraunkor absolutuko edo ezgaitasun
handiko pentsioduna bazen, Mutualiaren kontura.

o

Gastuei aurre egin dien senidearen
izenean egindako faktura aurkeztea.
Senide bat baino gehiago izan badira,
eskatzaile
bakoitzak
ordaindutako
zenbatekoaren arabera hainbanatuko da
laguntza.

o

Ezinbestekoa da ehorzketa gastuak
enpresa enplegatzaileak ordaindu ez izana.

4.1. Lan-istripu edo gaixotasun profesional
baten ondorioz hildako pertsonen
zuzeneko senitartekoentzako laguntza eta
terapia psikologikoa

Laguntzaren zenbatekoa

Laguntza ekonomikoa, lan-istripu edo gaixotasun
profesionalaren ondoriozko heriotzaren dolu
prozesua errazteko zuzeneko senitartekoen
terapia psikologikoko zerbitzuaren gastuak
estaltzera bideratua. Hildako pertsonarekin
bizikidetza unitatea osatzen zuten senitartekoei
begirako
laguntza
da
(lehen
mailako
ahaidetasuneko
senitartekoei
begirakoa:
bikotekidea, seme-alabak, gurasoak…).
Laguntza aitortzeko baldintzak
o

o

Heriotzagatiko laguntza
premia azaltzea.

psikologikoaren

Mutualiako
espezialistaren
psikologikoa eta agindua.

Oro har, 3.000 euroko zenbatekoko laguntzak
ematen dira (2017-1-1az geroztiko heriotzetan).
Atzerrian hil eta gorpua aberriratzeko ezohiko
gasturik gertatuz gero, modu indibidualizatuan
aztertuko da kasua.

4.3. Aurrekoen aldeko prestazioa
Kontingentzia profesionalen ondorioz (LI/GP)
hildako langilearen aitari edo/eta amari
begirako laguntza, zeinaren helburua baita
heriotzak
eragindako
gastuak
estaltzea
(notariotza, erregistroko aldaketak…).
Laguntza aitortzeko baldintzak
Ez edukitzea
eskubiderik.

aurrekoen

azterketa
Laguntzaren zenbatekoa
1.500 euro gurasoko.

aldeko

pentsio
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4.4. Ezohiko umezurztasun prestazioa
Laguntza honen bidez, kontingentzia profesionalen
ondoriozko heriotza gertatu eta babes ekonomikorik
gabe geldi daitezkeen 25 urtetik beherako
umezurtzen egoerari erantzun nahi zaio; hain zuzen
ere, bizirik gelditzen den gurasoak legez ezarritako
arrazoiak direla medio (adibidez, izatezko bikotea
dela ez egiaztatzea, banatuta egotea eta pentsio
konpensatzailea izateko eskubiderik ez edukitzea…)
alarguntasun pentsioa jasotzeko eskubiderik ez
badu
umezurtz
horiei
gerta
dakiekeen
babesgabetasun egoerari.

4.5. Hil ondoren edukitako seme
edo alabatiko ezohiko prestazioa
Laguntza ekonomiko honen helburua da
langilearen bikotekidea hura hiltzeko unean
haurdun egonez gero gertatzen den egoerari
erantzutea, egoera ekonomiko bereziki ahula
sortzen baita halako kasuetan.
Laguntza aitortzeko baldintzak
o

Laguntza aitortzeko baldintzak
o

o

Semeak
edo
alabak
ez
edukitzea
alarguntasun
pentsioa
gehiagotzeko
eskubiderik (alegia, umezurztasun pentsioa
ez igotzea alarguntasun pentsioarekin), bi
gurasoen umezurtz izateagatik.
Bizirik
dagoen
gurasoak
ez
izatea
alarguntasun pentsioa jasotzeko eskubiderik.

Laguntzaren zenbatekoa
5.000 euro seme edo alaba bakoitzeko.

o

Aita
lan-istripu
edo
gaixotasun
profesionalaren ondorioz hil eta 8
hilabeteko epearen barruan jaiotzea semea
edo alaba.
Hildako gurasoaren diru sarrerak izatea
familia unitatearen diru iturri nagusia.

Laguntzaren zenbatekoa
5.000 euro seme edo alabarentzako.

4.6. Ondorengoen edo albokoen aldeko
prestazioa
Laguntza honekin, arindu egin nahi da gizarte
larrialdiko egoera, kontingentzia profesionalen
ondoriozko heriotza bat gertatu eta babes
ekonomikorik gabe gelditzeko arriskua duten 25
urtetik gorako ondorengorik, hildakoaren anaiarrebarik edo haren familia unitateko eta
kargurako kiderik dagoen kasuetan.
Laguntza aitortzeko baldintzak
o

o

Ondorengoak (seme-alabak, bilobak) edo
albokoak
(anai-arrebak)
hildako
pertsonarekin eta haren kagura bizitzea
haren heriotzaren unean.
Ez edukitzea pentsio eskubiderik, eta ez
edukitzea diru sarrera propiorik, edo,
edukiz gero, ez izatea familia unitateko
kide bakoitzeko lanbide arteko gutxieneko
soldataren zenbatekotik gorakoak.

