
 

BIG. ADIERAZLEEN FITXA METODOLOGIKOA 

1 Adierazlearen kodea eta izena 4.08.03 Atzerritar jatorriko biztanleak. 

2 Dimentsioaren/Azpidimentsioaren 
kodea eta izena 

Dim.: 4. GIZA GARAPENA 
Azpidim.: 4.08. MIGRAZIOA 

3 Helburua Giza mugikortasun geografikoa XXI. mendeko gizarte-prozesu handienetako bat da. Atzerriko immigrazioa gure 
gizarte modernoen osagai nagusietako bat bihurtzen ari da. Euskal Autonomia Erkidegoa hazten ari da kultura-
aniztasunean biztanleria-talde berriak gero eta gehiago sartzen ari diren heinean. Migrazio-fenomenoaren dimentsioa 
ezagutzea funtsezkoa da gobernantzaren eremuko egungo egoerara egokitutako erabakiak hartzeko orduan. 

4 Definizioa Atzerritarra (Migrazioetarako Nazioarteko Erakundearen migrazioari buruzko glosarioa): EBren eremuan, Europar 
Batasuneko estatu kide bateko herritarra ez den pertsona oro. Testuinguru globalean, estatu jakin bateko nazionala 
ez den pertsona (jaiotzagatik, bizilekuagatik edo beste sarbide batzuengatik). 

5.a Kalkulatzeko formula 

 
5.b Aldaketak iturrien kalkuluan Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren eta familien gaineko ezagutzak eta kuantifikazioak zenbait estatistika-

iturri behar dituzte. Alde batetik, hamar urtez behin biztanleriaren eta familien kontaketak egin dira Biztanleria eta 
Etxebizitza Zentsuaren bidez, baita ere Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak (BEE) zentsuen arteko aldian. 
Bestaldetik, Udal Biztanleriaren Eguneratzearen (UBE) bidez eta iturri nagusi gisa Biztanleen Udal Erroldako erregistro 
administratiboak erabiliz gaurkoturik edukitzen da udal informazio demografikoa. 

6 Kalkulu-parametroen glosarioa 
(definizioak) 

- 

7 Adierazlearen kalitatea  

7.a Sorburu duten eragiketaren 
kalitateari buruzko txostenak 

- 

7.b Arazoak espazio-eremuren 
batean 

- 

7.c Hala badagokio:-Laginketa 
errorea 

- 



7.d Hala badagokio: - Laginketatik 
kanpoko erroreak 

- 

7.e Eskuragarri ez egoteko arrazoiak - 

8 Neurketa-unitatea % 

9 Informazio-iturria(k)  

9.a Informazio-iturrien identifikazioa Eustat 

9.b Iturri-mota: laginekoa, 
erregistrokoa, erroldakoa... 

Erroldakoa 

9.c Informazio mota (gutxi 
gorabeherako balioa; behin-
behineko balioa; 
aurreratutako balioa; behin betiko 
balioa; proiektatutako balioa; 
serie-haustura; azaldu ezina) 

Behin betiko balioa 

9.d Iturri(eta)rako esteka(k) https://eu.eustat.eus/banku/id_2212/indexLista.html 

10 Nazioarteko eta nazioko kodeak 
(World Bank, ELGA, Eurostat, 
EIN…) 

 

11 Kalkuluaren ardura duen 
erakundea 

 

11.a Kargu politiko arduraduna: izena, 
abizenak, telefonoa, helbide 
elektronikoa 

 

11.b Kalkuluaren arduradun teknikoa 
1: izena, abizenak, telefonoa, 
helbide elektronikoa 

 

11.c Kalkuluaren arduradun teknikoa 
2: izena, abizenak, telefonoa, 
helbide elektronikoa 

 

12 Biztanleria-eremua Euskadiko Autonomia Erkidegoko biztanleak 

13 Seriearen denbora-estaldura 2001-2021 

14 Aldizkakotasuna Urterokoa 

15 Argitalpen-data (eskuragarri 
dagoen azken datua)  

2021/01/01 

16 Hedadura geografikoa Euskadiko Autonomia Erkidegoa 

17 Fitxaren azken eguneratze-data: 2022/07/15 

https://eu.eustat.eus/banku/id_2212/indexLista.html


18 Informazioa artxibatzea  

18.a Artxibo-euskarria(k) HTML, XLSX, CSV 

19 Hedapena  

19.a Erakunde arduraduna Eustat 

19.b Sarbide mugatua Ez 

19.c Webgunea https://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/DB/-/PX_010154_cepv1_ep08.px/ 

19.d Paperezko 
argitalpenak/argitalpen 
elektronikoak (aurrerapen-eta 
jarraipen-txostenak) 

Elektronikoa 

19.e Online datu-basea Bai 

20 Oharrak  
 

https://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/DB/-/PX_010154_cepv1_ep08.px/

