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1. SARRERA 
 

 

Familia gizartearen funtsezko elementu bat da, betetzen dituen funtzioak oso garrantzitsuak 

baitira: hazkuntza, euskarri ekonomikoa, kideen sozializazioa, euskarri afektibo eta 

emozionala, portaera-jarraibideen transmisioa eta abar.   

 

Joera soziodemografikoek eta baita testuinguru sozioekonomikoan eta balio-sisteman 

gertatutako aldaketek ere eragin nabarmena dute familia-sisteman. Gizarte-aldaketek 

familiaren funtzioen, antolatzeko moduen eta kideen bilakaera eragiten dute.  
 

Egungo gizarte askotariko eta aldakorrean, funtsezkoa da profesional, erakunde eta 

administrazioek familien profil berrien ezaugarri eta premien inguruko erronka berriei aurre 

egitea. Beharrezkoa da familiari zuzendutako zerbitzuetarako alternatiba berritzaileak 

balioestea, familien mugimendu, bilakaera eta ezaugarrietara egokituko diren esku hartzeko 

erak sortu eta aplikatzea, familien premiak arintzeko edo etorkizuneko eskarien detekzioan 

aurrera egiteko erantzunak sortzea, eta erantzun horiek dauden lurralderako behar bezain 

irekiak, malguak eta balioanitzak izatea.  

 

Testuinguru horretan, interes berezia dute familien errealitateari buruzko informazio 

eguneratua izateko eta errealitate horren jarraipena egiteko aukera emango duten tresnak. 

Azpimarratu beharra dago oso garrantzitsua dela egindako aurrerapenak ebaluatzea familia-

arloko politikak hobetzeko.  

 

Halaber, familiak behar bezala babesteko eta sustatzeko, beharrezkoa da familia-politika 

gainerako sistemak eraginpean hartzen dituen zeharkako politikatzat hartzeko ikuskeran 

oinarritutako informazio-sistema bat. Hau da, fenomenoaren dimentsio ugariak kontuan 

hartuko dituen sistema bat behar da.  

 

Familiei laguntzeko 13/2008 Legeak ezartzen duenez, euskal familia-politikari lotutako 

eskumenen zati bat Eusko Jaurlaritzari dagokio. Zehazki, legegintza-ekimenaz, erregelamendu-

ahalaz eta laguntza ekonomikoen eta lana eta familia uztartzeko neurrien kudeaketaz gain, 

familia-arazoen plangintza, koordinazioa eta azterketa, arazo horien arrazoien ikerketa eta 

zuzeneko ekintzatzat hartutako zerbitzuen kudeaketa dagozkio Eusko Jaurlaritzari.  

 

Zehazki, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen 

martxoaren 22ko 42/2011 Dekretuaren arabera, Familia eta Komunitate Politikarako 

Zuzendaritzak du funtzio horien ardura eta erantzukizuna, eta Lege horren IV. Tituluari jarraiki, 

familia mota guztien errealitatea eta Legea aplikatuz garatutako politiken eragina aztertzeko 

tresna Familien Behatokia da. 

 

Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritzak, bere eskumenak eta “Familiaren 

Behatokiaren” informazio-premiak betez, Familia Adierazleen Sistema hau landu du.  

 

Sistemaren norainokoari eta mugei dagokienez, azpimarratu beharra dago, alde batetik, 

adierazleen sistemak EAEko familien egoeraren ikuspegi orokorra eskaini behar duela pentsatu 

dela. Hori dela-eta, bateratuta oso gutxitan eskaintzen den, baina interes handiko ikuspegi 

orokorra bermatzen duen oso eremu desberdinetako informazioa elkartu da. Bestalde, 
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kontuan izan behar da eskaintzen duen informazioa estatistikak sortzeaz arduratutako 

erakundeek gaur egun ematen dituzten datuen eskuragarritasunak eta aldizkakotasunak 

baldintzatzen dutela.  

 

Azken batean, adierazleen sistemak datu guztiz kuantitatiboen multzo bat eskaintzen du. Datu 

horiek hobeto ezagutu nahi den errealitatea ulertu, azaldu eta irudikatzeko baliagarriak dira. 

2011n eskuragarri zegoen informaziorik eguneratuena eskaintzen du, eta, horri esker, 

Eusko Jaurlaritzaren Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritzak familien 

egoeraren jarraipena egin eta informaziorik esanguratsuena beste gizarte-agente 

batzuen esku utzi ahal izango du. 
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2.  OHAR METODOLOGIKOAK 
 

Adierazleen sistema bat lantzeko lan-prozesuaren helburu nagusia EAEko familien egoerari 

buruz eskuragarri dagoen informaziorik esanguratsuenaren jarraipena egiteko aukera 

eskaintzea da. Prozesu horren urratsak honako hauek dira:  

 

 

 

 

 

 

 

Zehazki, adierazleak identifikatzeko kontrastatutako dokumentazioa honako hau izan da: 

 

� 2009ko Jarduera Memoria. Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 

� EAEko III. Gazte Justizia Plana. Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio 

Saila. 

� EAEko familiei laguntzeko Erakundeen arteko III. Plana. Eusko Jaurlaritzaren Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Saila. 

� EAEko familiei laguntzeko Erakundeen arteko II. Planaren azken ebaluazioa. Eusko 

Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 

� Familiei Laguntzeko Plana. Nafarroako Gobernua. 

� Asturiasko Printzerriko haur, familia eta nerabeen Plan Integrala. Asturiasko 

Printzerria. 

� Kantabriako familiei laguntzeko Plan Estrategikoa, 2007-2012. Nafarroako Gobernua. 

� Madrilgo Erkidegoko familia, haur eta nerabeen Plana, 2010-2013. Madrilgo 

Erkidegoa. 

� Valentziako Erkidegoko familien eta haurren Plan Integrala, 2007-2010. Valentziako 

Erkidegoa. 

� Gaztela Mantxako familiei laguntzeko Plan Integrala, 2007-2011. Gaztela Mantxako 

Gobernua. 

 

Estatistika-datuei dagokienez, honako hauek kontsultatu dira: 

 

  

Gizarte-adierazleak. 2010ko edizioa.  
Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 2001 
Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2004, 2009, 2010  
Desgaitasunari, autonomia pertsonalari eta mendetasun-egoerei buruzko inkesta, 

2008 
Ingurumenari eta Familiei buruzko Inkesta, 2008 
Etorkinei buruzko Inkesta Nazionala. 2007  
Ezkontza-deuseztasunen, banantzeen eta dibortzioen estatistika, 2010  
Oinarrizko Adierazle Demografikoak. 2010ko edizioa  
Gizarte-adierazleak. 2010ko edizioa  

EIN 

Biztanleriaren mugimendu naturalak. 2010eko datu aurreratuak 
Lan Merkatuaren Errolda. 2009 EUSTAT. 
Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011  

 Bigarren mailako eta estatistikako iturri ofizialen berrikuspena 
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Biztanleriaren Jardueraren Araberako Inkesta. 2009 
Denbora Aurrekontuen Inkesta. 2008  
Errenta pertsonalaren eta familiako errentaren estatistika. 2003 eta 2006 
Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006 
Lan Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Euskal Gazteria. 2008. Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila. 
Gazte eskolatuen jokabide osasungarriei buruzko azterlana. Espainiako 

Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikako Ministerioa. 
Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2004 eta 2008. Eusko Jaurlaritzaren Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Saila. 
Euskadiko familien egoera. Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako 

Saila.  
Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008. Justizia, Lan 

eta Gizarte Segurantza Saila / Eustat. 
Gizarte Zerbitzuen Eskariaren Estatistika (GZEE). 2006. Eusko Jaurlaritzaren 

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 
Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin Estatistikoa. 2008. Osasun eta Gizarte 

Politikarako Ministerioa. Haurren Behatokia. 
EAEko genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeak. 2010eko Urteko 

Txostena. Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 

BESTE BATZUK 

EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko VIII. Txostena, 2009. Dokumentazio eta 

Azterlan Zentroa (SIIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hainbat adierazle hautatu dira, eta guztiak zehatz eta garbi formulatu dira datu zehatzetan 

eraldatu ahal izateko, datu horiek baliorik eta fidagarritasunik ez galtzeko, eta interpretazio 

ugarietarako bidea ez zabaltzeko. 

 

Honako irizpide hauek bideratu dute sistemarako adierazleen hautaketa: 

 

- Aldizkako datuak: beharrezkoa da denboran aztergarriak izango diren adierazleak 

edukitzea, eta, horrenbestez, adierazle beraren informazio jarraitua izatea, luzetarako 

azterketak informazio beraren konparazioak ezartzea ahalbidetuta. Aldizkakotasuna 

eta, horrenbestez, konparazio-aukera, aldatu egingo da adierazlearen eta haren 

jatorrizko iturriaren arabera (urtero eguneratzen diren datuak, hiru urtean behin…). 

Oro har, azterlan puntualak bazter utziko dira, esanguratsua izan daitekeen informazio 

zehatza eskaintzen badute ere, ez baitute jarraitutasunik denboran, eta, horrenbestez, 

ezinezko egiten dituzte beren artean konparagarriak izateko moduko datuen serieak. 

 

- Datu eskuragarriak eta eskuragarriak: izaera egonkorreko estatistika-iturriak 

erreferentzia nagusia dira kontsulta sinpleen bidez erabili ahal izango diren adierazle 

eskuragarriak hautatzerakoan.  

 

- Aztergaira mugatutako datuak: aztergai den kolektiboari buruzko datuek baino ez 

dute ahalbidetzen kolektiboaren errealitateari buruzko jakintza zehatza izatea. Ildo 

 Sistemarako funtsezko adierazleen identifikazioa 
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horretan, familiari buruzko datuak kontuan hartzean, garrantzitsua da familiari buruz 

aldez aurretik erabakitako definizioan oinarritzea. 

 

- Datu konparagarriak: egungo datuak beste toki batzuetako informazioarekin 

konparatzeko aukera (Estatu osokoak, Europa osokoak....) informazio bera deneko 

ziurtasunarekin, posizio bat eskaintzen du beste leku batzuekiko. 

 

- Erreferentziazko datuak: datuak arloko beste erreferentziazko dokumentu batzuetan 

bildu izanak edo nazioartean gomendio eta araudiak ezartzeko ere erabili izanak 

estandarrekin konparatzeko aukerak ematen ditu. 

 

- Banantzeko aukera ematen duten datuak: zenbait faktoreren arabera —hala nola 

adina, sexua eta nazionalitatea— banantzeko aukera eskaintzen duten adierazleak 

edukitzeak aztergaiaren informazio zehatzagoa izatea ahalbidetzen du (eta aztergaia, 

zalantzarik gabe, askotarikoa eta heterogeneoa da). 

 

- Kolektiboaren beraren ikuspegia azpimarratzen duten datuak: garrantzitsua da 

familien ongizatea zuzenean neurtzen duten adierazleak erabiltzea eta, horrenbestez, 

familiak azterketa-unitate nagusitzat hartzea, izaera subjektiboko alderdien garrantzia 

azpimarratzen duten irizpideekin, kolektiboaren beraren iritzia, gogobetetzea, 

motibazioa eta abar eskaintzeko. 

 

Sistemaren adierazle bakoitzari harekin hertsiki lotutako “konparazio-adierazle” bat edo bi 

gaineratu zaizkio. Azken urteetako joera, aldagai soziodemografiko jakin batzuen araberako 

desberdintasunak, beste eremu geografiko batzuekiko harremana eta abar agerian uzteko 

daturik bidezkoenak hautatu dira konparazioak egiteko.   

 

 

 

 

 

 

 

Bigarren mailako bidezko iturriak kontsultatu dira EAEn hautatutako adierazle bakoitzaren 

informazioa eguneratzeko, baita beste lurralde-esparru batzuei dagozkien iturriak ere 

konparazioak ezarri ahal izan diren kasuetan. 

 

Sistemaren adierazle bakoitzak fitxa tekniko bat du, eta, bertan, honako hauek identifika 

daitezke: datu bakoitzaren jatorrizko iturria, datuari dagokion estatistika-eragiketa zehatza, 

iturriaren aldizkakotasuna, datuaren erreferentzia-data eta datuaren interneteko 

kokapenerako hiperesteka. Konparazio-datu osagarriek ere ezaugarri bereko fitxa tekniko bat 

dute. Horrez gain, datu bakoitzaren berezitasunen inguruko ohar argigarrien atala du fitxak. 

Adierazle bakoitzak, gainera, “adierazlearen garrantziari” buruzko informazioa biltzen duen 

atal bat du, adierazlearen garrantzia ulertzeko eta datuaren ondorengo interpretazioa 

testuinguruan kokatzeko. 

 

 

Sistemaren adierazleak hainbat eremu eta azpieremuren arabera sailkatu dira, eta landutako 

informazioaren ikuspegi orokorra errazteko interpretazio labur bat ematen da horietako 

bakoitzarekin. 

 

 Datuen inplementazioa, iturrien sistematizazioa eta interpretazioa 
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Familia eta etxekoen unitate terminoen inguruko argibide garrantzitsuak: 

Euskal Autonomia Erkidegoko familien zenbaketa eta deskribapena egiteko, hainbat 

estatistika-iturri erabiltzen dira. Alde batetik, EUSTATek familien zenbaketa egiten du 

Biztanleriaren eta Etxebizitzen Erroldaren bidez. Bestetik, errolden arteko Inkesta 

Demografikoak (ID) familien prestakuntzari, familien tamainari, seme-alaben kopuruaren eta 

seme edo alaba batetik bestera utzi beharreko denbora-tartearen inguruko nahiei eta beste 

ezaugarri askori buruzko informazioa ematen du. 

 

EUSTATek argitaratzen dituen estatistika-eragiketetan erabilitako definizio operatiboari 

jarraiki, oro har ahaidetasun-loturen bidez (odol-ahaidetasuneko zein ahaidetasun politikoko 

loturen bidez, maila edozein izanik ere), elkarrekin bizi diren eta normalean etxebizitza oso bat 

okupatzen duten pertsonen taldea da familia. Familiaren barruan, etxebizitzan lo egiten duten 

etxeko zerbitzuko pertsonak eta familia-erregimenean dauden ostalariak sartzen dira. 

Definizioan, halaber, bakarrik bizi diren pertsonak sartzen dira, pertsona bakarreko familia 

gisa.  

 

Gainera, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta argitaratzen du. Azterlan hori, nolanahi ere, Gizarteratze Sailburuordetzaren 

Programak eta Zerbitzuak Ebaluatzeko Zuzendaritzak gizarteratzearen eta familiaren arloan 

egiten duen ebaluazio-prozesuan lagungarria izan daitekeen datuak emateko eragiketa 

osagarri bat da. Inkesta horren helburuen artean, etxekoen unitateei eta familia-unitateei 

dagokienez tamainaren eta osaeraren araberako motetan egindako sailkapenari buruzko 

oinarrizko informazioa lortzea dago. 

 

Ikerketa horren xede den biztanleria Euskal Autonomia Erkidegoko etxekoen unitateek 

osatzen dute. Horrela, beraz, azterlan honetan familia aipatzen denean, etxekoen unitatearen 

barruan bizi diren pertsonen multzoa adierazi nahi da. Azterlanak kontuan hartzen duen 

familiaren definizioa EUSTATek planteatzen duena da. 

 

Biztanleriaren eta Etxebizitzen Erroldak eta Etxekoen Unitateei buruzko Inkestak familiei eta 

etxekoen unitateei dagokienez egiten dituzten sailkapenek desberdintasun txiki batzuk dituzte 

irizpideen konbinazioaren ondorioz, baina bi sailkapenak parekagarriak direla esan daiteke. 

Ondorengo taulan, bi sailkapenen arteko konparazioa agertzen da: 

 

Familia motak Biztanleriaren eta Etxebizitzen 

Erroldaren arabera 
Etxekoen unitate motak Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkestaren arabera 

Pertsona bakarreko familia: ez du familia-nukleorik; 

pertsona bakar batez osatuta dago. 
Pertsona bakarreko etxekoen unitatea: pertsona bakar 

batez osatutakoa. 

Familia konposatua: horrek ere ez du familia-nukleorik, 

eta ahaidetutako zein ahaidetu gabeko bi pertsonak edo 

gehiagok osatzen dute. 

Senideak ez diren pertsona anitzeko etxekoen 
unitatea: ahaidetasun-loturarik gabeko bi pertsonaz 

edo gehiagoz osatutakoa + Nukleorik gabeko etxekoen 
unitatea: ahaidetasun-harremana duten bi pertsona 

edo gehiago, baina kideen artean seme-alabatasunezko 

edo ezkontzazko harremanik gabe. 

Seme-alabarik gabeko familia nuklearra: seme-alabarik 

gabeko bikote batez osatutako familia-nukleoa. 
Guraso izan aurreko bikoteen etxekoen unitatea: 
familia-nukleo bakar batez osatua eta seme-alabak jaio 

aurreko bikote-harremanean oinarritua + Guraso izan 
ondorengo bikoteen etxekoen unitatea: familia-nukleo 

bakar batez osatua eta seme-alabak dituzten baina 

horiekin bizi ez diren bikotekideen harremanean 
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oinarritua (seme-alabak emantzipatu ondorengoa) 

Seme-alabak dituen familia nuklearra: seme-alabak 

dituen nukleo propiorik gabeko bikote batez osatutako 

familia-nukleoa. 

Gurasoen etxekoen unitatea: familia-nukleo bakar 

batez osatua eta seme-alabak (mendekoak zein mende 

ez daudenak) dituzten eta haiekin bizi diren 

bikotekideen harremanean oinarritua. 

Guraso bakarreko familia: seme-alabak dituen nukleo 

propiorik gabeko aita edo ama batez osatutako familia-

nukleoa. 

Guraso bakarreko etxekoen unitatea + bikotekide 
izandakoen etxekoen unitatea: seme-alabak 

(mendekoak zein mende ez daudenak) dituen eta 

haiekin bizi den bikoteko kide baten heriotzaren edo 

dibortzioaren ondoriozko familia-nukleo bakar batez 

osatutakoa + bikotekiderik gabeko etxekoen unitatea: 

seme-alabak (mendekoak zein mende ez daudenak) 

dituen eta haiekin bizi den bikoteko kide baten 

heriotzaren edo dibortzioaren ondoriozkoa ez den 

familia-nukleo bakar batez osatutakoa (guraso 

bakarrekoa, zentzu hertsian). 

Familia zabaldua: edozein motatako familia-nukleoa, 

ahaidetutako pertsona bat edo batzuk harekin bizi 

denean. 

Aurreko hiruretako edozeinetan sartzen da. 

Nukleo anitzeko familia: bi familia-nukleo edo gehiago. Nukleo anitzeko etxekoen unitatea: etxekoen unitate 

berean bi nukleo edo gehiago daudenean. 

1. oharra: Nukleoa izateko, beharrezkoa da bi pertsona seme-alabatasunezko, ezkontzazko edo horien antzeko harreman bidez 

lotuta egotea. 
2. oharra: Lehen bi blokeetan ezin da berez familiaz hitz egin, ez dagoelako ahaidetasun-harreman bidez lotutako pertsona talde 

bat, eta hori da hain zuzen familiaren ezaugarria. 

 

 

Edonola ere, oso kontuan izan behar da azterlan honen ondorioetarako familia eta etxekoen 
unitate terminoak bereizketarik gabe erabili direla. Horrela, beraz, errealitate bera 

izendatzeko bi modu direla esan daiteke.  

 

Horrek esan nahi du sistemaren barruan “familiei” buruzko adierazleak zein “etxekoen 

unitateei” buruzko adierazleak sartzen direla. Izan ere, eskaintzen den datuaren jatorrizko 

iturrian erabilitako terminoari eustea erabaki da. 

Adierazle berari lotutako informazioa estatistika-eragiketa batek baino gehiagok eskaintzen 

dutenean (batzuek familiak aipatzen dituzte, eta besteek etxekoen unitateak), daturik 

eguneratuena ematen duena aukeratu da. 

Irizpide berari jarraiki, lehen blokean aurkeztutako adierazleek (familien kopuruari, 

sailkapenari eta tipologiari buruzkoek) Etxekoen Unitateen Inkesta dute erreferentzia gisa. 

Gaur egun “familiei” buruz eskuragarri dauden azken datuak Biztanleriaren eta Etxebizitzen 

2001eko Erroldakoak dira. “Etxekoen unitateei” buruz argitaratutako azken inkestak, berriz, 

2008ko datuak ematen ditu. 
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3.  FAMILIA ADIERAZLEEN SISTEMA 
 

Ondoren aurkeztuko dugun familia-adierazleen sistema sei eremuz osatuta dago: 

 

 
 

Sistema familiar: Familia-sistema 

Sistema de protección: Babes-sistema 

Demografía: Demografia 

SISTEMA DE INDICADORES DE FAMILIA: FAMILIA ADIERAZLEEN SISTEMA 

Relaciones, cuidados y otras funciones familiares: Harremanak, zainketak eta beste familia-funtzio batzuk 

Realidad socioeconómica: Errealitate sozioekonomikoa 

Vivienda, entorno y medio ambiente: Etxebizitza, ingurunea eta ingurumena 

 
Ondoren, adierazleen sistemaren bloke bakoitza osatzen duten azpieremuak eta adierazleak 

(adierazle sintetikoak) aurkeztuko ditugu. 

 

Familia-sistema 

 
AZPIEREMUA 

� 

 

IZEN SINTETIKOA 

� 

 

Etxekoen unitateen kopurua 
Etxekoen unitateen batez besteko tamaina 
Familia ugariak (%) 
Pertsona bakarreko etxekoen unitateak (%) 
Guraso izan aurreko bikoteen etxekoen unitateak (%) 
Gurasoen etxekoen unitateak (%) 
Guraso izan ondorengo bikoteen etxekoen unitateak (%) 
Guraso bakarreko etxekoen unitateak (%) 

Familien/etxekoen 

unitateen kopurua eta 

osaera 

Nukleo anitzeko etxekoen unitateak (%) 
Etorkinez osatutako etxekoen unitateen kopurua Atzerritarren proportzioa 

familietan Etorkinez eta bertakoez osatutako etxekoen unitateen kopurua 
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Atzerriko familia ugariak (%) 
Erreferentziazko pertsona atzerritarra duten etxekoen unitateak (%) 
Erreferentziazko pertsona atzerritarra duten gurasoen etxekoen unitateak (%) 
Erreferentziazko pertsona atzerritarra duten guraso bakarreko etxekoen unitateak (%) 
Mendeko seme-alabak dituzten etxekoen unitateak (%) 
16 urtetik beherako pertsonak dituzten etxekoen unitateak (%)  Seme-alaben proportzioa 

etxekoen unitateetan 
3 urtetik beherako pertsonak dituzten etxekoen unitateak (%) 
65 urtetik gorako gutxienez pertsona bat duten etxekoen unitateak (%) 
Pertsona guztiak 65 urtetik gorakoak dituzten etxekoen unitateak (%) Adinekoen proportzioa 

etxekoen unitateetan  
80 urtetik gorako gutxienez pertsona bat duten etxekoen unitateak (%) 
Mendeko pertsonak dituzten etxekoen unitateak (%) Mendeko pertsonen 

proportzioa  Desgaituren bat duten etxekoen unitateak (%)  

Demografia 
 

AZPIEREMUA 

� 

 

IZEN SINTETIKOA 

� 

 

Ezkontzen tasa gordina 
Ezkontza zibilak (%) 
Sexu bereko pertsonen ezkontzak (%) 
Ezkontzak (%), ezkontideetako bat atzerritarra izanik 
Lehen aldiz ezkontzen direnen batez besteko adina 
Kohabitazioen proportzioa (%), bizikidetza-moduen (bikotearen edo senar-emazteen) guztizko 

kopuruarekiko 

Ezkontzak eta 

kohabitazioak 

Izatezko bikoteen erregistroan inskribatutakoen kopurua 
Banantzeak eta dibortzioak (%)  

Ezkontza-desegiteak 
18 urtetik beherakoak kargura dituzten bikoteen banantzeak eta dibortzioak (%)  
Ugalkortasun-tasa 
Egoeraren araberako ugalkortasun-adierazlea 
Ama izateko batez besteko adina 
Arrazoi biologikoengatik seme-alabarik ez duten etxekoen unitateak (%) 

Ugalkortasun-tasa eta 

jaiotza-tasa 

Arazo ekonomikoengatik edo lan-arazoengatik seme-alabarik ez duten etxekoen unitateak (%) 

 
 
Errealitate sozioekonomikoa 
 

AZPIEREMUA 

� 

 

IZEN SINTETIKOA 

� 

 

Kide guztiak okupatuta dituzten familiak (%) 
Kide guztiak langabezian dituzten familiak (%) 
Langaberen bat duten etxekoen unitateak (%) 
Mendeko seme-alabak dituzten eta, horrez gain, pertsona aktibo guztiak langabezian dituzten 

etxekoen unitateak (%) 
Kide aktibo guztiak (pertsona nagusia edo haren ezkontidea barne) soldatapeko ez-egonkor gisa 

dituzten etxekoen unitateak (%) 

Jarduera, okupazioa eta 

langabezia 

12 urtetik beherako seme-alabak dituzten emakumeen jarduera-tasa 
Batez besteko familia-errenta 
Batez besteko familia-errenta, hartzaile nagusia emakumea denean 
Batez besteko familia-errenta, hartzaile nagusia atzerritarra denean 
Batez besteko familia-errenta seme-alabak dituzten familia nuklearretan 
Diru-sarrera nahikorik ez izatearen ondorioz arazo larria duten etxekoen unitateak (%) 
Aparteko gastuei aurre egiteko diru-sarrera nahikorik ez izatearen ondorioz arazo larria duten 

etxekoen unitateak (%) 
Mendeko seme-alabak dituzten eta ikasketak ordaintzeko diru-sarrera nahikorik ez duten etxekoen 

unitateen proportzioa 
Murrizketa ekonomikoak dituzten familiak (%)  
Laguntza ekonomikoa eskatu duten familiak (%) 
Zorrak dituzten etxekoen unitateak (%) 
Aurrezteko ahalmenik ez duten etxekoen unitateak (%) 

Errenta-maila, diru-

sarrerak eta gastuak 

Diru-sarreren % 30etik gorako etxebizitza-gastuak dituzten etxekoen unitateak (%) 
Mantenu-pobreziaren arriskuan dauden etxekoen unitateak (%) 
Ongizaterik eza jasateko arriskuan dauden etxekoen unitateak (%) 
Pobrezia-egoeran eta metatze-ongizaterik gabe dauden etxekoen unitateak (%) 

Pobrezia eta ongizaterik 

eza jasateko arriskua 

Mantenu-pobrezia jasateko arriskuan dauden pertsonen proportzioa (%), familia-etxebizitzetan bizi 
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diren pertsonen guztizko kopuruarekiko 
Pertsona nagusia emakumea duten etxekoen unitateetan bizi diren eta mantenu-pobrezia jasateko 

arriskuan dauden pertsonen proportzioa (%), familia-etxebizitzetan bizi diren pertsonen guztizko 

kopuruarekiko 
Pertsona nagusia atzerritarra duten etxekoen unitateetan bizi diren eta mantenu-pobrezia jasateko 

arriskuan dauden pertsonen proportzioa (%), familia-etxebizitzetan bizi diren pertsonen guztizko 

kopuruarekiko 
Mantenu-pobrezia jasateko arriskuan dauden eta 14 urtetik beherako hiru pertsona edo gehiago 

dituzten etxekoen unitateetan bizi diren pertsonen proportzioa (%), familia-etxebizitzetan bizi diren 

pertsonen guztizko kopuruarekiko 
Mantenu-pobrezia jasateko arriskuan dauden guraso bakarreko etxekoen unitateetan bizi diren 

pertsonak (%) 
35 urtetik beherako biztanleriaren emantzipazio-tasa 

Emantzipatzeko zailtasunak Independizatu gabe dagoen eta etxekoen unitate independente bat osatu nahi izanik ere ezin duen 

25-34 urteko biztanleria (%) 

 
 
 
Etxebizitza, ingurunea eta ingurumena 
 

AZPIEREMUA 

� 

 

IZEN SINTETIKOA 

� 

 

Etxebizitza jabetza-erregimenean duten etxekoen unitateak (%) 
Etxebizitza alokairu-erregimenean eta merkatuko prezioan duten etxekoen unitateak (%) Etxebizitzaren edukitze-

erregimena 
Lehen etxebizitza erosi ezin duten etxekoen unitateak (%) 
Erosotasun-indize baxua duten etxebizitzak (%) 
Egoera txarrean dauden etxebizitzetan bizi diren etxekoen unitateak (%)  Etxebizitzaren baldintzak 
60 metrotik beherako familia-etxebizitzak (%) 
Etxebizitzan etxeko ekipamendu gutxi dituzten familiak (%) 
Igogailurik ez duten familiak (%) 
Autorik ez duten familiak (%) 
Eraikinean edo inguruan garajerik ez dutela adierazi duten familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Etxean ordenagailua duten familiak (%) 
Etxean internet duten familiak (%) 
Etxean internet nahi ez duten familiak (%)  

Ekipamenduak  

Erabiltzen ez dakitelako etxean internet ez duten familiak (%) 
Anbulatoriorik hurbil ez duten familiak (%) 
Lehen Hezkuntzako ikastetxerik hurbil ez duten familiak (%) 
Herritarren segurtasunari lotutako arazoak dituzten familiak (%) 
Ingurunean kanpoko eragozpenak dituzten familiak (%) 
Ingurunean kutsadura-arazoak dituzten familiak (%) 

Etxebizitzaren ingurunea 

eta ingurumena 

Berdegune gutxi dituzten etxekoen unitateak (%) 
Papera eta kartoia birziklatzen ez duten etxebizitzak (%) 
Beira birziklatzen ez duten etxebizitzak (%) 
Plastikozko ontziak birziklatzen ez dituzten etxebizitzak (%) 
Ur-kontsumoa murrizten duten etxebizitzak (%) 

Ingurumenaren inguruko 

kontzientzia 

Etiketa ekologikoari garrantzia ematen dioten etxebizitzak (%) 
 

 
Harremanak, zainketak eta beste familia-funtzio batzuk 
 

AZPIEREMUA 

� 

 

IZEN SINTETIKOA 

� 

 

Hurbileko familiarik ez duten familiak (%)  
Hurbileko familiarekiko harremanari dagokionez, elkarri laguntzen diotela dioten familiak (%) 
Adiskideekiko harremanari dagokionez, elkarri laguntzen diotela dioten familiak (%) 
Auzokoekiko harremanari dagokionez, elkarri laguntzen diotela dioten familiak (%) 
Familian solasean aritzen diren adingabeak (%)  
Bizikidetza-arazoak dituzten etxeko unitateak (%)  
Seme-alabekiko harreman txarren ondoriozko arazoak dituzten etxekoen unitateak (%)  

Harremanak  

Seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria-delituagatik ezarritako neurriak dituzten adingabeen 
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kopurua 
Familia-ingurunean tratu txarren eta sexu-askatasunaren kontrako delituen biktimak diren 

adingabeen kopurua  
Genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeen kopurua  
Zereginak era desorekatuan banatzearen ondoriozko arazoak dituzten etxekoen unitateak (%)  

Etxeko zereginak  
Etxeko lanetan emandako denbora 
Biztanleriak etxean 15 urtetik beherakoak zaintzen egunero ematen duen batez besteko denbora  
Familiek mendeko pertsonen arretan ematen duten batez besteko denbora  
Gaixotasun, desgaitasun edo zahartasunagatik etxekoen unitateko beste pertsona batzuen zaintzaile 

nagusiaren zereginak bere gain hartzen dituen biztanleria (%) 
13 urtetik beherako adingabeak dituzten eta horiek zaintzeko aitona-amonengana jo ohi duten 

etxekoen unitateak (%)  
13 urtetik beherako adingabeak dituzten eta horiek zaintzeko etxeko zerbitzura jo ohi duten etxekoen 

unitateak (%)  
Seme-alabak zaintzeko arazoak dituzten etxekoen unitateak (%)  
Haurtzaindegietan edo ikastetxe batean zaindutako 3 urtetik beherako haurrak dituzten etxekoen 

unitateak (%)  
Sistemak eskariari erantzun ezin diolako haurtzaindegietan edo ikastetxe batean zaintzen ez dituzten 

3 urtetik beherako haurrak (%)  
Adinekoen zaintzari lotutako arazo ez-ekonomikoak dituzten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Adinekoak zaintzeagatik lan-gainkarga duten etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 

Mendeko pertsonen 

zainketak 

Ohiko zereginak egiteko laguntza behar duen gutxienez pertsona bat duten eta kanpoko babesik ez 

duten etxekoen unitateak (%)  
Adingabeen edo mendekoen arretari lotutako arazo ez-ekonomikoak dituzten etxekoen unitateak (%) 
Lan-ordutegia eta gainerako familia- eta gizarte-betebeharrak bateragarri egiteko zailtasunak dituen 

soldatapeko biztanleria (%) 
Familia-lanaren gainkargagatik edo seme-alaba baten jaiotzagatik noizbait lan bat utzi duen emakume 

bat duten etxekoen unitateak (%)  
Familia-lanaren gainkargagatik edo seme-alaba baten jaiotzagatik lan-jarduera gutxienez behin eten 

duen emakume bat duten etxekoen unitateak (%)  
Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko zailtasunagatik lan egin ezin duten emakumeak 

dituzten etxekoen unitateak (%)  
8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz lagundutako lanaldi-murrizketei buruzko 

espedienteen kopurua 

Bateragarritasuna  

3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz lagundutako eszedentzia-espedienteen kopurua 
 

 
 
Babes-sistema 
 

AZPIEREMUA 

� 

 

IZEN SINTETIKOA 

� 

 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara jo duten etxekoen unitateak (%)  
Mendeko seme-alabak dituzten eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara jo duten etxekoen unitateak (%) 
Etxeko Laguntza Zerbitzua erabiltzen duten familien kopurua 
Etxeko Laguntza Zerbitzuaren estaldura-tasa 
Zaindu behar den eta Etxeko Laguntza Zerbitzua erabiltzen duen pertsonaren bat duten etxekoen 

unitateak (%)  
Eguneko Zentroak erabiltzen dituzten etxekoen unitateak (%)  
Egoitza-zentroen estaldura-tasa familiak, haurrek, gazteek eta emakumeek osatzen duten kolektiboari 

dagokionez 
Oinarrizko Errenta erabiltzen duten etxekoen unitateak (%)  

Gizarte-zerbitzuak 

Larrialdietarako Laguntzak erabiltzen dituzten etxekoen unitateak (%)  
Adingabeen zaintza- eta tutoretza-kasuen kopurua 
Foru Aldundiak adingabeen babesaren eremuan irekitako espedienteen kopurua Adingabeen babesa 
Familia-harreren kopurua 
Familiak, haurrek, gazteek eta emakumeek osatutako kolektiboarentzako gizarte-zerbitzuen per capita 

gastua 
Familiaren, haurren eta gazteen sektoreko gastu publikoa, familiei laguntzeko prestazio ekonomikoak 

barnean hartuta  
Inbertsioa 

Familiaren babesean egindako gastua BPGari dagokionez 
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135 adierazle aurkeztuko dira guztira. Informazioa honela egituratuko da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Eremua: adierazlea sailkatzeko baliatzen den tematika orokorra, betiere dokumentua 

osatzen duten zazpi eremutan oinarrituta. 