Laguntzaren zenbatekoa
Indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko
soldataren
zenbatekoa
halako
hiruko
dirulaguntza da.
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4.7. Mailegu edo kredituetatik
eratorritako zorrak estaltzeko laguntza

4.8. Pentsiodunentzako
laguntza ekonomikoa

Laguntza honen bidez, hildako pertsonaren
heriotzaren aurretik familia unitateak bere gain
hartutako mailegu edo kredituetatik eratorritako
zorrei aurre egiten lagundu nahi zaie zendutako
pertsonaren zuzeneko senitartekoei, betiere
oinarrizko ondasunak eskuratzeko baldin badira
mailegu edo kreditu horiek (ohiko etxebizitza
erosteko edo konpontzeko, ibilgailua erosteko,
ataria edo igogailua egokitzeko…). Hain zuzen
ere, zor horiengatiko gizarte larrialdiko egoerak
saihestu nahi dira laguntza honen bidez.

Laguntza honen xedea da lan-istripu edo
gaixotasun profesional baten ondorioz familian
gertatzen den galera ekonomikoa orekatzea.

Laguntza aitortzeko baldintzak
o

Heriotzaren aurretik formalizatutako kreditu
edo mailegu bati loturiko zorra izatea.

o

Hildako pertsonaren bizikidetza unitatearen
(lehen
mailako
ahaideen)
premia
ekonomikoa egiaztatzea, familia unitatearen
diru sarreren eta gastuen balioespenaren
bidez.

o

Eskatutako laguntzak estali beharreko zorrei
aurre egiteko baliabide aski ez dagoela
egiaztatzea, nahiz eta kobratu kontingentzia
profesionalengatiko oroharreko prezioko
beste prestazio batzuk, beste aseguru
batzuk eta heriotzaren ondorioz Batzordeak
aitortutako beste laguntza batzuk.

Laguntzaren zenbatekoa
Premia espezifiko eta eskari guztiak aztertuko
dira, eta kredituaren 12 hilerokori dagokion
laguntza emango da, gehienez ere.

heriotzagatiko

Laguntza aitortzeko baldintzak
o Alarguntasun edo umezurztasun pentsioduna
izatea.
o Ez egotea lan egoera aktiboan.
o Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia
unitatearen diru sarreren eta gastuen
balioespenaren bidez.
Laguntzaren zenbatekoa
1.500 eta 2.500 euro bitarte, pentsioaren
zenbatekoaren arabera, eta 500 euroko
osagarria, pentsiodunaren kargurako seme edo
alaba bakoitzeko.
Hildako
pertsonaren
familia
unitatean
alarguntasun edo umezurztasun pentsioa
jasotzen duen inor egonez gero, laguntza hau
kalkulatzeko pentsio bakoitzaren banakako
balioespena egingo da, baldin eta familia
unitatearen diru sarrerak eta gastuak aztertu
ondoren ondorioztatzen bada familiaren egoera
ekonomikoa eskaria egiten den datan indarrean
dagoen
gutxieneko
soldataren
% 75etik
beherakoa dela.
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4.9. Hildako pertsonen seme-alaben
heziketa gastuei aurre egiteko laguntza
Laguntza hauen xedea da lan-istripu edo
gaixotasun profesional baten ondorioz hildako
langilearen
ondorengoen
eskolatze
eta
prestakuntzatik eratorritako gastuak estaltzea.
.
Baldintzak berdin-berdinak izango dira aldi
baterako
ezintasun
egoeran
dauden
langileentzat,
pentsiodunentzat
edo/eta
ekonomikoki haien mendeko direnentzat.
Laguntza aitortzeko baldintzak
o
o

o
o

Premia ekonomikoa egiaztatzea, familia unitatearen diru sarreren eta gastuen balioespenaren
bidez.
Seme-alabak edo ondorengoak edozein hezkuntza maila ikasten aritzea (haurtzaindegitik
unibertsitate heziketara bitarte, tartean dela lanbide heziketa edo heziketa okupazionala), baldin
eta arautua bada eta zentro ofizialetan egiten bada, aprobetxamendu onarekin.
25 urtetik behera edukitzea; hala ere, adin horretatik aurrerakoen premia espezifikoak ere
aztertuko dira.
Hildako pertsonarekiko mendekotasun ekonomikoa izatea, eta, seme-alabak ez badira, ez
edukitzea beren premia ekonomikoen kargu egin den beste senitartekorik.

Laguntzaren zenbatekoa
Oro har, bekak ematen dira, eskolatze mailaren araberako zenbatekokoak (haurtzaindegia, haur
hezkuntza, lehen edo bigarren hezkuntza; batxilergoa; lanbide heziketa edo unibertsitate ikasketak).
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