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KIDE UGARIKO FAMILIA ZARETE?
KATEGORIA OROKORRA

KATEGORIA BEREZIA
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KIDE UGARIKO FAMILIA TITULUA INDARREAN:  AZKEN SEME EDO ALABA ARTE 
(21 urte betetzen dituenean, ikasteari uzten badio, edo 26, ikasten jarraitzen badu)
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[ * Urtean 42 € besterik ez familiako ]
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jarduera eta 
zerbitzu ugariak
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ZERBITZUAK ETA JARDUERAK

Deskontu pribatuak Euskadi osoko 1.200 erakunde edo dendatan 
baino gehiagotan.

Elkartasuna boluntario bezala zuen denbora eskaini nahi baduzue 
edo premia-egoera baduzue, elkartearekin harremanetan jar zaitezkete. 
Eta enplegua, haurren materiala, ibilgailu bat, etab. bilatzen edo eskaintzen 
badituzue, familia bazkideen arteko ESKARI-ESKAINTZA zerbitzua dugu.

Hirukide elkarteak 24 urte baino gehiago daramatza oro har seme-
alabak dituzten familien eta bereziki kide ugarikoen alde lanean. Hiru 
lurraldeetan dago, eta bere gizarte-masa 8.300 familia ingurukoa da 
(49.800 pertsona inguru).

Prestakuntza gurasotasun positiboari buruzko hitzaldien eta 
familientzat interesgarriak diren gaiei buruzko kongresuen bidez, zeinak 
jendarte osoari eskaintzen zaizkien.

Aholkularitza integral etengabea kide ugariko familiei 
dagozkien laguntzen, eskubideen, abantailen, baliabideen eta alegazioen 
gainean.  

Eragin politiko eta soziala bozeramaileak eta solaskideak 
izatea administrazio publikoen, alderdi politikoen eta gizarte -eragileen 
aurrean, seme-alabak dituzten familiekin gizarte adiskidetsuagoa eta 
inklusiboagoa lortzeko.

Aisialdiko jarduerak, lehiaketak, zozketak, familia-aisialdiko 
irteerak beste familia batzuekin esperientziak partekatzeko.

Doako bizi-segurua edozein gurasoren heriotzagatik edo ezintasun 
iraunkor absolutuagatik.

Hirugazte prestakuntza eta enplegua, aisia-, kultura- eta 
boluntariotza-jarduerak, lehiaketak eta zozketak,bai eta 15-25 urte 
bitarteko gazteentzako berariazko deskontuak ere.

+++



DESKONTUAK%

Ezagut itzazue gure gidan eta 
webgunean dauden deskontuak, 
1.200 baino gehiago
www.hirukide.com

Txartel PERTSONAL eta 
BESTERENEZINA, HIRUDENDETAN 
(gure Deskontu-planari atxikitako 
erakunde edo dendak) aurkeztu 
beharrekoa.

BAZKIDE-TXARTELA
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ZUZENEKO LAGUNTZAK 

ESTATU-MAILAN 
Haurrengatiko osagarri berria 

0tik 3 urtera: 115 €/hileko.
>= 3tik 6 urtera: 80,50 €/hileko.
>= 6tik 18 urtera: 57,50 €/hileko.

(Errenta eta ondareari lotuta. Eskaera 
Lanbiden).

Erditze, adopzio edo harrera   
anizkoitzerako laguntza 

Jaiotza edo adopzio anizkoitza 
(Ordainketa bakarra)

2 seme-alaba: 4 aldiz LGS hilean.
3 seme-alaba: 8 aldiz LGS hilean.
4 seme-alaba: 12 aldiz LGS hilean.

Laguntza berezia
(Ordainketa bakarra mutualistentzat baino ez)

HEZKUNTZA
AUTONOMIKOA
Ikastetxeetan eta haurreskoletan 
ikasleak onartzeko irizpideak

Kategoria orokorra: puntu 
gehigarri 1.

Kategoria berezia: 1,5 puntu 
gehigarri.

Tasak edo Prezio Publikoak 
Matrikulazio- eta azterketa-eskubideak, 
titulu eta diploma akademikoak, 
irakaskuntzakoak eta profesionalak 
eta abar ematea, betiere ofizialak eta 
publikoak badira.

