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FISKALITATEA 

• Zerga-arlo bidezko eta progresiboa seme-alabak dituzten 
familientzat.

• Familia Errenta Estandarizatuaren sistemaren aplikazioa Euskadiko 
administrazio guztietan.

LANA ETA FAMILIA UZTARTZEA 

• Lan- eta eskola-ordutegien arrazionalizazioa eta egokitzapena.

• Lehentasuna udalekuetan seme-alaba gehiago dituzten familientzat.

HEZKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA

• Ordutegi-malgutasuna eta aisialdi zein denbora libreko eskaintza 
oporraldi edo curriculumaz kanpoko epealdi guztietan.

• Jendartea sentsibilizatu amatasun-aitatasunaren balioaren gainean, 
modu positibo eta erantzunkidean.

AISIALDIA ETA KULTURA

• Seme-alaba gehiago dituzten familientzako aukera-berdintasuna 
aisialdiaz eta kulturaz gozatzeko.

GIZARTE GAIAK ETA BESTELAKOAK

• Familia Ikuspegia foru- eta udal-araudietan.

• Seme-alabadun familiekiko udalerri inklusibo eta lagunkoiak, Fam. 
ziurtagiriaren bidez.

• Hobekuntza Kide Ugariko Tituluak emateko orduan.

ETXEBIZITZA ETA LURRA

• Azalera handiagoa eta lortzeko aukera gehiago seme-alaba gehiago 
dituzten familientzat. 

GARRAIOA

• 12 urtetik beherakoentzako doako sarrera.

• Aldi baterako eta txandakako aparkalekuak familia-egoera 
zaurgarrian daudenentzat (ikastetxeetan jaso, haurdunak...).

PROPOSAMENAK
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PROPOSAMENAK

FISKALITATEA

FORAL ESKUMENA

PFEZ:

• Zerga-oinarrian 6.000 euroko kenkaria ondorengo bakoitzeko, 
modu horretan zergaduna (kasu honetan, seme-alabak dituzten fa-
miliak) gaitasun ekonomiko erreal eta eskuragarriaren arabera zerga-
petzeko, egungo kuotaren araberako kenkarien ordez. 

Beste ZERGA batzuk: 

• Bizkaiko Toki Ogasunen Foru Araua aldatu, kide ugariko familiek 
OHZn zuten hobaria berreskuratu ahal izateko, edo hiru lurraldee-
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tan Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga (EIOZ) eta 
gainbalioa arautzen dituzten arauak, aipatu kolektiboa salbueste-
ko edo zerga % 95era murrizteko; izan ere, azalera handiagoko 
etxebizitzak behar izaten dituzte,  familia-unitateko kide-kopurua 
handitu egin dutelako, edo, arrazoi horregatik, etxebizitzan obra 
txiki bat egin edo etxebizitza osoa birgaitu behar izaten dute, etxe-
ko eremuek edukiera handiagoa izan dezaten. EIOZen desgaita-
suna duten pertsonei eskaintzen zaien edo beste arrazoi batzuen-
gatik (bero-aprobetxamendua, baserrien birgaikuntza...) ematen 
diren bezala, hala nola Gainbalioan ondorengoak, aurrekoak, “mor-
tis causa”... direla eta.

• Kide ugariko familiei tributu-zorren geroratzeak/zatikatzeak 
erraztea, bermeak aurkezteko mugak igoz zein epeak luzatuz. 
 

• Familia-errenta sistema estandarizatua, REE (154/2012 Dekretua, 
uztailaren 24koa), aplikatzea, familia-errenta kideen eta familiaren 
osaeraren arabera hainbanatzen dueña, familiei laguntzeko 
laguntza edo zerbitzuetan, baldin eta horiek eskuratzeko 
baldintza edo prestazio horren kopuruaren irizpidea familia-
unitatearen errentak baldintzatzen badu. Horrela, lurraldeen 
arteko konparaziozko bidegabekeriak saihestuko lirateke, baita 
udalerrien artekoak ere, gehikortasun eta ekitate justua lortuz.