����  Azpieremua: eskaintzen den datu mota gehiago zehaztea ahalbidetzen duen kategoria 

����  Adierazlearen izena EAEn: adierazlearen definizio operatiboa. 

���� Iturria: EAErako adierazlearen datuaren jatorria. 

���� Estatistika-eragiketa: EAErako adierazlearen datua baliatzea ahalbidetu duen 

eragiketa. 

 

���� Aldizkakotasuna: EAErako adierazlearen datuak eguneratzeko baliatzen den denboraldia 

� Hiperesteka: EAErako adierazlearen daturako zuzeneko sarbidea. 

���� Adierazlearen garrantzia: hautatutako adierazleak EAErako duen garrantziari buruzko 

azalpen laburra. 

 

���� EAErako datua: dokumentu hau amaitu arte dagoen daturik eguneratuena. 

���� Data: EAErako datuari dagokion aldia. 

���� Ohar argigarriak: EAErako aurkeztutako datuari buruzko informazio garrantzitsua 

���� Beste konparazio-datu batzuk: EAEko datuak beste errealitate batzuekin (Estatua, 

nazioarteko eremua, adin-tarteak eta abar) konparatzeko aukera emango duen informazio 

garrantzitsua. Konparazio-datuek honako hauek biltzen dituzte: EAEko datua konparatzeko 

baliatzen den adierazlea, datuei berei dagokien eremu zehatza, konparazio-datuen datarik 

eguneratuena, datuaren jatorrizko iturria eta estatistika-eragiketa, eta dagozkion ohar 

argigarriak. 

���� EAEko egungo datuaren azalpena: Datu esanguratsuenekin konparatuta EAErako 

aurkezten den datuaren azalpen laburra. 
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Familien/etxekoen unitateen kopurua eta osaera 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Eguna: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxekoen unitateen kopurua kuantifikatzeak aztergaiaren unibertsoa 

mugatuta edukitzea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak: 2008ko Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta hartu da erreferentzia gisa, daturik 

eguneratuena eskaintzen baitu. Dena dela, eragiketaren erreferentzia 2001eko Biztanleriaren eta 

Etxebizitzen Errolda da (Eustaten 2006ko errolden arteko Inkesta Demografikoarekin batera, familiak 

kuantifikatzeko erreferentzia nagusia da). Azterlan honen ondorioetarako, familia eta etxekoen unitate 

terminoak errealitate bera izendatzeko bi modu direla esan daiteke. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxekoen unitateen kopurua (milakoak) 
Datua: 742.753 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxekoen unitateen kopurua 

(milakoak) 
Datua: 748.967 
Data: 2001 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta 

Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&p

ath=%2Ft20%2Fe242&file=inebase&L=0 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxekoen unitateen kopurua Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxekoen unitateen kopurua 

794.378 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

2008. urtean, 790.000 etxekoen unitate baino gehiago zeuden Euskadin, hau da, 2004an baino gehiago 

(euskal familiak 740.000 inguru izan ziren urte hartan). 

 

FAMILIA SISTEMA 
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Familien/etxekoen unitateen kopurua eta osaera 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Denbora-analisi baten bidez etxekoen unitateen egitura eta aldaketak 

ezagutzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainiako etxekoen unitateen batez 

besteko tamaina (pertsonak/etx. unitatea) 
Datua: 2,68 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko 

edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales

.htm 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Etxekoen unitateen batez besteko 

tamaina (pertsonak/etx. unitatea) 
Datua: 3,30 
Data: 1991 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta 

Etxebizitzen Errolda. 1991 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2213

/indiceRR.html#axzz1j8Su11qG 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxekoen unitateen batez besteko tamaina Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxekoen unitateen batez besteko tamaina 

(pertsonak/etx. unitatea) 

2,73 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Etxekoen unitateen batez besteko tamaina ia ez da aldatu azken urteotan. Horrela, beraz, euskal familiak 

hiru kidek baino gutxixeagok osatzen dituzte (datua Estatukoaren antzekoa da). Hala ere, duela hogei 

urteko egoerarekin alderatuta, etxekoen unitateen batez besteko tamainak behera egin du nabarmen, 

eta hori hertsiki lotuta dago seme-alaben kopuruan izandako beherakadarekin. 
 

 

 

 

 

FAMILIA SISTEMA 
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Familien/etxekoen unitateen kopurua eta osaera 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familia Ugarien Aplikazioaren Estatistikak 
Hiperesteka:  
Aldizkakotasuna: Urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleak kide kopuru handi batez osatutako familiak kuantifikatzeko 

aukera ematen du, eta garrantzitsua da familia horiek babesteko neurrien plangintza egiteari begira. 
Ohar argigarriak: 21 urtetik beherako 3 seme-alaba ezkongabe edo gehiago, lanerako ezgaituak edo 25 

urtetik beherako ikasleak dituzten familiak hartzen dira familia ugaritzat. Familia ugarien ehunekoa 

familia ugarien tituluen kopurutik abiatuta kalkulatu da. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familia ugarien proportzioa (%), familien 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 5,60 
Data: 1996 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei Laguntzeko Erakunde 

Arteko II. Planaren ebaluazioa. 
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak: 21 urtetik beherako 3 seme-alaba 

ezkongabe edo gehiago, lanerako ezgaituak edo 25 

urtetik beherako ikasleak dituzten familiak hartzen 

dira familia ugaritzat. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Kategoria bereziko familia ugarien 

proportzioa (%), familia ugarien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 6,33 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familia Ugarien 

Aplikazioaren Estatistikak 
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak: 21 urtetik beherako 3 seme-

alaba ezkongabe edo gehiago, lanerako ezgaituak 

edo 25 urtetik beherako ikasleak dituzten 

familiak hartzen dira familia ugaritzat. Familia 

ugari bereziak 5 seme-alaba edo gehiago 

dituztenak dira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia ugariak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Familia ugarien proportzioa (%), familien 

guztizko kopuruarekiko 

2,68 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

2011. urtean EAEn indarrean dauden familia ugarien tituluei buruzko datuek adierazten dutenez, eukal 

familien % 2,70 inguru ugariak dira. 21.0000 familia baino gehiago dira, eta horien % 6 inguruk 5 seme-

alaba edo gehiago ditu. Azpimarratu beharra dago 1996. urtearen aldean izandako beherakada 

nabarmena, urte hartan familia ugariak etxekoen unitateen % 5,6 baitziren. Dena dela, kategoria 

bereziko familien ehunekoak gora egin du azken urteotan. 
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Familien/etxekoen unitateen kopurua eta osaera 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familia mota guztien proportzioa zein den jakiten laguntzen duen adierazle 

bat da. Pertsona bakarreko etxekoen unitateak zentzu hertsian familiatzat nekez har badaitezke ere, 

garrantzitsua da etxekoen unitate horien berariazko errealitatea kontuan hartzea. 
Ohar argigarriak: pertsona bakarreko etxekoen unitateak pertsona bakar batez osatutakoak dira. 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: pertsona bakarreko etxekoen unitateen 

kopurua 
Datua: 144.598 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: pertsona bakarreko etxekoen 

unitateak pertsona bakar batez osatutakoak dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: pertsona bakarreko etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 11,65 
Data: 1991 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta 

Etxebizitzen Errolda. 1991 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2213

/indiceRR.html#axzz1j8Su11qG 
Ohar argigarriak: pertsona bakarreko etxekoen 

unitateak pertsona bakar batez osatutakoak dira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertsona bakarreko etxekoen unitateak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Pertsona bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

18,20 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Pertsona bakarreko etxekoen unitateak zentzu hertsian familiatzat hartu ezin badira ere, adierazi beharra 

dago etxekoen unitate horiek gaur egun euskal etxekoen unitateen % 18 direla (144.000 etxekoen 

unitate baino gehiago); datu hori 1991koa baino nabarmen handiagoa da (% 11,65 urte hartan). Kasu 

askotan, etxekoen unitate horiek 70 urtetik gorako emakume alargunez edo bananduez osatuta daude. 
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Familien/etxekoen unitateen kopurua eta osaera 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familia mota guztien proportzioa zein den jakiten laguntzen duen adierazle 

bat da. 
Ohar argigarriak: Familia-nukleo bakar batez osatutako eta seme-alabak jaio aurreko bikote-

harremanean oinarritutako etxekoen unitateak hartzen dira guraso izan aurreko bikoteen etxekoen 

unitatetzat. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alabarik ez duten familia 

nuklearren proportzioa (%), etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 20,93 
Data: 2006 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Inkesta Demografikoa. 2006 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2213/in

diceRR.html#axzz1lneTgINm 
Ohar argigarriak: seme-alabarik gabeko familia 

nuklearrak seme-alabarik ez duten edo seme-alaba 

emantzipatuak dituzten familiak dira. Etxekoen 

Unitateei buruzko Inkesta erreferentzia gisa hartuta, 

guraso izan aurrekoen etxekoen unitateak eta 

guraso izan ondorengoen etxekoen unitateak dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alabarik ez duten familia 

nuklearren proportzioa (%), etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 14,28 
Data: 1991 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Inkesta Demografikoa. 

2006 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2213

/indiceRR.html#axzz1lneTgINm 
Ohar argigarriak: seme-alabarik gabeko familia 

nuklearrak seme-alabarik ez duten edo seme-

alaba emantzipatuak dituzten familiak dira. 

Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta erreferentzia 

gisa hartuta, guraso izan aurrekoen etxekoen 

unitateak eta guraso izan ondorengoen etxekoen 

unitateak dira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guraso izan aurreko bikoteen etxekoen 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Guraso izan aurreko bikoteen etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen 

5,90 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Seme-alabarik izan ez duen bikote batez osatutako etxekoen unitateak euskal familien % 6 dira, hau da, 

47.000 familia inguru. Seme-alabarik ez duten familia nuklearren kasuan ikus daitekeenez, igoera 

nabarmena izan da azken hamarkadetan (% 14,28 1991. urtean, eta % 20,93 2006. urtean). Datu horrek 

agerian uzten du familia mota horren goranzko joera. Izan ere, ugalkortasun-tasak izan duen beherakadak 

eta bizi-itxaropenaren igoeak seme-alabekin ez bizitzearen egoera hori luzatzea eragin dute (ikus guraso 

izan ondorengo bikoteen etxekoen unitateei buruzko adierazlea). 
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Familien/etxekoen unitateen kopurua eta osaera 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familia mota guztien proportzioa zein den jakiten laguntzen duen adierazle 

bat da. 
Ohar argigarriak: Seme-alabak (mendekoak zein mende ez daudenak) dituen eta haiekin bizi den bikote 

batez osatutakoak dira gurasoen etxekoen unitateak. 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Gurasoen etxekoen unitateen kopurua 
Datua: 373.277 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: Seme-alabak (mendekoak zein 

mende ez daudenak) dituen bikote batez 

osatutakoak dira gurasoen etxekoen unitateak. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: gurasoen etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 47,20 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: Seme-alabak (mendekoak zein 

mende ez daudenak) dituen bikote batez 

osatutakoak dira gurasoen etxekoen unitateak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurasoen etxekoen unitateak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Gurasoen etxekoen unitateen proportzioa 

(%), etxekoen unitateen guztizko 

47,00 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Gurasoen etxekoen unitateak edo seme-alabak dituzten familiak (hau da, seme-alabak dituen eta haiekin 

bizi den bikote batez osatutakoak) EAEn garrantzi erlatiborik handiena dutenak dira. 373.000 etxekoen 

unitate dira guztira, hau da, etxekoen unitate guztien % 47. Horien proportzioa ia ez aldatu 2004. 

urtearekin alderatuta, baina, azken hamarkadetan, pixkanaka behera egiteko joera izan da nagusi, 

etxekoen beste unitate batzuek hartu duten garrantziaren ondorioz. 
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Familien/etxekoen unitateen kopurua eta osaera 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familia mota guztien proportzioa zein den jakiten laguntzen duen adierazle 

bat da. 
Ohar argigarriak: seme-alaba emantzipatuak dituen bikote batez osatutakoak dira guraso izan 

ondorengo bikoteen etxekoen unitateak. 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: guraso izan ondorengo bikoteen 

etxekoen unitateen kopurua 
Datua: 124.377 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: seme-alaba emantzipatuak dituen 

bikote batez osatutakoak dira guraso izan 

ondorengo bikoteen etxekoen unitateak. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: guraso izan ondorengo bikoteen 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 13,40 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: seme-alaba emantzipatuak 

dituen bikote batez osatutakoak dira guraso izan 

ondorengo bikoteen etxekoen unitateak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guraso izan ondorengo bikoteen etxekoen 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Guraso izan ondorengo bikoteen etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen 

15,70 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Seme-alaba emantzipatuak dituen eta, beraz, haiekin bizi ez den bikote batez osatutako etxekoen 

unitateen kopuruak gora egin du azken urteotan (etxekoen unitate guztien % 13,40 2004. urtean, eta % 

15,70 2008. urtean). 
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Familien/etxekoen unitateen kopurua eta osaera 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familia mota guztien proportzioa zein den jakiten laguntzen duen adierazle 

bat da. Garrantzitsua da, gainera, familia horiek gainerakoetatik bereizten dituzten berariazko 

ezaugarriak ikusteko. 
Ohar argigarriak: Seme-alabak (mendekoak zein mende ez daudenak) dituen pertsona bakar batez 

osatutakoak dira guraso bakarreko etxekoen unitateak. Zenbait kasutan, inoiz ez da bikotekiderik izan 

(guraso bakarrekoa, zentzu hertsian). Beste batzuetan, berriz, bikotekideetako bat hil da, edota bikotea 

dibortziatu/banandu egin da (bikotekide izandakoak). 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: bikotekide izandakoen etxekoen 

unitateen proportzioa (%), guraso bakarreko 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 96,52 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: seme-alabak (mendekoak zein 

mende ez daudenak) dituen pertsona bakar batez 

osatutakoak dira guraso bakarreko etxekoen 

unitateak. Zenbait kasutan, inoiz ez da bikotekiderik 

izan (guraso bakarrekoa, zentzu hertsian). Beste 

batzuetan, berriz, bikotekideetako bat hil da, edota 

bikotea dibortziatu egin da (bikotekide izandakoak). 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Erreferentziazko pertsona emakumea 

duten guraso bakarreko etxekoen unitateak (%) 
Datua: 80,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  

buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: seme-alabak (mendekoak zein 

mende ez daudenak) dituen pertsona bakar 

batez osatutakoak dira guraso bakarreko 

etxekoen unitateak. Zenbait kasutan, inoiz ez da 

bikotekiderik izan (guraso bakarrekoa, zentzu 

hertsian). Beste batzuetan, berriz, 

bikotekideetako bat hil da, edota bikotea 

dibortziatu egin da (bikotekide izandakoak). 
 

 

 

 

 

Guraso bakarreko etxekoen unitateak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Guraso bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

8,30 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Guraso bakarreko familiak Euskadiko etxekoen unitate guztien % 8,30 dira. Kasu gehienetan, etxekoen 

unitate horietan bikotekideetako bat hil egin da, edota bikotea dibortziatu edo banandu egin da (kasuen 

% 96; inoiz bikotekiderik izan ez den kasuak, berriz, % 4 dira). Nagusiki, pertsona baten heriotzari lotutako 

kasuak dira, baina banantzeak eta dibortzioak gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dira. Familia 

horietan, pertsona nagusia emakumea izan ohi da (10 kasutik 8tan). Azken urteotan, berriz, familia mota 

horren kopuruak behera egin duela dirudi. 
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Familien/etxekoen unitateen kopurua eta osaera 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familia mota guztien proportzioa zein den jakiten laguntzen duen adierazle 

bat da. 
Ohar argigarriak: elkarrekin bizi diren bi nukleo edo gehiago dituztenak dira nukleo anitzeko etxekoen 

unitateak. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: nukleo anitzeko etxekoen unitateen 

kopurua 
Datua: 14.949 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: elkarrekin bizi diren bi nukleo edo 

gehiago dituztenak dira nukleo anitzeko etxekoen 

unitateak. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: nukleo anitzeko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 3,27 
Data: 1991 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta 

Etxebizitzen Errolda. 1991 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2213

/indiceRR.html#axzz1j8Su11qG 
Ohar argigarriak: elkarrekin bizi diren bi nukleo 

edo gehiago dituztenak dira nukleo anitzeko 

etxekoen unitateak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nukleo anitzeko etxekoen unitateak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Nukleo anitzeko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

1,90 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Nukleo anitzeko etxekoen unitateak, hau da, elkarrekin bizi diren bi nukleo edo gehiago dituztenak, 

Euskadiko etxekoen unitateen % 2 dira. Ehuneko horrek behera egin du duela ia hogei urteko datuekin 

alderatuta. Izan ere, garai hartan, familia horiek familia guztien % 3,27 ziren. Dena dela, azken urteotan 

ehunekoak gorantz egin duela dirudi. 
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Atzerritarren proportzioa familietan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etorkinei buruzko Inkesta Nazionala. 2007 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p319/a2007/p02/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0 
Aldizkakotasuna: Aldizkakotasunik gabe 
Adierazlearen garrantzia: Migrazio-mugimenduek aldaketa garrantzitsuak eragiten dituzte gizarte 

orotan. Adierazleak euskal familietan immigrazioaren ondorioz gertatutako aldaketen berri izatea 

ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak: atzerrian jaio diren eta EAEko familia-etxebizitzetan bizi diren 16 urteko edo 
gehiagoko pertsonak dira etorkinak. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etorkinez soilik osatutako etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 2,23 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etorkinei buruzko Inkesta 

Nazionala. 2007 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p319/a2

007/p02/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0 
Ohar argigarriak: Enplegu eta Gizarte Gaietako 

Sailaren Etxekoen Unitateei buruzko 2008ko 

Inkestak ematen duen etxekoen unitateen guztizkoa 

erabili da adierazlea kalkulatzeko erreferentzia gisa. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etorkinez osatutako etxekoen unitateen 

kopurua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etorkinez soilik osatutako etxekoen 

unitateen kopurua 

17.719 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Euskadin nabarmen egin du gora etorkinen kopuruak azken hamarkadan. Atzerritarrak finkatu egin dira 

eta beren familiak sortu dituzte. Hori dela-eta, atzerritarrez soilik osatutako etxekoen unitateak % 2,23 

dira gaur egun, hau da, 17.000 etxekoen unitate baino gehiago. 
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Atzerritarren proportzioa familietan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etorkinei buruzko Inkesta Nazionala. 2007 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p319/a2007/p02/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0 
Aldizkakotasuna: Aldizkakotasunik gabe 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etorkinez eta bertakoez osatutako 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 4,77 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etorkinei buruzko Inkesta 

Nazionala. 2007 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p319/a2

007/p02/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0 
Ohar argigarriak: Enplegu eta Gizarte Gaietako 

Sailaren Etxekoen Unitateei buruzko 2008ko 

Inkestak ematen duen etxekoen unitateen guztizkoa 

erabili da adierazlea kalkulatzeko erreferentzia gisa. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etorinez eta bertakoez osatutako etxekoen 

unitateen kopurua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Bertakoez eta etorkinez osatutako etxekoen 

unitateen kopurua 

37.862 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Atzerritarrez soilik osatutako 17.000 etxekoen unitate baino ghiagori bertakoez eta atzerritarrez 

osatutako beste 37.000 etxekoen unitate gaineratu behar zaizkie. Etxekoen unitate horiek EAEko 

etxekoen unitate guztien ia % 5 dira. 
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Atzerritarren proportzioa familietan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Familia Ugarien Tituluen Estatistika 
Hiperesteka: http://www.meyss.es/estadisticas/fan/welcome.htm 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adierazleak kide kopuru handi batez osatutako atzerriko familiak 

kuantifikatzeko aukera ematen du, eta garrantzitsua da familia horiek babesteko neurrien plangintza 

egiteari begira. 
Ohar argigarriak: 21 urtetik beherako 3 seme-alaba ezkongabe edo gehiago, lanerako ezgaituak edo 25 

urtetik beherako ikasleak dituzten familiak hartzen dira familia ugaritzat. 

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atzerriko familia ugariak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Lehen titularra atzerritarra duten familia 

ugariei emandako tituluen proportzioa (%), 

emandako tituluen guztizko kopuruarekiko 

30,00 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Familia ugariei emandako titulu guztietatik, % 30lehen titularra atzerritarra duten familiei eman zaie. 
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Atzerritarren proportzioa familietan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.jsp?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Aldizkakotasuna: 10 urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: erreferentziazko pertsona atzerritarra duten familien berri izatea 

ahalbidetzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: Erreferentziazko pertsonarekiko harremana ez da galdesortaren zuzeneko galdera bat. 

Aitzitik, oso kalkulu-prozesu konplexu baten ondorioa da (antzeko bi etxekoen unitatetan bera izango 

den erreferentziazko pertsona normalizatu bat aukeratzen da aldez aurretik). Hori dela-eta, baliteke 

kasuen ehuneko txiki batean (estatistika-ondorioetarako garrantzirik gabekoa, nolanahi ere) gaizki 

esleituta geratu izana. 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: erreferentziazko pertsona atzerritarra 

duten etxekoen unitateen kopurua 
Datua: 8.818 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen 

Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.js

p?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreferentziazko pertsona atzerritarra duten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Erreferentziazko pertsona atzerritarra duten 

etxekoen unitateak (%) 

1,20 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

2001. urtean, Euskadiko ia 9.000 etxekoen unitatetan (etxekoen unitateen % 1,20tan) atzerritarra zen 

pertsona nagusia 
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Atzerritarren proportzioa familietan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.jsp?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Aldizkakotasuna: 10 urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Atzerriko familien artean dauden gurasoen familien berri izatea ahalbidetzen 

du adierazleak. 
Ohar argigarriak: seme-alabak (mendekoak zein mende ez daudenak) dituen eta haiekin bizi den bikote 

batez osatutakoak dira gurasoen etxekoen unitateak. 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Erreferentziazko pertsona atzerritarra 

duten gurasoen etxekoen unitateen proportzioa (%), 

gurasoen etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 0,80 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen 

Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.js

p?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Gurasoen etxekoen unitateen 

proportzioa (%), erreferentziazko pertsona 

espainiarra duten etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 44,11 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta 

Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructur

a.jsp?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreferentziazko pertsona atzerritarra duten 

gurasoen etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Gurasoen etxekoen unitateen proportzioa 

(%), erreferentziazko pertsona atzerritarra 

duten etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 

26,60 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

2001. urtean, erreferentziazko pertsona atzerritarra zuten etxekoen unitateen % 26 seme-alabak zituen 

eta haiekin bizi zen bikote batez osatuta zegoen. Espainiako nazionalitatea zuten familien kasuan, berriz, 

ehunekoa % 44ra iritsi zen. 
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Atzerritarren proportzioa familietan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.jsp?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Aldizkakotasuna: 10 urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Atzerriko familien artean dauden guraso bakarreko familien berri izatea 

ahalbidetzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: seme-alabak (mendekoak zein mende ez daudenak) dituen pertsona bakar batez 

osatutakoak dira guraso bakarreko etxekoen unitateak. Zenbait kasutan, inoiz ez da bikotekiderik izan 

(guraso bakarrekoa, zentzu hertsian). Beste batzuetan, berriz, bikotekideetako bat hil da, edota bikotea 

dibortziatu/banandu egin da (bikotekide izandakoak). 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: erreferentziazko pertsona atzerritarra 

duten guraso bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), gurasoen etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 1,09 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen 

Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.js

p?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: guraso bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), erreferentziazko pertsona 

espainiarra duten etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 10,78 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta 

Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructur

a.jsp?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreferentziazko pertsona atzerritarra duten 

guraso bakarreko etxekoen unitateak (% 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Guraso bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), erreferentziazko pertsona 

atzerritarra duten etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 

9,91 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Erreferentziazko pertsona atzerritarra zuten etxekoen unitateen ia % 10 guraso bakarreko etxekoen 

unitatea zen 2001. urtean, eta ehuneko hori erreferentziazko pertsona espainiarra zuten etxekoen 

unitateenaren antzekoa zen. 
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Seme-alaben proportzioa etxekoen unitateetan 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: gaur egun mendeko seme-alabak (adingabeak zein adindunak) dituzten 

etxekoen unitate guztiak kuantifikatzeko aukera ematen du adierazleak. Horren garrantzia etxekoen 

unitate horien errealitatea berariaz ikusteko aukeran datza. 
Ohar argigarriak: 18 urtetik beherako seme-alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 urtetik 

beherakoak hartzen dira mendeko seme-alabatzat. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten guraso 

bakarreko etxekoen unitateen proportzioa (%), 

mendeko seme-alabak dituzten etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 8,44 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 18 urtetik beherako seme-alabak 

eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 urtetik 

beherakoak hartzen dira mendeko seme-alabatzat. 

Seme-alabak (mendekoak zein mende ez daudenak) 

dituen pertsona bakar batez osatutakoak dira 

guraso bakarreko etxekoen unitateak. Zenbait 

kasutan, inoiz ez da bikotekiderik izan (guraso 

bakarrekoa, zentzu hertsian). Beste batzuetan, 

berriz, bikotekideetako bat hil da, edota bikotea 

dibortziatu/banandu egin da (bikotekide 

izandakoak). 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten 

gurasoen etxekoen unitateen proportzioa (%), 

mendeko seme-alabak dituzten etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 91,56 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  

buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 18 urtetik beherako seme-

alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 

urtetik beherakoak hartzen dira mendeko seme-

alabatzat. Seme-alabak (mendekoak zein mende 

ez daudenak) dituen eta haiekin bizi den bikote 

batez osatutakoak dira gurasoen etxekoen 

unitateak. 
 

 

 

 

Mendeko seme-alabak dituzten etxekoen 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mendeko seme-alabak dituzten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen 

39,20 

FAMILIA SISTEMA 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Seme-alabak dituzten etxekoen unitateen artean, arreta berezia eskaini behar zaie mendeko seme-alabak 

dituztenei, hau da, 18 urtetik beherako seme-alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 urtetik 

beherakoak dituztenei. Etxekoen unitate horiek Euskadiko etxekoen unitateen % 39,20 dira, eta ehuneko 

hori aurreko urteetan erregistratutakoaren antzekoa da. Etxekoen unitate horien artean, mendeko seme-

alabak dituzten guraso bakarrekoak % 8,44 dira. Nolanahi ere, gehienak (% 91,56) gurasoen etxekoen 

unitateak dira, hau da, seme-alabak dituen eta haiekin bizi den bikote batez osatutakoak. 
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Seme-alaben proportzioa etxekoen unitateetan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adingabeak dituzten familiak kuantifikatzen dituen adierazle bat garrantzitsua 

da bateragarritasun-neurrien eta abarren plangintza egiterakoan. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 16 urtetik beherako pertsonak dituzten 

etxekoen unitateen proportzioa, etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 127.100 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 16 urtetik beherako pertsonak 

dituzten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 25,01% 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  

buruzko Inkesta, 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 urtetik beherako pertsonak dituzten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 16 urtetik beherako pertsonak dituzten 

etxekoen unitateak (%), etxekkoen unitateen 

16,10 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Euskadiko etxekoen unitateen % 16,10ek (127.100 etxekoen unitatek baino gehiagok) 16 urtetik beherako 

pertsonak dituzte. Ehunekoak behera egin du 2004. urtearekin alderatuta (% 25 urte hartan). 
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Seme-alaben proportzioa etxekoen unitateetan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adingabe txikiak dituzten familiak kuantifikatzen dituen adierazle bat 

garrantzitsua da bateragarritasun-neurrien eta beste laguntza batzuen plangintza egiterakoan. 
Ohar argigarriak:  

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 3 urtetik beherako pertsonak dituzten 

guraso bakarreko etxekoen unitateen proportzioa 

(%), guraso bakarreko etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 3,17 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: seme-alabak (mendekoak zein 

mende ez daudenak) dituen pertsona bakar batez 

osatutakoak dira guraso bakarreko etxekoen 

unitateak. Zenbait kasutan, inoiz ez da bikotekiderik 

izan (guraso bakarrekoa, zentzu hertsian). Beste 

batzuetan, berriz, bikotekideetako bat hil da, edota 

bikotea dibortziatu egin da (bikotekide izandakoak). 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 3 urtetik beherako pertsonak 

dituzten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 6,30 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 urtetik beherako pertsonak dituzten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 3 urtetik beherako pertsonak dituzten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

7,90 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

2008. urtean, Euskadin 3 urtetik beherako pertsonak dituzten etxekoen unitateen proportzioa ia % 8 izan 

da (2004. urtean, berriz, 3 urtetik beherako pertsonak zituzten etxekoen unitateak % 6,30 ziren). Guraso 

bakarreko etxekoen unitateen artean, % 3,17k ditu 3 urtetik beherako pertsonak. 
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Adinekoen proportzioa etxekoen unitateetan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: biztanleriaren zahartzea gure gizartearen errealitate bat da. Hori dela-eta, 

funtsezkoa da euskal familien barruan adinekoek duten proportzioa zein den jakitea. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 65 urtetik gorako gutxienez pertsona 

bat duten pertsona bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), pertsona bakarreko etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 55,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: pertsona bakarreko etxekoen 

unitateak pertsona bakar batez osatutakoak dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: erreferentziazko pertsona 65 urtetik 

gorakoa duten etxekoen unitateen proportzioa 

(%), etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 31,40 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 urtetik gorako gutxienez pertsona bat 

duten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 65 urtetik gorako gutxienez pertsona bat 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

35,50 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Azken urteotan, Euskadiko biztanleria osoan adinekoek duten proportzioak gora egin du. 2008. urtean 

zehazki, Euskadiko etxekoen unitateen % 35,50etan bizi da 65 urtetik gorako pertsona bat. Gainera, 

etxekoen unitateen % 31,40tan, erreferentziazko pertsona 65 urtetik gorakoa da. Bereziki aipatu behar 

dira pertsona bakarreko etxekoen unitateak (pertsona bakar batez osatutakoak), horien erdiak baino 

gehiago baitaude 65 urtetik gorako pertsonez osatuta (% 55,90). 
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Adinekoen proportzioa etxekoen unitateetan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: biztanleriaren zahartzea gure gizartearen errealitate bat da. Hori dela-eta, 

funtsezkoa da euskal familien barruan adinekoek duten proportzioa zein den jakitea, are funtsezkoagoa 

kide guztiak adinekoak diren kasuan. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: pertsona guztiak 65 urtetik gorakoak eta 

pertsona bakarreko etxekoen unitateetan bizi 

direnak dituzten etxekoen unitateak (%) 
Datua: 54,41 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: pertsona bakarreko etxekoen 

unitateak pertsona bakar batez osatutakoak dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: pertsona guztiak 65 urtetik gorakoak 

dituzten etxekoen unitateak (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 19,50 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: Etxekoen Unitateei buruzko 

2004ko Inkestako datuek 64 urtetik gorako 

pertsonen proportzioa ematen dute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertsona guztiak 65 urtetik gorakoak 

dituzten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Pertsona guztiak 65 urtetik gorakoak 

dituzten etxekoen unitateak (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 

18,70 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

2008. urtean, etxekoen hamar unitatetik ia bi 65 urtetik gorako pertsonez osatuta daude (joera hori 2004. 

urtean ere ikusi zen). Adierazi beharra dago pertsona guztiak 65 urtetik gorakoak dituzten etxekoen 

unitateen erdiak pertsona bakarreko etxekoen unitateak direla. 

 

 

FAMILIA SISTEMA 



- 36 - 

 

 

  

 
Adinekoen proportzioa etxekoen unitateetan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: biztanleriaren zahartzea gure gizartearen errealitate bat da. Hori dela-eta, 

funtsezkoa da euskal familien barruan zaharrenek duten proportzioa zein den jakitea. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 80 urtetik gorako gutxienez pertsona 

bat duten pertsona bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), pertsona bakarreko etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 22,30 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: pertsona bakarreko etxekoen 

unitateak pertsona bakar batez osatutakoak dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 80 urtetik gorako gutxienez pertsona 

bat duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 11,40 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: Etxekoen Unitateei buruzko 

2004ko Inkestako datuek 79 urtetik gorako 

pertsonen proportzioa ematen dute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 urtetik gorako gutxienez pertsona bat 

duten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 80 urtetik gorako gutxienez pertsona bat 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

12,30 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Biztanleriaren zahartzea hertsiki lotuta dago urte asko dituzten pertsonen proportzio handiagoarekin. 

