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1. SARRERA 

 

Gaur egun, gizarte ororen erronka nagusia haurren eta nerabeen errealitatea gehiago eta 

hobeto ezagutzea da. Azken batean, ezagutzeak etorkizuneko aldaketei eta aldez aurretik 

aurreikus daitezkeen erronkei heltzeko oinarriak finkatzea dakar; politika publikoak 

orientatzeko egokiak diren eragileei erabakiak hartzea errazteko formula bat. 

Haurraren Eskubideen Komiteak berak
1
 jada 2003an adierazi zuen Umearen Eskubideei 

buruzko Konbentzioa betetzea ahalbidetzeko neurriak behar zirela; besteak beste, adierazleak 

sortzea eta datuak biltzea, haurren eta nerabeen azterketa globala egin ahal izateko. Era 

horretan, arras interesgarria da diziplina anitzeko ikuspegia erabiliz haurren eta nerabeen 

egoera neurtzea, bizi-kalitatearen kontzeptuak barne hartzen dituen alderdiak jasota. 

Horregatik, gizarte-prozesuen konplexutasuna argitzen laguntzen duten ikerketa-tresna 

integralen erabilera nabarmendu behar dugu. Lan honetan aurkeztutako adierazle-sistema 

ikuspegi hori barne hartzen duen tresna praktikoa da, eta, gainera, haurren ongizatea 

jarraitzea eta egindako aurrerapenak ebaluatzea ere errazten du; finean, haurren eta nerabeen 

arloko politikak hobetzeko tresna da. 

Adierazle-sistema bat, zehazki, datu kuantitatiboen multzo bat da; datuok aztergaia ulertzeko, 

azaltzeko eta irudikatzeko balio dute. Eusko Jaurlaritzaren Familia eta Komunitate Politikarako 

Zuzendaritzak sistema egiteko eta EAEko haurren eta nerabeen egoera jarraitu ahal izateko 

proiektua abiarazi zuen 2010ean,  bai eta egoeraren informazio esanguratsua beste gizarte-

eragile batzuei helarazteko ere.  

EDE Fundazioaren Ikerketa Sozialeko Zerbitzua proiektuaren garapen teknikoaz arduratu zen; 

horren emaitza da 2011n argitaratutako lehen txostena: EAEko haur eta nerabeen 

errealitatearen jarraipena egiteko adierazleen sistema. Dokumentu hau lan horren 

egunerapena da; hots, 2012ko uztailean eskuragarri dagoen informazio eguneratua eskaintzen 

du. 

 

                                                           
1
 Nazio Batuen Erakunde honek Umearen Eskubideei buruzko Konbentzioa betetzen den gainbegiratzen du. 
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2.  OHAR METODOLOGIKOAK     

 

Lan honen abiapuntua EDE Fundazioaren Azterlan Zerbitzuak, Pere Tarrés Fundazioaren eta 

Koiné-Aequalitas Fundazioaren laguntzarekin Euskadiko Haur eta Nerabeentzako Defentsa 

Bulegoarentzat 2008an egindako Euskal Autonomia Erkidegoko haur eta nerabeen egoerari 

buruzko azterlana, haien eskubideen eta bizi-kalitatearen ikuspegitik lana da. Zorroztasun-

maila handiarekin lan egin zuten azterlan horretan adierazleen identifikazioari dagokionez, 

kolektibitatearen errealitateari buruzko ahalik eta diagnostiko osoena estaltzen saiatu 

baitziren. Dena den, esparru teoriko integratzailea ezartzea lortu zen haur eta nerabeak 

aztertzeko. 

Ikerketa horretan garatutako jakintza eta tresnetan oinarrituta adierazleen sistema bat landu 

da 2010ean, hots, sintesi-ariketa bat, baina baita aurrerapauso bat ere lehen lanarekiko, bi 

norabidetan batez ere: adierazle esanguratsuenen hautaketa eta hautatutako adierazleen 

operatibizazioa. Lan horren emaitza EAEko haur eta nerabeen errealitatearen jarraipena 

egiteko adierazleen sistema. 2011 txostenean ikus daiteke, helbide honetan hain zuzen: 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-observat/eu/. Bertan, gainera, sistema egiteko 

jarraitutako prozesu metodologikoari buruzko informazioa ere badago. 

Lanak egoeraren gaineko ahalik eta argazkirik eguneratuena eskaini nahi du; horrenbestez, 

sistema berrikusi dugu 2012an, eta txosten hau da horren emaitza. 

Berrikusteko jarraitutako lan-prozesuak honako hauek biltzen ditu:  

1. Lehen txostenaren landa-lanaren ostean (2010) argitaratu dituzten eta haurrei eta 

nerabeei buruzko datu kuantitatiboak biltzen dituzten dokumentazioa eta azterlan 

garrantzitsuak berrikustea.  

Zehazki, adierazle «berri» posibleak identifikatzeko kontrastatutako dokumentazioa honako 

hau izan da:  

o Arartekoa. Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak. Arartekoaren txosten 

berezia Eusko Legebiltzarrarentzat (2011)
2
. 

o Espainiako Gobernua. Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. Infancia en 

cifras 2009 (Haurrak zifretan 2009) (2011)
3
. 

o Andaluziako Gobernua. Andaluziako Haurren Behatokia. Uso de las nuevas 

tecnologías por la infancia y la adolescencia. Informe  2010 (Teknologia berrien 

erabilera haurren eta nerabeen artean. 2010eko txostena) (2010)
4
. 

o Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. Adingabeak eta teknologia berriak. 

Erabilera-ohiturak eta arriskuen hautematea izeneko txostena. (2010)
5
.  

o Arartekoa. Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 2010.  Haur eta Nerabeentzako 

Bulegoaren txostena (2011)
6
.  

                                                           
2
 http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2354_1.pdf 

3
 http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/laInfanciaCifrasdic2011.pdf 

4
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/descargar.aspx?id=3022&tipo=documento 

5
 http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-

kbdocs2/es/contenidos/informacion/kb_pubs_estudios/es_estudios/adjuntos/informe_menores_nuevas_tecnologias.pdf 
6
 http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2302_1.pdf 
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o UNICEF Estado mundial de la infancia 2012:Las niñas y los niños en un mundo 

urbano (Munduko haurren egoera 2012: Umeak hiriko munduan) (2012).
7
 

o UNICEF Progreso para la infancia 2012: Un informe sobre los adolescentes  

(Haurrentzako aurrerapena 2012: Nerabeei buruzko txostena)(2012).
8
 

o UNICEF - Ferrán Casas eta Armando Bello  Calidad de vida y bienestar infantil 

subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas españoles de 1º de 

ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate subjektiboa Espainian. Zerk eragiten dio 

DBHko 1. mailako ume espainiarren ongizateari?) (2012).
9
 

o UNICEF. La infancia en España 2010-2011 (Haurrak Espainian 2010-2011) (2010).
10

 

o UNICEF. La infancia en España 2012-2013 (Haurrak Espainian 2012-2013) (2012).
11

 

o Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. Gizarte zerbitzuen eskariaren 

estatistika (2010)
12

.  

 

2. Sistemarentzako adierazle «berrien» hautaketa.  

Adierazle «berriak» aukeratzeko orduan, sisteman lehendik zeuden beste batzuen tokian 

«berrietako» batzuk ipintzea erabaki dugu, adierazle-sistemak, oraindik ere, erabiltzeko 

moduko luzera izatea nahi baikenuen. Horrela jokatu dugu adierazle berriak informazio 

«hobea» ematen zuen kasuetan, betiere aldez aurretik finkatutako irizpideei jarraiki: datua 

ateratzen den estatistika-eragiketaren periodikotasuna; datua aztergaira zenbateraino 

egokitzen den; beste lurralde-esparru batzuekin alderatzeko aukera; araudietan 

erreferentziako beste adierazle batzuekin bat etortzea, eta datuak aztertu beharreko 

kolektiboaren beraren ikuspegiarekin duen lotura. 

Prozesu horren ondorioz, 14 adierazle gaineratu ditugu, eta beste hiru gehiago berritu 

(Adierazle multzoa izeneko 3. atalaren taulan adierazten dira). 

3. Datu eskuragarri egungoenak ezartzea adierazle bakoitzerako. 

Bigarren mailako bidezko iturriak kontsultatu dira EAEn hautatutako adierazle bakoitzaren 

informazioa eguneratzeko, baita beste iturri batzuk ere konparazioak ezarri ahal izan diren 

kasuetan. 

Prozesu horren ondorioz, guztira, 80 adierazle eguneratu ditugu; beste 94 adierazlek, aldiz, 

aurreko txostenaren datuari eutsi diote, informazio eguneratuagorik ez baitago (Adierazle 

multzoa izeneko 3. atalaren taulan adierazten dira)
13

. 

Egoki iritzitako kasuetan konparazio-datu batzuk aldatu ditugu, eta egokiago batzuez 

ordezkatu (datu motaz, periodikotasunaz...). 

 

                                                           
7
 http://www.unicef.org/spanish/sowc2012/pdfs/SOWC%202012%20Main%20Report%20LoRes%20PDF_SP_03132012.pdf 

8
 http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/un-informe-sobre-los-adolescentes 

9
 http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Bienestar_infantil_subjetivo_en_Espakua.pdf 

10
 http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Informe_Infancia_Espana_2010_UNICEF.pdf 

11
 http://old.unicef.es/infancia-espana/infancia-espana-2012-2013.htm 

12
 http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/ens_2010/es_ens2010/adjuntos/ENS_2010_es.pdf 
13

 Adierazle batzuk ezin izan dira eguneratu oraindik ez daudelako eskuragarri. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)  

(Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko azterlana) izeneko azterlanetik ateratako adierazleak ez dira eguneratu, 

Osasun Ministerioak, 2010eko datuekin eguneratzean, ez baitu aurreikusten autonomia-erkidegokako datuak eskaintzea, 2006an 

egin bezala. Espresuki eskatu beharreko adierazle batzuk ere ez dira eguneratu, sistema ixteko datan beharrezko informaziorik ez 

baikenuen. 
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4. Iturrien sistematizazioa eguneratzea 

Adierazle bakoitzak fitxa tekniko bat dauka, iturria, estatistika-eragiketa jakina, haren 

aldizkakotasuna eta datuaren urtea identifikatzea ahalbidetzen duena. Interneteko datuaren 

kokalekura sartzeko hiperesteka ere eskaintzen da. Datu konparatibo osagarriek ere fitxa 

teknikoa daukate. 

Halaber, aurreko txostenaren aldean hobekuntza batzuk ere erantsi ditugu, batez ere adierazle 

batzuen izenari dagokionez. Aldaketa horien bidez adierazlea hobeto ulertzea eta beste 

sistemekiko konparazioa erraztea bilatu dugu. 

5. Oraingo datuaren interpretazioa eguneratzea 

Oraingo datu bakoitzaren interpretazio laburra eskaintzen da, eta datuok aurreko txostenean 

eskuragarri zeudenekin ere erlazionatzen dira. Gainera, interpretazioa «adierazlearen 

garrantziari» buruzko informazioarekin aberastu da, baita kasu bakoitzean egoki iritzitako 

«datu konparatiboekin» ere (sexuaren, adinaren, nazionalitatearen, beste lurralde-esparru 

batzuen eta abarren arabera banandutako datuak). 

Azterlan honen irismenari eta mugei buruz: 

2011ko txostenean adierazi bezala, azterlan honetan aurkeztutako adierazle-sistemak EAEko 

haurren eta nerabeen egoerari buruzko ikuspegi orokorra eskaintzen du, ez baikenuen egin 

nahi bazterkeria edo zaurgarritasun bereziko egoeretan oinarrituriko txostenik.  

Esparru oso desberdinen informazioa uztartu da, kolektibo berarentzat modu bateratuan oso 

gutxitan ematen dena, eta, haatik, ikuspegi global oso interesgarria bermatzen duena. 

Orokorki, lan honetan haurrak eta nerabeak hizpide hartzen ditugunean, 0-17 urteko gazteak 

hartzen ditugu aintzat, Haur eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 

Legeak ezarritakoa betez.  Dena den, estatistika-datuetara hurbiltzeko zailtasun nagusietako 

baten arrazoia datuen adinaren araberako banantzea nahikoa ez izatea da, zenbaitetan datuak 

adin-tartetan bilduta eskaintzen baitira, planteatutako definizioarekin uztartzen ez diren adin-

tartetan, eta adierazle bakoitzaren oharren bidez konpondu izan da hori. 
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3. ADIERAZLE MULTZOA  

Atal honetan daude sistema osatzen duten 188 adierazleak, zazpi esparrutan sailkatuta –

halere, adierazleok azpiesparru espezifiko batzuen arabera ere multzokatu dira–: Demografia, 

familia, osasuna eta sexualitatea, hezkuntza, baliabide ekonomikoak eta etxebizitza, aisia eta 

astialdia eta ingurunea eta gizarteratzea. 