• % 2,5eko zerga-tasa murriztuaren aplikazioa berreskuratzea 
Ondare Eskualdaketen gaineko Zergan, kide ugariko familiako 
kide erosleak udalerri berean kokatutako aurreko ohiko etxebizitza 
18 hilabeteko epean saltzen badu.

UDAL ESKUMENA  

• Udalaren zergetan (OHZ, EIOZ, TMIZ, gainbalioa,...) hobariak 
ezartzea, kasu gehienetan kide ugariko familiak zehatzen baitira.

Egun, Euskadiko udalen % 39an aplikatzen da OHZ eta TMIZren 
hobaria. Dena den, irizpide unibertsalak ezberdinak izaten dira, 
kide ugariko familientzat eskuratzeko zaila egiten duten errenta 
edo katastro-balioaren araberakoak, eta irizpide bateratu eta ho-
mogeneorik gabeak.

 

UDALAK OHZ hobaria TMIZ hobaria

ÁLAVA/ARABA (51) 25 24

BIZKAIA (112) _* 44

GIPUZKOA (87) 72 30

*Bizkaian ez da OHZren hobaririk, Foru Aldundiaren erabaki baten ondorioz; neurri hori 
aplikatzen zuten 77 udalek bertan behera utzi behar izan zuten neurri hori.

• Hobaria eman tasetan eta prezio publikoetan (ura, kirol-instala-
zioak, musika eskolak eta udaleko beste ekintza batzuk). Orain-
dik udalerri askotan ez dituzte hobari horiek eskaintzen, beste 
batzuek kendu egin dituzte eta uraren tasaren kasuan, udalerri 
batzuetan zehatzen gaituzte, kontsumo-tarteen arabera aplika-
tuta tarifa.
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UDAL ESKUMENA

• Udal promozioetan azalera handiagoko etxebizitza kupo bat gordetzea 
eta eraikitzea (90 m2 baino gehiago) kide ugariko familientzat, 
ezaugarri horiek betetzen dituzten eskatzaile ehunekoaren arabera.

• Kontuan hartu familia-ikuspegia, hots, familia-unitateko ki-
de-kopurua, udal-sustapen publikoetarako edo sektore pribatuarekin 
itunduetarako oinarriak ezartzeko orduan, dela etxebizitza eskura-
tu ahal izateko baldintzak ezartzeko, dela etxebizitzak diseinatzeko, 
dela haiek, garajea edota ganbara/trastelekua esleitzeko.

• Udalak hutsik dituen etxebizitza handiak ematea, alokatzeko edo 
erosteko, kide ugariko familien kolektiboari. 

• Industrialdeetan lurra erreserbatzea aztertu hezkuntza-ekipamendu 
eta jantokiak eraikitzeko, bertako langileek lana, familia eta bizitza 
pertsonala uztartzea erraztuko du eta.

ETXEBIZITZA ETA LURRA

GARRAIOA

FORAL ESKUMENA

• Hiri barruko zein herri arteko garraioaren doakotasuna umeak 12 
urte bete arte, adin horretan autonomoak izan daiteke eta.

• Landa-inguruneetako garraio publikoa indartzea, maiztasun nahikoa 
ez badago, ingurune horiek hustu egingo baitira, Araba eta Bizkaiko 
zenbait gunetan gertatzen den bezala. 

• Hiru lurraldeetan ikasketak egiteko 20 km baino gehiago mugitu 
behar diren goi-mailako edo unibertsitateko ikasleei % 50eko diru-
laguntza ematea, elkarren arteko konparaziozko bidegabekeriak 
saihestuta.

UDAL ESKUMENA 

• Garraio publikoa (autobusa, trena, tranbia edo funikularra) egokitzea, 
haurren orgatxoak uzteko nahikoa toki erreserbatuz. Horrez gain, se-
gurtasun sistema sinpleak jartzea orgatxoak lotzeko, horiek arinak 
izanik ibilbidea ez dadin atzeratu.

• Hezkuntza-zentroetatik hurbil zama-lanetarako aparkalekuak 
gaitzea edota partekatzea seme-alabak bertan utzi behar dituzten 
familientzat, zentroetako ohiko ordutegietan eta denbora-epe jakin 
batean. 