Kategoria orokorra: % 50 desk. 

Kategoria berezia: salbuetsia. 

Unibertsitate pribatuak EAEn 
Unibertsitate publikoko fakultate baten 
jasoko litzatekeen kenkari berdintsua 
(Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-
erabilgarritasunaren arabera).

Beka unibertsitarioak eta   
ez-unibertsitarioak    
Familiaren errenta tarteetan, kenketa bat 
dago familia etxean bizi den anai-arreba 
bakoitzeko, eskatzailea barne.

AUTONOMIKOA 
Seme-alabak dituzten familientzako laguntzak 
(2023/01/01era atzeraeraginezkoa) 

0 eta 3 urte bitarteko seme-alaba oro: 200 € hilean.
3 eta 7 urte bitarteko hirugarren edo hurrengo 
seme-alaba oro: 100 € hilean.

(Desgaitasuna/Mendekotasuna: laguntzen 
zenbatekoa bikoiztu egiten da).

Erditze anizkoitza, adopzio nazional anizkoitza eta 
nazioarteko adopzioa  
(Ordainketa bakarra)

Nazionala
2.000 € x (aldibereko seme-alaba kopurua – 1) x 
FEEren koefizientea*

Nazioartekoa

Soila
2.000 € x FEEren koefizientea*

Anizkoitza
2.000 € (lehen haurrari dagozkionak) + 1.500 € 
(hurrengo bakoitzagatik) x FEEren koefizientea*

LAGUNTZA PUBLIKOAK familia ugariei

(Kotizazio-oinarria gertakari eragilearen 
egunean x 42 egun / 365 egun) x 
(Aldibereko adingabeen kopurua – 1)

unib. / Ez-unib.

Kat. orokorreko kenkaria 525 €

Kat. bereziko kenkaria 800 €

€



ETXEBIZITZA
AUTONOMIKOA

BOE-en zozketetan parte hartzeko aukera, pertsonako 15m2-tik beherako 
ratioko etxebizitza jabetzan edo alokairuan edukiz gero.

Nahitaezkoa da Kide Ugariko Familia Titulua indarrean edukitzea

  
KONTZILIAZIOA  
ESTATU-MAILAN 
Zaintzaileen kontratazioa   
% 45eko hobaria adingabeak zaintzeko 
Gizarte Segurantzako kuotetan (errenta 
eta ondarearen arabera 2023ko 
apirilaren 1etik aurrera). 

AUTONOMIKOA
Zaintzaileen kontratazioa  
14 urtetik beherako seme-alabak dituen 
edozein familia (kide ugariko familien 
kasuan, estatumailako laguntzarekin 
osatzen da). 

FEE HOBARIA

=< 20.000 € % 100 

> 20.000 € y =< 50.000 € % 75 

> 50.000 € % 25 

Eszedentzia 
Aldiak

ZAINKETA
MOTA

GUTXIENEKO 
ALDIA

GEHIENEKO ALDIA

Seme-alaba 
< 3 urte

59 egun 

(salbuespenekin)

900 egun/seme-alaba

2.190 egun/familia-
bizitza osorako

Mendekotasuna 
duen senidea

emakumea: 365 egun

gizona: 730 egun

Fam. osasun-
egoera oso larrian

emakumea: 180 egun

gizona: 360 egun

Zenbatekoak

FEE*

SEME-ALABA 
< 3 URTE/ 

MENDEKOTASUNA  
DUEN SENIDEA

FAM. OSASUN-
EGOERA OSO 

LARRIAN

=< 20.000 € 4.550 € 2.244 €

> 20.000 € 3.824,60 € 1.885 €

Lanaldi murrizketa
Aldiak

ZAINKETA MOTA
GUTXIENEKO 

ALDIA
GEHIENEKO ALDIA

Seme-alaba 
< 12 urte

59 egun 

(salbuespenekin)