 

Demografia 

 

AZPIESPARRUA 

���� 

 

 

IZEN SINTETIKOA 

���� 

 

Egoera aurreko 

adierazle-sistemaren 

aldean 

���� 

Adingabeak Eguneratua 

Adingabeen proportzioa biztanleriaren guztizkoaren gain Eguneratua 

Emakumezko adingabeen proportzioa  Eguneratua 

3 urteko edo hortik beherako biztanleriaren proportzioa  Eguneratua 

Gazteen mendetasun-indizea Eguneratua 

Adingabe atzerritarren proportzioa  Eguneratua 

Biztanleria 

Europako Erkidegotik kanpoko adingabeen proportzioa adingabe atzerritarren 

guztizkoaren gain 
Eguneratua 

Jaiotza-tasa Eguneratua 

Ama atzerritarren jaiotzen proportzioa Eguneratua 

Egoeraren araberako ugalkortasun-adierazlea Eguneratua 

Ugalkortasun-tasa orokorra Eguneratua 

18 urtetik beherakoen ugalkortasun-tasa Eguneratua 

Jaiotzak eta 

ugalkortasuna 

18 urtetik beherako atzerritarren ugalkortasun-tasa Berria 

Haurren heriotza-tasa Eguneratua 
Heriotzak 

Adingabeen heriotza-tasa espezifikoa Eguneratua 

Ezkontzak Ezkontzak adingabeen artean Berria 

 

 

Familia 

 

AZPIESPARRUA 

���� 

 

 

IZEN SINTETIKOA 

���� 

 

Egoera aurreko 

adierazle-sistemaren 

aldean 

���� 

  

13 urtetik beherako seme-alabak euren kargura dituzten familiak Eguneratua 

3 urtetik beherako haurrak euren kargura dituzten familiak Eguneratu gabe 

Adingabeak euren kargura dituzten guraso bakarreko familiak Eguneratu gabe 

Familia mota 

Guraso bakarreko familietan bizi diren adingabeak Eguneratu gabe 

Adingabeak zaintzeari etxean eskainitako denbora Eguneratu gabe 

8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz lagundutako lanaldi-murrizketei 

buruzko espedienteen kopurua 
Eguneratua 

3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz lagundutako eszedentzia-

espedienteen kopurua 
Eguneratua 

13 urtetik beherako haurrak dauzkaten eta horiek zaintzeko aitona-amonengana 

jotzen duten etxekoen unitateen proportzioa  
Eguneratu gabe 

Adingabeak 

zaintzea 

13 urtetik beherako haurrak dauzkaten eta horiek zaintzeko etxeko zerbitzura 

jotzen duten etxekoen unitateen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Seme-alabekin lotutako arazoak dauzkaten etxekoen unitateak  Eguneratu gabe 

Adingabeek beren familiarekin dauzkaten harremanekiko gogobetetze-maila Eguneratu gabe 

Familian solasean aritzen diren adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Familiarekin etxean jolasean aritzen diren adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Kezka eragiten dieten gauzei buruz aitarekin hitz egiteko zailtasunak dituzten 

adingabeen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Aitaren eta amaren arteko harremanak hobera egin behar duela edo erabat 

aldatu behar duela uste duten adingabeen proportzioa  
Eguneratu gabe 

Familia-

harremanak 

Gurasoek (edo zaintzen dituzten pertsonek) ongi tratatzen dituztela adierazten Berria 
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duten adingabeen proportzioa 

Ezkontza-desegiteak adingabeak euren kargura dituzten familietan Eguneratua 

Desagertutako adingabeak Eguneratua 

Seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria-delituagatik ezarritako neurriak 

dituzten adingabeak 
Eguneratu gabe Gatazka 

Adingabeen aurkako tratu txarrengatiko eta sexu-askatasuna urratzeagatiko 

delituak familia-ingurunean 
Eguneratua 

Adingabeen zaintza eta tutoretza Eguneratua 

Familia-harrera eta adopzioa sustatzeko zerbitzuaren erabiltzaileak Eguneratua 

Familia-harreran dauden adingabeen proportzioa hartutako adingabeen 

guztizkoaren gain 
Eguneratua 

Adingabeen adopzioak Eguneratua 

Gizarte-babesa 

Inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarrak Eguneratua 

Etxean hartzen dituzten erabakietan ezin dutela parte hartu adierazten duten 

adingabeen proportzioa 
Berria 

Parte hartzea 
Etxeko lanetan gutxi edo batere laguntzen ez dutela adierazten duten adingabeen 

proportzioa  
Berria 

 

Osasuna eta Sexualitatea 

 

AZPIESPARRUA 

���� 

 

 

IZEN SINTETIKOA 

���� 

 

Egoera aurreko 

adierazle-sistemaren 

aldean 

���� 

Trafiko-istripuetan inplikatutako adingabeak Eguneratua 

Trafiko-istripuetan inplikatutako adingabeen proportzioa inplikatutako guztizko 

biztanleriaren gain 
Eguneratua Istripuak 

Trafiko-istripuek eragindako heriotzen prebalentzia adingabeen artean Eguneratua 

Ezintasun funtzionalaren prebalentzia adingabeen artean  Eguneratu gabe 
Desgaitasuna 

Muga edo mendekotasunen bat duten adingabeak Berria 

Osasun mentaleko zerbitzuetan artatutako adingabeak Eguneratu gabe 

Bakardade- eta tristezia-arazoen prebalentzia adingabeen artean  Eguneratua 

Azken urteko errezeta mediko bidezko psikofarmakoen kontsumoaren 

prebalentzia adingabeen artean 
Eguneratua 

Osasun 

mentala 

Suizidioagatiko heriotzaren prebalentzia adingabeen artean  Eguneratua 

Inbertsioa Pediatren kopurua 14 urtetik beherako adingabeen arabera Eguneratua 

Hortzak eskuilatzeko aztura duen biztanleria adingabearen proportzioa Eguneratu gabe 

Amagandiko edoskitze bidez elikatzen diren 6 hilabeteko haurtxoen proportzioa  Eguneratu gabe 

Egunean 7 ordu baino gutxiago lo egiten duten adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 
Ohiturak 

Astialdian ariketa fisikorik egiten ez duten adingabeen proportzioa  Eguneratu gabe 

Astegunetan etxean bazkaltzen duen adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Jantoki-zerbitzua erabiltzen duten haur-hezkuntzako ikasleen proportzioa haur-

hezkuntzako ikasleen guztizkoaren gain 
Eguneratu gabe 

Obesitatea duten adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Normalean tabakoaren kearen esposiziopean dauden adingabeen proportzioa  Eguneratu gabe 

 

Eskolako garraio-zerbitzua erabiltzen duten haur-hezkuntzako ikasleen 

proportzioa haur-hezkuntzako ikasleen guztizkoaren gain 
Eguneratu gabe 

Sexu-harreman osoak izan dituzten adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Lehen sexu-harremanaren batez besteko adina adingabeen artean Eguneratu gabe 

Azken sexu-harremanean metodo antikontzeptibo segurua (preserbatiboa edo 

pilulak) erabili izana haurduntza prebenitzeko 
Eguneratu gabe 

Haurduntzak adingabeen artean Eguneratu gabe 

Sexualitatea 

Haurduntzaren borondatezko etete-tasa  Eguneratu gabe 

Irudi fisikoarekiko frustrazio-sentimendua duten adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Aitortutako elikadura-nahastearen prebalentzia adingabeen artean  Eguneratua 

Rosenberg-en autoestimu-eskalaren indizea Eguneratu gabe 
Autoestimua 

Zoriontsua dela adierazten duten adingabeen proportzioa Berria 

Alkohola kontsumitzen hasteko batez besteko adina adingabeen artean Eguneratua 

Alkohola kontsumitu ohi duten adingabeen proportzioa Eguneratua 

Asteburuetan gehiegi edaten duten eta arriskuzko edaleak diren adingabeen 

proportzioa 
Eguneratua 

Arriskuzko sexu-jokabideen prebalentzia adingabeen artean alkohola eta beste 

droga batzuk kontsumitu ondoren 
Eguneratua 

Tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko adina adingabeen artean Eguneratua 

Tabakoaren ohiko kontsumoaren prebalentzia adingabeen artean Eguneratua 

Kanabisa kontsumitzen hasteko batez besteko adina adingabeen artean Eguneratua 

Jokabide 

arriskutsuak 

Kanabisaren kontsumoaren prebalentzia azken hilabetean adingabeen artean Eguneratua 
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Legezkoak ez diren drogak kontsumitzen hasteko batez besteko adina adingabeen 

artean 
Eguneratua 

Legezkoak ez diren drogen (kokainaren kasu zehatza) prebalentzia adingabeen 

artean 
Eguneratua 

Toxikomania tratatzeko zentroen sarean tratatzeko onartutako adingabeen 

proportzioa zentro horietan artatutako guztizko biztanleriaren barruan 
Eguneratua 

Alkoholaren kontsumoaren larritasun-pertzepzioa adingabeen aldetik Eguneratua 

Tabakoaren kontsumoaren larritasun-pertzepzioa adingabeen aldetik Eguneratua 

Kanabisaren kontsumoaren larritasun-pertzepzioa adingabeen aldetik Eguneratua 

Legezkoak ez diren drogen (kanabisaz bestelakoak) kontsumoaren larritasun-

pertzepzioa adingabeen aldetik 
Eguneratua 

Drogekin lotutako segurtasunaren aurkako arau-hausteengatik espedientea 

irekitako adingabeak 
Eguneratua 

 

Hezkuntza 

 

AZPIESPARRUA 

���� 

 

 

IZEN SINTETIKOA 

���� 

 

Egoera aurreko 

adierazle-sistemaren 

aldean 

���� 

Eskolatze-tasa haur-hezkuntzako lehen zikloan Eguneratua 

Haurtzaindegian edo ikastetxean zaindutako 0-5 urteko haurren proportzioa  Eguneratua 

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen proportzioa matrikulatutako 

ikasleen guztizkoaren gain 
Eguneratua 

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasle atzerritarren proportzioa 

matrikulatutako ikasle atzerritarren guztizkoaren gain 
Eguneratua 

Ikastetxe publikoetan haur-hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritarren 

proportzioa haur-hezkuntza publikoko guztizko ikasleen gain 
Eguneratua 

Ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritarren 

proportzioa lehen hezkuntza publikoko guztizko ikasleen gain 
Eguneratua 

Ikastetxe publikoetan bigarren hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritarren 

proportzioa ikastetxe publikoetako bigarren hezkuntzako guztizko ikasleen gain 
Eguneratua 

Ikastetxe publikoetan batxilergoan matrikulatutako ikasle atzerritarren 

proportzioa batxilergo publikoko guztizko ikasleen gain 
Eguneratua 

Eskolatzea 

2009/2010 ikasturtean hezkuntza-beharrizan bereziak dituzten ikasleak Berria 

0-2 urteko plazen eskari potentzialaren estaldura-tasa Eguneratu gabe 

Haurtzaindegian edo haur-eskolan plazarik ez izateak eraginpean hartutako 

etxekoen unitateak 
Eguneratua 

Ikasleen ratioa haur-hezkuntzako eta lehen hezkuntzako irakasleen arabera Eguneratua 

Ikasleen ratioa bigarren hezkuntzako irakasleen arabera Eguneratua 

Inbertsioa 

Ikasle bakoitzeko hezkuntzako gastua ikastetxe publikoetan Eguneratua 

12 urte betetakoan lehen hezkuntza bukatu duten ikasleen proportzioa Eguneratua 

DBHko graduazioko tasa gordina Eguneratu gabe 

Batxilergoko graduazioko tasa gordina Eguneratu gabe 

DBHko lehen etapa amaitu ondoren ikasketak utzi dituen biztanleriaren 

proportzioa 
Eguneratua 

Lehen hezkuntza amaitzean aurrera egoki egiten duten ikasleen proportzioa Eguneratua 

DBH amaitzean aurrera egoki egiten duten ikasleen proportzioa Eguneratua 

15 urteko ikasleen batez besteko puntuazioa PISAren zientziei buruzko proban Eguneratua 

PISAren zientziei buruzko proban maila desegokiak dituzten ikasleen proportzioa Eguneratu gabe 

15 urteko ikasleen batez besteko puntuazioa PISAren matematikari buruzko 

proban 
Eguneratua 

PISAren matematikari buruzko proban maila desegokiak dituzten ikasleen 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

15 urteko ikasleen batez besteko puntuazioa PISAren irakurketari buruzko proban Eguneratua 

PISAren irakurketari buruzko proban maila desegokiak dituzten ikasleen 

proportzioa 
Eguneratua 

Ikasketa osagarriak (euskara, ingelesa, beste hizkuntza batzuk, musika, 

informatika eta laguntza-eskolak) egiten dituzten adingabeen proportzioa 
Eguneratua 

 Heziketa maila 

eta gaitasunak 

Adingabe euskaldunen proportzioa  Eguneratu gabe 

Eskolan integrazio-arazoak dituzten ikasle adingabeen proportzioa Eguneratua 

Eskolan tratu txarren jokabideren bat pairatu duten lehen hezkuntzako ikasleen 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