• Haurdunaldiaren hogeigarren astetik aurrera haurdun dauden 
emakumeentzat aparkaleku plaza batzuk gordetzea, bide publikoan 
eta aparkaleku publikoetan, udalak aldi baterako igorritako akredi-
tazioaren eta medikuaren ziurtagiriaren bidez, eta neurria 0 eta 0+ 
taldeko haurrentzat ere zabaltzea. Modu horretan, amatasuna susta-
tu eta ahaldundu egingo da, eta gizarterako kontu positibo gisa eta 
amekiko errespetua sendotu.
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LANA ETA FAMILIA UZTARTZEA

FORAL-UDAL ESKUMENA

• Zerga pizgarriak eta aitorpen publikoa ematea lana eta familia 
uztartzea sustatzen duten enpresei: kide ugariko familietako amak 
edo aitak eta semeak edo alabak langabetuak kontratatuta; haien 
lanorduak erregulatuta, eskola ordutegiei ahalik eta gehien egoki-
tuz, gurasoek seme-alabei behar beste denbora eskaini ahal izate-
ko. 

• Lan-batzordeak eratzea Zerbitzu Sozialen edo gizon eta emaku-
meen arteko Berdintasunerako Zerbitzuen udaleko Lurralde/Sail 
Kontseiluen barnean edo Gizarte Elkarrizketako Mahaia. Lana 
eta familia uztartze arloan aurreratzeko (ordutegiak arrazionali-
zatzea, kontzientziazio eta sentsibilizazio programak, zerbitzuak 
koordinatzea eta abar).

• Deskontuak eta % 5eko erreserba-kupoa eskaintzea kide ugari-
ko familientzat, hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrentzako 
(minusbaliatuak, egokitzapen sozial arazoak edo soziofamiliarrak 
dituztenak) kupoaren modukoa, aldundiek eta udalek antolatzen 
dituzten udalekuetan , familia horiek beren seme-alaben esko-
la-oporraldietan lana eta familia bateratzeko dituzten zailtasunak 
direla-eta.

• Udalekuak sustatzea oporraldi guztietan , seme-alabak dituzten 
familien beharrei erantzuteko.

• Doako ludoteka zerbitzua eskolaz kanpoko ordutegian eta aste-
buruetan adin txikiko seme-alabak dituzten familientzat, lana, fa-
milia eta bizitza pertsonala hobeto uztartzeko.

HEZKUNTZA ETA 
SENTSABILIZAZIOA

UDAL ESKUMENA

• Udalaren Haur Eskoletara egokitzeko aldiak malgutzea, haur bakoit-
zaren berezitasunei egokituta, eta matrikulaz salbuestea eta kuo-
tetan hobariak aplikatzea kide ugariko familiei eta zentroan bertan 
ikasten duten neba-arrebei.

• Ikastetxeetan aisialdirako ekintzak sustatzea oporraldietan, ordute-
giak familien beharrei egokiturik (ikasturteko ordutegi bera, adibidez), 
lana eta familia ahalik eta egokien uztartzeko.  

Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legaren 19. eta 20. artikuluek 
ezartzen dutenaren arabera:

19. artikulua Familiei hezkuntzaren arloan laguntzeko berariazko neurriak.
d) Bestelako laguntza-neurri osagarriak ere hartuko dira, curriculumetik aparte, aurrez 
ezarritako ordutegi eta egutegiko arretaren osagarri, gizonek zein emakumeek norbe-
raren bizitza, familia eta lana uztartu ahal izateko.

20. artikulua Familiei kultura-, kirol-, aisialdi-arloetan laguntzeko berariazko neurriak. 
e) Ikastetxeak oporretan direnerako, astialdi- eta aisia-jardueren antolaketa bultzatzea, 
norberaren bizitza, familia eta lana uztartzen laguntzeko zerbitzu gisa, familien beha-
rren arabera.
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EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN PROPOSAMENAK

• Ikasketa-gela eta liburutegi publikoak irekitzea eta ordutegiak 
luzatzea, astegunetan zein asteburuetan, etengabeko ordutegiekin, 
ikasleei errendimendu akademiko hobea ahalbidetzeko, azterketa 
garaietan, batik bat.