2008. urtean, Euskadiko etxekoen unitateen % 12,30ek 80 urtetik gorako gutxienez pertsona bat du, hau 

da, 2004. urtean baino puntu bat gehiago. Pertsona bakarreko etxekoen unitateei dagokienez, ia 

laurdenak 80 urtetik gorako pertsonez osatuta daude. 
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Mendeko pertsonen proportzioa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: ohiko jarduerak egiteko mugak edo osasun-arazoak dituzten pertsonak bizi 

diren etxekoen unitateak kuantifikatzea garrantzitsua da, etxekoen unitate horiek bereziak baitira. 
Ohar argigarriak: Gaixotasunari, minusbaliotasunari, substantzien kontsumoari, adinari eta abarri 

lotutakoak hartzen dira osasun-arazotzat. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: ohiko zereginak egiteko laguntza behar 

duen gutxienez pertsona bat duten eta kanpoko 

babesik ez duten etxekoen unitateen proportzioa 

(%), ohiko zereginak egiteko laguntza behar duen 

gutxienez pertsona bat duten etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 70,80 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: ohiko zereginak egiteko laguntza 

behar duen gutxienez pertsona bat duten eta 

kanpoko babesik ez duten pertsona bakarreko 

etxekoen unitateen proportzioa (%), ohiko 

zereginak egiteko laguntza behar duen gutxienez 

pertsona bat duten pertsona bakarreko etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 46,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendeko pertsonak dituzten etxekoen 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mendeko pertsonak (osasun-arazoengatik 

ohiko jarduerak egiteko mugak dituztenak) 

dituzten etxekoen unitateen proportzioa 

(%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 

15,70 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Euskadiko etxekoen unitateen % 15,70ek osasun-arazoengatik ohiko jarduerak egiteko mugak dituen 

gutxienez pertsona bat du. Gainera, ohiko zereginen bat egiteko laguntza behar duen pertsonaren bat 

duten etxekoen hamar unitatetik zazpik ez dute kanpoko babesik (laguntza babes-sareetatik lortzen 

dute). Adierazi beharra dago pertsona bakarreko etxekoen unitateen (hots, bakarrik bizi diren pertsonez 

osatutakoen) % 46,90k ez dutela kanpoko laguntzarik jasotzen. 
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Mendeko pertsonen proportzioa 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Desgaitasunari, Autonomia Pertsonalari eta Mendetasun Egoerei buruzko Inkesta, 

2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p418/a2008/hogares/p02/modulo5&file=pca

xis 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik gabe 
Adierazlearen garrantzia: desgaituren bat duten etxekoen unitateak kuantifikatzea garrantzitsua da, 

berezitasun propioak dituen errealitate bat identifikatzeko eta etxekoen unitate horientzako berariazko 

babes-neurriak aurreikusteko aukera ematen baitu. 
Ohar argigarriak: “Desgaitasun” kontzeptu orokorraren barruan, urritasunak, jarduteko mugak eta parte 

hartzeko murrizketak sartzen dira. Urritasunak gorputz-sistemen funtzioetan eta gorputzaren egituretan 

(ikusmena, entzumena, mugikortasuna eta abar) izaten diren arazoak dira. Jarduteko muga pertsona 

batek jarduera bat bakarrik egiteko duen zailtasuna da. Parte hartzeko murrizketa, berriz, pertsona 

batek egoera batean gizarte-ikuspegitik inplikatzeko duen zailtasuna da. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: desgaitasun edo muga bat duten pertsona 

bat baino gehiago dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), desgaitasun edo muga bat duen 

pertsonaren bat duten etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 13,70 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Desgaitasunari, Autonomia 

Pertsonalari eta Mendetasun Egoerei buruzko Inkesta, 

2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/

t15/p418/a2008/hogares/p02/modulo5&file=pcaxis 
Ohar argigarriak: “Desgaitasun” kontzeptu 

orokorraren barruan, urritasunak, jarduteko mugak 

eta parte hartzeko murrizketak sartzen dira. 

Urritasunak gorputz-sistemen funtzioetan eta 

gorputzaren egituretan (ikusmena, entzumena, 

mugikortasuna eta abar) izaten diren arazoak dira. 

Jarduteko muga pertsona batek jarduera bat bakarrik 

egiteko duen zailtasuna da. Parte hartzeko murrizketa, 

berriz, pertsona batek egoera batean gizarte-

ikuspegitik inplikatzeko duen zailtasuna da. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: pertsona bakarreko etxekoen 

unitateetan bizi diren desgaituen proportzioa (%), 

desgaituen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 17,24 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Desgaitasunari, Autonomia 

Pertsonalari eta Mendetasun Egoerei buruzko 

Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/p418/

a2008/hogares/p02/modulo1/l0/&file=03006.px&t

ype=pcaxis&L=0 
Ohar argigarriak: “Desgaitasun” kontzeptu 

orokorraren barruan, urritasunak, jarduteko mugak 

eta parte hartzeko murrizketak sartzen dira. 

Urritasunak gorputz-sistemen funtzioetan eta 

gorputzaren egituretan (ikusmena, entzumena, 

mugikortasuna eta abar) izaten diren arazoak dira. 

Jarduteko muga pertsona batek jarduera bat 

bakarrik egiteko duen zailtasuna da. Parte hartzeko 

murrizketa, berriz, pertsona batek egoera batean 

gizarte-ikuspegitik inplikatzeko duen zailtasuna da. 

Pertsona bakarreko etxekoen unitateak pertsona 

bakar batez osatutakoak dira. 
 

Desgaitasuna duen pertsonaren bat duten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Desgaitasun edo muga bat duen pertsonaren bat 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

18,45 

EAEko egungo datuaren azalpena 
Euskadiko etxekoen hamar unitatetik ia bik desgaitasun edo muga bat duen pertsonaren bat dute. 

Etxekoen unitate horien % 13tan, desgaitasuna edo jarduteko muga duten pertsona bat baino gehiago 

daude. Adierazi beharra dago desgaituen % 17 pertsona bakarreko etxekoen unitateetan bizi dela. 
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Ezkontzak eta kohabitazioak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&divi=IDB&his=1&type=db 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bikote motetan izandako aldaketak neurtzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Ezkontza kopurua Espainiako 1.000 

biztanleko 
Datua: 3,67 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle 

Demografikoak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&divi=IDB&his

=1&type=db 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Ezkontza kopurua 1.000 biztanleko 
Datua: 8,40 
Data: 1975 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 

2010ko edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/soci

ales.htm 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezkontzen tasa gordina 

Ezkontza kopurua 1.000 biztanleko 

3,89 

Adierazlea (izen operatiboa) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Gaur egun, Euskadiko ezkontza-tasa 1.000 biztanleko 3,89 ezkontzakoa da. Datu hori Estatukoaren 

antzekoa da. Edonola ere, duela 30 urteko tasak gaur egungoen bikoitzak izan ziren. Ezkontza kopuruaren 

beherakada hori euskal gizartearen sekularizazioari eta ezkontza kanonikoak garrantzia galdu izanari 

lotuta dago. 
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Ezkontzak eta kohabitazioak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bikote motetan izandako aldaketak neurtzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainiako ezkontza zibilen proportzioa 

(%), ezkontzen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 54,86 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko 

edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales

.htm 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: ezkontza zibilen proportzioa (%), 

ezkontzen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 29,80 
Data: 1999 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 

2010ko edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/soci

ales.htm 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezkontza zibilak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Ezkontza zibilen proportzioa (%), ezkontzen 

guztizko kopuruarekiko 

60,23 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Euskadin 2009an burututako hamar ezkontzatik sei ezkontza zibilak izan dira, hau da, Estatuan baino 

geixeago (% 54,86 Estatuan). Zalantzarik gabe, ezkontza mota horren gorakada esanguratsua izan da 

(1999. urtean hamarretik hiru baino ez ziren izan). 
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Ezkontzak eta kohabitazioak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bikote motetan izandako aldaketak neurtzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainiako sexu bereko pertsonen 

ezkontzen proportzioa (%), ezkontzen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 1,74 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko 

edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales

.htm 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: sexu bereko pertsonen ezkontzen 

proportzioa (%), ezkontzen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 0,71 
Data: 2005 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 

2010ko edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/soci

ales.htm 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexu bereko pertsonen ezkontzak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Sesu bereko pertsonen ezkontzen 

proportzioa (%), ezkontzen guztizko 

1,19 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Sexu bereko pertsonen ezkontzen kopuruak gora egin du azken urteotan EAEn. 2005. urtean, ezkontza 

guztien % 0,71 baino ez ziren; 2009. urtean, berriz, % 1,19. Ehuneko hori Estatukoa baino txikixeagoa da 

(% 1,74 Estatuan). 
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Ezkontzak eta kohabitazioak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren mugimendu naturalak. 2010eko datu aurreratuak 
Hiperesteka: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e301/provi&file=pcaxis 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bikote motetan izandako aldaketak neurtzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainiako ezkontzen proportzioa (%), 

ezkontideetako bat atzerritarra izanik, ezkontzen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 21,47 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren mugimendu 

naturalak. 2010eko datu aurreratuak 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path

=/t20/e301/provi&file=pcaxis 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezkontzak (%), ezkontideetako bat 

atzerritarra izanik 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Ezkontzen proportzioa (%), ezkontideetako 

bat atzerritarra izanik, ezkontzen guztizko 

kopuruarekiko 

13,90 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Inmigrazioaren gorakadaren ondorioz, ezkontideetako bat atzerritarra izanik burututako ezkontzen 

ehunekoak ere gora egin du. Gaur egun, ezkontza horiek ezkontza guztien % 13,90 dira. Indizea, nolanahi 

ere, Estatukoa baino txikiagoa da (Estatuan, hamar ezkontzatik bitan da atzerritarra ezkontideetako bat). 
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Ezkontzak eta kohabitazioak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bikote moten inguruko gizarte-aldaketak identifikatzeko aukera ematen du 

adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: lehen aldiz ezkontzen diren gizonen 

batez besteko adina 
Datua: 34,10 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko 

edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales

.htm 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: lehen aldiz ezkontzen diren 

emakumeen batez besteko adina 
Datua: 29,35 
Data: 1999 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 

2010ko edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/soci

ales.htm 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehen aldiz ezkontzen direnen batez besteko 

adina 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Lehen aldiz ezkontzen diren emakumeen 

batez besteko adina 

31,73 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Ezkontza-tasaren beherakadari lotutako alderdietako bat ezkontzeko adinak 1980. urteaz geroztik izan 

duen etengabeko igoera da, eta prozesu horrek berdin hartu ditu eraginpean gizonak eta emakumeak. 

2009. urtean, ezkondutako emakumeen batez besteko adina 31,73 urte izan da, hau da, 1980an baino ia 

bost urte gehiago (26,60 urte 1980. urtean) eta 1999an baino gehiago (29,35 urte 1999an). Gizonen 

kasuan, ezkontzeko batez besteko adina 1980an baino 11 urte handiagoa izan da. Izan ere, gizonak, batez 

beste, 23 urterekin ezkontzen ziren 1980an, eta 34,10 urterekin 2009an. 
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Ezkontzak eta kohabitazioak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bikote moten inguruko gizarte-aldaketak identifikatzeko aukera ematen du 

adierazleak. 
Ohar argigarriak: legezko ezkontza-loturarik gabeko bikote baten bizikidetza egonkorra hartzen da 

kohabitaziotzat. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Kohabitazioan bizi diren bikoteen 

kopurua 
Datua: 51.536 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 

Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/

tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alabak dituzten bikoteen 

bizikidetza-moduen artean (bikotea edo senar-

emazteak) kohabitazioek duten proportzioa (%) 
Datua: 5,80 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt

_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desiguald

ades_sociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohabitazioen proportzioa (%), bizikidetza-

moduen (bikotearen edo senar-emazteen) 

guztizko kopuruarekiko) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Kohabitazioen proportzioa (%), bizikidetza-

moduen (bikotearen edo senar-emazteen) 

9,40 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Ezkontzen fenomenoari dagokionez, bizikidetza-eredu berriak sortzen ari dira. Bikoteek ezkondu aurretik 

–edo ezkontzaren alternatiba gisa– elkarrekin bizitzeko joera dute. Legezko ezkontza-loturarik gabeko 

bikoteen bizikidetza egonkorrak gora egin du denborarekin, eta, gaur egun, bikote horiek bizikidetza-

modu guztien ia % 10 dira (50.000 bikote baino gehiago). Dena dela, ehunekoa % 5,80 baino ez da seme-

alabak dituzten bikoteen kasuan. 
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Ezkontzak eta kohabitazioak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data:  
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko II. Planaren ebaluazioa 
Hiperesteka:  
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik gabe 
Adierazlearen garrantzia: ezkontzen ez diren, baina beren bikote-egoera erregistratzen duten bikoteen 

errealitatea ezagutzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: datuak izatezko bikoteak arautzen dituen 2003ko maiatzaren 7ko 2/2003 Euskal Legea 

indarrean jarri zenetik erregistratutako inskripzioei dagozkie. Zehazki, baiespen-espedienteak dira, eta, 

beraz, ez dira kontuan hartu bertan behera utzitakoak, ezespenak, izapidetzen ari diren espedienteak 

edo dokumentazioa garaiz aurkeztu ez izanagatik artxibatutako espedienteak. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: izatezko bikoteen erregistroan jasotako 

eskaeren kopurua, izatezko bikoteak arautzen 

dituen 2003ko maiatzaren 7ko Euskal Legea 

indarrean jarri zenetik 

Datua: 16.755 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei Laguntzeko Erakunde 

Arteko II. Planaren ebaluazioa 
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Izatezko bikoteen erregistroan 

inskribatutakoen kopurua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 
Izatezko bikoteen erregistroan 

inskribatutakoen kopurua, izatezko bikoteak 

arautzen dituen 2003ko maiatzaren 7ko 2/2003 

Euskal Legea indarrean jarri zenetik 

13.926 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Izatezko bikoteak arautzen dituen 2003ko maiatzaren 7ko Euskal Legea indarrean jarri zenetik, 13.000 

bikote baino gehiago erregistratu dira, eta eskaerak 16.000 baino gehiago izan dira. Alde hori baldintzak 

ez betetzeagatik ukatutako eskaeren, bikoteak eskatuta bertan behera utzitakoen, eskatutako 

informazioa garaiz aurkeztu ez izanagatik artxibatutako kasuen eta izapidetzen ari diren espedienteen 

ondorioa da. 
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Ezkontza-desegiteak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bikote moten inguruko gizarte-aldaketak identifikatzeko aukera ematen du 

adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainian urtean erregistratutako 

banantze eta dibortzioen kopurua 100 ezkontzako 
Datua: 70,33 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko 

edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales

.htm 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: urtean erregistratutako banantze eta 

dibortzioen kopurua 100 ezkontzako 
Datua: 50,97 
Data: 2003 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 

2010ko edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/soci

ales.htm 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banantzeak eta dibortzioak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Urtean erregistratutako banantze eta 

dibortzioen kopurua 100 ezkontzako 

55,00 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Mende berrian ezkontzak izan duen beherakada handia dibortzioen, banantzeen eta deuseztasunen oso 

igoera deigarri bati ere lotuta dago. 2009. urtean, 100 ezkontzako 55 banantze edo dibortzio gertatzen 

dira urtean. Zifra hori, edonola ere, 70era iristen da Estatuan, eta 2003koa baino handiagoa da (50,97 urte 

hartan). 
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Ezkontza-desegiteak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Ezkontza-deuseztasunen, banantzeen eta dibortzioen estatistika, 2010 
Hiperesteka: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t18/p420/p01/a2010/&file=pcaxis 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bikote moten inguruko gizarte-aldaketak identifikatzeko aukera ematen du 

adierazleak. 
Ohar argigarriak: datuak sexu desberdineko ezkontideen arteko banantze eta dibortzioei buruzkoak 

dira. 

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainian mendeko seme-alabak 

dituzten bikoteen banantze eta dibortzioen 

proportzioa (%), banantze eta dibortzioen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 57,17 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Ezkontza-deuseztasunen, 

banantzeen eta dibortzioen estatistika, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path

=/t18/p420/p01/a2010/&file=pcaxis 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 urtetik beherakoak kargura dituzten 

bikoteen banantzeak eta dibortzioak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mendeko seme-alabak dituzten bikoteen 

banantze eta dibortzioen proportzioa (%), 

banantze eta dibortzioen guztizko 

kopuruarekiko 

55,98 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

EAEn gertatzen diren banantze eta dibortzio guztietatik, erdiak baino gehiago mendeko seme-alabak 

dituzten bikoteenak dira (% 55,98). Joera hori Estatuan ere ikus daiteke (% 57,17). 
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Ugalkortasun-tasa eta jaiotza-tasa 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: oinarrizko adierazlea da demografiaren eremuan, adin emankorrean dauden 

emakumeen arteko jaiotza kopuruari buruzko erreferentzia ematen baitu. 
Ohar argigarriak: ugalkortasun-tasak 15-49 urteko 100 emakumeko jaiotza kopurua adierazten du. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainiako jaiotza kopurua 100 

emakumeko 
Datua: 4,32 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko 

edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales

.htm 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua 100 emakumeko 
Datua: 3,09 
Data: 1999 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 

2010ko edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/soci

ales.htm 
Ohar argigarriak: ugalkortasun-tasak 15-49 

urteko 100 emakumeko jaiotza kopurua 

adierazten du. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugalkortasun-tasa Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Jaiotza kopurua 100 emakumeko 

4,16 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Jaiotza-tasak beherakada handia izan du azken hamarkadetan, azken urteotan zertxobait gora egin duela 

badirudi ere. 1999. urtean, 100 emakumeko jaiotza kopurua 3,09 izan zen, eta 2009an, berriz, 4,16. 

Ehuneko hori Estatukoaren antzekoa da (4,32). 
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Ugalkortasun-tasa eta jaiotza-tasa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: oinarrizko adierazlea da demografiaren eremuan, jaiotza-tasaren jarraipena 

egiteko aukera ematen baitu. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainian adin emankorrean (15-49 

urte) dagoen emakume bakoitzeko seme-alaben 

batez besteko kopurua 
Datua: 1,39 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 2010ko 

edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales

.htm 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: adin emankorrean (15-49 urte) 

dagoen emakume bakoitzeko seme-alaben batez 

besteko kopurua 
Datua: 1,00 
Data: 1999 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-adierazleak. 

2010ko edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/soci

ales.htm 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egoeraren araberako ugalkortasun-

adierazlea 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Adin emankorrean (15-49 urte) dagoen 

emakume bakoitzeko seme-alaben batez 

1,32 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Jaiotza-tasaren kasuan bezala, emakume bakoitzeko seme-alaben batez besteko kopuruak gora egin du 

duela gutxi, aurreko urteetan beherakada handia izan ondoren. Izan ere, adin emankorrean zegoen 

emakume bakoitzeko tasa 1 zen 1999an, eta 1,32ra igo da 2009an. Estatuko datuekin alderatuta, ia ez da 

alderik ikusten. 
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Ugalkortasun-tasa eta jaiotza-tasa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: emakumeek jaiotzen inguruan dituzten joeretan izandako aldaketen berri 

izatea ahalbidetzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: amen batez besteko adina bizirik jaiotako haurrak izateko unean, hau da, hildakoak 

kontuan hartu gabe (ugalkortasun-taula baten arabera). 
 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: ama izateko batez besteko adina 

Espainian 
Datua: 31,05 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle 

Demografikoak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales

.htm 
Ohar argigarriak: 

amen batez besteko adina bizirik jaiotako haurrak 

izateko unean, hau da, hildakoak kontuan hartu 

gabe (ugalkortasun-taula baten arabera). 

 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: ama izateko batez besteko adina 
Datua: 30,08 
Data: 1991 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle 

Demografikoak. 2010ko edizioa 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/soci

ales.htm 
Ohar argigarriak:  
amen batez besteko adina bizirik jaiotako 

haurrak izateko unean, hau da, hildakoak 

kontuan hartu gabe (ugalkortasun-taula baten 

arabera). 

 

 

 

 

 

 

 

Ama izateko batez besteko adina Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Ama izateko batez besteko adina 

32,18 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

Euskal emakumeak ama izateko batez besteko adina gero eta handiagoa da. 1975. urtean, emakumeek 26 

urterekin izaten zuten lehen semea edo alaba, 1991n 30 urterekin, eta 2009an 32 urterekin. Espainiaren 

kasuan, lehen semea edo alaba izateko batez besteko adina 31 urte da. 
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Ugalkortasun-tasa eta jaiotza-tasa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adierazlearen bidez, osasun-arazoek jaiotzetan nolako eragina duten jakin 

daiteke. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: arazo biologikoengatik seme-alabarik ez 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 0,30 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrazoi biologikoengatik seme-alabarik ez 

duten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Arrazoi biologikoengatik seme-alabarik ez 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

0,30 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

2008. urtean, Euskadiko familien % 0,30 inguruk ezin du seme-alabarik eduki arazo biologikoengatik; 

ehunekoa 2004. urtekoaren antzekoa da. 

 

 

DEMOGRAFIA 
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Ugalkortasun-tasa eta jaiotza-tasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adierazlearen bidez, baliabide ekonomikoen gabeziak jaiotzetan nolako 

eragina duen jakin daiteke. 
Ohar argigarriak:  

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta 

baliabide ekonomikorik ez izateagatik edo lan-

arazoak izateagatik beste seme-alabarik ez duten 

guraso bakarreko etxekoen unitateen proportzioa 

(%), mendeko seme-alabak dituzten guraso 

bakarreko etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 9,10 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: baliabide ekonomikorik ez izateagatik 

edo lan-arazoak izateagatik seme-alabarik ez 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 3,20 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arazo ekonomikoengatik edo lan-

arazoengatik seme-alabarik ez duten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Baliabide ekonomikorik ez izateagatik edo 

lan-arazoak izateagatik seme-alabarik ez 

duten etxekoen unitateen proportzioa, 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

3,50 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 

2008. urtean, Euskadiko etxekoen unitateen % 3,5ek ez ditu nahi dituen seme-alabak diru-sarreren 

urritasunari edo lan-zailtasunei lotutako arrazoiengatik. Horrela, beraz, datuak adierazten duenez, 

Euskadiko biztanleriak ez du benetan nahi duen seme-alaba kopurua. Ehuneko hori % 9,10era iristen da 

mendeko seme-alabak dituzten guraso bakarreko etxekoen unitateen kasuan. 
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Jarduera, okupazioa eta langabezia 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren Jardueraren Araberako Inkesta (BJA) 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_37/opt_0/ti_Poblacion_en_Relacion_con_la_Actividad_PRA/te

mas.html#axzz1ZiTskzAw 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familiako kideek jarduerari dagokionez duten egoerari buruzko informazioa 

izatea lagungarria da familien egoera sozioekonomikoa ezagutzeko. 
Ohar argigarriak: adierazle hori kalkulatzeko, Eustatek familiei buruz urte horretarako eskaintzen duen 

datua erabili da. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: kide aktibo guztiak okupatuta dituzten 

edo bi pertsona okupatu edo gehiago dituzten 

familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 64,90 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. 

2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/

ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.ht

ml#axzz1jAKfybYv 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: kide aktibo guztiak okupatuta 

dituzten edo bi pertsona okupatu edo gehiago 

dituzten familien proportzioa (%), familien 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 68,00 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt

_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desiguald

ades_sociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

Kide guztiak okupatuta dituzten familiak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Kide aktibo guztiak okupatuta dituzten 

familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 

59,24 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2010. urtean, Euskadiko hamar familiatik sei inguruk okupatuta dituzte kide guztiak. Kide aktibo guztiak 

okupatuta dituzten edo bi pertsona okupatu edo gehiago dituzten familiak % 64,90 dira, eta, beraz, 

beherakada bat izan da 2008ko datuekin alderatuta (% 68,00 urte hartan). 

 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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Jarduera, okupazioa eta langabezia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren Jardueraren Araberako Inkesta (BJA) 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_37/opt_0/ti_Poblacion_en_Relacion_con_la_Actividad_PRA/te

mas.html#axzz1ZiTskzAw 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familiako kideek jarduerari dagokionez duten egoerari buruzko informazioa 

izatea lagungarria da familien egoera sozioekonomikoa ezagutzeko. 
Ohar argigarriak: adierazle hori kalkulatzeko, Eustatek familiei buruz urte horretarako eskaintzen duen 

datua erabili da. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: kide guztiak langabezian dituzten 

familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 4,00 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. 

2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/

ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.ht

ml#axzz1jAKfybYv 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: kide guztiak langabezian dituzten 

familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 2,10 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt

_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desiguald

ades_sociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kide guztiak langabezian dituzten familiak 

(%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Kide guztiak langabezian dituzten familien 

proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 

3,48 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2010. urtean, euskal familien % 3,48k langabezian ditu kide guztiak, hau da, 2009an baino gutxiago (% 

4,00 urte hartan). Nolanahi ere, azken urte horretan igo egin zen kide aktibo guztiak langabezian zituzten 

etxekoen unitateen ehunekoa aurreko urtearekin alderatuta (% 2,10). 

 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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Jarduera, okupazioa eta langabezia 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.ht

ml#axzz1jAKfybYv 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familiako kideek jarduerari dagokionez duten egoerari buruzko informazioa 

izatea lagungarria da familien egoera sozioekonomikoa ezagutzeko. 
Ohar argigarriak:  

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: langaberen bat duten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 8,60 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta 

langabeturen bat duten guraso bakarreko 

etxekoen unitateen proportzioa (%), mendeko 

seme-alabak dituzten guraso bakarreko etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 12,50 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: adierazleak zentzu hertsian 

hartutako guraso bakarreko etxekoen unitateak 

adierazten ditu, hau da, inoiz ezkontiderik izan ez 

duten etxekoen unitateak. 18 urtetik beherako 

seme-alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 

urtetik beherakoak hartzen dira mendeko seme-

alabatzat. 

 

 

 

 

 

 

Langaberen bat duten etxekoen unitateak 

(%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Langaberen bat duten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 

11,20 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Kideren bat langabezian duten etxekoen unitateen kopuruak gora egin du azken aldian. 2008. urtean, 

Euskadiko etxekoen unitateen % 8,60k langaberen bat zuen; 2009an, berriz, % 11,20ra igo zen 

proportzioa. 2008ko datuak kontuan hartuta, egoera horretan dauden guraso bakarreko etxekoen 

unitateen ehunekoa batez besteko orokorra (% 12,50) baino ia lau puntu handiagoa da. 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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Jarduera, okupazioa eta langabezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familiako kideek jarduerari dagokionez duten egoerari buruzko informazioa 

izatea lagungarria da familien egoera sozioekonomikoa ezagutzeko. Adierazleak, gainera, berariazko 

ezaugarri propioak dituen familia multzo baten errealitatea identifikatzeko aukera ematen du. 
Ohar argigarriak: 18 urtetik beherako seme-alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 urtetik 

beherakoak hartzen dira mendeko seme-alabatzat. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta, 

horrez gain, pertsona aktibo guztiak langabezian 

dituzten guraso bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), mendeko seme-alabak dituzten 

guraso bakarreko etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 23,20 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: adierazleak zentzu hertsian 

hartutako guraso bakarreko etxekoen unitateak 

adierazten ditu, hau da, inoiz ezkontiderik izan ez 

duten etxekoen unitateak. 18 urtetik beherako 

seme-alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 

urtetik beherakoak hartzen dira mendeko seme-

alabatzat. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta, 

horrez gain, pertsona aktibo guztiak langabezian 

dituzten bikotekide izandakoen etxekoen 

unitateen proportzioa (%), mendeko seme-alabak 

dituzten bikotekide izandakoen etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 12,10 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: seme-alaba emantzipatuak 

dituen bikote batez osatutakoak dira guraso izan 

ondorengo bikoteen etxekoen unitateak. 18 

urtetik beherako seme-alabak eta lan-merkatuan 

sartu ez diren 30 urtetik beherakoak hartzen dira 

mendeko seme-alabatzat. 

 

 

 

 

Mendeko seme-alabak dituzten eta, horrez 

gain, pertsona aktibo guztiak langabezian 

dituzten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mendeko seme-alabak dituzten eta, horrez 

gain, pertsona aktibo guztiak langabezian 

dituzten etxekoen unitateak (%), mendeko 

seme-alabak dituzten etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 

1,23 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Mendeko seme-alabak dituzten etxekoen unitateak soilik kontuan hartuta ikus daitekeenez, % 1,23k 

pertsona aktibo guztiak ditu langabezian, eta ehuneko hori Euskadiko etxekoen unitateen batez bestekoa 

baino txikiagoa da. Dena dela, guraso bakarreko familien eta mendeko seme-alabak dituzten bikotekide 

izandakoen etxekoen unitateen egoera oso bestelakoa da. Zehazki, etxekoen unitate horien % 23,20 eta 

% 12,10, hurrenez hurren, egoera horretan dago. 
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Jarduera, okupazioa eta langabezia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. Datuen Aurrerapena, 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/te

mas.html#axzz1gVgERrRN 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familiako kideen lan-egonkortasunari buruzko informazioa izatea lagungarria 

da familien egoera sozioekonomikoa ezagutzeko. 
Ohar argigarriak: aurrekontu komunean etxeko gastuetarako gainerako kideek baino aldizkako (ez 

noizean behingo) ekarpen handiagoa egiten duen 16 urteko edo gehiagoko kidea hartzen da etxekoen 

unitateko eusle nagusitzat. Etxekoen unitateko gastu komunei aurre egiteko ekarpenik handiena egiten 

duen pertsona etxekoen unitateko kidea ez bada, etxekoen unitateko gastuei aurre egiteko ekarpen 

ekonomikoak jasotzen dituena hartuko da eusle nagusitzat. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: kide aktibo guztiak soldatapeko ez-

egonkor gisa lanean dituzten etxekoen unitateak (%) 
Datua: 5,80 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. 

Datuen Aurrerapena, 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/

tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/te

mas.html#axzz1gVgERrRN 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: aldi baterako edo kontraturik gabeko 

soldatapeko gisa diharduen pertsonaren bat 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 13,70 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. 

Datuen Aurrerapena, 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt

_1/tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_C

MT/temas.html#axzz1gVgERrRN 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

Kide aktibo guztiak (pertsona nagusia edo 

haren ezkontidea barne) soldatapeko ez-

egonkor gisa dituzten etxekoen unitateak 

(%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Kide aktibo guztiak soldatapeko ez-egonkor 

gisa lanean dituzten etxekoen unitateak (%), 

kide horietako bat etxekoen unitateko 

pertsona nagusia edo haren ezkontidea 

izanik 

4,20 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2009. urtean, etxekoen unitateen % 5,8k soldatapeko ez-egonkor gisa ditu lanean kide guztiak. Pertsona 

horietako bat etxekoen unitateko pertsona nagusia edo haren ezkontidea bada, proportzioa % 4,2 da. Aldi 

baterako edo kontraturik gabeko soldatapeko gisa diharduen pertsonaren bat duten etxekoen unitateen 

kasuan, berriz, ehunekoa % 13ra iristen da. 
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Jarduera, okupazioa eta langabezia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. Datuen Aurrerapena, 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/te

mas.html#axzz1gVgERrRN 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familia-erantzukizunak dituzten emakumeen jarduerari buruzko informazioa 

izatea lagungarria da erantzuna behar duten gizarte-errealitateak identifikatzeko. 
Ohar argigarriak:  

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 16-64 urteko emakume guztien 

jarduera-tasa 
Datua: 62,60 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. 

Datuen Aurrerapena, 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/

tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/te

mas.html#axzz1gVgERrRN 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familia-erantzukizunak eta 12 urtetik 

beherako seme-alabak dituzten 16-64 urteko 

emakumeen okupazio-tasa 
Datua: 67,80 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. 