Eskolan tratu txarren jokabideren bat pairatu duten bigarren hezkuntzako 

ikasleen proportzioa  
Eguneratu gabe 

Eskola-

bizikidetza 

Beren ikastetxean egingo diren jarduerak erabakitzeko hitza dutela uste duten 

ikasle adingabeen proportzioa 
Eguneratu gabe 
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Eskola-lanaren eraginez estutasuna sentitzen duten ikasle adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Eskola batere gustatzen ez zaien ikasle adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Adingabeen langabezia-tasa Eguneratua 
Laneratzea 

Emakumezko adingabeen langabezia-tasa Eguneratua 

Parte hartzea 
Irakasleek entzuten dietela eta aintzat hartzen dituztela adierazten duten 

adingabeen proportzioa 
Berria 

 

Baliabide ekonomikoak eta etxebizitza 

 

AZPIESPARRUA 

���� 

 

 

IZEN SINTETIKOA 

���� 

 

Egoera aurreko 

adierazle-sistemaren 

aldean 

���� 

Ezohiko gastuei aurre egiteko diru-sarrera nahikorik ez duten eta gurasoen 

kargurako seme-alabak dauzkaten etxekoen unitateen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Mendeko seme-alabak dituzten eta ikasketak ordaintzeko diru-sarrera nahikorik 

ez duten etxekoen unitateen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Adingabeak zaintzeko diru-sarrera nahikorik ez duten eta gurasoen kargurako 

seme-alabak dauzkaten etxekoen unitateen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Oporrak ordaintzeko diru-sarrera nahikorik ez duten eta gurasoen kargurako 

seme-alabak dauzkaten etxekoen unitateen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Diru-sarrera 

nahikorik ez 

Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden eta gurasoen kargurako seme-

alabak dauzkaten etxekoen unitateen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Oinarrizko premiak betetzeko diru-sarrera nahikorik ez duten eta gurasoen 

kargurako seme-alabak dauzkaten etxekoen unitateen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Mantenu-pobreziako arriskuan dauden adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Pobrezia-

arriskua 

Ongizaterik ezeko arriskuan dauden adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Etxebizitzarekin lotutako arazoak dituzten eta gurasoen kargurako seme-alabak 

dauzkaten etxekoen unitateen proportzioa  
Eguneratu gabe 

Zarata-arazoak dituen etxebizitza batean bizi diren adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Inguruan delinkuentzia- eta bandalismo-arazoak dituen etxebizitza batean bizi 

diren adingabeen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Etxebizitza 

Berdegune gutxi dituen etxebizitza batean bizi diren adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Emantzipazioa 
Egungo etxekoen unitatetik independizatu nahi duten eta, arrazoi ekonomikoak 

tarteko, ezin duten adingabeen proportzioa 
Eguneratua 

 

Aisia eta astialdia 

 

AZPIESPARRUA 

���� 

 

 

IZEN SINTETIKOA 

���� 

 

Egoera aurreko 

adierazle-sistemaren 

aldean 

���� 

Astialdian zer jarduera egin erabakitzen duten adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Astialdian estresatuta dauden adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Adingabeek eskolako etxeko lanak egiteko ematen dituzten orduen batez 

bestekoa 
Eguneratu gabe 

Astialdian kirola egiten duten adingabeen proportzioa  Eguneratu gabe 

Astialdian erakusketak eta kontzertuak ikustera joaten diren adingabeen 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

Astialdian kulturarekin eta artearekin loturiko jarduerak 

(marraztu/margotu/eskulanak) egin ohi dituzten adingabeen proportzioa  
Eguneratu gabe 

Astialdian kulturarekin eta artearekin loturiko jarduerak (musika jo edo 

konposatu) egin ohi dituzten adingabeen proportzioa  
Eguneratu gabe 

Astialdian libururik inoiz irakurtzen ez duten adingabeen proportzioa  Eguneratu gabe 

Astean gutxienez behin parrandan ibiltzen diren adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Astegunetan edo asteburutan kalean edaten duten adingabeen proportzioa Eguneratua 

Astegunetan egunean 2 orduz edo gehiagoz telebista ikusten duten adingabeen 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

Astegunetan egunean bi orduz edo gehiagoz ordenagailuarekin edo kontsolarekin 

jolasten egoten diren adingabeen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Sare sozialetan sartzeko Internetera konektatzen diren adingabeen proportzioa Berria 

Parte-hartzea 

eta 

gogobetetzea 

Adingabeek astialdiarekin duten gogobetetzea Berria 

Astialdian erakunderen batean kirola egiten duten adingabeen proportzioa, 

astialdian kirola egiten duten adingabeen guztizko biztanleriari dagokionez 
Eguneratu gabe 

Jarduera 

bideratuak 

Astialdian erakunderen batean erakusketak edo kontzertuak (museoak, musika, 

zinema, antzerkia…) ikustera joaten diren adingabeen proportzioa, astialdian 

Eguneratu gabe 
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kultura-jarduerak egiten dituzten adingabeen guztizko biztanleriari dagokionez 

Astialdian kulturarekin eta artearekin loturiko jarduerak 

(marraztu/margotu/eskulanak) erakunderen batean egin ohi dituzten adingabeen 

proportzioa, astialdian kultura-jarduerak egiten dituzten adingabeen guztizko 

biztanleriari dagokionez 

Eguneratu gabe 

Astialdian erakunderen batean musika-jarduerak (musika jo edo konposatu) egin 

ohi dituzten adingabeen proportzioa, astialdian kultura-jarduerak egiten dituzten 

adingabeen guztizko biztanleriari dagokionez 

Eguneratu gabe 

 

Ingurunea eta gizarteratzea 

 

AZPIESPARRUA 

���� 

 

 

IZEN SINTETIKOA 

���� 

 

Egoera aurreko 

adierazle-sistemaren 

aldean 

���� 

Azken urtean senitarteko heldu batekin borrokaldi fisiko bat izan duten 

adingabeen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Azken urtean bikotekidearekin edo adixkidearekin borrokaldi fisikoa izan duten 

adingabeen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Giza hilketagatiko heriotzen prebalentzia adingabeen artean  Eguneratua 

Adingabeek familiatik kanpoko eremuan pairatutako tratu txarren eta sexu-

askatasunaren aurkako delituak 
Eguneratua 

Adingabe arau-hausleak Eguneratu gabe 

Tratu txarrak jaso dituzten haurrak Berria 

Indarkeria 

Telefonora egindako deiengatik edo bidalitako mezuengatik deseroso, 

mehatxaturik edo irainduta sentitu diren adingabeak  
Berria 

Gurasoen kargura bizi diren seme-alabak dituzten eta Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuak inoiz erabili izan dituzten etxekoen unitateen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Gizarte Zerbitzu Espezializatuetara bideratutako adingabeak Eguneratu gabe 

Familia babesteko zerbitzuetako arretaren estaldura-tasa Eguneratu gabe 

Biztanle bakoitzeko batez besteko gastua familiaren babesean Eguneratu gabe 

Familiaren babesean egindako gastua BPGari dagokionez Eguneratu gabe 

Gizartean esku 

hartzea 

Udalek familiaren babesera bideratutako gastu arruntaren finantzaketaren 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

Elkarteren bateko kide diren adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Adingabeen gogobetetze-indizea lagunekiko harremanari dagokionez Eguneratu gabe 

Lagunak nekez egiten dituzten adingabeen proportzioa Eguneratu gabe Sare soziala 

Internet bidez ezagututako baina zuzenean ezagutzen ez duten lagun on bat 

duten adingabeen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Lagunekin astean gutxienez 2 aldiz Internet bidez txateatzen duten adingabeen 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

Telefono mugikorra duten adingabeen proportzioa Eguneratua 

Astean gutxienez 2 aldiz lagunekin “aurrez aurre” hitz egiten duten adingabeen 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

Zerbait gogoko ez dutenean, lagunei esatera ausartzen ez diren adingabeen 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

Gizarte-arazo larriren bat duten adingabeen proportzioa  Eguneratua 

Harremanetarak

o 

Gizarte-gaitzespeneko arazoak dituzten adingabe atzerritarren proportzioa Eguneratua 

Beren burua ateotzat edo agnostikotzat jotzen duten adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren aurka dauden adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Abortu libre eta borondatezkoaren aurka dauden adingabeen proportzioa Eguneratu gabe 

Politikarekin eta erlijioarekin loturiko ideiak indarraren bidez defendatzearen 

aurka dauden adingabeen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Ijito-etniako pertsona bat bizilagun izanez gero gustura egongo ez liratekeen 

adingabeen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Bizilaguna etorkin atzerritar izanez gero gustura egongo ez liratekeen adingabeen 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

Bizilaguna preso ohi izanez gero gustura egongo ez liratekeen adingabeen 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

Bizilagunak droga-mendekoak izanez gero gustura egongo ez liratekeen 

adingabeen proportzioa 
Eguneratu gabe 

Balioak 

Politika interesik ezarekin eta aspertzearekin lotzen duten adingabeen 

proportzioa 
Eguneratu gabe 

Parte hartzea 
Udalak neska eta mutilei, axola zaien gauzentzat, iritzia eskatzen diela adierazten 

duten adingabeen proportzioa 
Berria 
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4. EAE-KO HAURREN ETA NERABEEN ERREALITATEARI BURUZKO 

DATUAK 

 

Jarraian, adierazle bakoitzari buruz 2012ko uztailean dauden daturik eguneratuenak daude 

azalduta, fitxa tekniko eta interpretazio banarekin batera. Orri bakoitza datu/adierazle bati 

dagokio, eta aurreko kapituluan aurkeztutako esparru eta azpiesparruen araberako 

sailkapenari jarraiki antolatu dira. 

188 adierazle aurkezten dira guztira. Informazioa honela egituratuko da: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Adierazlea sailkatzeko baliatzen den tematika orokorra, betiere dokumentua osatzen duten zazpi esparrutan oinarrituta. 

���� Azpiesparrua: Eskaintzen den datu motaren gain gehiago zehaztea ahalbidetzen duen kategoria. 

���� Adierazlearen izena EAErako: Adierazlearen definizio operatiboa. 

���� Iturria: EAErako adierazlearen datua nondik atera den. 

���� 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: EAErako hautatutako adierazleak duen garrantziaren azalpen laburra. 

 

���� Datua EAErako: Dokumentu honen amaiera-datara arte dagoen datu eguneratuena. 

���� Data: Datuari dagokion aldia EAErako. 

���� Ohar argigarriak: EAErako datuaren inguruko informazio esanguratsua. 

���� Beste datu konparatibo batzuk: EAEko datuak beste errealitate batzuekin konparatzea 

ahalbidetzen duen informazioa: estatua, nazioartea, hainbat adin-tarte eta abar. EAEren datua 

konparatzeko baliatzen den adierazlea, datuei berei dagokien esparru zehatza, datu konparatiboen 

data egungoena, datua zer iturri eta estatistika-eragiketatik atera den eta dagozkion ohar 

argigarriak biltzen dituzten datu konparatiboak. 

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

datuaren azalpen laburra. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen kopurua Espainian 
Datua: 8.336.511 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2011 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen kopurua 2007an 
Datua: 319.784 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2007 
Oharrak:  

18 urtetik beherako adingabeen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena, 2011 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2011 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeen 
kuantifikazioak ahalbidetzen du 
aztergaiaren unibertsoa mugatuta 
edukitzea. 
Ohar argigarriak: Datuak 2011ko 
urtarrilaren 1eko esplotazioari dagozkion 
erroldako azken datu argitaratuak dira. 
Datuak 2012ko apirilean hartu dira, baina 
ondorengo arazketak egin zitezkeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Biztanleria 

  344.814 

Adingabeak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEn 18 urtetik beherako 344.814 gazte daude 2011n, 2007an baino 25.000 bat adingabe gehiago, eta 2010ekoak 

baino 5.000 gehiago. Espainian, berriz, 8.336.511 adingabe daude 2011n; horrenbestez, EAEko adingabeak Estatuko 

guztien % 4,14 dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako biztanleriaren %-a biztanleriaren 
guztizkoari dagokionez Espainian 
Datua: % 17,66 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2011 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako biztanleriaren %-a biztanleriaren 
guztizkoari dagokionez 1996an 
Datua: % 17,29 
Data: 1996 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 1996 
Oharrak:  

18 urtetik beherako biztanleriaren %-a biztanleriaren 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena, 2011 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2011 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
honek ahalbidetzen du adingabeek 
biztanleriaren guztizkoaren gain duten 
garrantziaren portzentajeari buruzko 
erreferentzia bat izatea. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Biztanleria 

  % 15,78 

Adingabeen proportzioa biztanleriaren 

guztizkoaren gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n, 18 urtetik beherako adingabeak EAEko biztanleriaren guztizkoaren % 15,78 dira, aurreko urteko maila berean 

ia, baina duela hamarkada batetik gorako aldian kolektibo horrek % 17,29ko garrantzia zuen biztanleriaren 

guztizkoaren gain. Estatuan, adingabeen proportzioa EAEko proportzioa baino handiagoa da, biztanleriaren 

guztizkoaren % 17,66 zehazki. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako neska adingabeen %-a, 
Espainiako 18 urtetik beherako biztanleriaren guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 48,57 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2011 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako neska adingabeen %-a, 2007ko 
18 urtetik beherako biztanleriaren guztizkoari dagokionez 
Datua: % 48,65 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2007 
Oharrak:  