2.700 egun/seme-alaba 
7.800 egun/familia-bizitza osorako

Mendekotasuna 
duen senidea MUGARIK GABE

Fam. osasun-
egoera oso larrian

emakumea: 180 egun
gizona: 360 egun

Zenbatekoak

FEE* ZAINKETA MOTA ZENBATEKOA

=< 20.000 €

Seme-alaba < 12 urte 
Mendekotasuna duen senidea 3.640 €

Fam. osasun-egoera oso larrian 3.588 €

> 20.000 €
Seme-alaba < 12 urte 

Mendekotasuna duen senidea 3.060,20 €

Fam. osasun-egoera oso larrian 3.018,60 €

=< 20.000 €

Seme-alaba < 12 urte 
Mendekotasuna duen senidea 3.250 €

Fam. osasun-egoera oso larrian 3.203,20 €

> 20.000 €
Seme-alaba < 12 urte 

Mendekotasuna duen senidea 2.782 €

Fam. osasun-egoera oso larrian 2.743 €

=< 20.000 €

Seme-alaba < 12 urte 
Mendekotasuna duen senidea 2.860 €

Fam. osasun-egoera oso larrian 2.821 €

> 20.000 €
Seme-alaba < 12 urte 

Mendekotasuna duen senidea 2.364,70 €

Fam. osasun-egoera oso larrian   2.332,20 €

Urteko gehienezko zenbatekoa, gutxi gorabehera, lanaldi osorako. 
Lanaldi laburragoa bada, proportzioan murriztuko da.

Lanaldi murrizketa (%):

>= % 45 >= % 40  y < % 45 >= % 33  y < % 40 

*Kalkulatu familia-errenta estandarizatua, FEE:  www.hirukide.comFEE



LAGUNTZA PUBLIKOAK familia ugariei

ZERGAK
ESTATU-MAILAN
Matrikulazio-zerga   
% 50ko deskontua ibilgailu berria 
erosteagatik.

FORU-MAILAN
PFEZ

Etxebizitza erosteagatiko kenkaria
Kenkaria % 23ko inbertsioa + finantzaketa (interesak)

Muga

 Araba 1.955 €

Etxebizitza         
< 4.000 

biztanleko 
udalerrian: 
2.346 €

Bizkaia 1.955 €

Gipuzkoa

2012/01/01 
aurretik 
erositako 

etxebizitza: 
2.760 €

2012/01/01etik 
aurrera 

erositako 
etxebizitza: 
1.955 €

Etxebizitza alokatzeagatiko kenkaria 
Kenkaria % 25 

Muga
 Araba
Bizkaia

Gipuzkoa
2.000 €

Ondare-eskualdaketen gaineko Zerga  
% 2,5 bigarren eskuko ohiko etxebizitza 
askea erosteagatik, etxearen neurria alde 
batera utzita. Araba/Álava-n ezin da beste 
etxebizitzarik izan udalerri berean % 25-an 
baino gehiago. Bizkaian eta Gipuzkoan, tasa 
murriztu hori behin bakarrik aplikatu ahal 
izango da, baina Araban aldiz, beti.

UDALERRI-MAILAN
OHZ, Ibilgailuen Zerga, Udal Tasa 
eta Prezio Publikoak (ura, kirol-
instalazioak, musika-eskolak…): 
kontsultatu hobariak zuen udaletxean.  

GARRAIOA
ESTATU-, FORU- ETA UDALERRI-MAILAN 
Errepide, trenbide eta itsaso bidezko garraioa 
(hiri barrukoa eta hiri artekoa), deskontuak 
edozein txartel-motatan pila daitezkeelarik:

Kategoria orokorra: % 20ko desk.

Kategoria berezia: % 50eko desk.

Gipuzkoan, errepide bidezko garraioan, Mugi txartelarekin:

Kategoria orokorra: % 25eko gehigarria 
birkargatzean.  

Kategoria berezia: % 100eko 
gehigarria birkargatzean.

Aireko garraioa: hegaldi erregularretan 
eta estatuko lurralde barruan.

Kategoria orokorra: % 5eko desk.

Kategoria berezia: % 10eko desk. 

