
 

BIG. ADIERAZLEEN FITXA METODOLOGIKOA 

1 Adierazlearen kodea eta izena 2.03.21 Emakumeen proportzioa goi-zuzendaritzan 

2 Dimentsioaren/Azpidimentsioaren 
kodea eta izena 

Dim: 2. GIZONEN ETA EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA ETA ESKUBIDEAK 
Azpidim: 2.03 GENERO-BERDINTASUNA 

3 Helburua Goi-zuzendaritzako lanpostuetan emakumeek duten ordezkaritza ezagutzea, egon daitezkeen desberdintasunak 
minimizatzeko neurri egokiak hartu ahal izateko. 

4 Definizioa Zuzendaritzarekin edo gerentziarekin lotutako lanbideetan diharduten 16 urteko eta gehiagoko emakumeak, edo 
botere exekutibo edo legegilekoak direnak, lanbide horietan okupatutako pertsona guztiekiko. %. 

5.a Kalkulatzeko formula 

 
Azalpena: 
PADt emakumeak goi-zuzendaritzan okupatutako emakumeak (LES-2011ko (Lanbideen Estatuko Sailkapena) 11., 12. 

eta 13. Azpitaldeak) t urtean 
PADt  goi-zuzendaritzan okupatutako emakumeak (LES-2011ko 11., 12. eta 13. azpitaldeak) t urtean, kontuan 

hartuta populazio horietako bakoitza urteko lau hiruhilekoen batez besteko aritmetiko gisa kalkulatzen dela. 

5.b Aldaketak iturrien kalkuluan - 

6 Kalkulu-parametroen glosarioa 
(definizioak) 

Zuzendaritza-karguak dira 2011ko LESeko 1. taldeko lanbide guztiak, eta goi-zuzendaritzakoak, berriz, 2011ko 
LESeko 11., 12. eta 13. azpitaldeetakoak. 

7 Adierazlearen kalitatea  

7.a Sorburu duten eragiketaren 
kalitateari buruzko txostenak 

BJA. Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (metodologia eta kalitatea). 

7.b Arazoak espazio-eremuren batean - 

7.c Hala badagokio: -Laginketa-
errorea 

https://eu.eustat.eus/estadisticas/tema_37/opt_0/tipo_7/temas.html 

7.d Hala badagokio: - Laginketatik 
kanpoko erroreak 

- 

7.e Eskuragarri ez egoteko arrazoiak - 

https://eu.eustat.eus/estadisticas/tema_37/opt_0/tipo_7/temas.html


8 Neurketa-unitatea % 

9 Informazio-iturria(k)  

9.a Informazio-iturrien identifikazioa EUSTAT, Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta 

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

Laginekoa 

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

Urte honetako datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak biztanleria eguneratuta berrikusi dira, urte 
horretako urtarrilaren 1a oinarritzat hartuta. 

9.d Iturrietarako esteka(k) https://eu.eustat.eus/indicadores/temaseleccionado_5/ods.html 

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

- 

11 Kalkuluaren ardura duen 
erakundea 

 

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

- 

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

- 

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

- 

12 Biztanleria-eremua 16 urteko eta gehiagoko emakume okupatuak EAEn. 

13 Seriearen denbora-estaldura 2010-2019 

14 Maiztasuna Hiruhilekoa. Urtekoa (urteko batez bestekoa) 

15 Argitalpen-data (eskuragarri 
dagoen azken datua) 

2021/07/23 

16 Hedadura geografikoa EAE, lurralde historikoak eta hiriburuak (eremu txikiak) 

17 Fitxaren azken eguneratze-data 2021/09/29 

18 Informazioa artxibatzea  

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

19 Hedapena  

https://eu.eustat.eus/indicadores/temaseleccionado_5/ods.html


19.a Erakunde arduraduna EUSTAT 

19.b Sarbide mugatua Ez 

19.c WEBGUNEA https://eu.eustat.eus/estadisticas/tema_37/opt_0/tipo_1/temas.html 

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

Elektronikoa 

19.e Online datu-basea Bai 

20 Oharrak  

 

https://eu.eustat.eus/estadisticas/tema_37/opt_0/tipo_1/temas.html