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Biztanleria 

18 urtetik beherako neska adingabeen %a, 18 urtetik 
beherako biztanleriaren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena, 2011 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2011 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Sexuaren 
araberako biztanleriaren banaketari 
buruzko informazioa ematen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  % 48,62 

Emakumezko adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Neska adingabeak, 2011ko datuen arabera, adingabe guztien % 48,62 dira; 2007ko ehuneko bera ia. Sexuaren 

araberako banaketa Estatuan dagoenaren antzekoa da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 3 urteko edo hortik beherako biztanleriaren %-a, 
Espainiako 18 urtetik beherako biztanleriaren guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 23,66 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2011 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 3 urteko edo hortik beherako biztanleriaren %-a, 18 
urtetik beherako 2007ko biztanleriaren guztizkoari dagokionez 
Datua: % 24,92 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2007 
Oharrak:  

3 urteko edo hortik beherako biztanleriaren %-a, 18 
urtetik beherako biztanleriaren guztizkoari 

dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena, 2011 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2011 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
zerbitzu eta prestazio espezifikoen 
erabiltzaile potentzialak kuantifikatzen 
laguntzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Biztanleria 

  % 24,64 

3 urteko edo hortik beherako biztanleriaren 

proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

18 urteko biztanleriaren guztikotik, 3 urteko edo hortik beherako haurren taldea, 2011n, % 24,64 da EAEn, aurreko 

urteko datuaren oso antzeko datua (% 24,76), berdin 2007koarekin (% 24,92). Gaur egun, Espainian adin-tarte honek 

adingabeen guztien artean duen pisua puntu bat eskas txikiagoa da, % 23,66 alegia. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urtetik beherako biztanleriaren %-a, Espainiako 
guztizko biztanleria aktiboari dagokionez (15-64 urte) 
Datua: % 21,86 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urtetik beherako biztanleriaren %-a, Europako 
guztizko biztanleria aktiboari dagokionez (15-64 urte) 
Datua: % 23,25 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak. 
Europako datuak. 
Oharrak:  

15 urtetik beherako biztanleriaren %-a, guztizko 
biztanleria aktiboari dagokionez (15-64 urte) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
adierazle demografikoak. 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2011 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko 
adierazlea da demografiaren eremuan 
eta agerian jartzen du gizarte jakin 
batean gurasoen kargura dagoen 
biztanleriaren zati baten eta biztanleria 
aktiboaren artean dagoen harremana. 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Biztanleria 

  % 20,11 

Gazteen mendetasun-indizea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011an, EAEko gazteen mendetasun-indizea, hau da, 15 urtetik beherako biztanleriaren ehunekoa guztizko 

biztanleria aktiboari dagokionez (15-64 urteko biztanleria) % 20,11 da, 2010ekoaren oso antzekoa (% 20,85) da. 

Espainiako eta Europako indizeak handiagoak dira, aldea ia 2 puntukoa baita Espainiarekiko –2 puntu murriztu da 

2010ekoaren aldean– eta 3 puntukoa Europarekiko. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabe atzerritarren %-a, 
(nazionalitatearen arabera) Espainiako 18 urtetik beherako 
adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 12,07 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2011 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 20 urtetik beherako adingabe atzerritarren %-a 
(nazionalitatearen arabera) 20 urtetik beherako 2007ko 
adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 5,51 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2007 
Oharrak: EAEko atzerritarrei buruz dauden datuak 0-19 urteko 
adin-tarteari buruzkoak dira. 

18 urtetik beherako adingabeen %-a 
(nazionalitatearen arabera) 18 urtetik beherako 

adingabeen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena, 2011 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2011 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker integrazioarekin lotutako neurriak 
eta jardunak aurreikus daitezke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Biztanleria 

 % 7,40 

Adingabe atzerritarren proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Adingabe atzerritarren ehunekoa adingabeen guztizkoaren gain igo egin da azken urte hauetan, 2007an % 5,51 

izatetik 2011n % 7,40 izatera igaro baita (2010eko datu bera). Hala eta guztiz ere, Espainian ikusten den adingabe 

atzerritarren % 12ko zifra baino bost puntu inguru beherago dago EAE. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Europako Erkidegotik kanpoko 20 urtetik beherako 
adingabeen %-a, Espainiako 18 urtetik beherako adingabe 
atzerritarren guztizkoari dagokionez 
Datua: % 66,70 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2011 
Oharrak: Informazioa EAEko informazioarekin alderatu ahal 
izateko, adin-tartea 0-19 urteko biztanleria da. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Europako Erkidegotik kanpoko 20 urtetik beherako 
adingabeen %-a, 2007ko 18 urtetik beherako adingabe 
atzerritarren guztizkoari dagokionez 
Datua: % 79,10 
Data: 2007 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren berrikuspena, 2007 
Oharrak: EAEko atzerritarrei buruz dauden datuak 0-19 urteko 
adin-tarteari buruzkoak dira. 

Europako Erkidegotik kanpoko 20 urtetik beherako 
adingabeen %a, Espainiako 18 urtetik beherako 

adingabe atzerritarren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Udal-erroldaren 
berrikuspena, 2011 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2010 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
jatorrizko herrialdea EBkoa ez den eta, 
hortaz, Erkidegoko araudi bidez arautzen 
ez den herrialdea duen biztanleriaren 
garrantzi erlatiboa zehazten du . 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Biztanleria 

  % 79,18 

Europako Erkidegotik kanpoko adingabeen 
proportzioa adingabe atzerritarren guztizkoaren 
gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Europako Erkidegotik kanpoko adingabeen garrantzia EAEko adingabe atzerritarren guztizkoaren gain ia ez da aldatu 

2007tik aurrera. Izan ere, 2011n, 10 adingabe atzerritarren ia 8 Europako Erkidegotik kanpoko herrialderen batekoak 

dira. Estatuko datuak aztertzen baditugu, ikus dezakegu alde txiki bat dagoela, kolektibo horren garrantzia adingabe 

atzerritarren guztizkoaren garrantzia % 66,70 baita. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua Espainiako 1.000 biztanleko 
Datua: ‰ 10,53 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua Europako 1.000 biztanleko 
Datua: ‰ 10,7 
Data: 2009 
Iturria: EIN. Eurostat 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak. 
Europako datuak. 
Oharrak: Europako datuak 27ko Europari buruzkoak dira. 

Jaiotza kopurua 1.000 biztanleko 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
adierazle demografikoak. 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=12&t
ype=db&divi=IDB&idtab=2&L=0 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko 
adierazlea da demografiaren eremuan, 
jaiotza kopuruari buruzko erreferentzia 
ematen duena biztanleria kopuruari 
dagokionez. Hau da, une jakin batean 
biztanleria jakin baten ugalketaren 
oparotasuna adierazten duen neurria da. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Jaiotzak eta ugalkortasuna 

  ‰ 9,90 

Jaiotza-tasa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko jaiotza-tasa Espainiakoa eta Europakoa baino pixka bat txikiagoa da; azken horietan 10,5 eta 10,7 jaiotza 

daude 1.000 biztanleko, hurrenez hurren. EAEn 1.000 biztanleko 9,91 jaiotza egon dira 2010ean, 2009ko tasa bera. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Emakume atzerritarren jaiotzen %-a Espainiako 
jaiotzen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 20,55 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren Mugimendu Naturalak. 
2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Emakume atzerritarren jaiotzen %-a 2000ko jaiotzen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 2,80 
Data: 2000 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren Mugimendu Naturalak. 
2000 
Oharrak:  

Emakume atzerritarren jaiotzen %-a jaiotzen 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren 
Mugimendu Naturalak. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/e301/nacim/a2010/&file=p
caxis 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
atzerritarrek jaiotza-tasan duten 
intzidentziari buruzko informazioa 
ematen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Jaiotzak eta ugalkortasuna 

 % 14,13 

Ama atzerritarren jaiotzen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean EAEn erregistratu ziren guztizko jaiotzetatik % 14,13 ama atzerritarren jaiotzak izan ziren. Ehunekoa 

Espainiako batez bestekotik behera dago; izan ere, Espainian 10 jaiotzatatik 2 ama atzerritarren jaiotzak dira. 200. 

urtekoen aldean nabarmen handitu dira ama atzerritarren jaiotzak, orduan % 2,80 baitziren, baina 2009koarekiko 

apur bat murriztu dira (% 15,25). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainiako seme-alaben batez besteko kopurua 
adin emankorrean dagoen (15-49 urte) emakume bakoitzeko 
Datua: 1,38 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 1994ko seme-alaben batez besteko kopurua adin 
emankorrean dagoen (15-49 urte) emakume bakoitzeko 
Datua: 0,91 
Data: 1994 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 

Seme-alaben batez besteko kopurua adin 
emankorrean dagoen (15-49 urte) emakume 

bakoitzeko 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
adierazle demografikoak. 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=12&t
ype=db&divi=IDB&idtab=11&L=0 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Emakume 
batek bere bizitzan izango lituzkeen 
bizirik jaiotako seme-alaben batez 
besteko kopuruari egiten dio 
erreferentzia, baldin eta emakumearen 
urte emankorrak urte jakin bateko 
adinaren araberako ugalkortasun-
tasetara egokituko balira. Beraz, 
fikziozko belaunaldi baten guztizko 
ugalkortasuna da. Adierazle hau 
ordezkapeneko ugalkortasun-maila 
adierazteko ere erabiltzen da. Herrialde 
garatuenetan, emakume bakoitzeko 2,1 
seme-alaben proportzioa ordezkapeneko 
mailatzat hartzen da.  
 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Jaiotzak eta ugalkortasuna 

1,36 

Egoeraren araberako ugalkortasun-adierazlea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko ugalkortasuneko koiuntura-adierazlea, hots, adin emankorrean (15-49 urte) dagoen emakume bakoitzeko 

seme-alaben batez besteko kopurua 1,36 da 2010ean; datu hori Estatukoaren antzekoa da (1,38) eta duela 15 

urtekoa baino askoz ere handiagoa, garai hartan emakume bakoitzeko seme-alaba kopurua ez baitzen batera iristen 

(ugalkortasun-tasa etorkin kopurua igotzearekin batera igo da), baina ordezkapen mailatik behera dago oraindik. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua 15-49 urteko Espainiako 1.000 
emakumeko 
Datua: ‰ 42,64 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua 15-49 urteko 1994ko 1.000 
emakumeko 
Datua: ‰ 27,29 
Data: 1994 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 

Jaiotza kopurura 15-49 urteko 1.000 emakumeko 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
adierazle demografikoak. 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=12&t
ype=db&divi=IDB&idtab=27 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu hori 
jaiotza-tasa baino zehatzagoa da 
herrialdeen arteko erkaketak ezartzeko, 
biztanleriaren egitura sexuaren eta 
adinaren arabera hartzen baita kontuan, 
eta sexuak eta adinak nabarmen 
eragiten baitute. 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Jaiotzak eta ugalkortasuna 
 

‰ 42,69 

Ugalkortasun-tasa orokorra 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Ugalkortasun-tasa globalak adierazten du EAEn, 2010ean, 15-49 urteko 1.000 emakumeko 42 jaiotza inguru gertatu 

direla (gauza bera gertatzen zen 2009an), Espainiako tasaren berdina eta duela 15 urte izandako jaiotza kopurua 

baino askoz ere handiagoa (27 jaiotza 15-49 urteko 1.000 emakumeko). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua Espainiako 15 urteko edo hortik 
beherako 1.000 neskako 
Datua: ‰ 2,49Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua Espainiako 15 urteko edo hortik 
beherako 1.000 neskako  1994an 
Datua: ‰ 0,60 
Data: 1994 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 

Jaiotza kopurua Espainiako 15 urteko edo hortik 
beherako 1.000 neskako  

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
adierazle demografikoak. 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=12&t
ype=db&divi=IDB&idtab=7&L=0 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker 18 urtetik beherako neskak une 
eta leku jakin batean ama izateko duten 
probabilitatea ikus daiteke. 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Jaiotzak eta ugalkortasuna 

  ‰ 1,36 

18 urtetik beherakoen ugalkortasun-tasa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera, 16 urtetik beherako 1000 neskako 1,36 jaiotza gertatzen dira EAEn (adingabeen 

ugalkortasun-tasa); Espainian, berriz, balio hori are handiagoa da, 2,49 jaiotza izaten baitira 1.000 adingabeko. Datu 

hori duela 15 urte baino pixka bat handiagoa da, orduan jaiotza bat baino ez baitzen izaten 1000 neska adingabeko; 

halere, ia puntu bat murriztu da 2008ko datuekin alderatuta (% 2,24). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua Espainiako 15 urteko edo hortik 
beherako 1.000 neska atzerritarreko 
Datua: 6,48‰ 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Jaiotza kopurua 15 urteko edo hortik beherako 
1.000 neska atzerritarreko 2009an 
Datua: 13,28‰ 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 

Jaiotza kopurua 15 urteko edo hortik beherako 1.000 
neska atzerritarreko 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
adierazle demografikoak. 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=12&t
ype=db&divi=IDB&idtab=7&L=0 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker 18 urtetik beherako neskak une 
eta leku jakin batean ama izateko duten 
probabilitatea ikus daiteke. 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Jaiotzak eta ugalkortasuna 

  ‰ 6,02 

18 urtetik beherako atzerritarren ugalkortasun-

tasa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean, 16 urtetik beherako 1000 neska atzerritarreko 6 jaiotza izaten dira. Datu hori 16 urtetik beherako nesken 

ugalkortasun-tasa orokorra baino nabarmen handiagoa da (1,36 jaiotza 15 urteko edo hortik beherako 1.000 neska 

bakoitzeko). EAEko adingabe atzerritarren ugalkortasun-tasa Estatukoaren antzekoa da (6,48) baina murriztu da 

aurreko urteetan izandakoaren aldean; izan ere, 2009an, adibidez, 13,28 zen. 