• Informazio, aholkularitza eta laguntza programa publikoak 
bultzatzea seme-alabak dituzten familiei, sentsibilizazio kanpainak 
familia politika oinarritu behar den funtsezko balioen inguruan. 

AISIALDIA ETA KULTURA

GIZARTE-GAIAK ETA 
BESTELAKOAK

FORAL-UDAL ESKUMENA

• Aukera berdintasuna ematea kide ugariko familiei beren kultura eta 
ohiturekin atsegin hartzeko, horretarako, hori sustatzen duten guneei 
eta ekintzei diru-laguntzak eman behar zaizkie: aterpetxeak, mu-
seoak, hizkuntza eskolak, kultura obrak, ...

• Maila publikoan edo finantzaketa publikoaren bitartez antolatzen di-
ren..., kultura, gizarte, hezkuntza eta kirol ekintzen gonbidapenak 
zozketa kide ugariko familien elkarteei, haiek bazkideen artean bana 
ditzaten.

FORAL-UDAL ESKUMENA

• Hitzarmen edo diru-laguntza izendunak jasotzeko aukera eta bide 
berriak irekitzea, baita aurrekontu-partida handiagoa zuzentzea ere, 
familia-eremuari eta, hortaz, bere elkarteei bideratutako jarduera, 
proiektu edo zerbitzuetan (udalekuak antolatzea, berrikuntza, guraso-
tasun positiboari buruzko prestakuntza, …).

• Familia-ikuspegia aintzat hartzea FAMILIA-INPAKTUARI buruzko 
azterketen bitartez, familiarengan ondorioak (jendartea, hezkuntza, 
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etxebizitza eta abar) dituzten foru- eta toki-araudiak, lehiaketak eta 
oinarri publikoak onartzeko prozesuan, Familiaren Behatokiaren egin-
kizunetatik eratorrita eta Kide Ugariko Familiak Babesteko 40/2003 
Legearen 10. Xedapen Gehigarriak ezartzen duenaren arabera.

FORAL ESKUMENA

• Hiru aldundien irizpideak hobetzea eta bateratzea Kide Ugariko Fa-
milia Titulua ematean, batetik, modu telematikoan kudeaketa eta in-
teroperabilitatea minimizatzeko (bestelako administrazioek dauzka-
ten agiriak aurkeztea saihesteko); bestetik, zaintza partekatua duten 
banantze edo dibortzioek eragindako egoerak ere hobetzeko, modu 
horretan bi gurasoek tituluari eustea ahalbidetzeko. Bestalde, alferri-
kako banako titulu edo txartelen berriztapena saihestea, kide ugariko 
familia-egoera azken seme edo alabaraino hedatu dela eta, baita ka-
tegoria bereziari eustea ere.

UDAL ESKUMENA 

• Euskadiko udalerriek Fam ziurtagiria eskuratzea: Hirukidek sortutako 
ziurtagiria da, euren eskumenen artean seme-alabak dituzten fami-
lien aldeko neurri, zerbitzu eta laguntzak eskaintzen dituzten udale-
rriei ematen zaiena, eta familia horiekiko inklusiboa eta adiskidetsua 
dela adierazten duena.  

EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN PROPOSAMENAK
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Konpromisoa eskatzen dugu foru eta toki administrazioetan seme-ala-
bak dituzten familien baldintzak hobetzeko neurriak aplika daitezen.

Konpromisoa honela zehaztuko litzateke:

• Aldian behingo batzarrak izatea elkarteak alderdiaren organoekin 
familia politikak garatzeaz arduratzen dira hauek-, familien beharren 
jarraipen egoki bat egiteko eta lurralde eta toki mailan adosturiko 
neurriak ezartzeko.

• Kide ugariko familien elkarteen presentzia kontseilu, foro eta 
batzordeetan, proposamenak edo eskaerak egiteko beharrezko 
tresna gisa, familia orokorrean eta bereziki kide ugariko familien 
errealitatea ezagut dezaten.

• Dokumentu honetan eskatutako neurrien betetze homogeneoa, lu-
rralde eta udalerri desberdinetan aplikatu daitezen, horrela, bidega-
beko konparazioak saihesteko.

ALDERDIAREN 
KONPROMISO 
POLITIKOAK
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