2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt

_1/tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_C

MT/temas.html#axzz1gVgERrRN 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 urtetik beherako seme-alabak dituzten 

emakumeen jarduera-tasa 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Familia-erantzukizunak eta 12 urtetik 

beherako seme-alabak dituzten 16-64 urteko 

emakumeen jarduera-tasa 

75,80 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
16-64 urteko emakumeen jarduera-tasa % 62,60 da 2009. urtean. Familia-erantzukizunak eta 12 urtetik 

beherako seme-alabak dituzten emakumeen kasuan, tasa % 75,80ra iristen da (emakume horien % 67,80 

landuna da). 12 urtetik beherako seme-alabak izatea jarduera-tasa handiago izateari lotuta dagoela 

dirudi. 
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Errenta-maila, diru-sarrerak eta gastuak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta familiako errentaren estatistika. 2006 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_395/opt_0/ti_Renta_personal_y_familiar/temas.html#axzz1Zit

5SgkX 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: euskal familien maila sozioekonomikoari lotutako informazioa eskaintzen du 

adierazleak. 
Ohar argigarriak:  
adingabeak diren eta kontuan hartutako urtean errenta motaren bat jasotzen duten familia bereko kide 

guztien guztizko errenta pertsonalen gehigarri gisa sortzen da familia-errenta.  
 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: guztizko batez besteko familia-errenta 

EAE osoko guztizko batez besteko familia-errenta 

baino txikiagoa duten familiak (%) 
Datua: 63,08 
Data: 2006 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta 

familiako errentaren estatistika. 2006 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele0003000/ti_Fa

milias_por_estrato_de_renta_familiar_territorio_his

torico_y_sexo_del_perceptor_principal__2006/tbl0

003024_c.html#axzz1gyKMdZHY 
Ohar argigarriak: 39.000 eurotik beherako guztizko 

errentak dituzten familiak hartu dira kontuan. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Batez besteko familia-errenta Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Urteko guztizko batez besteko errenta 

(euroak) 

38.853 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2006. urtean, batez besteko familia-errenta urteko 38.853 euro zen. Dena dela, euskal familien % 63k 

batez besteko hori baino diru-sarrera txikiagoak ditu. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta familiako errentaren estatistika. 2006 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381/indiceRR.html#axzz1kU5HqD00 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: hartzaile nagusia emakumea duten euskal familien maila sozioekonomikoari 

lotutako informazioa eskaintzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  
adingabeak diren eta kontuan hartutako urtean errenta motaren bat jasotzen duten familia bereko kide 

guztien guztizko errenta pertsonalen gehigarri gisa sortzen da familia-errenta.  
 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: guztizko batez besteko familia-errenta 

(eurotan), hartzaile nagusia gizona denean 
Datua: 42.774 
Data: 2006 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta 

familiako errentaren estatistika. 2006 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381/in

diceRR.html#axzz1kU5HqD00 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: guztizko batez besteko familia-

errenta (eurotan), hartzaile nagusia emakumea 

denean 
Datua: 23.086 
Data: 2001 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta 

familiako errentaren estatistika. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381

/indiceRR.html#axzz1kU5HqD00 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batez besteko familia-errenta, hartzaile 

nagusia emakumea denean 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Guztizko batez beteko familia-errenta 

(eurotan), hartzaile nagusia emakumea 

denean 

30.950 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Emakumeen batez besteko familia-errentak, gizonen familia-errentarekin gertatu den bezala, gora egin du 

azken urteotan. Hala ere, esanguratsua da emakumeen eta gizonen arteko aldea; izan ere, emakumeen 

errenta gizonen errenta baino ia 12.000 euro txikiagoa da. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta familiako errentaren estatistika. 2006 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381/indiceRR.html#axzz1kU5HqD00 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: hartzaile nagusia atzerritarra duten euskal familien maila sozioekonomikoari 

lotutako informazioa eskaintzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  
adingabeak diren eta kontuan hartutako urtean errenta motaren bat jasotzen duten familia bereko kide 

guztien guztizko errenta pertsonalen gehigarri gisa sortzen da familia-errenta.  
 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: guztizko batez besteko familia-errenta 

(eurotan), hartzaile nagusia atzerrian jaio denean 

eta emakumea denean 
Datua: 14.737 
Data: 2006 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta 

familiako errentaren estatistika. 2006 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381/in

diceRR.html#axzz1kU5HqD00 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: guztizko batez besteko familia-

errenta (eurotan), hartzaile nagusia atzerrian jaio 

denean 
Datua: 15.781 
Data: 2001 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta 

familiako errentaren estatistika. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381

/indiceRR.html#axzz1kU5HqD00 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batez besteko familia-errenta, hartzaile 

nagusia atzerritarra denean 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Guztizko batez besteko familia-errenta 

(eurotan), hartzaile nagusia atzerrian jaio 

denean 

21.502 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Hartzaile nagusia atzerrian jaiotako pertsona bat duten familien batez besteko familia-errenta euskal 

familien batez besteko familia-errenta baino nabarmen txikiagoa da (ia 10.000 euro). Deigarria da 

hartzaile nagusia emakume atzerritar bat duten familien kasua: familia horien batez bestekoa da 14.737 

euro da, hots, hartzaile nagusia emakumea duten familien errentaren erdia (eta, arestian adierazi 

dugunez, familia horien errenta batez bestekoa baino txikiagoa da). 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2003 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta familiako errentaren estatistika. 2003 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_395/opt_0/ti_Renta_personal_y_familiar/temas.html#axzz1Zit

5SgkX 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: euskal familien maila sozioekonomikoari lotutako informazioa eskaintzen du 

adierazleak. 
Ohar argigarriak:  
adingabeak diren eta kontuan hartutako urtean errenta motaren bat jasotzen duten familia bereko kide 

guztien guztizko errenta pertsonalen gehigarri gisa sortzen da familia-errenta.  
 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Guraso bakarreko familien guztizko 

batez besteko familia-errenta (eurotan) 
Datua: 30.869 
Data: 2003 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta 

familiako errentaren estatistika. 2003 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_395/opt_0

/ti_Renta_personal_y_familiar/temas.html#axzz1Zit

5SgkX 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Guztizko batez besteko familia-

errenta (eurotan) 
Datua: 32.609 
Data: 2003 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Errenta pertsonalaren eta 

familiako errentaren estatistika. 2003 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_395/op

t_0/ti_Renta_personal_y_familiar/temas.html#ax

zz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batez besteko familia-errenta seme-alabak 

dituzten familia nuklearretan 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Guztizko batez besteko familia-errenta 

(eurotan) seme-alabak dituzten familia 

nuklearretan 

44.978 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2003. urtean, seme-alabak zituzten familia nuklearren batez besteko familia-errenta urteko 44.978 euro 

zen, hau da, euskal familia guztien batez besteko familia-errenta baino handiagoa (32.609 euro). Zifra 

horrek, gainera, familia horien diru-sarrerak guraso bakarreko familienak baino askoz handiagoak zirela 

erakusten du (30.869 euro familia horien kasuan). 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adierazlea funtsezkoa da arazo ekonomikoak dituzten etxekoen unitateak 

identifikatzeko; gainera, etxekoen unitatea osatzen duten pertsonen ongizateari buruzko informazioa 

eskaintzen du. 
Ohar argigarriak:  

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta diru-

sarrera nahikorik ez izatearen ondorioz arazo larria 

duten bikotekide izandakoen etxekoen unitateen 

proportzioa (%), mendeko seme-alabak dituzten 

bikotekide izandakoen etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 53,60 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: bikotekideetako bat hil izanaren 

edo bikotea dibortziatu/banandu izanaren ondorioz 

sortutakoak dira bikotekide izandakoen etxekoen 

unitateak. 18 urtetik beherako seme-alabak eta lan-

merkatuan sartu ez diren 30 urtetik beherakoak 

hartzen dira mendeko seme-alabatzat. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: diru-sarrera nahikorik ez izatearen 

ondorioz arazo larria duten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 18,20 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

Diru-sarrera nahikorik ez izatearen ondorioz 

arazo larria duten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Diru-sarrera nahikorik ez izatearen ondorioz 

arazo larria duten etxekoen unitateak (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

25,00 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008. urtean, Euskadiko etxekoen lau unitatetik batek (% 25ek) arazo larria zuen diru-sarrera nahikorik ez 

izatearen ondorioz (2004. urtean, berriz, ehunekoa % 18,20 baino ez zen). Bikotekideetako bat hil 

izanaren edo bikotea banandu edo dibortziatu izanaren ondorioz sortutako etxekoen unitateak 

(bikotekide izandakoenak) soilik kontuan hartuta, erdiek baino gehiagok arazo larria dute diru-sarrera 

nahikorik ez izatearen ondorioz. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adierazlea funtsezkoa da arazo ekonomikoak dituzten etxekoen unitateak 

identifikatzeko; gainera, etxekoen unitatea osatzen duten pertsonen ongizateari buruzko informazioa 

eskaintzen du. 
Ohar argigarriak:  

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta 

aparteko gastuei aurre egiteko diru-sarrera 

nahikorik ez izatearen ondorioz arazo larria duten 

bikotekide izandakoen etxekoen unitateen 

proportzioa (%), mendeko seme-alabak dituzten 

bikotekide izandakoen etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 41,10 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: bikotekideetako bat hil izanaren 

edo bikotea dibortziatu/banandu izanaren ondorioz 

sortutakoak dira bikotekide izandakoen etxekoen 

unitateak. 18 urtetik beherako seme-alabak eta lan-

merkatuan sartu ez diren 30 urtetik beherakoak 

hartzen dira mendeko seme-alabatzat. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: aparteko gastuei aurre egiteko diru-

sarrera nahikorik ez izatearen ondorioz arazo 

larria duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 12,40 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

Aparteko gastuei aurre egiteko diru-sarrera 

nahikorik ez izatearen ondorioz arazo larria 

duten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Aparteko gastuei aurre egiteko diru-sarrera 

nahikorik ez izatearen ondorioz arazo larria 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

18,80 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008. urtean, Euskadiko etxekoen hamar unitatetik ia bik arazo larria dute aparteko gastuei aurre egiteko 

diru-sarrera nahikorik ez izatearen ondorioz, eta errealitate hori are okerragoa da mendeko seme-alabak 

dituzten bikotekide izandakoen etxekoen unitateen kasuan (guraso bakarrekoak), hamarretik lauk baitute 

arazo larri hori. 2004. urtean aparteko gastuei aurre egiteko diru-sarrera nahikorik ez izatearen ondorioz 

arazo larria zuten etxekoen unitateen ehunekoa 2008koa baino txikiagoa izan zen (% 12,40 eta % 18,80, 

hurrenez hurren). 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen unitateei buruzko inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adierazlea funtsezkoa da arazo ekonomikoak dituzten etxekoen unitateak 

identifikatzeko; gainera, etxekoen unitatea osatzen duten pertsonen ongizateari buruzko informazioa 

eskaintzen du. 
Ohar argigarriak: 18 urtetik beherako seme-alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 urtetik 

beherakoak hartzen dira mendeko seme-alabatzat. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Mendeko seme-alabak dituzten eta 

horien ikasketak ordaintzeko diru-sarrera nahikorik 

ez duten guraso bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), mendeko seme-alabak dituzten 

guraso bakarreko etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 18,79 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen unitateei buruzko 

inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: guraso bakarreko etxekoen 

unitateetan, mendeko seme-alabak dituzten 

bikotekide izandakoen etxekoen unitateak eta 

zentzu hertsian guraso bakarrekoak diren eta 

mendeko seme-alabak dituzten etxekoen unitateak 

hartu dira kontuan. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

Mendeko seme-alabak dituzten eta ikasketak 

ordaintzeko diru-sarrera nahikorik ez duten 

etxekoen unitateen proportzioa 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mendeko seme-alabak dituzten eta horien 

ikasketak ordaintzeko diru-sarrera nahikorik ez 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

mendeko seme-alabak dituzten etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 

12,29 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Mendeko seme-alabak dituzten Euskadiko etxekoen unitateen % 12k ez du diru-sarrera nahikorik 

ikasketak ordaintzeko. Zailtasun hori are handiagoa da guraso bakarreko etxekoen unitateen kasuan (% 

18). 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364/indiceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adierazlea funtsezkoa da arazo ekonomikoak dituzten etxekoen unitateak 

identifikatzeko; gainera, etxekoen unitatea osatzen duten pertsonen ongizateari buruzko informazioa 

eskaintzen du. 
Ohar argigarriak: familiek azken hiru urteetan lehen zuten zerbaiti uko egin behar izan diotela 

adierazten dutenean ulertzen da murrizketa ekonomikoak izan direla. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: aisian murrizketa ekonomikoak dituzten 

familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 69,30 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364/in

diceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak: familiek azken hiru urteetan aisia-

arloan lehen zuten zerbaiti uko egin behar izan 

diotela adierazten dutenean ulertzen da aisian 

murrizketa ekonomikoak izan direla. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: murrizketa ekonomikoak dituzten 

familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 27,32 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364

/indiceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murrizketa ekonomikoak dituzten familiak 

(%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Murrizketa ekonomikoak dituzten familien 

proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 

24,90 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2009. urtean, familien % 24,90ek adierazi du murrizketa ekonomikoak izan dituela. Ehuneko hori, nolanahi 

ere, hamar urte lehenagokoa baino txikixeagoa da (% 27,32 aldi hartan). Adierazi beharra dago murrizketa 

nagusiak aisian gertatzen direla. Izan ere, familien % 69,30ek adierazi du aisiari lotutako murrizketa 

ekonomikoak izan dituela. 
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Errenta-maila, diru-sarrerak eta gastuak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364/indiceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adierazlea funtsezkoa da arazo ekonomikoak dituzten etxekoen unitateak 

identifikatzeko; gainera, etxekoen unitatea osatzen duten pertsonen ongizateari buruzko informazioa 

eskaintzen du. 
Ohar argigarriak: familiak azken hiru urteetan senitartekoei edo lagunei aparteko gastuei aurre egiteko 

laguntza mota hori eskatu behar izan dienean ulertzen da laguntza ekonomikoa eskatu dela. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: senitartekoei edo lagunei aparteko 

gastuei aurre egiteko laguntza ekonomikoa eskatu 

dieten familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 7,70 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364/in

diceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: senitartekoei edo lagunei aparteko 

gastuei aurre egiteko laguntza ekonomikoa 

eskatu dieten familien proportzioa (%), familien 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 11,00 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364

/indiceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguntza ekonomikoa eskatu duten familiak 

(%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Senitartekoei edo lagunei aparteko gastuei 

aurre egiteko laguntza ekonomikoa eskatu 

dieten familien proportzioa (%), familien 

guztizko kopuruarekiko 

10,20 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Aparteko gastuei aurre egiteko, zenbait familiak senitartekoengana eta lagunengana jotzen dute. Zehazki, 

2009. urtean, hamar familiatik batek eskatu behar izan die laguntza ekonomikoa senitartekoei edo 

lagunei. Ehuneko hori 2004koa baino handiagoa da (% 7,70 urte hartan), eta 1999koaren antzekoa. 
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Errenta-maila, diru-sarrerak eta gastuak 
 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familien ongizateari eta horri eusteko ahalmenari buruzko informazioa 

eskaintzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: gastu-maila aurrezpen-maila baino handiagoa denean sortzen da zorpetzea. Etxekoen 

Unitateei buruzko 2008ko Inkestak ez ditu kontuan hartzen familiek nolabaiteko maiztasunarekin izaten 

dituzten ezohiko gastuak. Hori dela-eta, familia horiek aurrezteko duten ahalmenari gehiegizko balioa 

emateko joera du adierazleak neurri batean, eta, beraz, ematen dituen zorpetze-ehunekoak txiki 

samarrak dira. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: zorrak dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 6,40 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta 

zorrak dituzten bikotekide izandakoen etxekoen 

unitateen proportzioa (%), mendeko seme-alabak 

dituzten bikotekide izandakoen etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 5,20 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: gastu-maila aurrezpen-maila baino 

handiagoa denean sortzen da zorpetzea. Etxekoen 

Unitateei buruzko 2008ko Inkestak ez ditu kontuan 

hartzen familiek nolabaiteko maiztasunarekin izaten 

dituzten ezohiko gastuak. Hori dela-eta, familia 

horiek aurrezteko duten ahalmenari gehiegizko 

balioa emateko joera du adierazleak neurri batean, 

eta, beraz, ematen dituen zorpetze-ehunekoak txiki 

samarrak dira. Seme-alaba emantzipatuak dituen 

bikote batez osatutakoak dira guraso izan ondorengo 

bikoteen etxekoen unitateak. 18 urtetik beherako 

seme-alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 

urtetik beherakoak hartzen dira mendeko seme-

alabatzat. 

 

 

 

Zorrak dituzten etxekoen unitateak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Zorrak dituzten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

4,00 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Datuek adierazten dutenez, 2008an Euskadiko etxekoen unitateen % 4k ditu zorrak, baita aurrezteko 

nolabaiteko ahalmenik eza ere. Hortaz, proportzioak zertxobait behera egin du 2004ko datuekin 

alderatuta (etxekoen unitateen % 6,40k zituen zorrak urte hartan). Errealitate hori are okerragoa da 

kideetako bat hil izanaren edo bikotea banandu edo dibortziatu izanaren ondorioz sortu diren eta seme-

alabak dituzten etxekoen unitateetan (% 5,20). 
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Errenta-maila, diru-sarrerak eta gastuak 
 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familien ongizateari eta horri eusteko ahalmenari buruzko informazioa 

eskaintzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: euskal familiek aurrezteko duten ahalmena zein den jakiteko, hileko batez besteko 

diru-sarrerak eta gastuak azter ditzakegu. Horretarako, hasieran aurrezpen potentzialaren honako 

adierazle hau erabiliko dugu, hileko datutan neurtuta: 
Aurrezpen potentziala = [(Batez besteko diru-sarrerak – Batez besteko gastuak) / Batez besteko diru-

sarrerak]*100 

 Adierazle horrek familien hileko aurrezpen-ahalmenerako hurbilketa bat eskaintzen digu, ohiko batez 

besteko diru-sarreren eta gastuen maila kontuan hartuta. Ildo horretan, adierazle zabala da, eta ez ditu 

kontuan hartzen familiek nolabaiteko maiztasunarekin izaten dituzten ezohiko gastuak. Hori dela-eta, 

familia horiek aurrezteko duten benetako ahalmenari gehiegizko balioa emateko joera du.  
 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: aurrezteko 

ahalmenik ez duten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 3,70 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren 

Enplegu eta Gizarte Gaietako 

Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 

Unitateei buruzko Inkesta. 

2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.eus

kadi.net/r45-home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta aurrezteko ahalmenik 

ez duten guraso bakarreko etxekoen unitateen proportzioa (%), 

mendeko seme-alabak dituzten guraso bakarreko etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 46,70 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Ohar argigarriak: euskal familiek aurrezteko duten ahalmena zein den 

jakiteko, hileko batez besteko diru-sarrerak eta gastuak azter 

ditzakegu. Horretarako, hasieran aurrezpen potentzialaren honako 

adierazle hau erabiliko dugu, hileko datutan neurtuta: aurrezpen 

potentziala = [(Batez besteko diru-sarrerak – Batez besteko gastuak) / 

Batez besteko diru-sarrerak]*100. Adierazle horrek familien hileko 

aurrezpen-ahalmenerako hurbilketa bat eskaintzen digu, ohiko batez 

besteko diru-sarreren eta gastuen maila kontuan hartuta. Ildo 

horretan, adierazle zabala da, eta ez ditu kontuan hartzen familiek 

nolabaiteko maiztasunarekin izaten dituzten ezohiko gastuak. Hori 

dela-eta, familia horiek aurrezteko duten benetako ahalmenari 

gehiegizko balioa emateko joera du. Adierazleak zentzu hertsian 

hartutako guraso bakarreko etxekoen unitateak adierazten ditu, hau 

da, inoiz ezkontiderik izan ez duten etxekoen unitateak. 18 urtetik 

beherako seme-alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 urtetik 

beherakoak hartzen dira mendeko seme-alabatzat.   
 

 

 

Aurrezteko ahalmenik ez duten etxekoen unitateak 

(%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Aurrezteko ahalmenik ez duten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 

21,60 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Aurrezteko ahalmenik ez duten euskal familien ehunekoak gora egin du nabarmen azken urteotan (% 3,70 

2004an, eta % 21,60 2008an). Zorpetze-kasuekin gertatzen denaren antzera, mendeko seme-alabak 

dituzten guraso bakarreko familiak dira kaltetuenak. Izan ere, etxekoen unitate horien ia erdiek (% 46,70k) 

ez dute aurrezteko ahalmenik. 
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Errenta-maila, diru-sarrerak eta gastuak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: gaur egun, etxebizitza-gastuek familien diru-sarreren zati handi bat hartzen 

dute. Hori dela-eta, funtsezkoa da etxebizitzarako erabiltzen den diru kopuruaren jarraipena egitea. 
Ohar argigarriak: Etxebizitzari lotutako gastuen barruan honako hauek sartzen dira: etxebizitzaren 

kostua, komunitate-gastuak, udal-tasak eta abar. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitza jabetza-erregimenean eta 

ordaindu gabe duten eta diru-sarreren % 30etik 

gorako etxebizitza-gastuak dituzten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 37,60 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 

Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/

tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: etxebizitzari lotutako gastuen 

barruan honako hauek sartzen dira: etxebizitzaren 

kostua, komunitate-gastuak, udal-tasak eta abar. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: pobrezia-arriskuan dauden eta diru-

sarreren % 30etik gorako etxebizitza-gastuak 

dituzten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

pobrezia-arriskuan dauden etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 34,80 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt

_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desiguald

ades_sociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: epe laburrean oinarrizko 

premiei (eta, bereziki, elikaduraren, 

etxebizitzaren, jantzien eta oinetakoen gastuekin 

zerikusia dutenei) aurre egiteko baliabide 

ekonomiko nahikorik ez izatea hartzen da 

mantenu-pobreziatzat. 

 

 

 

 

 

Diru-sarreren % 30etik gorako etxebizitza-

gastuak dituzten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Diru-sarreren % 30etik gorako etxebizitza-

gastuak dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 

15,70 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskadiko etxekoen unitateen % 15,70ek diru-sarreren % 30etik gorako etxebizitza-gastuak ditu. 

Ehunekoa are handiagoa da jabetzako eta ordaindu gabeko etxebizitza batean bizi diren familien kasuan 

(horien artean, % 37,60k diru-sarreren % 30 baino gehiago erabiltzen du etxebizitza-gastuak ordaintzeko). 

Adierazi beharra dago pobrezia-arriskuan dauden etxekoen unitateen % 34,80k baino gehiagok erabiltzen 

duela diru-sarreren % 30 baino gehiago etxebizitzarako. 
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Pobrezia eta ongizaterik eza jasateko arriskua 

 

 

 

 

 
 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: pobrezia-arriskuan edo benetako pobrezia-egoeran dauden familiak 

kuantifikatzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: epe laburrean oinarrizko premiei (eta, bereziki, elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien 

eta oinetakoen gastuekin zerikusia dutenei) aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez izatea 

hartzen da mantenu-pobreziatzat. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mantenu-pobreziaren arriskuan dauden etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 5,50 
Data: 2000 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 

buruzko Inkesta (PGDI). 2000 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_

Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales/temas.html#

axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: aurrekontu komunean etxeko gastuetarako 

gainerako kideek baino aldizkako (ez noizean behingo) ekarpen 

handiagoa egiten duen 16 urteko edo gehiagoko kidea hartzen 

da eusle nagusitzat. Etxekoen unitateko gastu komunei aurre 

egiteko ekarpenik handiena egiten duen pertsona etxekoen 

unitateko kidea ez bada, etxekoen unitateko gastuei aurre 

egiteko ekarpen ekonomikoak jasotzen dituena hartuko da 

eusle nagusitzat. epe laburrean oinarrizko premiei (eta, 

bereziki, elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien eta oinetakoen 

gastuekin zerikusia dutenei) aurre egiteko baliabide 

ekonomiko nahikorik ez izatea hartzen da mantenu-

pobreziatzat. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

Mantenu-pobreziaren arriskuan dauden 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mantenu-pobreziaren arriskuan dauden 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 

4,60 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008. urtean, Euskadiko etxekoen unitateen % 4,60k ez du baliabide ekonomiko nahikorik epe laburrean 

oinarrizko premiei (eta, bereziki, elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien eta oinetakoen gastuekin zerikusia 

dutenei) aurre egiteko, edota horren arriskuan daude. Nolanahi ere, errealitate hori jasaten duten 

familien ehunekoa 2000. urtekoa baino txikiagoa da (% 5,50 urte hartan). 

 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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Pobrezia eta ongizaterik eza jasateko arriskua 

 

 

 

 

 
 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: gure gizartean espero diren ongizate-mailen azpitik geratzeko arriskuan 

dauden familiak kuantifikatzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: ongizaterik eza jasateko arriskuak mantenu-kolokatasunaren beste maila bat 

adierazten du. Gizarte jakin batean espero diren ongizate-mailen azpitik geratzeko arriskua da. Gaur 

egungo euskal gizartean, gutxieneko ongizate-maila horrek ez du zerikusirik pobrezia gainditzearekin, 

baizik eta kalitateari dagokionez hobea den bizitza-maila bat lortzearekin. Hortaz, EAEko etxekoen 

unitateen batez besteko gutxieneko gizarte-aurreikuspeneko ongizate-maila lortzen ez duten 

kolektiboak dira. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: ongizaterik eza (mantenuari dagokionez) 

jasateko arriskuan dauden etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 28,80 
Data: 2000 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2000 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_

3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales/te

mas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: ongizaterik eza jasateko arriskuak 

mantenu-kolokatasunaren beste maila bat adierazten du. 

Gizarte jakin batean espero diren ongizate-mailen azpitik 

geratzeko arriskua da. Gaur egungo euskal gizartean, 

gutxieneko ongizate-maila horrek ez du zerikusirik 

pobrezia gainditzearekin, baizik eta kalitateari dagokionez 

hobea den bizitza-maila bat lortzearekin. Hortaz, EAEko 

etxekoen unitateen batez besteko gutxieneko gizarte-

aurreikuspena osatzen duen ongizate-maila lortzen ez 

duten kolektiboak dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

Ongizaterik eza jasateko arriskuan dauden 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Ongizaterik eza (mantenu dagokionez) jasateko 

arriskuan dauden etxekoen unitateen proportzioa 

(%), etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

17,80 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008. urtean, Euskadiko etxekoen unitateen % 17,80 gutxieneko gizarte-aurreikuspena osatzen duen 

ongizate-mailara ez iristeko  arriskuan dago. Ehunekoa handia dela pentsa badaiteke ere, adierazi beharra 

dago behera egin duela 2000. urteko zifrarekin alderatuta. Izan ere, urte hartan etxekoen unitateen % 

28,8 zegoen ongizaterik (mantentzerik) eza jasateko arriskuan. 
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Pobrezia eta ongizaterik eza jasateko arriskua 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: epe ertain/luzean gutxieneko bizi-maila egoki bati eutsi ezin izateko arriskuan 

dauden familiak kuantifikatzeko aukera ematen du adierazleak. Halaber, epe ertain eta luzerako 

kolokatasun-egoera definitzen du. 
Ohar argigarriak: etxekoen unitateek epe ertain/luzera gutxieneko bizi-maila egoki bati eusteko 

beharrezkoak diren kontsumo iraunkorreko ondasunak eskuratzeko duten ezintasunarekin du zerikusia 

metatze-pobreziak. Halaber, krisi- edo larrialdi-egoera berezietan bizitza normalizatuaren jarraitutasuna 

bermatzeko eta gutxieneko segurtasun ekonomikoa eskaintzeko beharrezkoak diren gutxieneko ondare-

baliabideak metatzeko zailtasunarekin du zerikusia. Pobrezia mota horrek mantenu-pobreziak baino 

egitura-izaera handiagoa du; izan ere, mantenu-pobrezia egoeraren araberakoa da. Pobrezia mota 

horretan, oso egoera txarrean dauden etxekoen unitateak ez ezik, batez bestekoaren nabarmen azpitik 

daudenak eta ezaugarri problematikoren bat dutenak ere sartzen dira. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: metatze-pobrezian (zentzu hertsian, 

hots, muturreko kolokatasun-egoeran) dauden 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 0,50 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 

Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/

tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: etxekoen unitateek epe 

ertain/luzera gutxieneko bizi-maila egoki bati 

eusteko beharrezkoak diren kontsumo iraunkorreko 

ondasunak eskuratzeko duten ezintasunarekin du 

zerikusia metatze-pobreziak. Halaber, krisi- edo 

larrialdi-egoera berezietan bizitza normalizatuaren 

jarraitutasuna bermatzeko eta gutxieneko 

segurtasun ekonomikoa eskaintzeko beharrezkoak 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: metatze-pobrezian (zentzu hertsian, 

hots, muturreko kolokatasun-egoeran) dauden 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 2,10 
Data: 2000 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2000 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt

_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desiguald

ades_sociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: etxekoen unitateek epe 

ertain/luzera gutxieneko bizi-maila egoki bati 

eusteko beharrezkoak diren kontsumo 

iraunkorreko ondasunak eskuratzeko duten 

ezintasunarekin du zerikusia metatze-pobreziak. 

Halaber, krisi- edo larrialdi-egoera berezietan 

bizitza normalizatuaren jarraitutasuna 

bermatzeko eta gutxieneko segurtasun 

Pobrezia-egoeran eta metatze-ongizaterik gabe 

dauden etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Pobrezia-egoeran eta metatze-ongizaterik gabe 

dauden etxekoen unitateak (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko (zentzu 

zabalean) 

27,10 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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diren gutxieneko ondare-baliabideak metatzeko 

zailtasunarekin du zerikusia. Pobrezia mota horrek 

mantenu-pobreziak baino egitura-izaera handiagoa 

du; izan ere, mantenu-pobrezia egoeraren 

araberakoa da. Zentzu hertsian hartutako metatze-

arazoak dituzten etxekoen unitateak muturreko 

kolokatasun-egoeran bizi direnak dira. 

 

ekonomikoa eskaintzeko beharrezkoak diren 

gutxieneko ondare-baliabideak metatzeko 

zailtasunarekin du zerikusia. Pobrezia mota 

horrek mantenu-pobreziak baino egitura-izaera 

handiagoa du; izan ere, mantenu-pobrezia 

egoeraren araberakoa da. Zentzu hertsian 

hartutako metatze-arazoak dituzten etxekoen 

unitateak muturreko kolokatasun-egoeran bizi 

direnak dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008. urtean, Euskadiko etxekoen unitateen % 27 inguruk ez du gure gizartean espero den ongizatea, 

hau da, gutxienez ezaugarri problematikoren bat dute, euskal etxekoen unitate gehienenak baino 

metatze-maila txikiagoak baitituzte. Hala ere, euskal etxekoen unitateen % 0,5 zentzu hertsian hartutako 

metatze-pobrezian dago, hau da, muturreko kolokatasun-egoeran bizi da. 2000. urtean, etxekoen 

unitateen % 2,10 zegoen egoera horretan. 
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Pobrezia eta ongizaterik eza jasateko arriskua 
 

 

 

 

 

 
 
 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familia-etxebizitzetan eta mantenu-pobrezia jasateko arriskuan bizi diren 

pertsonak kuantifikatzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan bizi 

diren pertsonak baizik. Epe laburrean oinarrizko premiei (eta, bereziki, elikaduraren, etxebizitzaren, 

jantzien eta oinetakoen gastuekin zerikusia dutenei) aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez 

izatea hartzen da mantenu-pobreziatzat. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Ongizaterik eza jasateko arriskuan dauden 

pertsonen proportzioa (%), familia-etxebizitzetan bizi diren 

pertsonen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 14,60 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 

buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_En

cuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales/temas.html#axzz

1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen unitateak 

kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan bizi diren pertsonak 

baizik. Ongizaterik eza jasateko arriskuak mantenu-

kolokatasunaren beste maila bat adierazten du. Gizarte jakin 

batean espero diren ongizate-mailen azpitik geratzeko arriskua 

da. Gaur egungo euskal gizartean, gutxieneko ongizate-maila 

horrek ez du zerikusirik pobrezia gainditzearekin, baizik eta 

kalitateari dagokionez hobea den bizitza-maila bat lortzearekin. 

Hortaz, EAEko etxekoen unitateen batez besteko gutxieneko 

gizarte-aurreikuspeneko ongizate-maila lortzen ez duten 

kolektiboak dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

Mantenu-pobrezia jasateko arriskuan dauden 

pertsonen proportzioa (%), familia-etxebizitzetan 

bizi diren pertsonen guztizko kopuruarekiko 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mantenu-pobrezia jasateko arriskuan dauden 

pertsonen proportzioa (%), familia-etxebizitzetan 

bizi diren pertsonen guztizko kopuruarekiko 

4,10 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008ko PGDI inkestako datuen arabera, 88.000 pertsona baino gehiago daude pobrezia-arriskuan. 

Horrela, beraz, familia-etxebizitzetan bizi diren biztanleen % 4,1ek ez du baliabide ekonomikorik epe 

laburrean oinarrizko premiei aurre egiteko. Eta ehunekoa % 14,6ra iristen da ongizaterik eza jasateko 

arriskuaren kasuan, hau da, gizarte jakin batean espero den ongizate-mailaren azpitik geratzeko 

arriskuaren kasuan. 
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Pobrezia eta ongizaterik eza jasateko arriskua 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: pertsona nagusia emakumea izanik familia-etxebizitzetan eta mantenu-

pobrezia jasateko arriskuan bizi diren pertsonak kuantifikatzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan bizi 

diren pertsonak baizik. Epe laburrean oinarrizko premiei (eta, bereziki, elikaduraren, etxebizitzaren, 

jantzien eta oinetakoen gastuekin zerikusia dutenei) aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez 

izatea hartzen da mantenu-pobreziatzat. Aurrekontu komunean etxeko gastuetarako gainerako kideek 

baino aldizkako (ez noizean behingo) ekarpen handiagoa egiten duen 16 urteko edo gehiagoko kidea 

hartzen da eusle nagusitzat. Etxekoen unitateko gastu komunei aurre egiteko ekarpenik handiena egiten 

duen pertsona etxekoen unitateko kidea ez bada, etxekoen unitateko gastuei aurre egiteko ekarpen 

ekonomikoak jasotzen dituena hartuko da eusle nagusitzat. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: pertsona nagusia emakumea izanik 

ongizaterik eza jasateko arriskuan dauden etxekoen 

unitateetan bizi diren pertsonen proportzioa (%), 

familia-etxebizitzetan bizi diren pertsonen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 28,10 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 

Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/ti

po_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_soci

ales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen 

unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan bizi 

diren pertsonak baizik. Ongizaterik eza jasateko 

arriskuak mantenu-kolokatasunaren beste maila bat 

adierazten du. Gizarte jakin batean espero diren 

ongizate-mailen azpitik geratzeko arriskua da. Gaur 

egungo euskal gizartean, gutxieneko ongizate-maila 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

Pertsona nagusia emakumea duten etxekoen 

unitateetan bizi diren eta mantenu-pobrezia 

jasateko arriskuan dauden pertsonen proportzioa 

(%), familia etxebizitzetan bizi diren pertsonen 

guztizko kopuruarekiko 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Pertsona nagusia emakumea duten etxekoen 

unitateetan bizi diren eta mantenu-pobrezia 

jasateko arriskuan dauden pertsonen proportzioa 

(%), familia etxebizitzetan bizi diren pertsonen 

guztizko kopuruarekiko 

8,20 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 



- 84 - 

 

horrek ez du zerikusirik pobrezia gainditzearekin, 

baizik eta kalitateari dagokionez hobea den bizitza-

maila bat lortzearekin. Hortaz, EAEko etxekoen 

unitateen batez besteko gutxieneko gizarte-

aurreikuspeneko ongizate-maila lortzen ez duten 

kolektiboak dira. Aurrekontu komunean etxeko 

gastuetarako gainerako kideek baino aldizkako (ez 

noizean behingo) ekarpen handiagoa egiten duen 16 

urteko edo gehiagoko kidea hartzen da eusle 

nagusitzat. Etxekoen unitateko gastu komunei aurre 

egiteko ekarpenik handiena egiten duen pertsona 

etxekoen unitateko kidea ez bada, etxekoen unitateko 

gastuei aurre egiteko ekarpen ekonomikoak jasotzen 

dituena hartuko da eusle nagusitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Pobrezia-arriskuak familia-etxebizitzetan bizi diren pertsonen % 4,1 hartzen du eraginpean, baina 

ehunekoa bikoiztu egiten da (% 8,2) etxebizitza horretako pertsona nagusia emakumea denean. Eta 

gauza bera gertatzen da ongizaterik eza jasateko arriskuarekin (familia-etxebizitzetan bizi diren 

pertsonen % 14,6 dago egoera horretan, baina ehunekoa % 28,1era igotzen da etxebizitzako pertsona 

nagusia emakumea denean). 
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Pobrezia eta ongizaterik eza jasateko arriskua 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: pertsona nagusia atzerritarra izanik familia-etxebizitzetan eta mantenu-

pobrezia jasateko arriskuan bizi diren pertsonak kuantifikatzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan bizi 

diren pertsonak baizik. Epe laburrean oinarrizko premiei (eta, bereziki, elikaduraren, etxebizitzaren, 

jantzien eta oinetakoen gastuekin zerikusia dutenei) aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez 

izatea hartzen da mantenu-pobreziatzat. Aurrekontu komunean etxeko gastuetarako gainerako kideek 

baino aldizkako (ez noizean behingo) ekarpen handiagoa egiten duen 16 urteko edo gehiagoko kidea 

hartzen da eusle nagusitzat. Etxekoen unitateko gastu komunei aurre egiteko ekarpenik handiena egiten 

duen pertsona etxekoen unitateko kidea ez bada, etxekoen unitateko gastuei aurre egiteko ekarpen 

ekonomikoak jasotzen dituena hartuko da eusle nagusitzat. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: pertsona nagusia Europar Batasunetik 

kanpoko herrialde batekoa izanik mantenu-pobrezia 

jasateko arriskuan dauden etxekoen unitateetan bizi 

diren pertsonen proportzioa (%), familia-

etxebizitzetan bizi diren pertsonen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 34,30 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 

Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/

tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen 

unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan 

bizi diren pertsonak baizik. Ongizaterik eza jasateko 

arriskuak mantenu-kolokatasunaren beste maila bat 

adierazten du. Gizarte jakin batean espero diren 

ongizate-mailen azpitik geratzeko arriskua da. Gaur 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Pertsona nagusia atzerritarra izanik 

ongizaterik eza jasateko arriskuan dauden 

etxekoen unitateetan bizi diren pertsonen 

proportzioa (%), familia-etxebizitzetan bizi diren 

pertsonen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 44,70 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt

_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desiguald

ades_sociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen 

unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan 

bizi diren pertsonak baizik. Ongizaterik eza 

jasateko arriskuak mantenu-kolokatasunaren 

beste maila bat adierazten du. Gizarte jakin 

batean espero diren ongizate-mailen azpitik 

geratzeko arriskua da. Gaur egungo euskal 

Pertsona nagusia atzerritarra duten etxekoen 

unitateetan bizi diren eta mantenu-pobrezia 

jasateko arriskuan dauden pertsonen proportzioa 

(%), familia-etxebizitzetan bizi diren pertsonen 

guztizko kopuruarekiko 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Pertsona nagusia atzerritarra duten etxekoen 

unitateetan bizi diren eta mantenu-pobrezia 

jasateko arriskuan dauden pertsonen proportzioa 

(%), familia-etxebizitzetan bizi diren pertsonen 

26,20 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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egungo euskal gizartean, gutxieneko ongizate-maila 

horrek ez du zerikusirik pobrezia gainditzearekin, 

baizik eta kalitateari dagokionez hobea den bizitza-

maila bat lortzearekin. Hortaz, EAEko etxekoen 

unitateen batez besteko gutxieneko gizarte-

aurreikuspeneko ongizate-maila lortzen ez duten 

kolektiboak dira. Aurrekontu komunean etxeko 

gastuetarako gainerako kideek baino aldizkako (ez 

noizean behingo) ekarpen handiagoa egiten duen 16 

urteko edo gehiagoko kidea hartzen da eusle 

nagusitzat. Etxekoen unitateko gastu komunei aurre 

egiteko ekarpenik handiena egiten duen pertsona 

etxekoen unitateko kidea ez bada, etxekoen 

unitateko gastuei aurre egiteko ekarpen 

ekonomikoak jasotzen dituena hartuko da eusle 

nagusitzat. 