 

 



25 

 

 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Urte batetik beherako haurren heriotza kopurua 
Espainian bizirik jaiotako 1.000 haurreko 
Datua: 3,15‰ 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak 
Oharrak: Datuak biztanleriaren mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Urte batetik beherako haurren heriotza kopurua 
Europan bizirik jaiotako 1.000 haurreko 
Datua: ‰ 4,7 
Data: 2006 
Iturria: EIN. Eurostat 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko Adierazle Demografikoak. 
Europako datuak. 
Oharrak: Europako datuak 27ko Europari buruzkoak dira. 

Urte batetik beherako haurren heriotza kopurua 
bizirik jaiotako 1.000 haurreko 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Oinarrizko 
adierazle demografikoak. 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?divi=IDB
&his=0&type=db&L=0 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Haurren 
heriotzaren adierazlea ezartzeko lehen 
urtea hartzen da kontuan lehen urtea 
delako kritikoena gizakiaren 
biziraupenean. Adierazle hori pobrezia-
mailarekin eta doako osasunaren 
kalitate-mailarekin zuzenean lotuta dago 
(zenbat eta pobrezia handiagoa edo 
osasun-kalitate txikiagoa izan orduan eta 
handiagoa izango da haurren 
hilkortasun-indizea), eta maila horiek 
jaistea Nazio Batuen Milurtekoaren 8 
Helburuetako bat da. 
Ohar argigarriak: Datuak biztanleriaren 
mugimendu naturalen bitartez 
kalkulatzen dira. 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Heriotzak 

  ‰ 2,60 

Haurren heriotza-tasa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera, EAEko haurren heriotza-tasa Europako eta Espainiako tasak baino txikiagoa da, EAEn 

bizirik jaiotako 1.000 haurreko urte batetik beherako haurren 2,60 heriotza baitaude; Espainian eta Europan, aldiz, 

tasak honako hauek dira: ‰ 3,15 eta ‰ 4,7, hurrenez hurren. 2008koarekin alderatuta, pixka bat murriztu da (‰ 

2,91). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen heriotza kopurua, 
Espainiako 18 urtetik beherako adingabeen guztizkoari 
dagokionez 1.000 adingabeko 
Datua: ‰ 0,31 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren Mugimendu Naturalak 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen heriotza kopurua, 
1996ko 18 urtetik beherako adingabeen guztizkoari dagokionez 
1.000 adingabeko 
Datua: ‰ 0,50 
Data: 1996 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren Mugimendu Naturalak 
Oharrak:  

18 urtetik beherako adingabeen heriotzen ‰, 18 
urtetik beherako adingabeen guztizkoari dagokionez 

1.000 adingabeko 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren 
Mugimendu Naturalak 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/e301/defun/a2010/&file=pc
axis 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Estatistika-
parametro horien bitartez gizabanakoen 
eta komunitateen osasun-egoera modu 
objektiboan jakin daiteke, osasun-
laguntzari buruzko politikak eta 
programak modu egokian planifikatu eta 
kudeatu ahal izateko. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Heriotzak 

  ‰ 0,29 

Adingabeen heriotza-tasa espezifikoa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Adingabeen heriotza-tasa espezifikoa ‰ 0,29 da EAEn, Espainiako tasaren oso antzekoa, 18 urtetik beherako 

adingabeen heriotza-tasa 18 urtetik beherako 1.000 adingabeko ‰ 0,31 baita Espainian, eta duela hamarkada bat 

baino zertxobait txikiagoa. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Gutxienez ezkonberrietako bat 18 urtetik beherakoa 
zen Espainiako ezkontza kopurua 
Datua: 126 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren Mugimendu Naturalak 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Emaztea gutxienez 18 urtetik beherakoa zen 
ezkontza kopurua 
Datua: 2 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren Mugimendu Naturalak 
Oharrak:  

Gutxienez ezkonberrietako bat 18 urtetik beherakoa 
zen Espainiako ezkontza kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren 
Mugimendu Naturalak 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/e301/matri/a2010/&file=pc
axis 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
honen jarraipena garrantzitsua da; izan 
ere, Haurren Eskubideen Komiteak 
(Nazio batuek babestutako aditu 
independenteen organoa) kezka agertu 
du  baimen judizialaz ezkontzeko 14 urte 
edukitzea aski delako, eta gomendatzen 
du adin hori 16 urtera gutxienez igotzea, 
bai eta salbuespenezko kasuetan baino 
ez baimentzea ere. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

Ezkontzak 

2 

Ezkontzak adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Haurren Eskubideen Komiteak kezka agertu du baimen judizialaz ezkontzeko 14 urte edukitzea aski delako, eta 

Espainiari gomendatzen dio adin hori 16 urtera gutxienez igotzea, bai eta salbuespenezko kasuetan baino ez 

baimentzea ere. 2010ean EAEko bi ezkontzatan ezkontideetako bat gutxienez 18 urtetik beherakoa zen, eta bietan 

emaztea zen adingabea. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 13 urtetik beherako adingabeak dituzten etxekoen 
unitateen %-a, etxekoen unitateen guztizkoaren gain 
Datua: % 24,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: Datuak etxekoen unitateei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 13 urtetik beherako adingabeak dituzten etxekoen 
unitateen %-a, 2004ko etxekoen unitateen guztizkoaren gain 
Datua: % 20,60 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: Datuak etxekoen unitateei buruzkoak dira. Datuen 
haztapenak direla eta, 2004ko ehunekoa pixka bat aldatu da 
aurreko adierazle-sisteman emandako informazioaren aldean. 

13 urtetik beherako seme-alabak dituzten 
etxekoen unitateen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeak 
euren kargura dituzten familien kopurua 
kuantifikatzen duen adierazlea 
garrantzitsua da familia horietara 
bideratutako prestazioak 
aurreikusterakoan. 
Ohar argigarriak: Datuak etxekoen 
unitateei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familia mota 

197.743 

13 urtetik beherako seme-alabak euren kargura 
dituzten familiak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEn 13 urtetik beherako seme-alabak dituzten 197.743 etxekoen unitate daude 2008an; alegia, EAEko etxeko 

unitate guztien % 24,90, 2004an izandako kopurua baino 5 puntu gehiago. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 3 urtetik beherako adingabeak dituzten etxekoen 
unitateen %-a, etxekoen unitateen guztizkoaren gain 
Datua: % 7,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: Datuak etxekoen unitateei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2004an 3 urtetik beherako adingabeak dituzten 
etxekoen unitateen %-a, etxekoen unitateen guztizkoaren gain 
Datua: % 6,30 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2004 
Oharrak:  

3 urtetik beherako seme-alabak dituzten 
etxekoen unitateen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeak 
euren kargura dituzten familien kopurua 
kuantifikatzen duen adierazlea 
garrantzitsua da familia horietara 
bideratutako prestazioak 
aurreikusterakoan. 
Ohar argigarriak: Datuak etxekoen 
unitateei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familia mota 

62.756 

3 urtetik beherako haurrak euren kargura 
dituzten familiak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko 62.756 etxekoen unitatetan 3 urteko edo hortik beherako haurrak daude, hau da, etxekoen unitateen 

guztizkoaren % 8 inguru 2008an. Ehuneko hori % 6,3 zen 2004an. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabak euren kargura dituzten guraso 
bakarreko familien %-a, guraso bakarreko etxekoen unitateen 
guztizkoaren gain 
Datua: 40% 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: Datuak seme-alabak euren kargura dituzten guraso 
bakarreko familiei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabak euren kargura dituzten guraso 
bakarreko familien %-a, etxekoen unitateen guztizkoaren gain 
Datua: 3,30% 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: Datuak seme-alabak euren kargura dituzten guraso 
bakarreko familiei buruzkoak dira. 

18 urtetik beherako seme-alabak euren kargura 
dituzten guraso bakarreko familien kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Guraso bakar 
batez eta horren kargura dauden seme-
alabez osatutako familia kopurua 
kuantifikatzea garrantzitsua da familia 
mota horretara (bazterkeria-arriskuko 
indize handienak dituzten familiak) 
bideratutako ekintzak eta neurriak 
aurreikusterakoan 
Ohar argigarriak: Seme-alabak euren 
kargura dituzten guraso bakarreko 
familiei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familia mota 

26.246 

Adingabeak euren kargura dituzten guraso 
bakarreko familiak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008an, EAEn, seme-alabak euren kargura dituzten guraso bakarreko 26.246 familia zeuden, hots, guraso bakarreko 

etxekoen unitateen % 40 eta EAEko etxekoen unitateen % 3. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Guraso bakarreko familietan bizi diren 16 urtetik 
beherako biztanleriaren %-a, 16 urtetik beherako biztanleriaren 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 6 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Guraso bakarreko familietan bizi diren 18 urtetik 
beherako biztanleriaren %-a, 16 urtetik beherako biztanleriaren 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 6 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2004 
Oharrak: Datuak 16 urtetik beherako biztanleriari buruzkoak dira. 

Guraso bakarreko familietan bizi diren 16 
urtetik beherako adingabeen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Guraso 
bakarreko familietan bizi diren 
adingabeen kopurua kuantifikatzen duen 
adierazlea garrantzitsua da adingabe 
horietara bideratutako ekintzak eta 
neurriak ikusterakoan. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familia mota 

17.513 

Guraso bakarreko familietan bizi diren 
adingabeak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera, 16 urtetik beherako 17.500 adingabe baino gehiago guraso bakarreko etxekoen unitateetan 

bizi zen. Horrek esan nahi du adin horretako adingabeen % 6 dagoela egoera horretan, 2004ko datuaren berdina. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 1 eta 14 urte bitarteko adingabeak etxean zaintzeari 
egun bakoitzean eskaintzen zaion batez besteko denbora parte-
hartzaile bakoitzeko (orduak:minutuak) 2003an 
Datua: 1,09 (orduak:minutuak) 
Data: 2003 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Denbora Aurrekontuen Inkesta. 2003 
Oharrak: 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. Parte-hartzaileei buruz hitz egiten denean jarduera hori 
egiten duten pertsonak soilik hartzen dira kontuan, ez, ordea, 
jarduera hori egiten dutenen eta egiten ez dutenen arteko batez 
bestekoa. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 1 eta 14 urte bitarteko adingabeak etxean zaintzeari 
emakumeek egun bakoitzean eskaintzen dioten batez besteko 
denbora parte-hartzaile bakoitzeko (orduak:minutuak) 
Datua: 1,25 (orduak:minutuak) 
Data: 2008 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Denbora Aurrekontuen Inkesta. 2008 
Oharrak: Datuek 1-14 urteko adingabeen zaintza hartzen dute 
kontuan, eta, beraz, jaioberrien zaintza ez da barnean hartzen. 
Jaioberriak zaintzera bideratutako denbora inkesta honek modu 
independentean ematen duen datua da. 

