GIZARTE LAGUNTZAKO PRESTAZIOEN KATALOGOAREN LABURPENA
Informazio gehigarria

Zenbatekoa

LI/LGen ondorioz (*) baja medikoan
dauden eta eguneroko bizitzako oinarrizko
jarduerak egiteko zailtasunak dituzten
pertsonentzat

Kostu osoaren
% 100eko muga

Errehabilitazioa eta suspertzea
Zentro soziosanitario edo egoitza
batean sartzeko laguntza

Garraio publikoa
Ospitaleratzeari lotutako gastuak.
Langileen (**), senideen edo
laguntzaileen joan-etorriak, egonaldia,
dietak... barne

Garraio pribatua
Mantenua eta gaua
Mantenua gaurik gabe
Ostatua

Arautu gabeko protesiak eta laguntza
teknikoak

Tratamendu medikoak edo arautu
gabeko terapiak

Lanbide-berrorientazioa eta
lanpostuaren egokitzapena

Mugikortasuneko eta jarduteko akatsak
edo mugak konpentsatu, kontrolatu,
arindu edo neutralizatzeko bereziki
egindako edozein produktu (gailuak,
ekipoa, tresnak, teknologia eta softwarea
barne)
Mutualitateko medikuek gomendatutako
eta sendatzeko tratamendu arrunten
barruan (kirola, beste terapia batzuk…)
sartu gabeko tratamenduak

Informazio gehigarria

LI/LGen ondoriozko baja iraupen luzekoa
Lanbide Heziketako ikastaroak, LI/LGren (batez bestekoa baino iraupen luzeagoa)
ondorioz lana galduz gero, prestakuntza denean edo istripuaren aurreko jarduera
profesionala egiteko eragina duten
hobetzeko edo laneratzea errazteko
ondorioak eragin dizkionean
Langile autonomoak jarduera egiten
Ezintasun iraunkor oso edo handiago gisa
duen lokalaren egokitzapena
kalifikatutako LI/LGren ondorioak

Etxez etxeko laguntza, eguneroko
bizitzako oinarrizko jarduerak
garatzeko
Etxebizitza egokitzea eta etxebizitzako
oztopoak kentzea

Ohiko etxebizitza egokitua erostea

Informazio gehigarria
Ezintasun iraunkor oso edo handiago gisa
kalifikatutako LI/LGen ondorioak
Ezintasun iraunkor absolutu edo
baliaezintasun handi gisa kalifikatutako
LI/LGen ondorioak
Jabetzan duen etxebizitza saldu behar da
(baldin badu)

Garraio-txartelen
itzulketa
0,19 €/km + bidesariak
eta aparkaleku
justifikatua
53,34 € eguneko
26,67 € eguneko
Prestazio Berezien
Batzordeak baloratu
beharrekoa
Protesiak: Kostu
osoaren % 100eko
muga
Laguntza teknikoak:
18.000 €
Kostu osoaren
% 100eko muga

Zenbatekoa

Kostu osoaren
% 100eko muga

Gehienez, 18.000 €

Zenbatekoa
Gehienez, 18.000 €
Gehienez, 18.000 €,
ordainketa osoaren
% 100eko mugarekin

Ezintasun iraunkor partzial edo goimailako gisa kalifikatutako LI/LGen
ondorioak

Ibilgailuaren egokitzapena

Gehienez, 18.000 €

Etxeko laguntza, ospitaleko altaren edo Bizikidetza-unitatean etxean laguntza
baliaezintasun
handiaren
ondoko emateko aukera duen seniderik edo
eguneroko
bizitzako
oinarrizko izatezko bikoterik ez badago
jardueretarako

20,28 €/h arte.
(astelehenetik
ostiralera), 25,35 €/h
(asteburu eta
jaiegunetan), 142,5 €
gaueko zerbitzuak

Informazioaren edo komunikazioaren Zentzumen- edo mugikortasun-muga
Gehienez, 18.000 €
garrantzitsuak dituen ezintasun iraunkorra
teknologia berrietarako sarbidea

Beste prestazio batzuk

Informazio gehigarria

Heriotza laguntza (ehorzketa-gastuak
ordaintzea
LI/LGen
ondoriozko
heriotzagatik)
Baliaezintasun handiko egoeran dauden
pertsonak zaintzeko prestakuntza
Ohiko etxebizitza mantentzeko laguntza
(alokairua edo hipoteka-maileguak
amortizatzea),
LI/LGen
ondorioz
enplegua galdu duten edo antzeko
egoera ahulean dauden langileentzat

Zenbatekoa

Gehienez 5.000 €,
Oinordetza-eskubideak dituzten
aberriratzea edo ohiz
senideentzat
kanpoko beste kasu
batzuk izan ezik
Kostu osoaren
Familia-inguruko zaintzaileentzat
% 100eko muga
Egungo diru-sarreren
Iraupen luzeko baja medikoko
eta LI/LG baino lehen
prozesuetarako (Mutualiako bajen batez
jasotakoen arteko
besteko iraupena gainditu badute), eta
diferentzialaren 12
laguntza onartzen den egunean lanik gabe hilabeteko ordainketa
edo antzeko egoera ahul batean badaude bakarra. Gehienez
650 € hilean

(*) Lan-istripua edo lanbide-gaixotasuna.
(**) Istripua izan duten langileentzat, Gizarte Segurantzako Estatu Idazkaritzaren 2009ko urriaren 21eko Ebazpenak
estaltzen ez dituen gastuetan.

Edozein laguntza jaso ahal izateko, heriotzagatiko laguntza izan ezik, beharrezkoa da istripua izan duen
pertsonaren familia-unitatearen diru-sarrerek muga hauetara ez iristea, bai egoera medikoaren bai familiaegoeraren arabera.
FAMILIA UNITATEA

Baja medikoa
(aldi baterako
ezintasuna) eta
Ezintasun
iraunkor partziala
(1,2 LGS)

Baliaezintasun
handia
(1,8 LGS)

Ezintasun
iraunkor
absolutua
(1,5 LGS)

Ezintasun
iraunkor osoa
(1,3 LGS)

1 KIDE

1.330 € hilean

1.995 € hilean

1.663 € hilean 1.441 € hilean

2 KIDE (+ 1,2 LGS)

2.660 € hilean

3.325 € hilean

2.993 € hilean 2.771 € hilean

3 KIDE (+ 1,4 LGS)

2.882 € hilean

3.547 € hilean

3.214 € hilean 2.993 € hilean

4 KIDE (+ 1,6 LGS)

3.103 € hilean

3.768 € hilean

3.436 € hilean 3.214 € hilean

5 KIDE (+ 1,8 LGS)

3.325 € hilean

3.990 € hilean

3.658 € hilean 3.436 € hilean

6 KIDE (+ 2 LGS)

3.547 € hilean

4.212 € hilean

3.879 € hilean 3.658 € hilean
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