 

gizartean, gutxieneko ongizate-maila horrek ez 

du zerikusirik pobrezia gainditzearekin, baizik eta 

kalitateari dagokionez hobea den bizitza-maila 

bat lortzearekin. Hortaz, EAEko etxekoen 

unitateen batez besteko gutxieneko gizarte-

aurreikuspeneko ongizate-maila lortzen ez duten 

kolektiboak dira. Aurrekontu komunean etxeko 

gastuetarako gainerako kideek baino aldizkako 

(ez noizean behingo) ekarpen handiagoa egiten 

duen 16 urteko edo gehiagoko kidea hartzen da 

eusle nagusitzat. Etxekoen unitateko gastu 

komunei aurre egiteko ekarpenik handiena 

egiten duen pertsona etxekoen unitateko kidea 

ez bada, etxekoen unitateko gastuei aurre 

egiteko ekarpen ekonomikoak jasotzen dituena 

hartuko da eusle nagusitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Ehunekoak nabarmen handiagoak dira –pobrezia-arriskuari zein ongizaterik eza jasateko arriskuari 

dagokionez– atzerritarren kasuan, Europar Batasunetik kanpokoak direnean nagusiki. Pertsona nagusia 

atzerritarra duten etxekoen unitateetan bizi diren pertsona guztien % 26,20 pobrezia-arriskuan dago, eta 

ehunekoa % 34,20ra iristen da Europako Erkidegotik kanpokoen kasuan. Bestalde, erreferentziazko 

pertsona atzerritarra duten etxekoen unitateetan bizi diren pertsonen % 44 ongizaterik eza jasateko 

arriskuan dago. 
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Pobrezia eta ongizaterik eza jasateko arriskua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: 14 urtetik beherako bi adingabe baino gehiago dituzten familia-etxebizitzetan 

bizi diren eta mantenu-pobrezia jasateko arriskuan dauden pertsonak kuantifikatzeko aukera ematen du 

adierazleak. 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan bizi 

diren pertsonak baizik. Kontuan izan behar da inkestak 14 urtetik beherako adingabeak dituzten 

etxekoen unitateetan bizi diren familia ugarien datuak baino ez dituela ematen. Horrela, beraz, 13 

urtetik gorako seme-alabak dituzten etxekoen unitateak ez dira kontabilizatu. Epe laburrean oinarrizko 

premiei (eta, bereziki, elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien eta oinetakoen gastuekin zerikusia dutenei) 

aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez izatea hartzen da mantenu-pobreziatzat. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mantenu-pobrezia jasateko arriskuan 

dauden eta 14 urtetik beherako pertsona bat edo bi 

dituzten etxekoen unitateetan bizi diren pertsonen 

proportzioa (%), familia-etxebizitzetan bizi diren 

pertsonen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 5,80 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 

Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/

tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen 

unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan 

bizi diren pertsonak baizik. Epe laburrean oinarrizko 

premiei (eta, bereziki, elikaduraren, etxebizitzaren, 

jantzien eta oinetakoen gastuekin zerikusia dutenei) 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: ongizaterik eza jasateko arriskuan 

dauden eta 14 urtetik beherako hiru pertsona 

edo gehiago dituzten etxekoen unitateetan bizi 

diren pertsonen proportzioa (%), familia-

etxebizitzetan bizi diren pertsonen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 31,80 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt

_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desiguald

ades_sociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen 

unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan 

bizi diren pertsonak baizik. Ongizaterik eza 

jasateko arriskuak mantenu-kolokatasunaren 

Mantenu-pobrezia jasateko arriskuan dauden eta 

14 urtetik beherako hiru pertsona edo gehiago 

dituzten etxekoen unitateetan bizi diren 

pertsonen proportzioa (%), familia-etxebizitzetan 

bizi diren pertsonen guztizko kopuruarekiko 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mantenu-pobrezia jasateko arriskuan dauden eta 

14 urtetik beherako hiru pertsona edo gehiago 

dituzten etxekoen unitateetan bizi diren 

pertsonen proportzioa (%), familia-etxebizitzetan 

bizi diren pertsonen guztizko kopuruarekiko 

9,50 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez 

izatea hartzen da mantenu-pobreziatzat. 

 

beste maila bat adierazten du. Gizarte jakin 

batean espero diren ongizate-mailen azpitik 

geratzeko arriskua da. Gaur egungo euskal 

gizartean, gutxieneko ongizate-maila horrek ez 

du zerikusirik pobrezia gainditzearekin, baizik eta 

kalitateari dagokionez hobea den bizitza-maila 

bat lortzearekin. Hortaz, EAEko etxekoen 

unitateen batez besteko gutxieneko gizarte-

aurreikuspeneko ongizate-maila lortzen ez duten 

kolektiboak dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Pobrezia-arriskuak 14 urtetik beherako hiru adingabe edo gehiago dituzten etxebizitzetan bizi diren 

pertsonen % 9,5 hartzen du eraginpean. Ehuneko hori, nolanahi ere, etxebizitzetan bizi diren pertsonen 

batez bestekoa baino askoz handiagoa da (% 4,1 kasu horretan). Etxekoen unitatean bizi diren 14 urtetik 

beherako adingabeak hiru baino gutxiago direnean, berriz, ehunekoak behera egiten du. Adierazleak ez 

du familia ugarien guztizkoa kontuan hartzen, baina familia ugarien artean pobrezia-arriskua handiagoa 

dela eralusten du. 
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Pobrezia eta ongizaterik eza jasateko arriskua 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: pobrezia-arriskuan edo benetako pobrezia-egoeran dauden eta beste familia 

mota batzuetatik bereizten dituzten ezaugarri bereko familien talde espezifikoa kuantifikatzeko aukera 

ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan bizi 

diren pertsonak baizik. Epe laburrean oinarrizko premiei (eta, bereziki, elikaduraren, etxebizitzaren, 

jantzien eta oinetakoen gastuekin zerikusia dutenei) aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez 

izatea hartzen da mantenu-pobreziatzat. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: ongizaterik eza jasateko arriskuan 

dauden guraso bakarreko etxekoen unitateetan bizi 

diren pertsonen proportzioa (%), familia-

etxebizitzetan bizi diren pertsonen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 24,90 
Data: 2008 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 

Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/

tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen 

unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan 

bizi diren pertsonak baizik. Ongizaterik eza jasateko 

arriskuak mantenu-kolokatasunaren beste maila bat 

adierazten du. Gizarte jakin batean espero diren 

ongizate-mailen azpitik geratzeko arriskua da. Gaur 

egungo euskal gizartean, gutxieneko ongizate-maila 

horrek ez du zerikusirik pobrezia gainditzearekin, 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mantenu-pobrezia jasateko arriskuan 

dauden guraso bakarreko etxekoen unitateetan 

bizi diren pertsonen proportzioa (%), familia-

etxebizitzetan bizi diren pertsonen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 8,00 
Data: 2000 
Iturria: Eustat / Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2000 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt

_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desiguald

ades_sociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: adierazleak ez ditu etxekoen 

unitateak kontuan hartzen, familia-etxebizitzetan 

bizi diren pertsonak baizik. Epe laburrean 

oinarrizko premiei (eta, bereziki, elikaduraren, 

etxebizitzaren, jantzien eta oinetakoen gastuekin 

zerikusia dutenei) aurre egiteko baliabide 

ekonomiko nahikorik ez izatea hartzen da 

mantenu-pobreziatzat. 

Mantenu-pobrezia jasateko arriskuan dauden 

guraso bakarreko etxekoen unitateetan bizi diren 

pertsonak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mantenu-pobrezia jasateko arriskuan dauden 

guraso bakarreko etxekoen unitateetan bizi diren 

pertsonak (%), familia-etxebizitzetan bizi diren 

pertsonen guztizko kopuruarekiko 

11,90 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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baizik eta kalitateari dagokionez hobea den bizitza-

maila bat lortzearekin. Hortaz, EAEko etxekoen 

unitateen batez besteko gutxieneko gizarte-

aurreikuspeneko ongizate-maila lortzen ez duten 

kolektiboak dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Garrantzitsua da guraso bakarreko etxekoen unitateen errealitateari arreta berezia eskaintzea, bereziki 

ahulak baitira pobrezia-egoeren aurrean. 2008. urtean, mota horretako etxekoen unitateetan bizi diren 

pertsonen % 11,9 pobrezia-arriskuan dago. Ehuneko hori, nolanahi ere, 2000. urtekoa baino handiagoa 

da, eta pobrezia-arriskuan dauden biztanle guztiena baino askoz handiagoa (% 4,1 kasu horretan). Joera 

bera ikus daiteke ongizaterik eza jasateko arriskuari dagokionez. 
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Emantzipatzeko zailtasunak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. Datuen Aurrerapena, 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/te

mas.html#axzz1gVgERrRN 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: gazteek emantzipatzeko dituzten zailtasunen jarraipena egiteko aukera 

ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 25-29 urteko biztanleriaren 

emantzipazio-tasa 
Datua: 37,60 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. 

Datuen Aurrerapena, 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/

tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/te

mas.html#axzz1gVgERrRN 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 18-24 urteko biztanleriaren 

emantzipazio-tasa 
Datua: 10,80 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. 

Datuen Aurrerapena, 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt

_1/tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_C

MT/temas.html#axzz1gVgERrRN 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 urtetik beherako biztanleriaren 

emantzipazio-tasa 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 35 urtetik beherako biztanleria 

emantzipatua (%), 35 urtetik beherako 

biztanleriaren guztizkoarekiko 

41,10 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Emantzipatzeko zailtasunak errealitate dira euskal gazteen artean. Izan ere, 35 urtetik beherako hamar 

gaztetik lau baino ez daude emantzipatuta 2009. urtean. Ehuneko hori, gainera, % 37,60ra jaisten da 25-

29 urtekoen kasuan, eta % 10,80ra 18-24 urtekoen kasuan. Emantzipazio-tasak Europakoak baino 

nabarmen txikiagoak dira. 

 

 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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Emantzipatzeko zailtasunak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila. Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 

buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: gazteek emantzipatzeko dituzten zailtasunen jarraipena egiteko aukera 

ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: independizatu gabe dagoen eta 

etxekoen unitate independente bat osatu nahi izanik 

ere baliabide ekonomiko nahikorik ez izateagatik 

ezin duen 25-34 urteko biztanleriaren proportzioa 

(%), 25-34 urteko biztanleriaren guztizkoarekiko 

Datua: 41,90 
Data: 2008 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Saila. Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/

tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s

ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: independizatu gabe dagoen eta 

etxekoen unitate independente bat osatu nahi 

izanik ere ezin duen 25-34 urteko biztanleriaren 

proportzioa (%), 25-34 urteko biztanleriaren 

guztizkoarekiko 
Datua: 51,20 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Saila. Pobreziari eta Gizarte 

Desberdintasunei buruzko Inkesta (PGDI). 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt

_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desiguald

ades_sociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independizatu gabe dagoen eta etxekoen 

unitate independente bat osatu nahi izanik ere 

ezin duen 25-34 urteko biztanleria (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Independizatu gabe dagoen eta etxekoen 

unitate independente bat osatu nahi izanik ere 

ezin duen 25-34 urteko biztanleriaren 

proportzioa (%), 25-34 urteko biztanleriaren 

guztizkoarekiko 

49,80 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Gazteriaren zati handi bat emantzipatuta ez badago ere, gazte askok etxekoen unitate bat osatu eta 

bizitza independentea izan nahi dute (independizatu gabe dauden 25-34 urteko gazteen ia erdiek, 

zehazki). Era berean, oraindik emantzipatu gabe dauden 25-34 urteko hamar gaztetik lauk baino gehiagok 

ezin dute hori egin baliabide ekonomiko nahikorik ez dutelako. 

 

ERREALITATE SOZIOEKONOMIKOA 
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Harremanak 
 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=PXrf01_1&ti=Familias+por+relaci%F3n+con+la+fa

milia+pr%F3xima+y+por+zona+%28miles%29&path=../spanish/Sociedad/H%E1bitos+sociales+y+renta/C

ondiciones+de+vida/Relaciones+familiares/&lang=1&idTemaWeb=TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: gizarte-harremanen ondorioz jasotako babes informalaren mailaren berri 

izateko aukera ematen du adierazlearen informazioak 
Ohar argigarriak: informatzailearen etxebizitza berean bizi ez diren familiako kideak –gurasoak, anai-

arrebak eta seme-alabak– hartzen dira hurbileko familiatzat. Ospakizun puntualak (ezkontzak, bataioak 

eta abar) ez dira familia-harremantzat hartzen. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: hurbileko familiarik ez duten familien 

proportzioa (%), familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 3,38 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?m

a=PXrf01_1&ti=Familias+por+relaci%F3n+con+la+fa

milia+pr%F3xima+y+por+zona+%28miles%29&path=

../spanish/Sociedad/H%E1bitos+sociales+y+renta/C

ondiciones+de+vida/Relaciones+familiares/&lang=1

&idTemaWeb=TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Ohar argigarriak: informatzailearen etxebizitza 

berean bizi ez diren familiako kideak –gurasoak, 

anai-arrebak eta seme-alabak– hartzen dira 

hurbileko familiatzat. Ospakizun puntualak 

(ezkontzak, bataioak eta abar) ez dira familia-

harremantzat hartzen. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: hurbileko familiarekin harremanik ez 

duten familien proportzioa (%), hurbileko familia 

duten familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 1,55 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp

?ma=PXrf01_1&ti=Familias+por+relaci%F3n+con

+la+familia+pr%F3xima+y+por+zona+%28miles%

29&path=../spanish/Sociedad/H%E1bitos+sociale

s+y+renta/Condiciones+de+vida/Relaciones+fami

liares/&lang=1&idTemaWeb=TEMA_172#axzz1eL

lcUxYR 
Ohar argigarriak: informatzailearen etxebizitza 

berean bizi ez diren familiako kideak –gurasoak, 

anai-arrebak eta seme-alabak– hartzen dira 

hurbileko familiatzat. Ospakizun puntualak 

(ezkontzak, bataioak eta abar) ez dira familia-

harremantzat hartzen. 

 

 

 

 

 

 

Hurbileko familiarik ez duten familiak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Hurbileko familiarik ez duten familien 

proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 

2,85 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskal familien % 3 inguruk ez du hurbileko senitartekorik, hau da, 2004. urtean baino gutxixeagok (% 

3,38k urte hartan). Euskal familia gehienek hurbileko senitartekoak badituzte ere, guztiek ez dute 

harremanik elkarren artean. 2009. urtean, hurbileko senitartekoak dituzten familien % 1,55ek ez du 

harremanik horiekin. Nolanahi ere, hurbileko senitartekorik ez duen % 3 hori eta hurbileko senitartekoak 

izanik ere haiekin harremanik ez duen % 1,55 hori kontuan hartuta, esan daiteke familien % 4,55ek ez 

duela horrelako harremanik, eta beraz, harreman horretatik lor daitekeen babes informalik 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%2

0de%20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%20familiares.html#axzz1gPkQjKH4 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: gizarte-harremanen ondorioz jasotako babes informalaren mailaren berri 

izateko aukera ematen du adierazlearen informazioak 
Ohar argigarriak: informatzailearen etxebizitza berean bizi ez diren familiako kideak –gurasoak, anai-

arrebak eta seme-alabak– hartzen dira hurbileko familiatzat. Ospakizun puntualak (ezkontzak, bataioak 

eta abar) ez dira familia-harremantzat hartzen. 2004. urtetik aurrera, telefono edo email bidezko 

harremanak hartzen dira kontuan. Zerbitzu- edo laguntza-prestazio oro hartzen da laguntzatzat. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: hurbileko familiako kideekiko 

harremanari dagokionez, egunero edo astean behin 

elkarri laguntzen diotela dioten familien proportzioa 

(%), hurbileko familiarekin harremanak dituzten 

familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 57,82 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H

%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%2

0de%20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%2

0familiares.html#axzz1gPkQjKH4 
Ohar argigarriak: informatzailearen etxebizitza 

berean bizi ez diren familiako kideak –gurasoak, 

anai-arrebak eta seme-alabak– hartzen dira 

hurbileko familiatzat. Ospakizun puntualak 

(ezkontzak, bataioak eta abar) ez dira familia-

harremantzat hartzen. 2004. urtetik aurrera, 

telefono edo email bidezko harremanak hartzen dira 

kontuan. Zerbitzu- edo laguntza-prestazio oro 

hartzen da laguntzatzat. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: hurbileko familiako kideekiko 

harremanari dagokionez, egunero edo astean 

behin elkarri laguntzen diotela dioten familien 

proportzioa (%), hurbileko familiarekin 

harremanak dituzten familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 47,54 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Socieda

d/H%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condicio

nes%20de%20vida/Relaciones%20familiares/Rela

ciones%20familiares.html#axzz1gPkQjKH4 
Ohar argigarriak: informatzailearen etxebizitza 

berean bizi ez diren familiako kideak –gurasoak, 

anai-arrebak eta seme-alabak– hartzen dira 

hurbileko familiatzat. Ospakizun puntualak 

(ezkontzak, bataioak eta abar) ez dira familia-

harremantzat hartzen. 2004. urtetik aurrera, 

telefono edo email bidezko harremanak hartzen 

dira kontuan. Zerbitzu- edo laguntza-prestazio 

oro hartzen da laguntzatzat. 

Hurbileko familiarekiko harremanari 

dagokionez, elkarri laguntzen diotela dioten 

familiak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Hurbileko familiarekiko harremanari dagokionez, 

egunero edo astean behin elkarri laguntzen 

diotela dioten familien proportzioa (%), 

hurbileko familiarekin harremanak dituzten 

familien guztizko kopuruarekiko 

63,24 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Hurbileko familia duten euskal familien zati handi batek harremank ditu hurbileko senitartekoekiko (% 

95,45ek). Harreman horien barruan, elkarri maiz laguntzen diotela diotenak % 63,24 dira, hau da, 

hurbileko familiarekin harremanak dituen hamar familiatik seik baino gehiagok egunero edo astean 

behin elkarri laguntzen diotela diote. Azken urteotan, elkarrekiko laguntza-harreman horiek gora egin 

dutela dirudi. Izan ere, 1999. urtean, hurbileko familiako kideekiko harremanari dagokionez familien 

erdiek baino gutxiagok (% 47,54k) laguntzen zioten maiz samar elkarri. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%2

0de%20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%20familiares.html#axzz1Zit5SgkX 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: gizarte-harremanen ondorioz jasotako babes informalaren mailaren berri 

izateko aukera ematen du adierazlearen informazioak 
Ohar argigarriak: ospakizun puntualak (ezkontzak, bataioak eta abar) ez dira familia-harremantzat 

hartzen. 2004. urtetik aurrera, telefono edo email bidezko harremanak hartzen dira kontuan. Zerbitzu- 

edo laguntza-prestazio oro hartzen da laguntzatzat. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: adiskideekiko harremanari dagokionez, 

egunero edo astean behin elkarri laguntzen diotela 

dioten familien proportzioa (%), adiskideekin 

harremanak dituzten familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 20,63 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H

%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%2

0de%20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%2

0familiares.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak: ospakizun puntualak (ezkontzak, 

bataioak eta abar) ez dira familia-harremantzat 

hartzen. 2004. urtetik aurrera, telefono edo email 

bidezko harremanak hartzen dira kontuan. Zerbitzu- 

edo laguntza-prestazio oro hartzen da laguntzatzat. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: adiskideekiko harremanari 

dagokionez, egunero edo astean behin elkarri 

laguntzen diotela dioten familien proportzioa 

(%), adiskideekin harremanak dituzten familien 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 27,49 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Socieda

d/H%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condicio

nes%20de%20vida/Relaciones%20familiares/Rela

ciones%20familiares.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak: ospakizun puntualak 

(ezkontzak, bataioak eta abar) ez dira familia-

harremantzat hartzen. 2004. urtetik aurrera, 

telefono edo email bidezko harremanak hartzen 

dira kontuan. Zerbitzu- edo laguntza-prestazio 

oro hartzen da laguntzatzat. 

 

 

 

 

Adiskideekiko harremanari dagokionez, 

elkarri laguntzen diotela dioten familiak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Adiskideekiko harremanari dagokionez, 

egunero edo astean behin elkarri laguntzen 

diotela dioten familien proportzioa (%), 

adiskideekin harremanak dituzten familien 

guztizko kopuruarekiko 

37,29 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Adiskideekin harremanik ez dutela dioten familien ehunekoak gora egin badu ere, lotura mota hori estutu 

egin da adiskideekin harremanak badituzten familien kasuan. Izan ere, 1999. urtean, adiskideekiko 

harremanari dagokionez elkarri maiz samar (egunero edo astean behin) laguntzen zioten familiak 

adiskideekin harremanak zituzten familia guztien % 27,49 ziren, eta hamarkada bat geroago, berriz, % 

37,29 dira. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%2

0de%20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%20familiares.html#axzz1Zit5SgkX 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: gizarte-harremanen ondorioz jasotako babes informalaren mailaren berri 

izateko aukera ematen du adierazlearen informazioak 
Ohar argigarriak: ospakizun puntualak (ezkontzak, bataioak eta abar) ez dira familia-harremantzat 

hartzen. 2004. urtetik aurrera, telefono edo email bidezko harremanak hartzen dira kontuan. Zerbitzu- 

edo laguntza-prestazio oro hartzen da laguntzatzat. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: auzokoekiko harremanari dagokionez, 

egunero edo astean behin elkarri laguntzen diotela 

dioten familien proportzioa (%), auzokoekin 

harremanak dituzten familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 15,51 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H

%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%2

0de%20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%2

0familiares.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak: ospakizun puntualak (ezkontzak, 

bataioak eta abar) ez dira familia-harremantzat 

hartzen. 2004. urtetik aurrera, telefono edo email 

bidezko harremanak hartzen dira kontuan. Zerbitzu- 

edo laguntza-prestazio oro hartzen da laguntzatzat. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: auzokoekiko harremanari 

dagokionez, egunero edo astean behin elkarri 

laguntzen diotela dioten familien proportzioa 

(%), auzokoekin harremanak dituzten familien 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 14,42 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Socieda

d/H%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condicio

nes%20de%20vida/Relaciones%20familiares/Rela

ciones%20familiares.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak: ospakizun puntualak 

(ezkontzak, bataioak eta abar) ez dira familia-

harremantzat hartzen. 2004. urtetik aurrera, 

telefono edo email bidezko harremanak hartzen 

dira kontuan. Zerbitzu- edo laguntza-prestazio 

oro hartzen da laguntzatzat. 

 

 

 

 

 

Auzokoekiko harremanari dagokionez, 

elkarri laguntzen diotela dioten familiak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Auzokoekiko harremanari dagokionez, 

egunero edo astean behin elkarri laguntzen 

diotela dioten familien proportzioa (%), 

auzokoekin harremanak dituzten familien 

guztizko kopuruarekiko 

20,95 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Auzokoekiko harremanek behera egin dutela badirudi ere, harreman horiek badituztenek horiekin lortzen 

duten laguntza areagotu egin dela dirudi. Izan ere, auzokoekin harremanak dituzten euskal familien % 

20,95ek adierazi du, auzokoekiko harremanari dagokionez, elkarri maiz samar (egunero edo astean 

behin) laguntzen diotela. Duela hamarkada bat, berriz, elkarri maiz samar laguntzen zioten auzokoen 

ehunekoa txikiagoa zen (familien % 14,42). 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 

osasungarriei buruzko azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/docs/Tomo6_

pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adierazle hau HBSC azterlanean bildutako galdesortakoa da; Osasunaren 

Mundu Erakundeak (OME) babestutako proiektua da, eta mendebaldeko 40 herrialdek baino gehiagok 

parte hartzen dutenez, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko nerabeen bizi-estiloen ikuspegi orokorra 

ematen du. Horren arabera, beste herrialde batzuekin pareka daitezkeela esan daiteke. 
Ohar argigarriak: datuak 11-17 urteko gazteei buruzkoak dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 

urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familian gutxienez astean behin 

solasean aritzen diren 18 urtetik beherako 

adingabeen proportzioa (%), Espainiako 18 urtetik 

beherako adingabeen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 64,10 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte 

Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-

aged Children (HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide 

osasungarriei buruzko azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/pre

vPromocion/promocion/saludJovenes/docs/Tomo6_

pvasco2006.pdf 
Ohar argigarriak: datuak 11-17 urteko gazteei 

buruzkoak dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 

18 urte bete dituzten gazteak egon daitezke 

batxilergoko bigarren mailan. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familian gutxienez astean behin 

solasean aritzen diren 18 urtetik beherako 

mutilen proportzioa (%), 18 urtetik beherako 

adingabeen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 60,90 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta 

Gizarte Politikarako Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in 

School-aged Children (HBSC)/Eskolatutako 

gazteen jokabide osasungarriei buruzko azterlana 
Hiperesteka: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/p

revPromocion/promocion/saludJovenes/docs/To

mo6_pvasco2006.pdf 
Ohar argigarriak: datuak 11-17 urteko gazteei 

buruzkoak dira. Ikastetxeetan egindako inkesta 

izaki, 18 urte bete dituzten gazteak egon daitezke 

batxilergoko bigarren mailan. 

 

 

 

 

Familian solasean aritzen diren adingabeak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Gutxienez astean behin familian solasean aritzen 

diren 18 urtetik beherako adingabeen 

proportzioa (%), 18 urtetik beherako adingabeen 

guztizko kopuruarekiko 

62,00 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
11-17 urteko euskal adingabeen % 62k familian gutxienez astean behin solasean aritzen dela dio. Horrela, 

beraz, kolektibo horren herenak maiztasun txikiagoarekin aritzen da solasean familian. Datuek adierazten 

dutenez, mutilak neskak baino maiztasun txikiagoarekin aritzen dira solasean familian. Estatuan, 

adingabeen % 64k dio gutxienez astean behin aritzen dela solasean familian. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: neurri batean, familiako kideen arteko harremanen egoeraren berri ematen 

du adierazleak. 
Ohar argigarriak: bizikidetza-arazoen artean, honako hauek ditugu: bikote-arazoak, burututako 

dibortzioak, banantzeak edo hausturak, zereginen banaketa desorekatua, agintearen banaketa 

desorekatua, seme-alabekiko harreman txarrak, tratu txarrak bikotearen barruan, seme-alabei 

eragindako tratu txarrak eta elkarbizitza-arazoak. pertsonek bizikidetza-arazoen inguruan duten 

pertzepzio subjektiboa eskaintzen du Etxekoen Unitateei buruzko Inkestak. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: larritzat hartutako bizikidetza-arazoak 

dituzten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 1,80 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: bizikidetza-arazoen artean, 

honako hauek ditugu: bikote-arazoak, burututako 

dibortzioak, banantzeak edo hausturak, zereginen 

banaketa desorekatua, agintearen banaketa 

desorekatua, seme-alabekiko harreman txarrak, 

tratu txarrak bikotearen barruan, seme-alabei 

eragindako tratu txarrak eta elkarbizitza-arazoak. 

pertsonek bizikidetza-arazoen inguruan duten 

pertzepzio subjektiboa eskaintzen du Etxekoen 

Unitateei buruzko Inkestak. 

 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: bizikidetza-arazoak dituzten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 7,00 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: bizikidetza-arazoen artean, 

honako hauek ditugu: bikote-arazoak, burututako 

dibortzioak, banantzeak edo hausturak, 

zereginen banaketa desorekatua, agintearen 

banaketa desorekatua, seme-alabekiko harreman 

txarrak, tratu txarrak bikotearen barruan, seme-

alabei eragindako tratu txarrak eta elkarbizitza-

arazoak. pertsonek bizikidetza-arazoen inguruan 

duten pertzepzio subjektiboa eskaintzen du 

Etxekoen Unitateei buruzko Inkestak. 

 

 

 

 

 

Bizikidetza-arazoak dituzten etxeko 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Bizikidetza-arazoak dituzten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 

5,50 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008. urtean, euskal etxekoen unitateen % 5,50ek bizikidetza-arazoak dituela dio (bikote-arazoak, 

burututako dibortzioak, banantzeak edo hausturak, zereginen banaketa desorekatua, agintearen 

banaketa desorekatua, seme-alabekiko harreman txarrak, tratu txarrak bikotearen barruan, seme-alabei 

eragindako tratu txarrak eta elkarbizitza-arazoak). Hala ere, arazo hori larritzat hartzen duten etxekoen 

unitateak % 1,80 dira. 2004koarekin alderatuta, gaur egun bizikidetza-arazoak dituzten familien 

ehunekoak behera egin duela dirufi (% 7,00 urte hartan) 
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Harremanak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: neurri batean, gurasoen eta seme-alaben arteko harremanen berri ematen du 

adierazleak. 
Ohar argigarriak: pertsonek seme-alabekiko harreman txarren ondoriozko arazoen inguruan duten 

pertzepzio subjektiboa eskaintzen du Etxekoen Unitateei buruzko Inkestak. 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: larritzat hartutako seme-alabekiko 

harreman txarren ondoriozko arazoak dituzten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 0,10 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: pertsonek seme-alabekiko 

harreman txarren ondoriozko arazoen inguruan 

duten pertzepzio subjektiboa eskaintzen du 

Etxekoen Unitateei buruzko Inkestak. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alabekiko harreman txarren 

ondoriozko arazoak dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 0,30 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: pertsonek seme-alabekiko 

harreman txarren ondoriozko arazoen inguruan 

duten pertzepzio subjektiboa eskaintzen du 

Etxekoen Unitateei buruzko Inkestak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seme-alabekiko harreman txarren 

ondoriozko arazoak dituzten etxekoen 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Seme-alabekiko harreman txarren 

ondoriozko arazoak dituzten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 

0,30 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskadiko etxekoen unitateen artean, oso gutxi dira seme-alabekin harreman txarrak dituztela diotenak. 