1 eta 14 urte bitarteko adingabeak etxean 
zaintzeari egun bakoitzean eskaintzen zaion 
batez besteko denbora parte-hartzaile 
bakoitzeko (orduak:minutuak) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Denbora 
Aurrekontuen Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/elementos/ele000040
0/ti_Batez_besteko_gizarte-
denbora_parte_hartzailearen_eta_tasare
n_etxeko_pertsonen_zainketa-
motaren_asteko_egunaren_eta_lurralde
_historikoaren_arabera_hhmm_2008/tbl0
000455_e.html#axzz24jK7LVjN 
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. 
Parte-hartzaileei buruz hitz egiten 
denean jarduera hori egiten duten 

FFAAMMIILLIIAA  

Adingabeak zaintzea 

1,17 
(hh:mm) 

Adingabeak zaintzeari etxean eskainitako 
denbora 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera 1-14 urteko adingabeak etxean zaintzen dituzten pertsonek egun bakoitzean ordu bat eta 17 

minutu ematen dituzte jarduera horretan, 2003an baino ia 10 minutu gehiago. Datuen arabera aldeak daude 

emakumeen eta gizonen dedikazioaren artean, emakumeek ordu bat eta 25 minutu eskaintzen baitiote batez beste 

adingabeen zaintzari; gizonek, aldiz, batez beste 20 minutu gutxiago eskaintzen diote. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko lanaldi-
murrizketa eskatu duten eta diru-laguntza lortu duten gizonak (%) 
eskabide guztien gain 
Datua: % 3,78 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: esanbidezko eskaera 
Oharrak: 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. 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz 
lagundutako lanaldi-murrizketei buruzko espedienteen kopurua 
Datua: 38.131 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: 2009ko Jarduera Memoria 
Oharrak: 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. 2009ko 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 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-home/eu/ 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Adingabeak zaintzea 

31.469 

8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz 
lagundutako lanaldi-murrizketei buruzko 
espedienteen kopurua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n guztira 31.469 espediente diruz lagundu dira lanaldia 8 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko murrizteko 

(2009an baino 7.000 espediente inguru gehiago). Lanaldia murriztea eskatu duten eta diru-laguntza jaso dutenen 

gizonen ehunekoa % 3,78 da emandako diru-laguntzen guztizkotik. 2008arekin alderatuta, diruz lagundutako 

espedienteak igo dira (halere, konparazio hori kontu handiz hartu behar dugu ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 

ondoriozko eskaera-prozeduretan izandako aldaketak direla eta). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko 
eszedentzia eskatu duten eta diru-laguntza lortu duten gizonak 
(%) eskabide guztien gain 
Datua: % 1,89 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: esanbidezko eskaera 
Oharrak: 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. 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko 
eskatutako eszedentziei buruzko diruz lagundutako espedienteen 
kopurua 
Datua: 7.669 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: 2009ko jarduera-memoria 
Oharrak: 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. 2009ko 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 
eskatutako eszedentziei buruzko diruz 
lagundutako espedienteen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-home/eu/ 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Adingabeak zaintzea 

4.431 

3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko diruz 

lagundutako eszedentzia-espedienteen kopurua 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko 4.431 eszedentzia-espediente lagundu dira diruz, 2009an baino 

gutxiago (halere, konparazio hori kontu handiz hartu behar dugu ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren ondorioz 

eskabide-prozeduretan izandako aldaketak direla eta). Diru-laguntza jaso duten gizonak diruz lagundutako pertsona 

guztien % 2 baino gutxiago dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
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 (orduak: minutuak) 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2004 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
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 
Oharrak:  

13 urtetik beherako haurrak dauzkaten eta 
horiek zaintzeko normalean aitona-
amonengana jotzen duten etxekoen unitateen 
%-a, 13 urtetik beherako haurrak dituzten 

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/r4
5-
docuinfo/eu/contenidos/informe_estudio/
encuesta_hogares_2004/es_def/encuest
a_hogares.html 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
honek ahalbidetzen du uztartzeko 
laguntzei dagokienez familiek duten 
premiari buruzko erreferentzia bat 
lortzea. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Adingabeak zaintzea 

% 19,40 

13 urtetik beherako haurrak dauzkaten eta 
horiek zaintzeko aitona-amonengana jotzen 
duten etxekoen unitateen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2004ko Etxekoen unitateen inkestaren datuen arabera, 13 urtetik beherako biztanleak dituzten 10 etxekoen 

unitateetatik bitan aitona-amonengana jotzen dute seme-alabak zaintzeko. Noizean behin aitona-amonengana jotzen 

dutenen ehunekoa gehituz gero, etxeko unitateen % 37k behar dute era horretako laguntza adingabeak zaintzeko. 

Bilobak zaintzeari normalean eskaintzen dioten batez besteko denbora ia 4 ordu eta erdi da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
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 (orduak: minutuak) 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2004 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
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 
Oharrak:  

13 urtetik beherako haurrak dauzkaten eta 
horiek zaintzeko etxeko zerbitzura jotzen duten 
etxekoen unitateen %-a, 13 urtetik beherako 
haurrak dauzkaten etxekoen unitateen 

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/r4
5-
docuinfo/eu/contenidos/informe_estudio/
encuesta_hogares_2004/es_def/encuest
a_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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Adingabeak zaintzea 

% 12,10 

13 urtetik beherako haurrak dauzkaten eta 
horiek zaintzeko etxeko zerbitzura jotzen duten 
etxekoen unitateen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2004ko Etxekoen unitateen inkestaren datuen arabera, 13 urtetik beherako adingabeak kargura dituzten EAEko 

etxekoen unitateen % 12k etxeko zerbitzura jotzen dute horiek zaintzeko. Zerbitzu hori, batez beste, ia bost orduz 

erabiltzen dute eguneko, eta hilean 400 euro inguruko kostua dakarkie batez beste. 

 

 



37 

 

 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabekin arazoak dauzkaten etxekoen 
unitateen %-a, 2004ko etxekoen unitateen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 24,90 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2004 
Oharrak: Dagoen informazioa, orokorrean, seme-alabei 
buruzkoa da, seme-alaba horien adina edozein izanik ere. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako seme-alabekin arazo larriak 
dauzkaten etxekoen unitateen %-a, etxekoen unitateen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 18,80 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak:  

Seme-alabekin arazoak dauzkaten etxekoen 
unitateen %-a, etxekoen unitateen guztizkoari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
seme-alabekin lotutako arazoek 
familietan duten garrantziari buruzko 
erreferentzia ematen du. 
Ohar argigarriak: Dagoen informazioa, 
orokorrean, seme-alabei buruzkoa da, 
seme-alaba horien adina edozein izanik 
ere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familiarekiko harremana 

% 25,80 

Seme-alabekin lotutako arazoak dauzkaten 
etxekoen unitateak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera EAEko etxekoen unitateen % 25ek seme-alabekin loturiko arazoak dituztela diote, eta % 18k 

arazo larriak dituztela adierazten dute. Datu hauek eta 2004koak oso antzekoak dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainiako 18 urtetik beherako adingabeek beren 
familiarekin dauzkaten harremanekiko gogobetetzea balioestea 
1etik 10era bitarteko eskalan 
Datua: 8,39 (batez beste) 
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 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako neska adingabeek beren 
familiarekin dauzkaten harremanekiko gogobetetzea balioestea 
1etik 10era bitarteko eskalan 
Datua: 8,35 (batez beste) 
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 
Oharrak:  

11-17 urteko adingabeek beren familiarekin 
dauzkaten harremanekiko gogobetetzea 
balioestea 1etik 10era bitarteko eskalan 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo6_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna:lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familiarekiko harremana 

8,43 
(batez 
beste) 

Adingabeek beren familiarekin dauzkaten 
harremanekiko gogobetetze-maila 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera, EAEko 11-17 urteko gazteak pozik samar daude beren familia-harremanekin, 8.43 puntuko 

nota ematen diete 10en gain, baina nesken kasuan gogobetetze maila mutilena baino zertxobait txikiagoa da. 

Estatuko datuei dagokienez, ia ez dago alderik (nahiz eta estatuko batez bestekoa 8,39tik zertxobait beherago 

dagoen). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familian gutxienez astean behin solasean aritzen 
diren 11 eta 17 urte bitarteko adingabeen proportzioa (%), 
Espainiako 11 eta 17 urte bitarteko 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 
Oharrak: Datuak 11-17 urteko gazteei buruzkoak dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familian gutxienez astean behin solasean aritzen 
diren 11 eta 17 urte bitarteko adingabeen proportzioa (%), 11 eta 
17 urte bitarteko 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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Familian gutxienez astean behin solasean 
aritzen diren 11 eta 17 urte bitarteko 
adingabeen proportzioa (%), 11 eta 17 urte 
bitarteko adingabeen guztizko kopuruarekiko 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo6_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familiarekiko harremana 

% 62 

Familian solasean aritzen diren adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

11-17 urteko EAEko adingabeen % 62k esan du gutxienez astean behin aritzen dela solasean familian, 2006ko datuen 

arabera; horrek esan nahi du kolektiboaren gutxi gorabehera heren batek maiztasun gutxiagoz izaten dituela mota 

horretako elkarrizketak. Datuen arabera, mutilak neskak baino gutxiagotan aritzen dira solasean familian. Estatuan, 

adingabeen % 64k esan du gutxienez astean behin aritzen dela solasean familian. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familiarekin etxean gutxienez astean behin jolasean 
aritzen diren Espainiako 11 eta 17 urte bitarteko adingabeen %-
a, 11 eta 17 urte bitarteko adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 36,50 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familiarekin etxean gutxienez astean behin jolasean 
aritzen diren 11 eta 17 urte bitarteko mutilen %-a, 11 eta 17 urte 
bitarteko adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 38,20 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Familiarekin etxean gutxienez astean behin 
jolasean aritzen diren 11 eta 17 urte bitarteko 
mutilen %-a, 11 eta 17 urte bitarteko 
adingabeen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo6_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familiarekiko harremana 

% 36,60 

Familiarekin etxean jolasean aritzen diren 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEn zein Estatuan, familiarekin gutxienez astean behin jolasean aritzen diren 11-17 urteko adingabeen ehunekoak 

ozta-ozta gainditzen du % 36ko zifra 2006an. Familiarekin etxean jolasean aritzen diren mutilen ehunekoa neskena 

baino zertxobait handiagoa da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Benetan kezka eragiten dieten gauzei buruz 
amarekin hitz egitea zaila edo oso zaila egiten zaien 11-17 
urteko adingabeen %-a, 11-17 urteko adingabeen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 14,70 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Benetan kezka eragiten dieten gauzei buruz 
aitarekin hitz egitea zaila edo oso zaila egiten zaien 11-17 urteko 
nesken %-a, 11-17 urteko adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 40,90 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Benetan kezka eragiten dieten gauzei buruz 
aitarekin hitz egitea zaila edo oso zaila egiten 
zaien 11-17 urteko biztanleen %-a, 11-17 urteko 
adingabeen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo6_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familiarekiko harremana 

% 32,80 

Kezka eragiten dieten gauzei buruz aitarekin 
hitz egiteko zailtasunak dituzten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuei jarraiki, EAEko adingabeentzat errazagoa da amarekin hitz egitea aitarekin hitz egitea baino. 11-17 

urteko EAEko neska-mutilen % 32k esan du arazoak dituela kezka eragiten dien gauzei buruz bere aitarekin hitz 

egiteko; aitzitik, zailtasun hori % 14ra jaisten da amarekin hitz egiten dutenean. Dirudienez, neskek dute zailtasun 

handiena aitarekin hitz egiterakoan, 10 neskatatik 4k adierazi baitu zaila egiten zaiola kezka eragiten dion gauzei 

buruz hitz egitea. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Aitaren eta amaren arteko harremanak hobera egin 
behar duela edo erabat aldatu behar duela uste duten 11-17 
urteko adingabeen %-a, 11-17 urteko Espainiako adingabeen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 8,70 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Aitaren eta amaren arteko harremanak hobera egin 
behar duela edo erabat aldatu behar duela uste duten 11-17 
urteko mutilen %-a, 11-17 urteko Espainiako adingabeen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 12,60 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Aitaren eta amaren arteko harremanak hobera 
egin behar duela edo erabat aldatu behar duela 
uste duten 11-17 urtekoen %-a, 11-17 urteko 
Espainiako adingabeen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo6_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familiarekiko harremana 

% 10,30 

Aitaren eta amaren arteko harremanak hobera 
egin behar duela edo erabat aldatu behar duela 
uste duten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuak ikusita, EAEko 11-17 urteko hamar adingabetatik batek (gutxi gorabehera) uste du bere gurasoen 

arteko harremanak hobera egin behar duela edo erabat aldatu behar duela, eta kasu honetan mutilak zertxobait 

kritikoagoak dira (% 12). Estatuan, adingabeen % 8k uste du aitaren eta amaren arteko harremanak hobera egin 

behar duela edo erabat aldatu behar duela. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Gurasoek (edo zaintzen dituztenek) ondo tratatzen 
dituztela adierazten duten 11-14 urteko adingabeen ehunekoa, 
Espainiako 11-14 urteko adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 98,00 
Data: 2011 
Iturria: Unicef 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak: Datuak gurasoek (edo zaintzen dituztenek) ondo 
tratatzen dituztela dioen baieztapenarekin oso ados edo ados 
dauden adingabeen ehunekoari dagozkio. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Gurasoek (edo zaintzen dituztenek) ondo tratatzen 
dituztela adierazten duten 11-14 urteko nesken %-a, Espainiako 
11-14 urteko adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 100,00 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak: Datuak gurasoek (edo zaintzen dituztenek) ondo 
tratatzen dituztela dioen baieztapenarekin oso ados edo ados 
dauden adingabeen ehunekoari dagozkio. 

