
SISTEMA
Sistema honek familia-errenta kide-kopuruaren eta eraketaren arabera
haztatzen du. 

FAMILIA ERRENTA ESTANDARIZATZEKO



•  2012an familia-errenta estandarizatuari buruzko (aurrerantzean FEE) uztailaren 24ko 
154/2012 DEKRETUA onartu zen familia-politiken esparruaren baitan. Haren onar-
penaren bitartez, familia bakoitzak dituen baliabideak hobeto zenbatestea lortu zen, 
familia-unitate bakoitzaren eraketa eta kargak kontuan hartuta. 2015ean, mar-
txoaren 17ko 32/2015 DEKRETUAK aurreko dekretua  aldatu zuen arinki. 

•  Sistema honek familia-errenta kide-kopuruaren eta eraketaren arabera haztatzen 
du (gurasobakartasuna, seme-alaba kopurua, desgaitasuna, etab.).

•  Familiei laguntzeko laguntza edo zerbitzuetan ezartzen da, zeintzuetan zerbitzu-
rako sarbide-baldintzak edo zerbitzuaren zenbatekoaren irizpideak familia-unita-
tearen errentaren araberakoak diren. 

•  Modu horretan bilatzen dena da  hiru kideko familia bati eta bost edo zazpi kideko 
bati errentagatiko sarbide-muga berak ezartzean ematen den bidegabekeria 
konpontzea.
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FEE kalkulatzeko eragiketa hau egin behar da: familia-errenta (zer-
ga-oinarri orokorraren eta PFEZren aurrezpenaren zerga oinarriaren 
batura) zati familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientea. 

Coeficiente de equivalencia:

NOLA KALKULATU

Bi seme-alaba (desgaitasunik gabe) duen bikoteak 
2,1eko baliokidetasun-koefizientea izango du. 

Haien familia-errenta 40.000 eurokoa izango balitz, 
errenta-muga duen laguntza edo hobari bati begira, FEE 
sistemarekin haien errenta 19.048 euroan ezarriko 
litzateke.

1. ADIBIDEA

Lau seme-alaba (desgaitasunik gabe) duen bikoteak 
2,7ko baliokidetasun-koefizientea izango du.

Haien familia-errenta 40.000 eurokoa izango balitz, 
errenta-muga duen laguntza edo hobari bati begira, FEE 
sistemarekin haien errenta 14.815 euroan ezarriko 
litzateke.

2. ADIBIDEA

Disgaitasuna duen seme-alaba duen eskatzaileak 
1,9ko baliokidetasun-koefizientea izango du. 

Bere familia-errenta 30.000 eurokoa izango balitz, FEE 
sistemarekin bere errenta 15.790 euroan ezarriko 
litzateke.

3. ADIBIDEA

Bi gurasoko
familia-unitatea 1,0

1,0 0,5 0,3 0,3

Ezkontidea edo
izatezko bikotekidea 0,5

Familia-unitateko
seme-alaba bakoitza 0,3

Desgaitasuna duen
familia-unitateko kidea

(%33ko edo
gehiagoko desgaitasuna)

0,3

Ezkontiderik edo
bikotekiderik gabekoa 1,3

Genero-indarkeriaren
biktima

1,3

+ + + = 2,1

= 1,9

= 2,71,0 0,5 0,3 0,3+ +

1,3 0,3 0,3+ +

+ 0,3 0,3+ +
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FEE sistema hau aplikatu beharko litzateke haietarako sarbidea izateko familia-errentaren 
maila kontuan hartzen den laguntza, hobari edo zerbitzu publikoetan Euskadiko familia 
guztiek irizpide berak izan ditzaten honakoak ematen diren kasuetan: 

• Gehienezko muga bakarra zerbitzu, laguntza eta hobari hauetarako 

sarbidea izateko.

•   Familia-errentaren araberako zerbitzuak edo laguntzak. 

SARBIDE-IRIZPIDEAK
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Udalak

Hobariak zerga, tasa edo prezio publikoetan (OHZ, TMIZ,  EIOZ, 
Gainbalioa edo musika- edo dantza-eskola, kirol-instalazio eta abarre-
ko matrikulak edo kuotak). 

Jadanik erabiltzen hasia da ondokoetan:

Adibideak:

•  Udalak: 2016tik hobariak OHZn, eskola- eta kirol-materiale-
rako laguntzak… 

• Eusko Jaurlaritza: ardurapeko seme-alabengatiko laguntzak, 
lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak eta haur-esko-
letako kuotak. 

Aldundiak

Eusko Jaurlaritza

Kultura eta Gazteria: hobariak eta sarbidea udaleku eta kanpaldi 
eta bestelakoetan.  
Gizarte Gaiak: sarbidea eta laguntzak desgaitasun, menpekota-
sun eta abarrengatik.   
Garraioa eta mugikortasuna: unibertsitate-garraiorako eta aba-
rrerako laguntzak.

Etxebizitza: etxebizitza publikoa eskuratzeko, birgaikuntzak 
egiteko laguntzak eta abarretarako baldintza ekonomikoak. 
Osasuna: botiken edo familiaren diru-sarreren araberako beste-
lako zerbitzu medikuen koordainketa. 
Hezkuntza: unibertsitateko eta bestelako diru-laguntzak, ikaste-
txe publiko eta itunduetako ikasleen onarpen-irizpideak, etab. 
Enplegua eta Gizarte Politikak: DSBE, enplegu-politikak… 

ERABILERA

4

SISTEMA
FAMILIA ERRENTA ESTANDARIZATZEKO