2004. urtean bezala, % 0,30ek baino ez du harreman txarrik seme-alabekin. 
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Harremanak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko III. Gazte Justizia Plana 
Hiperesteka: http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-

edukia/es/contenidos/plan_programa_proyecto/iii_plan_pjj_2008_2012/es_iii_pjj/adjuntos/III%20Plan

%20Justicia%20Juvenil%2008-12.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: gurasoak jotzen dituzten adigabeen kasuei buruzko erreferentzia eman, eta 

indarkeria mota hori ikusaraztea ahalbidetzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: datuak epaiketaren araberako neurriei buruzkoak dira. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alaben eta gurasoen arteko 

indarkeria-delituagatik ezarritako neurriak dituzten 

18 urtetik beherako mutilen proportzioa (%), neurri 

mota hori duten adingabeen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 77,00 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri 

Administrazio Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko III. Gazte Justizia Plana 
Hiperesteka: 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-

edukia/es/contenidos/plan_programa_proyecto/iii_

plan_pjj_2008_2012/es_iii_pjj/adjuntos/III%20Plan

%20Justicia%20Juvenil%2008-12.pdf 
Ohar argigarriak: datuak epaiketaren araberako 

neurriei buruzkoak dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alaben eta gurasoen arteko 

indarkeria-delituagatik ezarritako neurriak 

dituzten 18 urtetik beherako pertsonen kopurua 
Datua: 31 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri 

Administrazio Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko III. Gazte Justizia 

Plana 
Hiperesteka: 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-

edukia/es/contenidos/plan_programa_proyecto/

iii_plan_pjj_2008_2012/es_iii_pjj/adjuntos/III%2

0Plan%20Justicia%20Juvenil%2008-12.pdf 
Ohar argigarriak: datuak epaiketaren araberako 

neurriei buruzkoak dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seme-alaben eta gurasoen arteko 

indarkeria-delituagatik ezarritako neurriak 

dituzten adingabeen kopurua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Seme-alaben eta gurasoen arteko 

indarkeria-delituagatik ezarritako neurriak 

dituzten 18 urtetik beherako pertsonen 

kopurua 

49,00 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2004. urtean, 49 adingabek izan zituzten seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeriagatik ezarritako 

neurriak (% 77 mutilak), hau da, 2008an baino 18 kasu gehiago izan ziren. 
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Harremanak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: esanbidezko eskaera 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila-estadistica@hsdi.ej-gv.es 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen kasuak kuantifikatzeko aukera 

ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: datuek delituak (lesioak, erasoak, bahiketak, zaintza-urraketak...) zein hutsegiteak 

(lesio-hutsegiteak, irain-hutsegiteak, mehatxu-hutsegiteak…) hartzen dituzte kontuan. 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako pertsonen 

biktimizazioen proportzioa (%) familia-ingurunean 

pairatutako tratu txarrengatik eta sexu-

askatasunaren kontrako delituengatik, 18 urtetik 

beherako pertsonen biktimizazioen guztizko 

kopuruarekiko (familia-ingurunea eta familiakoa ez 

den ingurunea). 
Datua: 38,20 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: esanbidezko eskaera 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila-

estadistica@hsdi.ej-gv.es 
Ohar argigarriak: Datuek delituak (lesioak, erasoak, 

bahiketak, zaintza-urraketak...) zein hutsegiteak 

(lesio-hutsegiteak, irain-hutsegiteak, mehatxu-

hutsegiteak…) hartzen dituzte kontuan. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako pertsonen 

biktimizazioen proportzioa (%) familia-

ingurunean pairatutako tratu txarrengatik eta 

sexu-askatasunaren kontrako delituengatik, 18 

urtetik beherako pertsonen biktimizazioen 

guztizko kopuruarekiko (familia-ingurunea eta 

familiakoa ez den ingurunea), 2008an. 
Datua: 32,79 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: esanbidezko eskaera 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo 

Saila-estadistica@hsdi.ej-gv.es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia-ingurunean tratu txarren eta sexu-

askatasunaren kontrako delituen biktimak 

diren adingabeen kopurua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 18 urtetik beherako pertsonen 

biktimizazioen kopurua, familia-ingurunean 

pairatutako tratu txarrengatik eta sexu-

askatasunaren kontrako delituengatik 

395 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2010. urtean, 18 urtetik beherako 395 pertsona izan dira familia-inguruneko pertsona batengandik 

jasandako tratu txarren eta sexu-askatasunaren kontrako delituen biktima, hau da, arrazoi horri lotutako 

biktimizazio guztien (familia-ingurukoen zein bestelakoen) % 38. Ehuneko hori 2008koa baino handiagoa 

da (urte hartan, familia-ingurunean gertatutako biktimizazioak biktimizazio guztien % 32 izan ziren). 
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Harremanak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEn genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeak. 2010eko Urteko Txostena 
Hiperesteka: http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-

avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_informes/es_informes/adjuntos/Mujeres%20violencia%20ge

nero_2010_v06.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familia-ingurunean genero-indarkeria jasan duten emakumeen kasuak 

kuantifikatzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: datuek familia-eremuaren barruko biktimizazioak hartzen ditu kontuan (bikotekideak 

edo bikotekide ohiak eragindakoak, eta bikotekidea edo bikotekide ohia ez den beste pertsona batek 

eragindako familia barruko indarkeria). Familia-eremutik kanpo eragindako sexu-askatasunaren 

kontrako indarkeriaren kasuak ez dira kontuan hartzen. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: emakumeen biktimizazioen 

proportzioa (%) bikotekideak edo 

bikotekide ohiak eragindako genero-

indarkeriagatik, bikotekideak edo 

bikotekide ohiak eragindako genero-

indarkeriaren edota bikotekidea edo 

bikotekide ohia ez den beste pertsona 

batek eragindako familia barruko 

indarkeriaren ondoriozko biktimizazioen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 79,50 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo 

Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEn genero-

indarkeriaren biktimak diren emakumeak. 

2010eko Urteko Txostena 
Hiperesteka: 
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-

avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_i

nformes/es_informes/adjuntos/Mujeres%2

0violencia%20genero_2010_v06.pdf 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: emakumeen biktimizazioen kopurua, 

bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako genero-

indarkeriagatik edota bikotekidea edo bikotekide ohia ez 

den beste pertsona batek eragindako familia barruko 

indarkeriagatik. 
Datua: 4589 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEn genero-indarkeriaren biktimak 

diren emakumeak. 2010eko Urteko Txostena 
Hiperesteka: http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-

avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_informes/es_i

nformes/adjuntos/INFORME_ANUAL_DAVVG_2009.pdf 
Ohar argigarriak: datuek familia-eremuaren barruko 

biktimizazioak hartzen ditu kontuan (bikoteak edo bikote 

ohiak eragindakoak, eta bikotea edo bikote ohia ez den 

beste pertsona batek eragindako familia barruko 

indarkeria). Familia-eremutik kanpo eragindako sexu-

askatasunaren kontrako indarkeriaren kasuak ez dira 

kontuan hartzen. 

 

 

Genero-indarkeriaren biktimak diren 

emakumeen kopurua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Emakumeen biktimizazioen kopurua, 

bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako 

genero-indarkeriagatik edota bikotekidea edo 

bikotekide ohia ez den beste pertsona batek 

eragindako familia barruko indarkeriagatik 

4073 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2010. urtean, 4.000 emakume baino gehiago izan dira bikotekideak, bikotekide ohiak edo familiako beste 

gizon batek eragindako genero-indarkeriaren biktima, hau da, aurreko urtean baino 520 biktimizazio 

gutxiago izan dira. Kasu gehienak bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako erasoak izan dira (kasuen 

% 79,50). 
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Etxeko zereginak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxeko zereginak gizonen eta emakumeen artean nola banatuta dauden 

erakusteko informazioa eskaintzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: zereginak era desorekatuan 

banatzearen ondoriozko arazoak dituzten eta arazo 

horiek larritzat hartzen dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 0,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: zereginak era desorekatuan 

banatzearen ondoriozko arazoak dituzten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 4,90 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zereginak era desorekatuan banatzearen 

ondoriozko arazoak dituzten etxekoen 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Zereginak era desorekatuan banatzearen 

ondoriozko arazoak dituzten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 

3,20 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Zereginen banaketa desorekatuak Euskadiko etxekoen unitateen % 3,20 hartzen du eraginpean (2004. 

urtean % 4,90era iritsi zen ehunekoa). Dena dela, % 0,90ek baino ez du arazoa larritzat hartzen. 
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Etxeko zereginak 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Denbora Aurrekontuen Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=PX_2370_ept0102&ti=Tiempo 

medio por participante por actividad y día, según territorio y sexo 

(hh,mm)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=TEMA_173#axzz1gPkQjKH4 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: euskal biztanleriaren denbora-banaketaren eta jarduera bakoitzak egun osoan 

hartzen duen denboraren inguruko ikuspegia eskaintzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: eskaintzen den batez besteko denbora parte-hartzaile bakoitzeko batez besteko 

denbora da, hau da, 16 urteko edo gehiagoko biztanleriak jarduera batean ematen duen batez besteko 

denbora. Etxeko unitatearen eta kide guztien mantenu eta ongizaterako egiten diren ordaindu gabeko 

jarduerak hartzen dira etxeko zeregintzat, honako hauek barnean hartuta: ohiko jarduerak (hala nola 

janaria prestatzea, arropa garbitu eta lisatzea eta erosketak egitea) eta ezohiko jarduerak (hala nola 

konponketak, mantentze-lanak, landareen eta animalien zaintza eta administrazio-kudeaketak –

enplegua bilatzea barne–). 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: emakumeek egunean etxeko lanetan 

ematen duten batez besteko denbora 

(orduak:minutuak) 
Datua: 3:33 
Data: 2008 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Denbora Aurrekontuen 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?m

a=PX_2370_ept0102&ti=Tiempo medio por 

participante por actividad y día, según territorio y 

sexo 

(hh,mm)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=

TEMA_173#axzz1gPkQjKH4 
Ohar argigarriak: eskaintzen den batez besteko 

denbora parte-hartzaile bakoitzeko batez besteko 

denbora da, hau da, 16 urteko edo gehiagoko 

biztanleriak jarduera batean ematen duen batez 

besteko denbora. Etxeko unitatearen eta kide 

guztien mantenu eta ongizaterako egiten diren 

ordaindu gabeko jarduerak hartzen dira etxeko 

zeregintzat, honako hauek barnean hartuta: ohiko 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: biztanleriak egunean etxeko lanetan 

ematen duen batez besteko denbora 

(orduak:minutuak) 
Datua: 3:02 
Data: 2003 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Denbora Aurrekontuen 

Inkesta. 2003 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp

?ma=PX_2370_ept0102&ti=Tiempo medio por 

participante por actividad y día, según territorio y 

sexo 

(hh,mm)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTe

ma=TEMA_173#axzz1gPkQjKH4 
Ohar argigarriak: eskaintzen den batez besteko 

denbora parte-hartzaile bakoitzeko batez 

besteko denbora da, hau da, 16 urteko edo 

gehiagoko biztanleriak jarduera batean ematen 

duen batez besteko denbora. Etxeko unitatearen 

eta kide guztien mantenu eta ongizaterako egiten 

diren ordaindu gabeko jarduerak hartzen dira 

etxeko zeregintzat, honako hauek barnean 

Etxeko lanetan emandako denbora Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Biztanleriak egunean etxeko lanetan ematen 

duen batez besteko denbora 

(orduak:minutuak) 

2:36 
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jarduerak (hala nola janaria prestatzea, arropa 

garbitu eta lisatzea eta erosketak egitea) eta ezohiko 

jarduerak (hala nola konponketak, mantentze-lanak, 

landareen eta animalien zaintza eta administrazio-

kudeaketak –enplegua bilatzea barne–).  

 

 

hartuta: ohiko jarduerak (hala nola janaria 

prestatzea, arropa garbitu eta lisatzea eta 

erosketak egitea) eta ezohiko jarduerak (hala 

nola konponketak, mantentze-lanak, landareen 

eta animalien zaintza eta administrazio-

kudeaketak –enplegua bilatzea barne–).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Etxeko zereginak egiten dituen euskal biztanleriak 2 ordu eta 36 minutu ematen ditu egunean, hau da, 

2004an baino ia ordu-erdi gutxiago. Edonola ere, alde handiak daude sexuaren arabera. Izan ere, 

emakumeek 3 ordu eta 33 minutu ematen dituzte egunean batez beste, eta gizonek, berriz, ordu 1 eta 

29 minutu. 
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Mendeko pertsonen zainketak 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Denbora Aurrekontuen Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/Hábitos%20sociales%20y%20renta/Uso%20social%20

del%20tiempo/Cuidados%20a%20personas%20del%20hogar/Cuidados%20a%20personas%20del%20ho

gar.html 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bizimoduei eta familia zaintzeari eskaintzen zaion denboraren garrantziari 

buruzko informazioa eskaintzen du adierazleak. Gainera, sexuaren araberako banaketa lagungarria izan 

daiteke berdintasunaren arloko egokitzeak, bateragarritasun-neurriak eta abar aurreikusteko. 
Ohar argigarriak: datuek 1-14 urteko adingabeen zaintza hartzen dute kontuan, eta, beraz, jaioberrien 

zaintza ez da barnean hartzen. Haur jaioberriak zaintzen emandako denbora Denbora Aurrekontuen 

Inkestak modu independentean ematen duen datua da. Eskaintzen den batez besteko denbora parte-

hartzaile bakoitzeko batez besteko denbora da, hau da, 16 urteko edo gehiagoko biztanleriak jarduera 

batean ematen duen batez besteko denbora. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: biztanleriak etxean 15 urtetik 

beherakoak zaintzen egunero ematen duen batez 

besteko denbora (orduak:minutuak) 
Datua: 1:09 
Data: 2003 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Denbora Aurrekontuen 

Inkesta. 2003 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H

ábitos%20sociales%20y%20renta/Uso%20social%20

del%20tiempo/Cuidados%20a%20personas%20del%

20hogar/Cuidados%20a%20personas%20del%20hog

ar.html 
Ohar argigarriak: datuek 1-14 urteko adingabeen 

zaintza hartzen dute kontuan, eta, beraz, jaioberrien 

zaintza ez da barnean hartzen. Haur jaioberriak 

zaintzen emandako denbora Denbora Aurrekontuen 

Inkestak modu independentean ematen duen datua 

da. Eskaintzen den batez besteko denbora parte-

hartzaile bakoitzeko batez besteko denbora da, hau 

da, 16 urteko edo gehiagoko biztanleriak jarduera 

batean ematen duen batez besteko denbora. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: emakumeek etxean 15 urtetik 

beherakoak zaintzen egunero ematen duten 

batez besteko denbora (orduak:minutuak) 
Datua: 1:25 
Data: 2008 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Denbora Aurrekontuen 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Socieda

d/Hábitos%20sociales%20y%20renta/Uso%20soc

ial%20del%20tiempo/Cuidados%20a%20persona

s%20del%20hogar/Cuidados%20a%20personas%

20del%20hogar.html 
Ohar argigarriak: datuek 1-14 urteko adingabeen 

zaintza hartzen dute kontuan, eta, beraz, 

jaioberrien zaintza ez da barnean hartzen. Haur 

jaioberriak zaintzen emandako denbora Denbora 

Aurrekontuen Inkestak modu independentean 

ematen duen datua da. Eskaintzen den batez 

besteko denbora parte-hartzaile bakoitzeko 

batez besteko denbora da, hau da, 16 urteko edo 

gehiagoko biztanleriak jarduera batean ematen 

duen batez besteko denbora. 

 

Biztanleriak etxean 15 urtetik beherakoak zaintzen 

egunero ematen duen batez besteko denbora 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Biztanleriak etxean 15 urtetik beherakoak zaintzen 

egunero ematen duen batez besteko denbora 

(orduak:minutuak) 

1:17 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Etxean 1-14 urteko adingabeak zaintzen dituzten pertsonek egunean ordu 1 eta 17 minutu ematen 

dituzte batez beste zeregin horretan, hau da, 2003an baino ia 10 minutu gehiago. Datuek erakusten 

dutenez, alde handiak daude gizonen eta emakumeen artean. Izan ere, emakumeek egunean ordu 1 eta 

25 minutu ematen dituzte batez beste adingabeak zaintzen, eta gizonek, berriz, 20 minutu gutxiago. 
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Mendeko pertsonen zainketak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: mendeko pertsonen zaintzak familiei dakarkien lan-karga nolabait ere 

kuantifikatzeko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familiek laguntza iraunkorra behar 

duten mendeko pertsonen arretan batez beste 

ematen dituzten orduak, mendeko pertsonak 

dituzten familien guztizko kopurua kontuan hartuta 

(orduak:minutuak) 
Datua: 8:60 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familiek laguntza puntuala behar 

duten mendeko pertsonen arretan batez beste 

ematen dituzten orduak, mendeko pertsonak 

dituzten familien guztizko kopurua kontuan 

hartuta (orduak:minutuak) 
Datua: 0:80 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiek mendeko pertsonen arretan 

ematen duten batez besteko denbora 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mendeko pertsonak dituzten familiek horien 

arretan batez beste ematen dituzten orduen 

kopurua (orduak:minutuak) 

2:40 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Mendeko pertsonak dituzten familiek egunean 2 ordu eta 24 minutu ematen dituzte batez beste pertsona 

horien arretan. Familia-arretaren intentsitateak nabarmen egiten du gora mendetasun-maila handiagoa 

den heinean. Izan ere, laguntza iraunkorra behar duten pertsonak zaindu behar dituzten familiek 8 ordu 

eta 36 minutu ematen dituzte, eta laguntza puntuala behar duten pertsonak zaindu behar dituztenek, 

berriz, 48 minutu batez beste. 
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Mendeko pertsonen zainketak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen Eskariaren Estatistika (GZEE). 2006 
Hiperesteka: http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/euskadi-estadistica-01.pdf 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik gabe 
Adierazlearen garrantzia: etxekoen unitateko beste pertsona batzuen zaintzaile nagusiaren zereginak 

betetzen dituzten pertsonei buruzko informazioa ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: datuak 15 urtetik beherako biztanleriari buruzkoak dira. GZEEak gaixotasun, 

desgaitasun edo zahartasunagatik etxekoen unitateko beste pertsona batzuen arreta- edo zaintza-

ardura bereziak beren gain hartzen dituzten pertsona jakin batzuen kasuak erregistratu ditu. Kasu 

horietan, zirkunstantzia jakin batzuk biltzen dira, hain zuzen ere dedikazio pertsonal handiagoa 

beharrezkoa den kasuak, etxekoen unitateko gainerako kideek laguntzarik ematen ez dutelako edo 

laguntzarik eman ezin dutelako. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Gaixotasun, desgaitasun edo 

zahartasunagatik etxekoen unitateko beste pertsona 

batzuen arreta- eta zaintza-zereginak zaintzaile 

nagusi gisa bere gain hartzen dituzten emakumeen 

proportzioa (%), zaintzaileen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 56,90 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen Eskariaren 

Estatistika (GZEE). 2006 
Hiperesteka: 
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/d

ocumentos/euskadi-estadistica-01.pdf 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Gaixotasun, desgaitasun edo 

zahartasunagatik etxekoen unitateko beste 

pertsona batzuen arreta- eta zaintza-zereginak 

zaintzaile nagusi gisa bere gain hartzen dituen 45 

urtetik gorako biztanleriaren proportzioa (%), 

zaintzaileen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 70,90 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen 

Eskariaren Estatistika (GZEE). 2006 
Hiperesteka: 
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos

/documentos/euskadi-estadistica-01.pdf 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

Gaixotasun, desgaitasun edo zahartasunagatik 

etxekoen unitateko beste pertsona batzuen 

zaintzaile nagusiaren zereginak bere gain hartzen 

dituen biztanleria (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 
Gaixotasun, desgaitasun edo zahartasunagatik 

etxekoen unitateko beste pertsona batzuen 

arreta- eta zaintza-zereginak zaintzaile nagusi 

gisa bere gain hartzen dituen biztanleriaren 

proportzioa (%), biztanleriaren guztizkoarekiko 

4,43 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2006. urtean, euskal biztanleen % 4,43k hartzen zituen bere gain etxekoen unitateko beste pertsona 

batzuen arreta- eta zaintza-zereginak, zaintzaile nagusi gisa, gaixotasun, desgaitasun edo 

zahartasunagatik. Zaintzaile nagusi horietako hamarretik zazpik 45 urte baino gehiago zituen, eta 

hamarretik ia sei emakumeak ziren. 
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Mendeko pertsonen zainketak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bateragarritasuna lortzeko laguntzei dagokienez familiek duten premiari 

buruzko erreferentzia bat izateko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: aitona-amonek bilobak zaintzen eman 

ohi duten batez besteko denbora 13 urtetik 

beherako adingabeak dituzten eta normalean 

aitona-amonengana jotzen duten etxekoen 

unitateetan (orduak:minutuak) 
Datua: 4:20 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta

_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 13 urtetik beherako adingabeak 

dituzten eta horiek zaintzeko noizean behin 

aitona-amonengana jotzen duten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), 13 urtetik beherako 

adingabeak dituzten etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 17,90 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encues

ta_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

13 urtetik beherako adingabeak dituzten eta 

horiek zaintzeko aitona-amonengana jo ohi 

duten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 13 urtetik beherako adingabeak dituzten eta 

horiek zaintzeko aitona-amonengana jo ohi 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

13 urtetik beherako adingabeak dituzten 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

19,40 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
13 urtetik beherako adingabeak dituzten etxekoen hamar unitatetik ia bik jo ohi dute aitona-amonengana 

seme-alabak zaintzeko. Aitona-amonengana noizean behin jotzen dutenen ehunekoa gaineratuz gero, 

etxekoen unitateen % 37k jotzen du laguntza mota horretara adingabeak zaintzeko. Aitona-amonek 

bilobak zaintzen ematen duten batez besteko denbora 4,20 ordu da. 
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Mendeko pertsonen zainketak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familia-eremuan soilik zaintzen ez diren adingabeei buruzko erreferentzia 

ematen du adierazleak, eta baliagarria izan daiteke bateragarritasun-premiak eta abar aurreikusteko. 
Ohar argigarriak:  

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxeko zerbitzuak adingabeak zaintzen 

eman ohi duen batez besteko denbora, 13 urtetik 

beherako adingabeak dituzten eta zerbitzu 

horretara jotzen duten etxekoen unitateetan 

(orduak:minutuak). 
Datua: 4:60 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta

_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: adingabeak zaintzeko etxeko 

zerbitzuaren hileko batez besteko kostua, 13 

urtetik beherako adingabeak dituzten eta 

zerbitzu horretara jotzen duten etxekoen 

unitateetan (€). 
Datua: 402,10 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encues

ta_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 urtetik beherako adingabeak dituzten eta 

horiek zaintzeko etxeko zerbitzura jo ohi 

duten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 13 urtetik beherako adingabeak dituzten eta 

horiek zaintzeko etxeko zerbitzura jo ohi 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

13 urtetik beherako adingabeak dituzten 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

12,10 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
13 urtetik beherako adingabeak kargura dituzten Euskadiko etxekoen unitateen % 12k jotzen du etxeko 

zerbitzura horiek zaintzeko. Zerbitzu hori, batez beste, egunean ia 5 ordutan erabiltzen da, eta batez 

besteko kostua 400 € inguru da. 
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Mendeko pertsonen zainketak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bateragarritasuna lortzeko laguntzei dagokienez familiek duten premiari 

buruzko erreferentzia bat izateko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta 

horiek zaintzeko arazoak dituzten guraso bakarreko 

etxekoen unitateen proportzioa (%), mendeko 

seme-alabak dituzten guraso bakarreko etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 8,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alabak zaintzeko arazoak 

dituzten etxekoen unitateak (%) 
Datua: 3,30 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encues

ta_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seme-alabak zaintzeko arazoak dituzten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Seme-alabak zaintzeko arazoak dituzten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

3,50 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008. urtean, Euskadiko etxekoen unitateen % 3,50ek adierazi du seme-alabak zaintzeko arazoak dituela 

(ehunekoa 2004koaren antzekoa da). Errealitate horrek mendeko seme-alabak dituzten guraso bakarreko 

etxekoen unitateak hartzen ditu eraginpean batez ere. Izan ere, kasu horietan, % 18,10era iristen da tasa. 
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Mendeko pertsonen zainketak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxekoen unitatetik kanpo zaindutako adingabeak dituzten etxekoen 

unitateak kuantifikatzen ditu adierazleak, eta bizi-estiloak eta bateragarritasun-premiak hartzen ditu 

kontuan. 
Ohar argigarriak:  

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: gurasoen ustez txikiegiak direlako 

haurtzaindegietan edo ikastetxeetan zaintzen ez 

diren 3 urtetik beherako haurrak dituzten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), haurtzaindegietan edo 

ikastetxeetan zaintzen ez diren 3 urtetik beherako 

haurrak dituzten etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 39,60 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: gurasoek etxean eduki nahi 

dituztelako haurtzaindegietan edo ikastetxeetan 

zaintzen ez diren 3 urtetik beherako haurrak 

dituzten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

haurtzaindegietan edo ikastetxeetan zaintzen ez 

diren 3 urtetik beherako haurrak dituzten 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 34,70 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Haurtzaindegietan edo ikastetxe batean 

zaindutako 3 urtetik beherako haurrak 

dituzten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Haurtzaindegietan edo ikastetxe batean 

zaindutako 3 urtetik beherako haurrak 

dituzten etxekoen unitateen proportzioa 

(%), 3 urtetik beherako haurrak dituzten 

51,80 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Hiru urtetik beherako haurrak dituzten etxekoen unitateen erdiek baino gehiagok adierazi dute haur 

horiek haurtzaindegi edo ikastetxe batean zaintzen dituztela. Seme-alabak zentro horietan ez dituztenek 

adierazitako arrazoien artean, haurrak txikiegiak direla (10 familiatik ia 4k adierazi dute hori) eta haurrak 

etxean eduki nahi dituztela (kasuen % 34,70etan) azpimarra daitezke. 
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Mendeko pertsonen zainketak 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxekoen unitatetik kanpo zaindu ezin diren adingabeak dituzten etxekoen 

unitateak kuantifikatzen ditu adierazleak, eta bateragarritasun-premiak hartzen ditu kontuan. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: kostuaren ondorioz eskaririk ez 

izateagatik sistemak eskariari erantzun ezin diolako 

haurtzaindegietan edo ikastetxe batean zaintzen ez 

dituzten 3 urtetik beherako haurren proportzioa (%), 

haurtzaindegi edo ikastetxe batean zaintzen ez 

dituzten 3 urtetik beherako haurren guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 51,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: bizilekua urruti egoteagatik sistemak 

eskariari erantzun ezin diolako haurtzaindegietan 

edo ikastetxe batean zaintzen ez dituzten 3 

urtetik beherako haurren proportzioa (%), 

haurtzaindegi edo ikastetxe batean zaintzen ez 

dituzten 3 urtetik beherako haurren guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 14,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemak eskariari erantzun ezin diolako 

haurtzaindegietan edo ikastetxe batean 

zaintzen ez dituzten 3 urtetik beherako haurrak 

(%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Sistemak eskariari erantzun ezin diolako 

haurtzaindegietan edo ikastetxe batean 

zaintzen ez dituzten 3 urtetik beherako 

adingabeen proportzioa (%), 3 urtetik 

beherako haurren guztizko kopuruarekiko 

4,70 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
3 urtetik beherako haurren % 4,70 ez dago haurtzaindegi edo ikastetxe batean zainduta sistemak eskariari 

erantzun ezin diolako. Kasu horietan, arrazoi nagusia kostua (kasuen erdietan) eta zentroa haurraren 

bizilekutik urrun egotea (kasuen % 14,00tan) izan ohi da. 
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Mendeko pertsonen zainketak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adineko pertsonak dituzten eta horiek zaintzeko zailtasunak dituzten 

etxekoen unitateak kuantifikatzen ditu adierazleak, eta bizi-estiloak eta bateragarritasun-premiak 

hartzen ditu kontuan. 
Ohar argigarriak: pertsonen zaintzari lotutako arazoen artean, honako hauek aipa daitezke: pertsona 

horien zaintzak eragindako lan-gainkarga, lanera joan beharrak eragindako zailtasunak, tokirik eza, 

egoitza-plazarik eza edo langile egokirik ez aurkitzea. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta 

adinekoen zaintzari lotutako arazo ez-ekonomikoak 

dituzten guraso bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), mendeko seme-alabak dituzten 

guraso bakarreko etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 17,70 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: pertsonen zaintzari lotutako 

arazoen artean, pertsonen zaintzak eragindako lan-

gainkarga eta zaintzeko zailtasunak aipa daitezke. 

Zentzu hertsian hartutako guraso bakarreko 

etxekoen unitateak hartu dira kontuan, hau da, 

seme-alabak dituen pertsona bakar batez osatuta 

dauden eta inoiz ezkontiderik izan ez duten 

etxekoen unitateak. 18 urtetik beherako seme-

alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 30 urtetik 

beherakoak hartzen dira mendeko seme-alabatzat. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Adinekoen zaintzari lotutako arazo 

ez-ekonomikoak dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 8,80 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encues

ta_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Ohar argigarriak: pertsonen zaintzari lotutako 

arazoen artean, honako hauek aipa daitezke: 

pertsona horien zaintzak eragindako lan-

gainkarga, lanera joan beharrak eragindako 

zailtasunak, tokirik eza, egoitza-plazarik eza edo 

langile egokirik ez aurkitzea. 

 

 

Adinekoen zaintzari lotutako arazo ez-

ekonomikoak dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Adinekoen zaintzari lotutako arazo ez-

ekonomikoak dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 

9,10 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskadiko etxekoen unitateen % 9,10ek adierazi du adinekoen zaintzari lotutako arazoak dituela 

(2004koaren antzeko ehunekoa da). Nolanahi ere, adierazi beharra dago mendeko seme-alabak dituzten 

guraso bakarreko familien artean adinekoen zaintzari lotutako arazoak dituztenak % 17,70 direla 

(etxekoen unitate motari kaltetuenetako bat da). 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: adineko pertsonak dituzten eta horiek zaintzeko zailtasunak dituzten 

etxekoen unitateak kuantifikatzen ditu adierazleak, eta bizi-estiloak eta bateragarritasun-premiak 

hartzen ditu kontuan. 
Ohar argigarriak:  

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxetik kanpo adinekoak zaintzeagatik 

lan-gainkarga duten etxekoen unitateen proportzioa 

(%), etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 4,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: adinekoak zaintzeagatik lan-

gainkarga duten etxekoen unitateen proportzioa 

(%), etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 6,10 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encues

ta_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adinekoak zaintzeagatik lan-gainkarga duten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Adinekoak zaintzeagatik lan-gainkarga duten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

7,80 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Adinekoen zaintzari lotutako arazo ez-ekonomiko nagusia lan-gainkarga da. Ikus daitekeenez, arazo hori 

areagotu egin da denborarekin. Izan ere, 2004. urtean, eraginpean hartutako familiak euskal familia 

guztien % 6,10 ziren, eta 2008an, berriz, % 7,8. Halaber, etxetik kanpo adinekoak zaintzeagatik lan-

gainkarga duten etxekoen unitateak Euskadiko etxekoen unitateen % 4 dira. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: ohiko zereginak egiteko laguntza behar duten pertsonak dituzten eta kanpoko 

babesik ez duten etxekoen unitateak kuantifikatzen ditu adierazleak, eta desgaitasuna duten pertsonen 

kolektiboa babesteko neurriak hartzen ditu kontuan. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: ohiko zereginak egiteko laguntza behar 

duen gutxienez pertsona bat duten eta kanpoko 

babesik ez duten pertsona bakarreko etxekoen 

unitateen proportzioa (%), ohiko zereginak egiteko 

laguntza behar duen gutxienez pertsona bat duten 

pertsona bakarreko etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 46,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohiko zereginak egiteko laguntza behar duen 

gutxienez pertsona bat duten eta kanpoko babesik ez 

duten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Ohiko zereginak egiteko laguntza behar duen gutxienez 

pertsona bat duten eta kanpoko babesik ez duten 

etxekoen unitateak (%), ohiko zereginak egiteko laguntza 

behar duen gutxienez pertsona bat duten etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 

70,80 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Ohiko zereginak egiteko laguntza-premiak dituen gutxienez pertsona bat duten Euskadiko etxekoen 

hamar unitatetik zazpik ez dute kanpoko babesik, eta hurbileko babes-saretik baino ez dute babesa 

jasotzen. Adierazi beharra dago pertsona bakarreko etxekoen unitateen, hau da, bakarrik bizi diren 

pertsonez osatutakoen % 46,90ek ez duela kanpoko laguntzarik. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: zaintzari lotutako arazo ez-ekonomikoak dituzten etxekoen unitateak 

kuantifikatzen ditu adierazleak. 
Ohar argigarriak: arazo ez-ekonomikoak plazarik ezari, zaintzaileak kontratatzeko zailtasunei, arretari 

lotutako gainkargari, toki-arazoei eta abarri lotutakoak dira. 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: adingabeen edo mendeko pertsonen 

arretari lotutako arazo ez-ekonomikoak arazo 

larritzat hartzen dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 8,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adingabeen edo mendekoen arretari 

lotutako arazo ez-ekonomikoak dituzten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Adingabeen edo mendekoen arretari 

lotutako arazo ez-ekonomikoak dituzten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

12,60 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskadiko etxekoen unitateen % 12,6k adingabeen edo mendeko pertsonen arretari lotutako arazo ez-

ekonomikoak ditu. Gainera, Euskadiko etxekoen unitateen % 8k larritzat hartzen ditu arazo horiek. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Lan Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/cond_9_tr/es_condtrab/adjuntos/inf.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: bateragarritasun-zailtasunak dituen soldatapeko biztanleria kuantifikatzen du 

adierazleak, eta hori baliagarria da babes-neurrien plangintza egiteko. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: lan-ordutegia eta gainerako familia- eta 

gizarte-betebeharrak bateragarri egiteko zailtasun 

handiak (oso gaizki) dituen soldatapeko 

biztanleriaren proportzioa (%), soldatapeko 

biztanleriaren guztizkoarekiko 
Datua: 4,00 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Lan Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/cond_9_t

r/es_condtrab/adjuntos/inf.pdf 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: lan-ordutegia eta gainerako familia- 

eta gizarte-betebeharrak bateragarri egiteko 

zailtasunak (gaizki samar edo oso gaizki) dituen 

soldatapeko biztanleriaren proportzioa (%), 

soldatapeko biztanleriaren guztizkoarekiko 
Datua: 17,40 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Lan Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/cond_

9_tr/es_condtrab/adjuntos/inf.pdf 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lan-ordutegia eta gainerako familia- eta gizarte-

betebeharrak bateragarri egiteko zailtasunak 

dituen soldatapeko biztanleria (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Lan-ordutegia eta gainerako familia- eta gizarte-

betebeharrak bateragarri egiteko zailtasunak 

(gaizki samar edo oso gaizki) dituen soldatapeko 

biztanleriaren proportzioa (%), soldatapeko 

biztanleriaren guztizkoarekiko 

16,70 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Gaur egun, gero eta zailagoa da lan-bizitza, familia-bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egitea. 

Zehazki, 2009. urtean, soldatapeko biztanleriaren % 16,70ek adierazi du zailtasunak dituela (gaizki samar 

edo oso gaizki) lan-ordutegia eta gainerako familia- eta gizarte-betebeharrak bateragarri egiteko. Datuek 

ez dute alde handirik erakusten 2004koekin alderatuta (ehunekoa % 17,40ra iritsi zen urte hartan), baina 

hobekuntza txiki bat izan dela ikus daiteke. 