Gurasoek (edo zaintzen dituztenek) ondo 
tratatzen dituztela adierazten duten 11-14 
urteko adingabeen %-a, 11-14 urteko 
adingabeen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y 
bienestar infantil subjetivo en España 
¿Qué afecta al bienestar de niños y 
niñas españoles de 1º de ESO? 
(Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio 
DBHko 1. mailako ume espainiarren 
ongizateari?) 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana Aldizkakotasuna: 

0> 

Adierazlearen garrantzia: Azterlan 
honek gehienbat ISCWeB (Umeen 
ongizateari buruzko nazioarteko inkesta 
(ISCWeB). International Survey of 
Children’s Well-Being) izenekorako 
hartutako galderak hartzen ditu; 
horrenbestez garrantzitsua da 
konparazioak egiteko. 
Ohar argigarriak: Datuak gurasoek (edo 
zaintzen dituztenek) ondo tratatzen 
dituztelako baieztapenarekin oso ados 
edo ados dauden adingabeen 
ehunekoari dagozkio. 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Familiarekiko harremana 

% 99,70 

Gurasoek (edo zaintzen dituzten pertsonek) 
ongi tratatzen dituztela adierazten duten 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

11-14 urteko adingabe gehienen % 98 gurasoek (edo zaintzen dituzten pertsonek) ondo tratatzen dituzten ideiarekin 

ados edo oso ados daude 2011n. Ez dago ia alderik sexuen arabera, ezta Estatuko datuekiko ere. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeak euren kargura 
dituzten bikoteen banantzeen eta dibortzioen %-a, banantzeen 
eta dibortzioen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 51,95 
Data: 2010 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Ezkontza-deuseztasunen, banantzeen 
eta dibortzioen estatistika, 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeak euren kargura 
dituzten bikoteen banantzeen eta dibortzioen kopurua 2005ean 
Datua: 3.094 
Data: 2005 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Ezkontza-deuseztasunen, banantzeen 
eta dibortzioen estatistika, 2005 
Oharrak:  

18 urtetik beherako adingabeak euren kargura 
dituzten bikoteen banantzeen eta dibortzioen 
kopurua 

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=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft18%2Fp420
%2Fp01%2F%2Fa2010 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
banantzearen edo dibortzioaren eraginez 
etxekoen unitatean bi gurasoekin bizi ez 
diren adingabeen kopuruari buruzko 
erreferentzia ematen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Gatazka 

2.192 

Ezkontza-desegiteak adingabeak euren kargura 
dituzten familietan 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010. urtean, 18 urtetik beherako adingabeak kargura zituzten 2.192 bikote banandu eta dibortziatu ziren, hau da, 

banandu edo dibortziatutako bikoteen erdiak, gutxi gorabehera. Kopurua 2009koa baino apur bat handiagoa da (2.088 

kasu) baina 2005ean baino 900 kasu inguru gutxiago dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Agertutako 18 urtetik beherako adingabeen kopurua 
Datua: 1.483 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: Datu hau EAEn desagertutako adingabeen artetik 
agertutakoei buruzkoa da, desagertze-data edozein izanik ere. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Desagertutako 18 urtetik beherako mutil adingabeen 
%-a 
Datua: % 57,65 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak:  

Desagertutako 18 urtetik beherako adingabeen 
kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Departamento de Interior 
de Gobierno Vasco-estadistica@hsdi.ej-
gv.es 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Beste kasu 
batzuk ere aintzat hartzen diren arren, 
datu honi esker adingabeak etxekoen 
unitatea uztea ekarriko duten arazoak 
dituzten etxekoen unitateen zati bat ikus 
dezakegu. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Gatazka 

1.490 

Desagertutako adingabeak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n, 18 urtetik beherako 1.490 pertsona daude erregistratuta desagertu gisa (2010ean baino 200 gehiago gutxi 

gorabehera), % 57 mutilak dira, baina urte horretan bertan 1.260 pertsona agertu dira –desagertze-data edozein 

izanik ere–; beraz, horrek esan nahi du, neurri handi batean, urte batean desagertutako pertsonak urte horretan 

bertan azaltzen direla. 2008koekin alderatuta, desagertutakoen kopuru osoa murriztu da, eta desagertutako 

emakumeak handitu. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
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 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio 
Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko III. Gazte Justizia Plana 
Oharrak: datuak epaiketaren araberako neurriei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria-
delituagatik ezarritako neurriak dituzten 18 urtetik beherako 
adingabeen kopurua 2004an 
Datua: 31 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio 
Saila 
Estatistika-eragiketa: EAEko III. Gazte Justizia Plana 
Oharrak: Datuak epaiketaren araberako neurriei buruzkoak dira. 

seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria-
delituagatik ezarritako neurriak dituzten 18 
urtetik beherako pertsonen kopurua 

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_pr
oyecto/iii_plan_pjj_2008_2012/es_iii_pjj/
adjuntos/III%20Plan%20Justicia%20Juv
enil%2008-12.pdf 
Aldizkakotasuna:Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
gurasoak jotzen dituzten adigabeen 
kasuei buruzko erreferentzia ematen du 
eta indarkeria mota hori ikusaraztea 
ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak: Datuak epaiketaren 
araberako neurriei buruzkoak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Gatazka 

49 

Seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria-
delituagatik ezarritako neurriak dituzten 
adingabeak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2007an, 49 adingabek –% 77 mutilak– seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria-delituagatik ezarritako neurriak 

zituzten, 2004ko zifra baino handiagoa, urte horretan 31 adingaberi ezarri baitzitzaion neurri mota hori –garai hartan 

10 adingabetatik 9 mutilak ziren, eta horrek erakusten du, beraz, igoera nesken kasuan gertatu dela batez ere–. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
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: % 38,65 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: Datuek delituak (lesioak, erasoak, bahiketak, zaintza-
urraketak...) zein hutsegiteak (lesio-hutsegiteak, irain-
hutsegiteak, mehatxu-hutsegiteak…) hartzen dituzte kontuan. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
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 
Oharrak:  

18 urtetik beherako adingabeen biktimizazio 
kopurua familia-ingurunean pairatutako tratu 
txarrengatik eta sexu-askatasuna 
urratzeagatiko delituengatik 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Departamento de Interior 
de Gobierno Vasco-estadistica@hsdi.ej-
gv.es 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Gatazka 

436 

Adingabeen aurkako tratu txarrengatiko eta 
sexu-askatasuna urratzeagatiko delituak 
familia-ingurunean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Familia-inguruneko norbaitek emandako tratu txarrengatik eta sexu-askatasunaren aurka egindako delituengatik 18 

urtetik beherako adingabeen 436 biktimizazio izan dira 2011n, hau da, arrazoi horrengatiko biktimizazioen 

guztizkoaren % 38 (familia-ingurunetik datozenak nahiz familia-ingurunetik ez datozenak), 2008. urtekoa baino 

ehuneko handiagoa, familia-ingurunetik eratorritako biktimizazioak guztien % 32 baitziren urte hartan. Guztizko kasu 

kopurua handitu da 2010ekoekin alderaturik (395 biktimizazio). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen zaintza- eta 
tutoretza-kasuen kopurua 2003an 
Datua: 1.720 
Data: 2003 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. Haurren 
Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa. 2008 
Oharrak: Tutoretzengatik eta zaintzengatik 2003an irekita 
zeuden espedienteen guztizkoari buruzkoak dira datuak. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Irekita dauden tutoretza- eta zaintza-espedienteen 
tasa 
Datua: 589 
Data: 2009 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. Haurren 
Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa. 2009ko datuak 
Oharrak: Tutoretzengatik eta zaintzengatik 2008an irekita 
zeuden espedienteen guztizkoari buruzkoak dira datuak. 

18 urtetik beherako pertsonen zaintza- eta 
tutoretza-kasuen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa. Haurren Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa 
Babesteko Neurrien Buletin Estatistikoa. 
2009ko datuak 
Hiperesteka: 
http://www.observatoriodelainfanciadeast
urias.es/documentos/proteccion_12.pdf 
Aldizkakotasuna:Urterokoa 
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, 

FFAAMMIILLIIAA  

Gizarte-babesa 

1.927 

Adingabeen zaintza eta tutoretza 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Zaintza honetan datza: pertsona edo instituzio publiko batek adingabe bat jasotzen du aldi baterako eta adingabe 

horren guraso-ahalaren titularren borondatez, eta adingabea zaintzeko, harekin egoteko, elikatzeko eta hezteko 

betebeharra hartzen du bere gain, baita hari prestakuntza integrala eskaintzekoa ere. Bestalde, tutoretza aurreko 

ahaiderik ez duen edo aurreko ahaideak izanda ere guraso-ahala bete ezin duten ahaideak dituen adingabeari 

tutorea ematean datza. EAEn, 2009an, 1900 adingabe baino gehiago daude zaintza edo tutoretzapean, duela sei 

urte baino 200 espediente inguru gehiago, baina 2008an baino 600 gutxiago. Horrenbestez, 589 ume 18 urtetik 

beherako ehun mila adingabeko. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familia-harrera eta adopzioa sustatzeko 
zerbitzuaren erabiltzaile kopurua 
Datua: 379 
Data: 2009 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Ekintza Saila. 2009ko memoria 
eta Gizarte Politikarako Saila. 2008ko memoria 
Oharrak: Datuak Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak soilik dira, 
Arabako 2009ko urtean behingo memoriak ez baitu informazio 
hori ematen. Bizkaiko datuak 2009koak dira eta Gipuzkoakoak, 
aldiz, 2008koak. Bizkaiko datuek norberarena ez den familian 
gauzatutako Familia Harrerako Programan (EPAF) eta familia 
zabalean gauzatutako familia-harrera laguntzeko Programan 
(PAFE) artatzen diren adingabeak biltzen dituzte. Gipuzkoako 
datuak, berriz, familia hartzaileak biltzeko, prestatzeko eta horiei 
laguntzeko Zerbitzuan artatzen direnei buruzkoak dira. Ezin izan 
dira Arabako datuak lortu. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

Familia-harrera eta adopzioa sustatzeko 
zerbitzuaren erabiltzaile kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia eta 
Gipuzkoako Foru Aldundia. 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Ekintza 
Saila. 2010eko memoria eta Gizarte 
Politikarako Saila. 2008ko memoria 
Hiperesteka: 
http://www.bizkaia.net/Home2/Archivos/
DPTO3/Temas/Pdf/memoria2010/castell
ano/infa_cas.pdf 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker babesgabetasun-egoeran dauden 
adingabeen kasuak eta adingabe horiek 
euren kargura hartzearen aldeko 
apustua egin duten familien kasuak 
kuantifika daitezke. 
Ohar argigarriak: Datuak Bizkaikoak eta 
Gipuzkoakoak soilik dira, Arabako 
2009ko urtean behingo memoriak ez 
baitu informazio hori ematen. Bizkaiko 
datuak 2010ekoak dira eta 
Gipuzkoakoak, aldiz, 2008koak. Bizkaiko 
datuek norberarena ez den familian 
gauzatutako Familia Harrerako 
Programan (EPAF) eta familia zabalean 
gauzatutako familia-harrera laguntzeko 
Programan (PAFE) artatzen diren 
adingabeak biltzen dituzte. Gipuzkoako 
datuak, berriz, familia hartzaileak 

FFAAMMIILLIIAA  

Gizarte-babesa 

354 

Familia-harrera eta adopzioa sustatzeko 
zerbitzuaren erabiltzaileak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Bizkaiko eta Gipuzkoako familien sustapen eta harrerarako eta adopzioko zerbitzuetan 354 adingabe artatu dituzte 

guztira 2010ean, 2009an baino 25 gutxiago. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egoitza- eta familia-harrerako adingabeen kopurua 
Datua: 1.526 
Data: 2009 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. Haurren 
Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa. 2009ko datuak 
Oharrak: Datuak administrazio-arloko familia-harrerako 
adingabeen ehunekoari buruzkoak dira, hartutako adingabeen 
guztizkoari dagokionez (egoitza-harrera eta administrazio-arloko 
familia-harrera). 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familia-harreran dauden 18 urtetik beherako 
adingabeen %-a, 2003an hartutako adingabeen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 24,48 
Data: 2003 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. Haurren 
Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa. 2008 
Oharrak: Datuak administrazio-arloko familia-harrerako 
adingabeen ehunekoari buruzkoak dira, hartutako adingabeen 
guztizkoari dagokionez (egoitza-harrera eta administrazio-arloko 
familia-harrera). 