€



ENERGIA

Elektrizitateko Bonu Soziala 2023. urtean: % 65ko deskontua kontsumitzaile 
Txikiarentzako Borondatezko Prezioaren gainean, kontrataturiko potentzia 10 
kilowattekoa edo txikiagoa izanez gero, eta % 80ko deskontua urteko errenta 
<2xOAEAP, 14 ordainsarikoa, duten kide ugariko familientzat, urtean 4.761 kilowatt-
ordura bitarte kasu bietan.

Gizarte Bonu Termikoa 2022 (2023. urtean): ordainketa bakarra 40 eta 375 € 
bitartean, etxebizitza zein klima-eremutan dagoen eta familiaren kalteberatasun-
mailaren arabera. (Nahitaezkoa da aurreko urteko abenduaren 31n bonu social 
elektrikoaren onuradun izatea).

Nahitaezkoa da Kide Ugariko Familia Titulua indarrean edukitzea

AUTONOMIKOA, FORU- ETA 
UDALERRI-MAILAN
Museo publikoak: galdetu museo bakoitzean.

FORU- ETA UDALERRI-MAILAN
Udako udalekuak  

Arabako eta Bizkaiko aldundiak

% 30eko desk.

Gipuzkoako Aldundia

Kategoria orokorra: % 30eko desk.
Kategoria berezia: % 50eko desk.

EAEko udalak (kontsultatu)

AISIALDIA ETA KULTURA
ESTATU-MAILAN
Museo publikoak  

% 50eko deskontua edo doako-
tasuna, familia ugariaren kate-
goriaren arabera (kontsultatu)

Jauregiak eta Ondare Nazionalaren 
Museoak (sarrera dohainik)

ESTATU-MAILAN NANa eta pasaportea egiteko eta berritzeko doako tasak.

BESTELAKOAK



Informazio gehiago

Kide Ugariko Familia Titulua eskuratzeko eta berritzeko*:

G.S. Institutu 
Nazionala 

901 16 65 65

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 
Demografikorako Ministerioa 
915 97 65 77  /  915 97 65 78

Zuzenean 
012

Erkidego-mailako 
laguntzak

Estatu-mailako 
laguntzak

hirukide@hirukide.com · www.hirukide.com

/hirukide

@hirukide

@hirukide_euskadi

/HirukideFN

*Edozein udaletako Gizarte - Zerbitzuetan ere izapidetu daiteke. Bizkaian eta Gipuzkoan online.

945 15 10 15
San Prudentzio, 30
Vitoria-Gasteiz

944 06 68 00 
familiasnumerosas@bizkaia.eus (Galderak egiteko 
SOILIK, ez dokumentzaziorik)

Diputazioa, 7 
Alameda Urquijo 4, 3.a
Bilbao

943 11 21 11
familiaugariak@gipuzkoa.eus

Zarategi pasealekua, 99 (Txara 2), Intxaurrondo
Gipuzkoa Plaza, z/g
Donostia/San Sebastián

Izapidetza azkorrra:
· Durango (Askatasuna Etorbidea, 12)
· Bermeo (Doloriaga Kalea, 19)
· Gernika (San Juan Ibarra Enparantza , 5)

· Balmaseda (Kubo Kalea 3-5-7)
· Mungia (Herribide Kalea 5)

Lanbide
945 16 06 00

Foru-mailako laguntzak

Araba/Álava: 945 18 18 18 · Bizkaia: 944 06 74 00 · Gipuzkoa: 943 11 21 11

Bestelako telefono-zenbaki interesgarriak

Kide Ugariko Familia txartela galdu edo hondatu bazaizu:
012 / familiasnumerosas@euskadi.eus

¡EGIN ZAITEZ BAZKIDE!... EUSKADIN 35.000 FAMILIA UGARI inguru gara

Sofía Erreginaren hiribidea 112
01015 Gasteiz
Arreta ordutegia 
al.-og.: 9:00-17:00 / or: 8:00-16:00
(Udan izan ezik: 08: 00-15: 00)

945 25 36 02  /  688 72 89 31

PAGOLA GIZAGUNEA 
Bascongada pasealekua, 10 
20009 Donostia
Arreta ordutegia 
az.-og.: 9:00-13:00

688 66 83 26