HARREMANAK, ZAINKETAK ETA BESTE FAMILIA FUNTZIO BATZUK 



- 127 - 

 

 

  

 
Bateragarritasuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: emakumeen bateragarritasun-zailtasunei eta horien ondorioei buruzko 

informazioa ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: Etxekoen Unitateei buruzko Inkestak, kasuaren arabera, adin aktiboan dauden 

emakumeen guztizkoa, 25-64 urteko emakumeen guztizkoa eta emakume okupatuen guztizkoa kontuan 

hartuta kalkulatu ditu datu horiek. Era berean, etxekoen unitateen kopurua kontuan hartuta kalkulatu 

dira, etxekoen unitate bakoitzean horrelako egoera batean emakume bat baino gehiago nekez egongo 

dela pentsatuta. Amatasun-bajaren aldia ez da kontuan hartu. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta 

familia-lanaren gainkargagatik edo seme-alaba 

baten jaiotzagatik noizbait lan bat utzi duen 

emakume bat duten guraso bakarreko etxekoen 

unitateen proportzioa (%), mendeko seme-alabak 

dituzten guraso bakarreko etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 9,10 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

Familia-lanaren gainkargagatik edo seme-alaba 

baten jaiotzagatik noizbait lan bat utzi duen 

emakume bat duten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Familia-lanaren gainkargagatik edo seme-alaba 

baten jaiotzagatik noizbait lan bat utzi duen 

emakume bat duten etxekoen unitateak (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

8,10 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskadiko etxekoen unitateen % 8,10etan, emakumeak lan bat utzi du noizbait familia-lanaren 

gainkargagatik edo seme edo alaba baten jaiotzagatik. Gainera, ehunekoa handixeagoa da mendeko seme-

alabak dituzten guraso bakarreko etxekoen unitateen kasuan. 

HARREMANAK, ZAINKETAK ETA BESTE FAMILIA FUNTZIO BATZUK 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: emakumeen bateragarritasun-zailtasunei eta horien ondorioei buruzko 

informazioa ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: Etxekoen Unitateei buruzko Inkestak, kasuaren arabera, adin aktiboan dauden 

emakumeen guztizkoa, 25-64 urteko emakumeen guztizkoa eta emakume okupatuen guztizkoa kontuan 

hartuta kalkulatu ditu datu horiek. Era berean, etxekoen unitateen kopurua kontuan hartuta kalkulatu 

dira, etxekoen unitate bakoitzean horrelako egoera batean emakume bat baino gehiago nekez egongo 

dela pentsatuta. Amatasun-bajaren aldia ez da kontuan hartu. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta lan-bizitza 

eta familia-bizitza bateragarri egiteko zailtasunagatik lana 

eten duten emakumeak dituzten guraso bakarreko 

etxekoen unitateen proportzioa (%), mendeko seme-

alabak dituzten guraso bakarreko etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 9,10 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako 

Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Ohar argigarriak: Etxekoen Unitateei buruzko Inkestak, 

kasuaren arabera, adin aktiboan dauden emakumeen 

guztizkoa, 25-64 urteko emakumeen guztizkoa eta 

emakume okupatuen guztizkoa kontuan hartuta kalkulatu 

ditu datu horiek. Era berean, etxekoen unitateen kopurua 

kontuan hartuta kalkulatu dira, etxekoen unitate 

bakoitzean horrelako egoera batean emakume bat baino 

gehiago nekez egongo dela pentsatuta. Amatasun-

bajaren aldia ez da kontuan hartu. 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

Familia-lanaren gainkargagatik edo seme-alaba 

baten jaiotzagatik lan-jarduera gutxienez behin 

eten duen emakume bat duten etxekoen 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Familia-lanaren gainkargagatik edo seme-alaba 

baten jaiotzagatik lan-jarduera gutxienez behin 

eten duen emakume bat duten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 

4,20 

HARREMANAK, ZAINKETAK ETA BESTE FAMILIA FUNTZIO BATZUK 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskadiko etxekoen unitateen % 4,20tan, emakumeak lan-jarduera gutxienez behin eten du, familia-

lanaren gainkargagatik edo seme edo alaba baten jaiotzagatik. Mendeko seme-alabak dituzten guraso 

bakarreko etxekoen unitateen kasuan, ehunekoa handiagoa da (% 9,10). 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: emakumeen bateragarritasun-zailtasunei eta horien ondorioei buruzko 

informazioa ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: Etxekoen Unitateei buruzko Inkestak, kasuaren arabera, adin aktiboan dauden 

emakumeen guztizkoa, 25-64 urteko emakumeen guztizkoa eta emakume okupatuen guztizkoa kontuan 

hartuta kalkulatu ditu datu horiek. Era berean, etxekoen unitateen kopurua kontuan hartuta kalkulatu 

dira, etxekoen unitate bakoitzean horrelako egoera batean emakume bat baino gehiago nekez egongo 

dela pentsatuta. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: mendeko seme-alabak dituzten eta lan-

bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko 

zailtasunagatik lan egin ezin duten emakumeak 

dituzten guraso bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), mendeko seme-alabak dituzten 

guraso bakarreko etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 7,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkestak, kasuaren arabera, adin aktiboan dauden 

emakumeen guztizkoa, 25-64 urteko emakumeen 

guztizkoa eta emakume okupatuen guztizkoa 

kontuan hartuta kalkulatu ditu datu horiek. Era 

berean, etxekoen unitateen kopurua kontuan 

hartuta kalkulatu dira, etxekoen unitate bakoitzean 

horrelako egoera batean emakume bat baino 

gehiago nekez egongo dela pentsatuta. 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko 

zailtasunagatik lan egin ezin duten emakumeak 

dituzten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko 

zailtasunagatik (adingabeen edo mendeko beste 

pertsona batzuen zaintzari lotuta) lan egin ezin 

duten emakumeak dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 

2,10 

HARREMANAK, ZAINKETAK ETA BESTE FAMILIA FUNTZIO BATZUK 
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EAEko egungo datuaren azalpena 

 
2008. urtean, Euskadiko etxekoen unitateen % 2,10etan, emakumeek adierazi dute ezin dutela lan egin 

lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko zailtasunagatik (adingabeen edo mendeko beste 

pertsona batzuen zaintzari lotuta). Guraso bakarreko etxeko unitateak soilik kontuan hartuta, ehunekoa % 

7,00ra iristen da. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: esanbidezko eskaera 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es/ 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: seme-alabak zaintzeko bateragarritasun-neurriren bati heldu dioten 

pertsonak kuantifikatzeko eta laguntzetan egokitzeak aurreikusteko aukera ematen du. Halaber, 

murrizketak sexuaren arabera banatzea lagungarria izan daiteke berdintasunaren arloan egokitzeak 

aurreikusteko. 
Ohar argigarriak: seme-alabak zaintzeko murrizketetarako laguntza ekonomikoak eskatzeko Enplegu eta 

Gizarte Gaietako Sailak diruz lagundutako espedienteei buruzkoak dira datuak. Bateragarritasun-

laguntzei buruzko espedienteetako datuak ez datoz bat familien kopuruarekin, Dekretuan ezarritako 

laguntzen baldintzak direla-eta familia berak lau aldiz eska baititzake urte batean. 
 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 8 urtetik beherako seme-alabak 

zaintzeko lanaldi-murrizketa eskatu duten 

eta diru-laguntza lortu duten gizonak (%) 
Datua: 3,78 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 

Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: esanbidezko eskaera 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45

-home/es/ 
Ohar argigarriak: seme-alabak zaintzeko 

murrizketetarako laguntza ekonomikoak 

eskatzeko Enplegu eta Gizarte Gaietako 

Sailak diruz lagundutako espedienteei 

buruzkoak dira datuak. Bateragarritasun-

laguntzei buruzko espedienteetako datuak 

ez datoz bat familien kopuruarekin, 

Dekretuan ezarritako laguntzen baldintzak 

direla-eta familia berak lau aldiz eska 

baititzake urte batean. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko 

diruz lagundutako lanaldi-murrizketei buruzko 

espedienteen kopurua 
Datua: 21.422 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: 2009ko Jarduera Memoria 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es/ 
Ohar argigarriak: seme-alabak zaintzeko 

murrizketetarako laguntza ekonomikoak eskatzeko 

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak diruz lagundutako 

espedienteei buruzkoak dira datuak. Bateragarritasun-

laguntzei buruzko espedienteetako datuak ez datoz bat 

familien kopuruarekin, Dekretuan ezarritako laguntzen 

baldintzak direla-eta familia berak lau aldiz eska 

baititzake urte batean. 2008ko eta 2011ko datuak 

konparatzerakoan, lan- eta familia-bizitza bateragarri 

egiteko neurriak arautzen dituen uztailaren 17ko 

118/2007 Dekretua ordezkatzen duen familia- eta lan-

bizitza bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 

29ko 177/2010 Dekretuaren ondoriozko eskaera-

prozeduretan gertatutako aldaketak hartu behar dira 

kontuan. Aldaketa horien ondorioz, eskaera aurkezteko 

epea ez da hain zorrotza, eta zabaldu egin da 

 

 

 

 

8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz lagundutako 

lanaldi-murrizketei buruzko espedienteen kopurua 
Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz lagundutako 

lanaldi-murrizketei buruzko espedienteen kopurua 

31.469 

HARREMANAK, ZAINKETAK ETA BESTE FAMILIA FUNTZIO BATZUK 
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EAEko egungo datuaren azalpena 

2011. urtean, 8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko lanaldi-murrizketei buruzko 31.469 espedientek 

jaso zuten diru-laguntza. Lanaldi-murrizketa eskatu duten eta diru-laguntza jaso duten gizonen ehunekoa 

% 3,78 da. 2008. urtearekin alderatuta, igoera bat izan da diruz lagundutako espedienteen kopuruan 

(dena dela, konparazio hori zuhurtasunez hartu behar da). 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: esanbidezko eskaera 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es/ 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: seme-alabak zaintzeko bateragarritasun-neurriren bati heldu dioten 

pertsonak kuantifikatzeko eta laguntzetan egokitzeak aurreikusteko aukera ematen du. Eszedentziak 

sexuaren arabera banatzea lagungarria izan daiteke, halaber, berdintasunaren arloan egokitzeak 

aurreikusteko. 
Ohar argigarriak: Seme-alabak zaintzeko murrizketetarako laguntza ekonomikoak eskatzeko Enplegu eta 

Gizarte Gaietako Sailak diruz lagundutako espedienteei buruzkoak dira datuak. Bateragarritasun-

laguntzei buruzko espedienteetako datuak ez datoz bat familien kopuruarekin, Dekretuan ezarritako 

laguntzen baldintzak direla-eta familia berak lau aldiz eska baititzake urte batean. 
 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 3 urtetik beherako seme-

alabak zaintzeko eszedentzia eskatu 

duten eta diru-laguntza lortu duten 

gizonak (%) 
Datua: 1,89 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 

Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: esanbidezko 

eskaera 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/

r45-home/es/ 
Ohar argigarriak: seme-alabak zaintzeko 

murrizketetarako laguntza ekonomikoak 

eskatzeko Enplegu eta Gizarte Gaietako 

Sailak diruz lagundutako espedienteei 

buruzkoak dira datuak. 

Bateragarritasun-laguntzei buruzko 

espedienteetako datuak ez datoz bat 

familien kopuruarekin, Dekretuan 

ezarritako laguntzen baldintzak direla-

eta familia berak lau aldiz eska 

baititzake urte batean. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko 

eskatutako eszedentziei buruzko diruz lagundutako 

espedienteen kopurua 
Datua: 4.887 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako 

Saila 
Estatistika-eragiketa: 2009ko Jarduera Memoria 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es/ 
Ohar argigarriak: seme-alabak zaintzeko murrizketetarako 

laguntza ekonomikoak eskatzeko Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Sailak diruz lagundutako espedienteei buruzkoak 

dira datuak. Bateragarritasun-laguntzei buruzko 

espedienteetako datuak ez datoz bat familien 

kopuruarekin, Dekretuan ezarritako laguntzen baldintzak 

direla-eta familia berak lau aldiz eska baititzake urte 

batean. 2008ko eta 2011ko datuak konparatzerakoan, lan- 

eta familia-bizitza bateragarri egiteko neurriak arautzen 

dituen uztailaren 17ko 118/2007 Dekretua ordezkatzen 

duen familia- eta lan-bizitza bateragarri egiteko laguntzei 

buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren ondoriozko 

eskaera-prozeduretan gertatutako aldaketak hartu behar 

dira kontuan. Aldaketa horien ondorioz, eskaera aurkezteko 

epea ez da hain zorrotza, eta zabaldu egin da. 
 

 

 

3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz 

lagundutako eszedentzia-espedienteen kopurua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz 

lagundutako eszedentzia-espedienteen kopurua 

4.431 

HARREMANAK, ZAINKETAK ETA BESTE FAMILIA FUNTZIO BATZUK 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
2011. urtean, 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko 4.431 eszedentzia-espedientek jaso zuten diru-

laguntza (datu hori 2008koaren antzekoa da, konparazio hori zuhurtziaz hartu behar bada ere). Diru-

laguntza jaso duten gizonak diru-laguntza jaso duten pertsona guztien % 2 baino ez dira. 
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Etxebizitzaren edukitze-erregimena 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a2010/l0/&file=05004.px&type=pcaxis&L=0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxebizitzaren edukitze-erregimen mota bakoitzak gizartean duen garrantziari 

buruzko informazioa ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitza jabetza-erregimenean duten 

Espainiako etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 82,00 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a2

010/l0/&file=05004.px&type=pcaxis&L=0 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitza jabetza-erregimenean 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 88,50 
Data: 2004 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453

/a2010/l0/&file=05004.px&type=pcaxis&L=0 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxebizitza jabetza-erregimenean duten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxebizitza jabetza-erregimenean duten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

87,70 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2010eko datuek erakusten dutenez, Euskadiko hamar familiatik ia bederatzik (% 87,70ek) jabetza-

erregimeneko etxebizitza bat dute. Zifra hori Estatukoa baino handixeagoa da (% 82 Estatuan), eta 

2004koaren oso antzekoa. 

 

ETXEBIZITZA, INGURUNEA ETA INGURUMENA 
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Etxebizitzaren edukitze-erregimena 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a2010/l0/&file=05004.px&type=pcaxis&L=0 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxebizitzaren edukitze-erregimen mota bakoitzak gizartean duen garrantziari 

buruzko informazioa ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitza alokairu-erregimenean duten 

Espainiako etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 11,80 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a2

010/l0/&file=05004.px&type=pcaxis&L=0 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitza alokairu-erregimenean 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 7,70 
Data: 2004 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&fil

e=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453%2F%2Fa2004 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxebizitza alokairu-erregimenean eta 

merkatuko prezioan duten etxekoen 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxebizitza alokairu-erregimenean duten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

7,70 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskadiko etxekoen unitateen % 7,70ek du etxebizitza bat alokairuan. Ehuneko hori Estatukoa baino 

txikiagoa da. Izan ere, merkatuko prezioan hartutako alokairuak % 11,80 dira Estatuan. 
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Etxebizitzaren edukitze-erregimena 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxekoen unitate batzuek etxebizitza eskuratzeko dituzten zailtasunen berri 

ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: senitartekoak ez diren pertsonez 

osatuta dauden eta lehen etxebizitza erosi ezin 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 28,40 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: ahaidetasun-loturarik gabeko bi 

pertsonaz edo gehiagoz osatutakoak dira 

senitartekoak ez diren pertsona anitzeko etxekoen 

unitateak. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: lehen etxebizitza erosi ezin duten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 9,30 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehen etxebizitza erosi ezin duten etxekoen 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Lehen etxebizitza erosi ezin duten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 

7,10 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2004. urtean, Euskadiko etxekoen unitateen % 9,30ek adierazi zuen ezin zuela lehen etxebizitza erosi. 

2008an, berriz, errealitate horrek eraginpean hartutako etxekoen unitateen ehunekoa % 7,10 da. 

Seinitartekoak ez diren pertsona anitzeko etxekoen unitateak zentzu hertsian familiatzat hartu ezin 

badira ere (ahaidetasun-loturarik gabeko bi pertsonaz edo gehiagoz osatutako etxekoen unitateak dira), 

bereziki aipatu behar dira, horrelako etxekoen unitateen artean asko baitira lehen etxebizitza erosi ezin 

dutenak (% 28,40, zehazki). 
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Etxebizitzaren baldintzak 
 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele0006000/ti_Indice_de_confort_de_las_viviendas_familiares_princi

pales__2006/tbl0006091_c.html#axzz1eLCeDXGN 
Aldizkakotasuna: 10 urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxebizitzaren erosotasun-indizea bertan bizi diren pertsonen ongizateari 

lotuta dago. 
Ohar argigarriak: pertsona batek edo gehiagok urte osoan edo zatirik handienean ohiko bizileku gisa 

erabiltzen dituztenak hartzen dira familia-etxebizitza nagusitzat. Familia-etxebizitza baten erosotasun- 

edo ongizate-maila hartzen da erosotasun-indizetzat. Indizea zehazteko, puntuazio bat ematen zaie 

funtsezkotzat hartutako zerbitzu eta ezaugarri jakin batzuei (antzinatasuna, bainugela kopurua, eta ur 

beroa, berokuntza, telefonoa eta hodi bidezko gasa dagoen ala ez). 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: erosotasun-indize altuko familia-

etxebizitza nagusien proportzioa (%), familia-

etxebizitza nagusien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 39,00 
Data: 2006 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen 

Estatistika. 2006 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele0006000/ti_In

dice_de_confort_de_las_viviendas_familiares_princi

pales__2006/tbl0006091_c.html#axzz1eLCeDXGN 
Ohar argigarriak: pertsona batek edo gehiagok urte 

osoan edo zatirik handienean ohiko bizileku gisa 

erabiltzen dituztenak hartzen dira familia-etxebizitza 

nagusitzat. Familia-etxebizitza baten erosotasun- 

edo ongizate-maila hartzen da erosotasun-

indizetzat. Indizea zehazteko, puntuazio bat ematen 

zaie funtsezkotzat hartutako zerbitzu eta ezaugarri 

jakin batzuei (antzinatasuna, bainugela kopurua, eta 

ur beroa, berokuntza, telefonoa eta hodi bidezko 

gasa dagoen ala ez). 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: erosotasun-indize baxuko familia-

etxebizitza nagusien proportzioa (%), familia-

etxebizitza nagusien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 4,80 
Data: 2001 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta 

Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/idioma_c/indice.html#axzz

1hBXn7ZzJ 
Ohar argigarriak: pertsona batek edo gehiagok 

urte osoan edo zatirik handienean ohiko bizileku 

gisa erabiltzen dituztenak hartzen dira familia-

etxebizitza nagusitzat. Familia-etxebizitza baten 

erosotasun- edo ongizate-maila hartzen da 

erosotasun-indizetzat. Indizea zehazteko, 

puntuazio bat ematen zaie funtsezkotzat 

hartutako zerbitzu eta ezaugarri jakin batzuei 

(antzinatasuna, bainugela kopurua, eta ur beroa, 

berokuntza, telefonoa eta hodi bidezko gasa 

dagoen ala ez). 

 

 

 

Erosotasun-indize baxua duten etxebizitzak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Erosotasun-indize baxua duten familia-etxebizitza 

nagusien proportzioa (%), familia-etxebizitza 

nagusien guztizko kopuruarekiko 

3,80 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2001. urtean, familia-etxebizitza nagusien % 4,80k zuen erosotasun-indize baxua, eta 2006. urtean, berriz, 

% 3,80k. Erosotasun-indize altuko etxebizitzak % 40 dira. 
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Etxebizitzaren baldintzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxebizitzan bizi diren pertsonen ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitza egoera txarrean duten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 3,70 
Data: 2008 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta

_hogares_2004/es_def/adjuntos/Encuesta_de_hoga

res_2004.pdf 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitza egoera txarrean eta 

eragin-tasa larriarekin duten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 2,00 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egoera txarrean dauden etxebizitzetan bizi 

diren etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxebizitza egoera txarrean eta eragin-tasa 

larriarekin duten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 

1,50 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008. urtean, etxekoen unitateen % 3,70ek egoera txarrean du etxebizitza. Dena dela, egoera horrek 

arazo larria eragin duen kasuak soilik kontuan hartuta, ehunekoa % 1,50 baino ez da (2004. urtean, berriz, 

% 2)). 
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Etxebizitzaren baldintzak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/elem/ele0004800/inf0004826_c.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxebizitzan bizi diren pertsonen ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 61-80 m

2
-ko etxebizitzetan bizi diren 

familiak (%) 
Datua: 39,20 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elem/ele0004800/inf0004826

_c.pdf 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 60 m

2
-tik beherako etxebizitzetan 

bizi diren familiak (%) 
Datua: 11,20 
Data: 1994 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elem/ele0004800/inf0004

826_c.pdf 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 metrotik beherako familia-etxebizitzak 

(%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 60 m
2
-tik beherako etxebizitzetan bizi diren 

familiak (%) 

7,80 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2004ko datuak kontuan hartuta, euskal familien ia % 8 60 m

2
-tik beherako etxebizitzetan bizi da (% 11,20 

hamarkada bat lehenago), eta familien ia % 40 80 m
2
-tik beherako etxebizitzetan bizi da. 
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Ekipamenduak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_172/opt_0/ti_Condiciones_de_vida/temas.html#axzz1ZifneIvU 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxebizitzan bizi diren pertsonen ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak: etxeko zereginetarako oinarrizko tresnak hartzen dira kontuan, elikagaien 

prestaketarako, garbiketarako eta etxearen mantentzerako beharrezkoak diren etxetresna elektrikoak 

nagusiki: telefono finkoa, hozkailua/izozkailua, garbigailua, ontzi-garbigailua, gas-sukaldea edo sukalde 

elektrikoa, bitrozeramika, labe elektrikoa, erabilera anitzeko berogailu robota, irabiagailu elektrikoa, 

zukugailu elektrikoa, mikrouhin-labea, xurgagailua/”vaporeta”, hozkailua, gas-labea, lehorgailua, 

haizagailua. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitzan etxeko ekipamendu gutxi 

dituzten familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 11,90 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_172/opt_0

/ti_Condiciones_de_vida/temas.html#axzz1ZifneIvU 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitzan etxeko ekipamendu 

gutxi dituzten familien proportzioa (%), familien 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 18,20 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_172/op

t_0/ti_Condiciones_de_vida/temas.html#axzz1Zif

neIvU 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxebizitzan etxeko ekipamendu gutxi 

dituzten familiak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxebizitzan etxeko ekipamendu gutxi 

dituzten familien proportzioa (%), familien 

guztizko kopuruarekiko 

10,50 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskadiko etxebizitzetan, gero eta ekipamendu gehiago daudela esan daiteke (etxeko zereginetarako, 

elikagaien prestaketarako, garbiketarako eta etxearen mantentzerako oinarrizko tresnak). 2009. urtean, 

familien % 10,50 "etxeko ekipamendu gutxiko" maila batean kokatuta dago, eta hamarkada bat lehenago, 

berriz, ehunekoa % 18,20ra iritsi zen. 
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Ekipamenduak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2362/indiceRR.html#axzz1eLCeDXGN 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxebizitzan bizi diren pertsonen ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: igogailurik ez duten familien proportzioa 

(%), familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 43,54 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_172/opt_0

/ti_Condiciones_de_vida/temas.html#axzz1ZifneIvU 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igogailurik ez duten familiak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Igogailurik ez duten familien proportzioa (%), 

familien guztizko kopuruarekiko 

33,54 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2004. urtean, euskal familien % 43,54k ez zuen igogailurik; 2009. urtean, berriz, errealitate horrek 

familien % 33,54 hartzen du eraginpean. 
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Ekipamenduak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2362/indiceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxebizitzan bizi diren pertsonen ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: erabilera pertsonalerako ibilgailuen 

batez besteko kopurua, ibilgailua duten etxebizitzen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 1,40 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta 

Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path

=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Ohar argigarriak: datu hori aurreko adierazlearen 

ibilgailu kopuruaren taulan jasota dago. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: autorik ez duten familien proportzioa 

(%), familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 27,86 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2362

/indiceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorik ez duten familiak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Autorik ez duten familien proportzioa (%), 

familien guztizko kopuruarekiko 

30,90 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2009. urtean, Euskadiko hamar familiatik hiruk (% 30,90ek) ez du ibilgailurik. Nolanahi ere, ehunekoa 

2004koa baino handixeagoa da (% 27,86 urte hartan). Batez beste, etxebizitza bakoitzak erabilera 

pertsonalerako 1,4 ibilgailu ditu. 
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Ekipamenduak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2362/indiceRR.html#axzz1kYeeFJT7 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: etxebizitzan bizi diren pertsonen ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: eraikinean edo inguruan garajerik ez 

dutela adierazi duten familien proportzioa (%), 

familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 65,52 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2362/in

diceRR.html#axzz1kYeeFJT7 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eraikinean edo inguruan garajerik ez dutela 

adierazi duten familien proportzioa (%), 

familien guztizko kopuruarekiko 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Eraikinean edo inguruan garajerik ez dutela 

adierazi duten familien proportzioa (%), 

familien guztizko kopuruarekiko 

56,20 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskal familien % 56,20k ez du garajerik bizi den eraikinean edo inguruan. Ikus daitekeenez, garajea 

duten familien ehunekoak gora egin du, 2004. urtean garajerik ez zuten familiak % 65,52 baitziren. 
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Ekipamenduak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/opt_0/ti_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/temas.

html#axzz1Zit5SgkX 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: euskal familien IKTekiko eskuragarritasun-maila neurri batean ezagutzeko 

aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alabak dituzten eta etxean 

ordenagailua duten familien proportzioa (%), seme-

alabak dituzten familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 87,00 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari 

buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/opt_0

/ti_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/temas.

html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxean ordenagailua duten familien 

proportzioa (%), familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 47,99 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari 

buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/op

t_0/ti_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/t

emas.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxean ordenagailua duten familiak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxean ordenagailua duten familien 

proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 

62,40 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Azken urteotan, nabarmen egin du gora etxean ordenagailua duten familien kopuruak. 2004. urtean, 

familien % 47,99k zuen ordenagailua etxean, eta 2011. urtean, berriz, ehunekoa % 62,40ra iritsi da, eta % 

87ra seme-alabak dituzten familien kasuan. 
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Ekipamenduak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/opt_0/ti_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/temas.

html#axzz1Zit5SgkX 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: euskal familien IKTekiko eskuragarritasun-maila neurri batean ezagutzeko 

aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alabak dituzten eta etxean 

internet duten familien proportzioa (%), seme-

alabak dituzten familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 81,20 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari 

buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/opt_0

/ti_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/temas.

html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxean internet duten familien 

proportzioa (%), familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 33,89 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari 

buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/op

t_0/ti_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/t

emas.html#axzz1Zit5SgkX 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxean internet duten familiak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxean internet duten familien proportzioa 

(%), familien guztizko kopuruarekiko 

57,00 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Internet ere gero eta garrantzitsuagoa da familietan. Izan ere, 2004. urtean, etxean internet zuten 

familiak % 33,89 ziren, eta gaur egun, berriz, familien % 57k du baliabide hori etxean (% 81,20k, seme-

alabak dituzten familien kasuan). 
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Ekipamenduak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528/indiceRR.html#axzz1hFQGLVxe 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: euskal familien IKTekiko eskuragarritasun-maila neurri batean ezagutzeko 

aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alabak dituzten eta nahi ez 

dutelako, behar ez dutelako edo ezagutzen ez 

dutelako etxean internet ez duten familien 

proportzioa (%), seme-alabak dituzten eta internet 

ez duten familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 6,86 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari 

buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528/in

diceRR.html#axzz1hFQGLVxe 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: nahi ez dutelako, behar ez dutelako 

edo ezagutzen ez dutelako etxean internet ez 

duten familien proportzioa (%), internet ez duten 

familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 57,27 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari 

buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528

/indiceRR.html#axzz1hFQGLVxe 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxean internet nahi ez duten familiak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Nahi ez dutelako, behar ez dutelako edo 

ezagutzen ez dutelako etxean internet ez 

duten familien proportzioa (%), internet ez 

duten familien guztizko kopuruarekiko 

36,98 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2004. urtean, internet ez zuten Euskadiko hamar familiatik ia seik nahi ez zutelako, behar ez zutelako edo 

ezagutzen ez zutelako ez zutela adierazi zuten, eta 2011. urtean, berriz, ehuneko hori % 36,98ra jaitsi da. 

Seme-alabak dituzten eta internet arrazoi horrengatik ez duten familien ehunekoa, berriz, askoz txikiagoa 

da (% 7 inguru). 
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Ekipamenduak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528/indiceRR.html#axzz1eLCeDXGN 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: euskal familien IKTekiko eskuragarritasun-maila neurri batean ezagutzeko 

aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: seme-alabak dituzten eta erabiltzen ez 

dakitelako etxean internet ez duten familien 

proportzioa (%), seme-alabak dituzten eta internet 

ez duten familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 1,20 
Data: 2011 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari 

buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528/in

diceRR.html#axzz1eLCeDXGN 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: erabiltzen ez dakitelako etxean 

internet ez duten familien proportzioa (%), 

internet ez duten familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 3,00 
Data: 2004 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Informazioaren Gizarteari 

buruzko Inkesta –IGI Familiak. 2011 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528

/indiceRR.html#axzz1hFQGLVxe 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erabiltzen ez dakitelako etxean internet ez 

duten familiak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Erabiltzen ez dakitelako etxean internet ez 

duten familien proportzioa (%), internet ez 

duten familien guztizko kopuruarekiko 

12,28 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Internet nahi edo behar ez dutela adierazi duten familien ehunekoak behera egin badu ere, erabiltzen ez 

dakitelako etxean internet ez duten familien proportzioak gora egin du. 2011. urtean, familien % 12,28k 

adierazi du erabiltzen ez dakielako ez duela internet etxean (2004. urtean, ehunekoa % 3 zen). Edonola 

ere, seme-alabak dituzten familien % 1,2k baino ez du arrazoi hori aipatu. 
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Etxebizitzaren ingurunea eta ingurumena 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=PX_2363_ee02&ti=Familias por los 

servicios del entorno y por zona 

(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: ingurune jakin batean kokatutako etxebizitza batean bizi diren pertsonen 

ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak: etxetik zerbitzua kokatuta dagoen lekura oinez joanda gehienez 10 minutu daudenean 

esaten dugu zerbitzua hurbileko ingurunean dagoela. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitzaren hurbileko ingurunean 

anbulatoriorik ez duten familien proportzioa (%), 

familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 8,47 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?m

a=PX_2363_ee02&ti=Familias por los servicios del 

entorno y por zona 

(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=T

EMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Ohar argigarriak: etxetik zerbitzua kokatuta dagoen 

lekura oinez joanda gehienez 10 minutu daudenean 

esaten dugu zerbitzua hurbileko ingurunean 

dagoela. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitzaren hurbileko ingurunean 

anbulatoriorik ez duten familien proportzioa (%), 

familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 9,30 
Data: 1989 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1989 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp

?ma=PX_2363_ee02&ti=Familias por los servicios 

del entorno y por zona 

(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema

=TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Ohar argigarriak: etxetik zerbitzua kokatuta 

dagoen lekura oinez joanda gehienez 10 minutu 

daudenean esaten dugu zerbitzua hurbileko 

ingurunean dagoela. 

 

 

 

 

 

 

 

Anbulatoriorik hurbil ez duten familiak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxebizitzaren hurbileko ingurunean 

anbulatoriorik ez duten familien proportzioa 

(%), familien guztizko kopuruarekiko 

6,95 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Bizitegi-eremuen hurbileko inguruneko zerbitzuen kopuruak gora egin du denborarekin. Izan ere, 

hurbileko ingurunean anbulatoriorik ez duten familien ehunekoa ia % 7 da gaur egun, eta 1989an % 

9,30era iritsi zen. 
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Etxebizitzaren ingurunea eta ingurumena 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=PX_2363_ee02&ti=Familias por los 

servicios del entorno y por zona 

(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: ingurune jakin batean kokatutako etxebizitza batean bizi diren pertsonen 

ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak: etxetik zerbitzua kokatuta dagoen lekura oinez joanda gehienez 10 minutu daudenean 

esaten dugu zerbitzua hurbileko ingurunean dagoela. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitzaren hurbileko ingurunean 

Lehen Hezkuntzako ikastetxerik ez duten familien 

proportzioa (%), familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 6,30 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?m

a=PX_2363_ee02&ti=Familias por los servicios del 

entorno y por zona 

(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=T

EMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Ohar argigarriak: etxetik zerbitzua kokatuta dagoen 

lekura oinez joanda gehienez 10 minutu daudenean 

esaten dugu zerbitzua hurbileko ingurunean 

dagoela. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitzaren hurbileko ingurunean 

Lehen Hezkuntzako ikastetxerik ez duten familien 

proportzioa (%), familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 5,08 
Data: 1989 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1989 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp

?ma=PX_2363_ee02&ti=Familias por los servicios 

del entorno y por zona 

(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema

=TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Ohar argigarriak: etxetik zerbitzua kokatuta 

dagoen lekura oinez joanda gehienez 10 minutu 

daudenean esaten dugu zerbitzua hurbileko 

ingurunean dagoela. 

