
ERDITZEKO UNEA 

Edozein kasutan, umea jaiotzean ALTA eskatu behar da amatasun  
litzentzia hasteko. (umea jaio eta egun batzuk beranduago egin daiteke, 

umea jaio bezperako datarekin).

Eusko Jaurlaritzako prebentzio 
zerbitzutik. Informatiboa.

Gizarte Segurantzatik, medikuak 
alta hartzera behartu zaitzake.

Delegaritzako prebentzio zerbitzutik tramitatzen da.
Mutualiatik lanpostuaren azterketa egingo da, 

prozesuak aste batzuk iraungo ditu eta bitartean ezin 
da osakidetzatik bajarik hartu.

Lortuz gero, %100a kobratuko da.
Ez dago inspekziorik.

Osakidetzatik baja hartuz gero, 
familiako medikuak ematen du, 

“gaixotasun arrunta” gisa aitortzen 
da. %100a kobratuko da. 

Inspekzioak egon daitezke

Haurdun dagoen emakumeak lanean aritzeko arazoak izanez gero.

Baja Mutuatik.
Haurdunaldi ona baina lanpostu

 kaltegarria.

Baja Gizarte Segurantzatik.
Haurdunaldian arazoak 

edo haurdunaldi arriskutsua.

Inspekzioak

Kontratupean egotea umea jaiotzen den egunean.

Kontratupean egonda, gizarte segurantzatik medikuaren bajan egon 
eta hau ez etetea umea jaoiotzen den egunerarte.

Bajan egonda kontratua amaitzen bada gizarte segurantzatik bajan 
jarraitzea eskatu behar da, eta horrela mantendu umea jaio arte.

Umea jaiotzen den egunean Langabezitik kobratzen egotea.

Mutuatik bajan bazaude, kontuz kontratua bukatu aurretik gizarte 
segurantzako medikuarekin hartu behar da baja.

18 asteko baimena kobratzeko eskubidea lortzeko aukerak.

HAURDUNALDIA



BAIMENA ETA EDOSKITZEA AMAITU ETA GERO

Ordezkoak

Jaiotako ume bakoitzagatik egunean ordu bat. 
Ordubete hartu daiteke edo ordu erdiko bi zati.

Baimenaldi osoa bukatu eta gero edo 
nahitaezko zatia amaitutakoan hartu daiteke.

Metatu gabe Metatuta

18 asteko baimena bukatu ondoren.

Baimena bukatzen denetik haurrak 
urtebete egin arte egongo diren 

lanegunen arabera kalkulatzen da.

Edoskitzea. Jaiotako ume  
bakoitzagatik egunean  

ordu bat, urtebete  
izan arte.

Umeen zaintzarako 
lanaldia murriztu daiteke. 

1/3 edo 1/ 2 murriztu.

Fiktizioki egiten dira ordezkapenak. 
Puntuak gehitzen dira.

Behin bakarrik eskatu ahal da ume 
bakoitzagatik. Gehienez ere haurra 

3 urte bete arte.

Kontratupeko egunetan puntuak 
gehitzen dira, nahiz eta lanera ez joan.

Eskubide indibiduala, 
intrasferiblea.

Lanera itzuli.

6. astetik aurrera lana eskainiz gero.

Eszedentzia edo aldi baterako etetea.

EDOSKITZEA



Hobetutako zatia: 
Borondatezko zatia amaitutakoan hartu behar da, jarraian eta etenik gabe.

Salbuespena: jarraian hartzeko derrigortasun horretatik salbuetsita daude kontratu amaiera jakin bat dutenak. 
Horiek hurrengo izendapenean edo kontratua hasitakoan berehala jarraituko dute baimenarekin agortu arte 
(haurrak 12 hilabete bete aurretik).

Nahitaezko zatia: Haurra jaiotzen den egunetik edo adopzioa, adopzio aurretiko zaintza edo harrera 
eratzeko erabaki judiziala ematen denetik gozatuko da, etenik gabe.

Baimen hauek instrasferibleak dira.

Ama 
biologikoa

Ama biologiko, adoptatzaile, zaintzaile 
edo harrerakoa ez den gurasoa. Nola hartu behar dira asteak?

2019/09/01tik 2020 2021
Nahitaezko zatia  6 aste 2 aste 4 aste 6 aste Etenik gabe. Umea jaio eta jarraian

Borondatezko zatia 10 aste 6 aste 8 aste 10 aste Etenik gabe edo zatika (salbuespen bat dago)

Hobetutako zatia 2 aste 10 aste 6 aste 2 aste Etenik gabe (salbuespenak daude)

Borondatezko zatia. Bi modutan hartu 
daiteke: etenik gabe edo zatika.

1. Etenik gabe, aste guztiak jarraian.

•  Derrigorrean etenik gabe izango da bi kasu 
hauetan:

> Bi gurasoetako batek lanik egiten ez badu.

> Adopzio, zaintza edo harreretan haurra 12 
hilabetetik gorakoa denean.

2. Zatika hartzen bada asteka hartu behar da 
haurrak 12 hilabete bete arte.

• Ama biologikoak: nahi duenean.

• Beste gurasoak: 
> Ama biologikoaren nahitaezko 6 asteak 
eta gero, edo

> Ama biologikoaren edo beste adoptatzaile/
zaintzailearen baimena (aste guztiak, 
nahitaezkoak+borondatezkoak+hobetutakoari 
dagozkionak) amaitu eta gero.

> Ama biologikoak edo adoptatzaile/zaintzaile/
harrerako gurasoak edoskitze metatua eskatuko balu, 
hau bukatu eta gero hasiko da gainerako borondatezko 
zatiari dagokion baimen-asteen kontaketa.

Baimena zatika hartzen denean aste osoak hartuko 
dira eta zati bakoitza hartzeko aurreabisu 
errebokaezina egin beharko da gutxienez 15 lanegun 
lehenago. Sektore bakoitzean eskaerak helarazteko 
helbide elektronikoa ezarriko da.

Aldaketa egikaritzeko beharrezko garapen 
informatikoa egiten ez den bitartean, baimena zatika 
hartuz gero, ordainketa aste guztiak agortutakoan 
gauzatuko da.

GURASOTASUN BAIMENAK

Ama biologikoaren* jaiotzagatiko baimena; adopzioa, adopzio aurreko zaintza, edo 
harrera aldi baterako zein iraunkorragatiko baimena; eta ama biologikoa ez den 
gurasoaren seme-alabaren jaiotza, adopzio aurreko zaintza, harrera edo adopzioagatiko 
baimena.

18 asteko baimena hartzeko eskubidea izango dute. 2 aste gehiago haur gehigarri 
bakoitzeko eta 2 aste gehiago umeak desgaitasunen bat izanez gero.

   STEILASen legeak baliatutako Ama Biologikoa terminoa 
erabili badugu ere, errealitatea kontzeptuak jasotzen duen 
esanahia baino askoz ere zabalagoa dela ulertzen dugu.