 

 

 

 

 

 

 

Lehen Hezkuntzako ikastetxerik hurbil ez 

duten familiak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxebizitzaren hurbileko ingurunean Lehen 

Hezkuntzako ikastetxerik anbulatoriorik ez 

duten familien proportzioa (%), familien 

guztizko kopuruarekiko 

6,40 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2009. urtean, euskal familien % 6,4k ez du Lehen Hezkuntzako ikastetxerik etxebizitzaren hurbileko 

ingurunean. Ehuneko hori aurreko urteetakoa baino handixeagoa da. 
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Etxebizitzaren ingurunea eta ingurumena 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_76/opt_1/ti_Encuesta_de_condiciones_de_vida/temas.html#a

xzz1hFkWtfeT 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: ingurune jakin batean kokatutako etxebizitza batean bizi diren pertsonen 

ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak:  

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: etxebizitzaren ingurunean herritarren 

segurtasunari lotutako hainbat arazo edo arazo asko 

dituztela dioten familien proportzioa (%), familien 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 3,10 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?m

a=PX_2363_ee02&ti=Familias por los servicios del 

entorno y por zona 

(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=T

EMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: oso gizarte-giro txarrean bizi direla 

dioten familiak (%) 
Datua: 1,08 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_172/op

t_0/ti_Condiciones_de_vida/temas.html#axzz1Zif

neIvU 
Ohar argigarriak: dauden gizarte-arazoak 

kontuan hartuta zehazten da gizarte-giroa. Arazo 

horien artean, honako hauek aipa daitezke: 

delinkuentzia, droga, eskaletza, agresibitatea 

gizarte-harremanetan, alkoholismoa eta arazo 

etnikoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herritarren segurtasunari lotutako arazoak 

dituzten familiak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxebizitzaren ingurunean herritarren 

segurtasunari lotutako hainbat arazo edo 

arazo asko dituztela dioten familien 

proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 

4,40 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2009. urtean, euskal familien % 1ek adierazi du gizarte-giro txarrean bizi dela (delinkuentzia, drogak, 

prostituzioa eta abar), eta % 4,40k adierazi duenez, berriz, herritarren segurtasunari lotutako hainbat 

arazo edo arazo asko ditu etxebizitzaren ingurunean. Ikus daitekeenez, zertxobait gora egin du 

segurtasun-gabezia sentitzen duten familien ehunekoak (% 3,10 1999an, eta % 4,40 2009an). 

 

 

ETXEBIZITZA, INGURUNEA ETA INGURUMENA 



- 153 - 

 

 

  

 
Etxebizitzaren ingurunea eta ingurumena 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361/indiceRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Aldizkakotasuna:  
Adierazlearen garrantzia: ingurune jakin batean kokatutako etxebizitza batean bizi diren pertsonen 

ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak: kanpoko eragozpenak zaratak, keak eta usain txarrak dira. 

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: auzoan kanpoko eragozpenak (zarata, 

usain txarrak eta abar) dituztela dioten familien 

proportzioa (%), familien guztizko kopuruarekiko 
Datua: 38,00 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361/in

diceRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: auzoan kanpoko eragozpenak 

(zarata, usain txarrak eta abar) dituztela dioten 

familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 37,27 
Data: 1989 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1989 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361

/indiceRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingurunean kanpoko eragozpenak dituzten 

familiak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen opeatiboa) Auzoan kanpoko eragozpenak (zarata, usain 

txarrak eta abar) dituztela dioten familien 

proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 

29,84 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Hurbileko ingurunean izaten diren kanpoko eragozpenak (zaratak, keak eta usain txarrak) murriztu egin 

dira azken hamarkadetan. Izan ere, 1989. urtean, euskal familien % 37k baino gehiagok adierazi zuen 

auzoan kanpoko eragozpenak zituela, eta gaur egun, berriz, ehunekoa % 29,84 da. 
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Etxebizitzaren ingurunea eta ingurumena 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361/indiceRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Aldizkakotasuna:  
Adierazlearen garrantzia: ingurune jakin batean kokatutako etxebizitza batean bizi diren pertsonen 

ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak: kutsadura aipatzean, airea eta/edo ibaiak kutsatzen dituzten industriek eragindakoa 

adierazi nahi da. 

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: auzoan kutsadura-arazoak dituztela 

dioten familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 23,85 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1999 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361/in

diceRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: auzoan kutsadura-arazoak dituztela 

dioten familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 30,81 
Data: 1989 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko 

Inkesta. 1989 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361

/indiceRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingurunean kutsadura-arazoak dituzten 

familiak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Auzoan kutsadura-arazoak dituztela dioten 

familien proportzioa (%), familien guztizko 

kopuruarekiko 

12,69 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Kutsadura azken urteotan hobekuntzarik handiena izan duten faktoreetako bat da. Duela hogei urte 

baino gehiago, Euskadiko hamar familiatik hiruk kutsadura-arazoak zituzten, eta gaur egun, berriz, horien 

erdiek baino gutxiagok (zehazki, familia guztien % 12,69k). 

 

 

 

ETXEBIZITZA, INGURUNEA ETA INGURUMENA 



- 155 - 

 

 

  

 
Etxebizitzaren ingurunea eta ingurumena 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: http://www.ine.es/censo_accesible/es/listatablas.jsp?table=tablas/ccaa/16/NH12.html 
Aldizkakotasuna: 10 urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: ingurune jakin batean kokatutako etxebizitza batean bizi diren pertsonen 

ongizateari lotuta dago adierazlea. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainian berdegune gutxi dituzten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 36,79 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen 

Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/listatablas.js

p?table=tablas/ccaa/16/NH12.html 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdegune gutxi dituzten etxekoen unitateak 

(%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen sintetikoa) Berdegune gutxi dituzten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 

28,76 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2001. urtean, Euskadiko etxekoen hamar unitatetik ia hiruk berdegune gutxi zituzten etxebizitzaren 

ingurunean. Estatuan, berriz, ehunekoa % 36,79ra iritsi zen. 
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Ingurumenaren inguruko kontzientzia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik gabe 
Adierazlearen garrantzia: iraunkortasunari eta gizarteak ingurumenaren inguruan duen kontzientzia-

mailari buruzko informazioa eskaintzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: inguruan papera eta kartoia biltzeko 

zerbitzurik ez dagoelako hondakin horiek berariazko 

bilketa-lekuan uzten ez duten etxebizitzen 

proportzioa (%), papera eta kartoia berariazko 

bilketa-lekuan uzten ez duten etxebizitzen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 36,50 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta 

Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path

=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainian papera eta kartoia 

berariazko bilketa-lekuan uzten ez duten 

etxebizitzen proportzioa (%), etxebizitzen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 25,50 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta 

Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&p

ath=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papera eta kartoia birziklatzen ez duten 

etxebizitzak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Berariazko bilketa-lekuan papera eta kartoia 

uzten ez duten etxebizitzen proportzioa (%), 

etxebizitzen guztizko kopuruarekiko 

7,70 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskal gizartean gero eta neurri handiagoan birziklatzen da. Hala ere, euskal familien % 7,7k dio ez duela 

papera eta kartoia berariazko bilketa-lekuan uzten, eta adierazi beharra dago hamar kasutik ia lautan 

ingurunean hondakin horiek biltzeko zerbitzurik ez izatea dela arrazoia. Nolanahi ere, datuek erakusten 

dutenez, alde handia dago Estatuko datuekin. Izan ere, lau etxebizitzatik batek (% 25,50ek) ez du papera 

eta kartoia birziklatzen. 
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Ingurumenaren inguruko kontzientzia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik gabe 
Adierazlearen garrantzia: iraunkortasunari eta gizarteak ingurumenaren inguruan duen kontzientzia-

mailari buruzko informazioa eskaintzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: inguruan beira biltzeko zerbitzurik ez 

dagoelako hondakin horiek berariazko bilketa-

lekuan uzten ez duten etxebizitzen proportzioa (%), 

beira berariazko bilketa-lekuan uzten ez duten 

etxebizitzen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 37,70 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta 

Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path

=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainian beira berariazko bilketa-

lekuan uzten ez duten etxebizitzen proportzioa 

(%), etxebizitzen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 24,70 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta 

Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&p

ath=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beira birziklatzen ez duten etxebizitzak (%) Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Berariazko bilketa-lekuan beira uzten ez 

duten etxebizitzen proportzioa (%), 

etxebizitzen guztizko kopuruarekiko 

8,40 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskadiko etxebizitzen % 8,4k ez du beira bilketa-lekuan uzten (% 24,70ek Estatuan), eta kasuen % 

37,70etan inguruan hondakin horiek biltzeko zerbitzurik ez izatea da arrazoia. 
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Ingurumenaren inguruko kontzientzia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik gabe 
Adierazlearen garrantzia: iraunkortasunari eta gizarteak ingurumenaren inguruan duen kontzientzia-

mailari buruzko informazioa eskaintzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: inguruan plastikozko edo metalezko 

ontziak biltzeko zerbitzurik ez dagoelako hondakin 

horiek berariazko bilketa-lekuan uzten ez dituzten 

etxebizitzen proportzioa (%), plastikozko edo 

metalezko ontziak bilketa-lekuan uzten ez dituzten 

etxebizitzen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 35,30 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta 

Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path

=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainian plastikozko edo metalezko 

ontziak berariazko bilketa-lekuan uzten ez 

dituzten etxebizitzen proportzioa (%), 

etxebizitzen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 28,20 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta 

Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&p

ath=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikozko ontziak birziklatzen ez dituzten 

etxebizitzak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Berariazko bilketa-lekuan plastikozko edo 

metalezko ontziak uzten ez dituzten 

etxebizitzen proportzioa (%), etxebizitzen 

guztizko kopuruarekiko 

9,80 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Familien % 10ek ez ditu bilketa-lekuetan uzten plastikozko edo metalezko ontziak, eta paperaren, 

kartoiaren eta beiraren kasuan gertatzen den bezala, inguruan hondakin horiek biltzeko zerbitzurik ez 

izatea da arrazoi nagusia. 
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Ingurumenaren inguruko kontzientzia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik gabe 
Adierazlearen garrantzia: iraunkortasunari eta gizarteak ingurumenaren inguruan duen kontzientzia-

mailari buruzko informazioa eskaintzen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainian ur-kontsumoa murrizteko 

neurriak (edo ohitura behintzat) hartu dituzten 

etxebizitzen proportzioa, etxebizitzen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 96,90 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta 

Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path

=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur-kontsumoa murrizten duten etxebizitzak 

(%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Ur-kontsumoa murrizteko neurriak (edo 

ohitura behintzat) hartu dituzten 

etxebizitzen proportzioa (%), etxebizitzen 

guztizko kopuruarekiko 

97,20 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Dirudienez, euskal biztanleria ur-kontsumoaz kezkatzen da neurri batean. Etxebizitzen % 97,20k gutxienez 

neurri bat hartu du ur-kontsumoa murrizteko, eta datuek ez dute alde handirik erakusten Estatuko 

joerarekiko. 
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Ingurumenaren inguruko kontzientzia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Aldizkakotasuna: aldizkakotasunik gabe 
Adierazlearen garrantzia: euskal biztanleriak produktu ekologikoei ematen dien garrantziaren berri 

ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Espainian produktu berri bat erostean 

etiketa ekologikoa/berme ekologikoa 

garrantzitsutzat edo oso garrantzitsutzat hartzen 

duten etxebizitzen proportzioa (%), etxebizitzen 

guztizko kopuruarekiko 
Datua: 52,10 
Data: 2008 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei eta 

Ingurumenari buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path

=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa ekologikoari garrantzia ematen 

dioten etxebizitzak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Produktu berri bat erostean etiketa 

ekologikoa/berme ekologikoa 

garrantzitsutzat edo oso garrantzitsutzat 

hartzen duten etxebizitzen proportzioa (%), 

etxebizitzen guztizko kopuruarekiko 

52,60 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Elikadura ekologikoak garrantzi handia hartu du azken urteotan. Izan ere, euskal etxebizitzen erdiek baino 

gehiagok (% 52,60k) garrantzitsutzat edo oso garrantzitsutzat hartzen dute etiketa ekologikoa edo berme 

ekologikoa produktu berri bat ikustean, eta antzeko joera ikus daiteke Estatuan. 
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Gizarte-zerbitzuak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: zailtasunak izateagatik Gizarte Zerbitzuen laguntza behar duten etxekoen 

unitateak kuantifikatzea ahalbidetzen du adierazleak; horri esker, premiak identifika daitezke eta 

administrazio publikoaren erantzuna hobeto bidera daiteke. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 

erabilerarekin pozik dauden etxekoen unitateen 

proportzioa (%), Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak erabili 

dituzten etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 80,90 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 

ezagutzen dituzten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 71,00 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara jo duten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara noizbait jo 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

20,60 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2004. urtean, Euskadiko etxekoen unitateen % 20,60k jo du noizbait Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara, eta, 

horien artean, hamarretik zortzi pozik daude zerbitzu horiekin. Adierazi beharra dago Euskadiko etxekoen 

unitateen % 29k ez dituela ezagutzen Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak. 
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Gizarte-zerbitzuak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

476/es/contenidos/informacion/5873/es_2266/adjuntos/Encuesta%20de%20hogares%202004.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: zailtasunak izateagatik Gizarte Zerbitzuen laguntza behar duten etxekoen 

unitateak kuantifikatzea ahalbidetzen du adierazleak; horri esker, premiak identifika daitezke eta 

administrazio publikoaren erantzuna hobeto bidera daiteke. 
Ohar argigarriak:  

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara noizbait 

jo duten etxekoen unitateen proportzioa (%), euskal 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 20,06 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

476/es/contenidos/informacion/5873/es_2266/adju

ntos/Encuesta%20de%20hogares%202004.pdf 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Hiperesteka:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendeko seme-alabak dituzten eta 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara jo duten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Mendeko seme-alabak dituzten eta 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara noizbait jo 

duten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

mendeko seme-alabak dituzten etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 

21,41 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2004. urtean, seme-alabak zituzten Euskadiko etxekoen hamar unitatetik bi inguruk jo zuen noizbait 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara (ehunekoa Euskadiko etxekoen unitate guztienaren antzekoa izan zen). 
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Gizarte-zerbitzuak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxeko Laguntza Zerbitzuaren erabilerari buruzko informazioa ematen du 

adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Etxeko Laguntza Zerbitzua erabili duten 

familien kopuruak aurreko urtearekin alderatuta 

izan duen igoera (ehunekoa) 
Datua: -8,60 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_or

ganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%

20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Araban Etxeko Laguntza Zerbitzua 

erabili duten familien kopuruak aurreko 

urtearekin alderatuta izan duen igoera 

(ehunekoa) 
Datua: -55 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones

_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_

del_Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20In

forme%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxeko Laguntza Zerbitzua erabiltzen duten 

familien kopurua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxeko Laguntza Zerbitzua erabiltzen duten 

familien kopurua 

415 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2007. urtean, 415 familiak erabili zuten Etxeko Laguntza Zerbitzua, eta, beraz, % 8,60ko jaitsiera izan zen 

aurreko urtearekin alderatuta. Zerbitzua erabili zuten familien kopuruaren jaitsiera hori Arabako Lurralde 

Historikoan gertatu zen nagusiki. Izan ere, Etxeko Laguntza Zerbitzua erabili zuten familien kopuruak % 

55eko jaitsiera izan zuen. Bizkaian, berriz, % 1,1 egin zuen gora, eta Gipuzkoan % 33. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxeko Laguntza Zerbitzuaren egungo estaldurari buruzko informazioa ematen 

du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Etxeko Laguntza Zerbitzura jo duten 

familien kopurua, 10.000 biztanleko 
Datua: 2,10 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_or

ganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%

20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Etxeko Laguntza Zerbitzura jo duten 

familien kopurua, 10.000 biztanleko 
Datua: 2,20 
Data: 2005 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones

_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_

del_Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20In

forme%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxeko Laguntza Zerbitzuaren estaldura-tasa Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Etxeko Laguntza Zerbitzura jo duten familien 

kopurua, 10.000 biztanleko 

1,90 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Etxeko Laguntza Zerbitzuaren estaldurak ez du gora egin azken urteotan. Datuek erakusten dutenez, 

beherakada txiki bat izan da. 2007. urtean, 10.000 biztanleko 1,9 familiak jo zuen Etxeko Laguntza 

Zerbitzura, 2006. urtean 2,1 familiak, eta 2005ean, berriz, 2,2 familiak. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxeko Laguntza Zerbitzuaren estaldurari buruzko informazioa eta behar 

bezala bete gabe dauden premiak ikusteko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Ohiko jardueraren bat egiteko zaindu 

behar den eta Etxeko Laguntza Zerbitzua erabiltzen 

duen pertsonaren bat duten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 1,80 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Etxeko Laguntza Zerbitzuan 

emandako batez besteko arreta-orduak 
Datua: 1:46 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  

buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaindu behar den eta Etxeko Laguntza 

Zerbitzua erabiltzen duen pertsonaren bat 

duten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Ohiko jardueraren bat egiteko zaindu behar 

den eta Etxeko Laguntza Zerbitzua erabiltzen 

duen pertsonaren bat duten etxekoen 

unitateen proportzioa (%), zaindu behar den 

pertsonaren bat duten etxekoen unitateen 

guztizko kopuruarekiko 

11,50 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Ohiko jardueraren bat egiteko zaindu behar den pertsonaren bat duten Euskadiko etxekoen unitateen % 

11,50ek erabili du Etxeko Laguntza Zerbitzua. Etxekoen unitate horiek etxekoen unitate guztien % 1,80 

dira. Etxeko Laguntza Zerbitzuan emandako arreta-denbora ordu 1 eta 46 minutu da batez beste. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Eguneko Zentroen egungo estaldura ezagutzeko eta dauden estaldura-

premiak ikusteko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: ohiko jardueraren bat egiteko zaindu 

behar den eta Eguneko Zentroak erabiltzen dituen 

pertsonaren bat duten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 0,70 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  buruzko 

Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Etxeko Laguntza Zerbitzuaren 

eguneko batez besteko arreta-orduak 
Datua: 7:48 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei  

buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eguneko Zentroak erabiltzen dituzten etxekoen 

unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Ohiko jardueraren bat egiteko zaindu behar 

den eta Eguneko Zentroak erabiltzen dituen 

pertsonaren bat duten etxekoen unitateen 

proportzioa (%), zaindu behar den pertsonaren 

bat duten etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 

4,40 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Ohiko jardueraren bat egiteko zaindu behar den pertsonaren bat duten Euskadiko etxekoen unitateen % 

4,40k erabili ditu Eguneko Zentroak. Etxekoen unitate horiek Euskadiko etxekoen unitate guztien % 0,70 

dira. Eguneko Zentroetan emandako arreta-denbora 7 ordu eta 48 minutu da batez beste. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: egoitza-zentroen egungo estaldura ezagutzeko aukera ematen du adierazleak 

(familiak, haurrek, gazteek eta emakumeek osatzen duten kolektiboari dagokionez). 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko Txostenaren azterketan familia, haurrak, 

gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: egoitza-zentroen plaza kopurua 10.000 

biztanleko, familiak, haurrek, gazteek eta 

emakumeek osatzen duten kolektiboarentzat 
Datua: 5,90 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_or

ganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%

20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari 

buruzko Txostenaren azterketan familia, haurrak, 

gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: egoitza-zentroen plaza kopurua 

10.000 biztanleko, familiak, haurrek, gazteek eta 

emakumeek osatzen duten kolektiboarentzat 
Datua: 7,20 
Data: 1994 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones

_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_

del_Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20In

forme%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen 

egoerari buruzko Txostenaren azterketan familia, 

haurrak, gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 

 

 

 

 

 

 

Egoitza-zentroen estaldura-tasa familiak, 

haurrek, gazteek eta emakumeek osatzen 

duten kolektiboarentzat 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Egoitza-zentroen plaza kopurua 10.000 

biztanleko, familiak, haurrek, gazteek eta 

emakumeek osatzen duten 

kolektiboarentzat 

6,90 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2007. urtean, egoitza-zentroetan 6,9 plaza zeuden 10.000 biztanleko, familiak, haurrek, gazteek eta 

emakumeek osatutako kolektiboarentzat. Datuek erakusten dutenez, azken urtean hobekuntza txiki bat 

izan da egoitza-plazen estalduran (5,6 plaza 2006. urtean), baina aldi luzeago bat hartzen badugu, 

estaldurak behera egin duea ikusiko dugu (7,2 1994. urtean). Adierazi beharra dago egoitza-zentroen 

plaza kopuruan izandako aldaketa oso desberdina izan dela hiru lurralde historikoetan (jaitsierarik 

handiena Bizkaian gertatu da, eta Gipuzkoan, berriz, gora egin du kopuruak). 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko Errenta erabiltzen duten etxekoen unitateak kuantifikatzen ditu 

adierazleak, eta, horren bidez, etxekoen unitate horiek dituzten zailtasun ekonomikoen berri ematen du. 
Ohar argigarriak: Oinarrizko Errenta Estatuak gizarteko eskubide osoko kide bakoitzari ordaintzen dion 

diru-sarrera bat da, baita ordaindutako lanik egin nahi ez badu ere, aberatsa edo pobrea den kontuan 

hartu gabe, hau da, beste errenta-iturri batzuk eta norekin bizi den kontuan hartu gabe. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Oinarrizko Errenta erabiltzen duten 

guraso bakarreko etxekoen unitateen proportzioa 

(%), guraso bakarreko etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 
Datua: 14,45 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: seme-alabak (mendekoak zein 

mende ez daudenak) dituen pertsona bakar batez 

osatutakoak dira guraso bakarreko etxekoen 

unitateak. Zenbait kasutan, inoiz ez da bikotekiderik 

izan (guraso bakarrekoa, zentzu hertsian). Beste 

batzuetan, berriz, bikotekideetako bat hil da, edota 

bikotea dibortziatu egin da (bikotekide izandakoak). 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Oinarrizko Errenta erabiltzen duten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 1,70 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

Oinarrizko Errenta erabiltzen duten 

etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Oinarrizko Errenta erabiltzen duten 

etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 

5,30 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Euskadiko etxekoen unitateen % 5,30ek erabili zuen Oinarrizko Errenta 2008. urtean, hau da, 2004. urtean 

baino etxekoen unitate gehiagok (% 1,70ek urte hartan). Guraso bakarreko etxekoen unitateen artean, % 

14,45ek erabili zuten Oinarrizko Errenta (ehuneko hori etxekoen unitate guztien batez bestekoa baino 

nabarmen handiagoa da). 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta. 2008 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Larrialdietarako Laguntzak erabiltzen dituzten etxekoen unitateei eta, era 

horretan, horiek dituzten zailtasun ekonomikoei buruzko informazioa ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: Gizarte Larrialdietarako Laguntzak aldizkakoak ez diren diru-laguntza moduko 

prestazio ekonomikoak dira, eta gizarte-bazterkeriaren egoerei aurrea hartzeko, saihesteko edo 

arintzeko egin beharreko berariazko gastuei –ohikoei zein ezohikoei– aurre egiteko behar beste 

baliabide ez duten pertsonak dira hartzaileak. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Larrialdietarako Laguntzak erabiltzen 

dituzten guraso bakarreko etxekoen unitateen 

proportzioa (%), guraso bakarreko etxekoen 

unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 8,83 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko 

Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak: seme-alabak (mendekoak zein 

mende ez daudenak) dituen pertsona bakar batez 

osatutakoak dira guraso bakarreko etxekoen 

unitateak. Zenbait kasutan, inoiz ez da bikotekiderik 

izan (guraso bakarrekoa, zentzu hertsian). Beste 

batzuetan, berriz, bikotekideetako bat hil da, edota 

bikotea dibortziatu egin da (bikotekide izandakoak). 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Larrialdietarako Laguntzak erabiltzen 

dituzten etxekoen unitateen proportzioa (%), 

etxekoen unitateen guztizko kopuruarekiko 
Datua: 1,10 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei 

buruzko Inkesta. 2004 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

home/es 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

Larrialdietarako Laguntzak erabiltzen 

dituzten etxekoen unitateak (%) 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Larrialdietarako Laguntzak erabiltzen 

dituzten etxekoen unitateen proportzioa 

(%), etxekoen unitateen guztizko 

kopuruarekiko 

3,50 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008. urtean, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak jaso zituzten etxekoen unitateen ehunekoa % 3,50 izan 

zen (% 1,10 2004. urtean). Guraso bakarreko familien artean, GLLak erabili zituztenak % 8,83 izan ziren. 

Ehuneko hori, beraz, etxekoen unitate guztiena baino nabarmen handiagoa da. 
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Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. Haurren Behatokia. 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin Estatistikoa. 2008 
Hiperesteka: http://proteccionyrefomajuvenil.blogspot.com/2010/10/boletin-de-datos-estadisticos-

de.html 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen kasuak kuantifikatzeko aukera 

ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: tutoretzengatik eta zaintzengatik 2008an irekita zeuden espedienteen guztizkoari 

buruzkoak dira datuak. Adingabeen zaintza zuzenbide zibileko instituzio gisa defini daiteke, eta instituzio 

horren arabera pertsona edo instituzio publiko batek, aldi baterako, eta guraso-ahalaren titularrak 

direnen edo Legearen borondatez –esanbidez edo isilbidez–, adingabe bat jasotzen du. Zaintzak honako 

hau dakar zaintza gauzatu behar duenarentzat: adingabea zaindu, harekin egon, elikatu eta hezi behar 

du, baita hari prestakuntza integrala eskaini ere. Tutoretza guraso-ahalaren erakunde subsidiarioa da, 

aurreko ahaiderik ez duen edo aurreko ahaideak izanda ere guraso-ahala bete ezin duten ahaideak 

dituen adingabeari soilik esleitzen baitzaio tutorea. Tutoretzaren helburua guraso-ahalari lotuta ez 

dauden eta beren kabuz moldatzeko ezintasun naturala eta legezkoa, edo soilik bigarrena, duten 

pertsonak eta ondasunak zaintzea da. Adierazitako datan Estatuak adingabea tutoretzapean hartzea 

dakarren neurriaren eraginpean dauden adingabeei dagozkien espediente guztien kopurua biltzen dute 

tutoretzek. Zaintzek, aldiz, adierazitako datan adingabea zaintzea dakarren neurriaren eraginpean 

dauden adingabeei dagozkien espediente guztien kopurua biltzen dute. Atal honetan ez dira aintzat 

hartzen Estatuen tutoretzapeko adingabeak; izan ere, tutoretzak zaintza dakarrenez gero, adingabe 

horiek bilduta daude aurreko atalean. 
 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako pertsonen zaintza- 

eta tutoretza-kasuen kopurua 
Datua: 1.720 
Data: 2003 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. 

Haurren Behatokia. 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko 

Neurrien Buletin Estatistikoa. 2008 
Hiperesteka: 
http://proteccionyrefomajuvenil.blogspot.com/2010

/10/boletin-de-datos-estadisticos-de.html 
Ohar argigarriak: tutoretzengatik eta zaintzengatik 

2003an irekita zeuden espedienteen guztizkoari 

buruzkoak dira datuak. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: irekitako tutoretza- eta zaintza-

espedienteen tasa 100.000 haurreko 
Datua: 805 
Data: 2008 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako 

Ministerioa. Haurren Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko 

Neurrien Buletin Estatistikoa. 2008 
Hiperesteka: 
http://proteccionyrefomajuvenil.blogspot.com/2

010/10/boletin-de-datos-estadisticos-de.html 
Ohar argigarriak: tutoretzengatik eta 

zaintzengatik 2008an irekita zeuden 

espedienteen guztizkoari buruzkoak dira datuak. 

 

 

 

 

Adingabeen zaintza- eta tutoretza-kasuen 

kopurua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) 18 urtetik beherako pertsonen zaintza- eta 

tutoretza-kasuen kopurua 

2.551 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2008. urtean, 2.551 tutoretza- eta zaintza-espediente erregistratu ziren (bost urte lehenago baino 1.000 

espediente inguru gehiago). Hortaz, 2.500 adingabe baino gehiago zeuden foru-aldundien zaintza edo 

tutoretzapean, eta, beraz, 18 urtetik beherako 100.000 pertsonako 805 haurrekoa izan zen tasa. 
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Adingabeen babesa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen kasuak kuantifikatzeko aukera 

ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak:  

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Araban 10.000 adingabeko irekitako 

espedienteen tasa 
Datua: 48,30 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_or

ganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%

20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Foru Aldundiak adingabeen 

babesaren eremuan irekitako espedienteen 

kopurua 
Datua: 568 
Data: 2005 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones

_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_

del_Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20In

forme%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foru Aldundiak adingabeen babesaren 

eremuan irekitako espedienteen kopurua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Foru Aldundiak adingabeen babesaren 

eremuan irekitako espedienteen kopurua 

1084 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Foru Aldundiak adingabeen babesaren eremuan irekitako espedienteen kopurua ia bikoiztu egin da azken 

urteotan. 2005. urtean, 568 espediente ireki ziren, eta 2007. urtean, berriz, 1.084. 10.000 adingabeko 

irekitako espedienteen tasarik handiena Arabakoa izan zen (48,3), eta ondoren, Bizkaikoa (36) eta 

Gipuzkoakoa (24,7). 
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Adingabeen babesa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia:  
Ohar argigarriak:  

 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familia-harreren kopurua 
Datua: 248 
Data: 2005 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_or

ganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%

20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familia-harreren proportzioa (%), 

harreren guztizko kopuruarekiko 
Datua: 51,00 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones

_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_

del_Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20In

forme%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia-harreren kopurua Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Familia-harreren kopurua 

693 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
EAEko harrera guztien % 51 familia-harrera izan zen. 2007. urtean, 693 familia-harrera izan ziren guztira, 

hau da, 2005ean baino askoz gehiago (248 urte hartan). 
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Inbertsioa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka:  
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 

Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: hainbat lurraldek hainbat urtetan egindako inbertsio ekonomikoen arteko 

konparazioak egiteko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko Txostenaren azterketan familia, haurrak, 

gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familiak, haurrek, gazteek eta 

emakumeek osatutako kolektiboarentzako gizarte-

zerbitzuen per capita gastua 
Datua: 25,30 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_or

ganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%

20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari 

buruzko Txostenaren azterketan familia, haurrak, 

gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familiak, haurrek, gazteek eta 

emakumeek osatutako kolektiboarentzako 

gizarte-zerbitzuen per capita gastua 
Datua: 16,80  
Data: 2002 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones

_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_

del_Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20In

forme%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen 

egoerari buruzko Txostenaren azterketan familia, 

haurrak, gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 

 

 

 

 

Familiak, haurrek, gazteek eta emakumeek 

osatutako kolektiboarentzako gizarte-

zerbitzuen per capita gastua 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Familiak, haurrek, gazteek eta emakumeek 

osatutako kolektiboarentzako gizarte-

zerbitzuen per capita gastua 

38,20  

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Familiak, haurrek, gazteek eta emakumeek osatutako kolektiboarentzako gizarte-zerbitzuetan biztanle 

bakoitzeko egindako batez besteko gastuak gora egin du azken urteotan (16,80 € pertsona bakoitzeko 

2002an, eta 38,20 € 2007an). 
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Inbertsioa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: familiak, haurrek, gazteek eta emakumeek osatutako kolektiboarentzako 

gizarte-zerbitzuetara bideratzen diren diru kopuruei buruzko informazioa ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko Txostenaren azterketan familia, haurrak, 

gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: per capita gastua familiaren, haurren 

eta gazteen sektoreko gastu publikoan, familiei 

laguntzeko prestazio ekonomikoak barnean hartuta 

(eurotan) 
Datua: 71,59 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_or

ganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_C

onsejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%

20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari 

buruzko Txostenaren azterketan familia, haurrak, 

gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: Egoitza-zerbitzuetara bideratutako 

gastua (%), familiaren, haurren eta gazteen 

sektoreko gastu publikoaren guztizkoarekiko 

(familiei laguntzeko prestazio ekonomikoak 

barnean hartuta) 
Datua: 30,50 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contss/es/contenidos/informacion/publicaciones

_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_

del_Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20In

forme%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen 

egoerari buruzko Txostenaren azterketan familia, 

haurrak, gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 

 

 

 

 

 

Familiaren, haurren eta gazteen sektoreko gastu 

publikoa, familiei laguntzeko prestazio 

ekonomikoak barnean hartuta 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Familiaren, haurren eta gazteen sektoreko gastu 

publikoa, familiei laguntzeko prestazio 

ekonomikoak barnean hartuta (milioika eurotan) 

154.429.781 
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EAEko egungo datuaren azalpena 
 
Familiaren, haurren eta gazteen sektoreko gastu publikoa (familiei laguntzeko prestazio ekonomikoak eta 

beste prestazio batzuk –hala nola haurtzaindegiak– barnean hartuta) 154 milioi euro da. Gasturik 

handiena (guztizkoaren % 30,5) egoitza-zerbitzuek behar dute. EAEn, familiaren, haurren eta gazteen 

sektoreko batez besteko per capita gastua 71,59 euro da. Dena dela, sektore horretako per capita 

gastuan alde handiak daude lurraldearen arabera (Arabako gastua batez bestekoa baino nabarmen 

handiagoa da; Gipuzkoan, berriz, batez bestekoaren azpitik dago gastua). 
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Inbertsioa 

 

 

 

 

 

 

 
Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

content/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_

Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna: urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: hainbat lurraldek hainbat urtetan egindako inbertsio ekonomikoen arteko 

konparazioak egiteko aukera ematen du adierazleak. 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko Txostenaren azterketan familia, haurrak, 

gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 

 
Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familiaren babesean egindako gastua 

BPGari dagokionez (gastua milako) 2005. urtean 
Datua: 1,70 
Data: 2005 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila. Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

content/es/contenidos/informacion/publicaciones_

organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_

Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe

%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari 

buruzko Txostenaren azterketan familia, haurrak, 

gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 

Konparazio-datuak:  
Adierazlea: familiaren babesean egindako gastu 

publikoa BPGari dagokionez (gastua milako) 
Datua: 0,79 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila. Gizarte Ongizateko Euskal 

Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen 

egoerari buruzko VIII. txostena. 2009 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

content/es/contenidos/informacion/publicacione

s_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme

_del_Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20I

nforme%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte Zerbitzuen 

egoerari buruzko Txostenaren azterketan familia, 

haurrak, gazteak eta emakumeak biltzen dira. 

 

 

 

 

Familiaren babesean egindako gastua BPGari 

dagokionez 

Adierazlea (izen sintetikoa) 

Adierazlea (izen operatiboa) Familiaren babesean egindako gastua BPGari 

dagokionez (gastua milako) 

1,23 

EAEko egungo datuaren azalpena 
 
2007. urtean, familia-gastua BPGaren ‰ 1,23 izan zen (gastu publikoaren % 64), hau da, 2005. urtean 

baino txikiagoa (‰ 1,70 urte hartan). 
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