Familia-harreran dauden 18 urtetik beherako 
adingabeen %-a, hartutako adingabeen 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa. Haurren Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa 
Babesteko Neurrien Buletin Estatistikoa. 
2009ko datuak 
Hiperesteka: 
http://www.observatoriodelainfanciadeast
urias.es/documentos/proteccion_12.pdf 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker babesgabetasun-egoeran dauden 
adingabeen kasuak eta adingabe horiek 
euren kargura hartzearen aldeko 
apustua egin duten familien kasuak 
kuantifika daitezke. 
Ohar argigarriak: Datuak administrazio-
arloko familia-harrerako adingabeen 
ehunekoari buruzkoak dira, hartutako 
adingabeen guztizkoari dagokionez 
(egoitza-harrera eta administrazio-arloko 
familia-harrera). Administrazio-arloko 
familia-harrera idazki bidez formalizatzen 
dena da, erakunde publikoaren, guraso-
ahalaren edo tutoretzaren titularren, 
hartzaileen, eta hala badagokio, 12 urte 
edo gehiago beteta dituen adingabearen 
baimenarekin, zeinaren arabera familia 
hartzaileak adingabea zaintzeko, 
berarekin egoteko, elikatzeko, hezteko 
eta prestakuntza emateko konpromisoa 
hartzen duen; horretaz gain, adingabe 
horrek erabateko partaidetza izango du 
familiaren bizitzan (KZren 173.1 
artikulua). 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Gizarte-babesa 

% 22,47 

Familia-harreran dauden adingabeen 
proportzioa hartutako adingabeen guztizkoaren 
gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009an 1.500 adingabe baino gehiago daude administrazio arloko egoitza- edo familia-harreran (urtebete lehenago 

baino 100 adingabe gehiago). % 22k administrazio arloko familia-harrera dute; hau da, familia batek hartu ditu, 

adingabea zaintzeko, laguntzeko, hezteko eta prestakuntza eskaintzeko konpromisoa hartuta. Ehuneko hori 2003koa 

baino pare bat puntu txikiagoa da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen adopzio kopurua 
(naziokoak eta nazioartekoak) 2003an 
Datua: 432 
Data: 2003 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. Haurren 
Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa. 2008 
Oharrak: Nazioko adopzioen datuak jasotako adopzio-autoen 
guztizkoari buruzkoak dira; nazioarteko adopzioen datuak, aldiz, 
emandako txosten psikosozialei buruzkoak. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen nazioarteko 
adopzioen ehunekoa, 18 urtetik beherako adingabeen adopzioen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 93,76 
Data: 2008 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. Haurren 
Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa. 2009ko datuak 
Oharrak: Nazioko adopzioen datuak jasotako adopzio-autoen 
guztizkoari buruzkoak dira; nazioarteko adopzioen datuak, aldiz, 
emandako txosten psikosozialei buruzkoak. 

18 urtetik beherako adingabeen adopzio 
kopurua (naziokoak eta nazioartekoak) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa. Haurren Behatokia 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa 
Babesteko Neurrien Buletin Estatistikoa. 
2009ko datuak 
Hiperesteka: 
http://www.observatoriodelainfanciadeast
urias.es/documentos/proteccion_12.pdf 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu honi 
esker babesgabetasun-egoeran dauden 
adingabeak euren gain hartzearen 
aldeko apustua egin duten familiak 
kuantifika daitezke. 
Ohar argigarriak: Nazioko adopzioen 
datuak jasotako adopzio-autoen 
guztizkoari buruzkoak dira; nazioarteko 
adopzioen datuak, aldiz, emandako 
txosten psikosozialei buruzkoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Gizarte-babesa 

401 

Adingabeen adopzioak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009an Estatuko eta nazioarteko 400 adopzio izan dira, % 93 nazioartekoak. Kopuru hori apur bat murriztu da 

2003koarekin alderatuta, baina 2008koaren antzekoa da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Urte horretan hiru Foru Aldundietako zentroren 
batean hartu diren eta inoren kargura ez dauden adingabe 
atzerritar «berrien» kopurua 
Datua: 382 
Data: 2011 
Iturria: Arartekoa 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrerako Ohiko Txostena, 
2011 
Oharrak: Datuak 2009. urtean hiru Foru Aldundietako zentroren 
batean hartutako inoren kargura ez dauden adingabe atzerritar 
berrien kopuruari buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inoren kargura ez dauden 18 urtetik beherako 
adingabeen kopurua 2009an 
Datua: 576 
Data: 2009 
Iturria: Arartekoa 
Estatistika-eragiketa: Eusko Legebiltzarrerako Ohiko Txostena, 
2011 
Oharrak: Datuak 2011ko abenduaren 31n hiru Foru 
Aldundietako zentroren batean hartutako inoren kargura ez 
dauden adingabe atzerritarren kopuruari buruzkoak dira. 

Inoren kargura ez dauden 18 urtetik beherako 
adingabeen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: Arartekoa 
Estatistika-eragiketa: Eusko 
Legebiltzarrerako Ohiko Txostena, 2011 
Hiperesteka: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/D
OCUMENTOS/1/1_2738_1.pdf 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Inoren 
kargura ez dauden adingabeen 
kuantifikazioa garrantzitsua da 
babesgabetasun-egoeran dagoen 
kolektibo hori artatzera bideratutako 
neurriei eta estrategiei ekiterakoan. 
Ohar argigarriak: Datuak 2011ko 
abenduaren 31n hiru Foru Aldundietako 
zentroren batean hartutako inoren 
kargura ez dauden adingabe 
atzerritarren kopuruari buruzkoak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Gizarte-babesa 

365 

Inoren kargura ez dauden adingabe 
atzerritarrak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEn, 2011n, hiru foru-aldundietako zentroren batean hartutako lagundu gabeko 365 adingabe atzerritar daude 

guztira, 2009an baino nabarmen kopuru txikiagoa, orduan 576 adingabe atzerritar baitzeuden. Halaber, 382 adingabe 

berri artatu dituzte. 

 



53 

 

 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxean hartzen diren erabakietan ezin dutela parte 
hartu adierazten duten 11-14 urteko adingabeen ehunekoa,  
Espainiako 11-14 urteko adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 71,60 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak: Etxean hartzen diren erabakietan parte har 
dezaketelako baieztapenarekin oso ados edo ados daudela 
adierazten duten adingabeen ehunekoari buruzkoak dira datuak. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxean hartzen diren erabakietan ezin dutela parte 
hartu adierazten duten 11-14 urteko nesken %-a, 11-14 urteko 
adingabeen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 78,40 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak: Etxean hartzen diren erabakietan parte har 
dezaketelako baieztapenarekin oso ados edo ados daudela 
adierazten duten adingabeen ehunekoari buruzkoak dira datuak. 

Etxean hartzen diren erabakietan ezin dutela 
parte hartu adierazten duten 11-14 urteko 
adingabeen %-a, 11-14 urteko adingabeen 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y 
bienestar infantil subjetivo en España 
¿Qué afecta al bienestar de niños y 
niñas españoles de 1º de ESO? 
(Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio 
DBHko 1. mailako ume espainiarren 
ongizateari?) 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Azterlan 
honek, gehienbat ISCWeB (Umeen 
ongizateari buruzko nazioarteko inkesta 
(ISCWeB). International Survey of 
Children’s Well-Being) izenekorako 
hartutako galderak hartzen ditu; 
horrenbestez garrantzitsua da 
konparazioak egiteko. 
Ohar argigarriak: Etxean hartzen diren 

FFAAMMIILLIIAA  

Parte hartzea 

% 76,60 

Etxean hartzen dituzten erabakietan ezin dutela 
parte hartu adierazten duten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n 11-14 urteko adingabeen hiru laurden ados dago etxean hartzen dituzten erabakietan parte har dezaketelako 

ideiarekin. Ez dago alderik sexuen artean. Estatuan izandako datuei dagokienez, gogobetetze maila pixka bat 

handiagoa da (% 76,6 EAEn eta % 70,6 Espainian). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxeko zereginetan egunero edo ia egunero 
laguntzen dutela adierazten duten 11-14 urteko adingabeen 
ehunekoa, Espainiako 11-14 urteko adingabeen guztizkoari 
dagokionez. 
Datua: % 52,70 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak: Egunero edo ia egunero etxeko zereginetan lan egiten 
dutela adierazten duten adingabeen ehunekoari buruzkoak dira 
datuak. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxeko zereginetan egunero edo ia egunero 
laguntzen dutela adierazten duten 11-14 urteko nesken %-a, 11-
14 urteko adingabeen guztizkoari dagokionez. 
Datua: % 49,70 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak: Egunero edo ia egunero etxeko zereginetan lan egiten 
dutela adierazten duten adingabeen ehunekoari buruzkoak dira 
datuak. 

Etxeko zereginetan egunero edo ia egunero 
laguntzen dutela adierazten duten 11-14 urteko 
adingabeen %-a, 11-14 urteko adingabeen 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y 
bienestar infantil subjetivo en España 
¿Qué afecta al bienestar de niños y 
niñas españoles de 1º de ESO? 
(Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio 
DBHko 1. mailako ume espainiarren 
ongizateari?) 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Azterlan 
honek, gehienbat ISCWeB (Umeen 
ongizateari buruzko nazioarteko inkesta 
(ISCWeB). International Survey of 
Children’s Well-Being) izenekorako 
hartutako galderak hartzen ditu; 
horrenbestez garrantzitsua da 
konparazioak egiteko.Ohar argigarriak: 
Egunero edo ia egunero etxeko 
zereginetan lan egiten dutela adierazten 
duten adingabeen ehunekoari buruzkoak 
dira datuak. 
 
 
 
 

FFAAMMIILLIIAA  

Parte hartzea 

% 46,50 

Etxeko lanetan gutxi edo batere laguntzen ez 
dutela adierazten duten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011ko datuen arabera, EAEko 11-14 urteko adingabeen % 46,50ek egunero edo ia egunero etxeko zereginetan 

laguntzen dutela diote; Estatuan, berriz, kopuru hori % 52,70 da.  Maiztasun horretan laguntzen dutela dioten nesken 

ehunekoa mutilena baino sei puntu handiagoa da (% 49 eta % 43); alde hori are nabariagoa da Estatuko datuetan; 

hortaz, etxeko zereginetan laguntzen duten neska gehiago daude mutilak baino. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2009an trafiko-istripuetan inplikatutako 14 urtetik 
beherako biztanleria (gidariak, bidaiariak eta oinezkoak) 
Datua: 387 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen Estatistika Urtekaria 2009 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2008an trafiko-istripuetan inplikatutako 14 urtetik 
beherako biztanleria (gidariak, bidaiariak eta oinezkoak) 
Datua: 535 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen Estatistika Urtekaria 2008 
Oharrak:  

Zirkulazio-istripuetan inplikatutako 14 urtetik 
beherako biztanleria (gidariak, bidaiariak eta 
oinezkoak) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen 
Estatistika Urtekaria 2010 
Hiperesteka: 
http://www.trafikoa.net/public/wps/portal/t
rafico/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0
vM0Y_QjzKLd4s3NggBSZnFO8ZbeulHo
gt5IoR8PfJzU_WDUov1vfUD9AtyQyPKH
R0VAZ9AVeE!/delta/base64xml/L3dJdy
Evd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0ZfMko
2 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: denbora-tarte 
jakin batean trafiko-istripuetan 
inplikatutako adingabeak kuantifikatzea 
ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Istripuak 

394 

Trafiko-istripuetan inplikatutako adingabeak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean, zirkulazio-istripuetan gidari, bidaiari nahiz oinezko gisa inplikatutako 0-13 urteko 394 adingabe zenbatu ziren 

guztira EAEn. Kopuru hori 2008koa baino nabarmen txikiagoa da, orduan 500 izan baitziren, eta 2009koaren antzekoa 

(387). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Trafiko-istripuetan inplikatutako 14 urtetik 
beherakoen %-a (gidariak, bidaiariak eta oinezkoak) 2009an 
trafiko-istripuetan inplikatutako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 2 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen Estatistika Urtekaria 2009 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Trafiko-istripuetan inplikatutako 14 urtetik 
beherakoen %-a (gidariak, bidaiariak eta oinezkoak) 2008an 
trafiko-istripuetan inplikatutako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 2,20 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen Estatistika Urtekaria 2008 
Oharrak:  

Zirkulazio-istripuetan inplikatutako 14 urtetik 
beherakoen %-a (gidariak, bidaiariak eta 
oinezkoak) zirkulazio-istripuetan inplikatutako 
guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen 
Estatistika Urtekaria 2010 
Hiperesteka: 
http://www.trafikoa.net/public/wps/portal/t
rafico/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0
vM0Y_QjzKLd4s3NggBSZnFO8ZbeulHo
gt5IoR8PfJzU_WDUov1vfUD9AtyQyPKH
R0VAZ9AVeE!/delta/base64xml/L3dJdy
Evd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0ZfMko
2 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Trafiko-
istripuetan inplikatutako biztanleria 
adinaren arabera banatzeari esker, 
adingabeen kolektiboak guztizkoaren 
barruan duen garrantzia beha dezakegu. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Istripuak 

% 2,20 

Trafiko-istripuetan inplikatutako adingabeen 
proportzioa inplikatutako guztizko biztanleriaren 
gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean, zirkulazio-istripuetan gidari, bidaiari edota oinezko gisa inplikatutako 13 urtetik beherako EAEko biztanleriak 

horrelakoetan inplikatutako guztizko biztanleriari zegokionez zuen ehunekoa % 2,20 izan zen. Aurreko urtekoekin 

alderatuz, datu hori ez da apenas aldatu. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2009an 14 urtetik beherako biztanleriaren heriotza-
ehunekoa (trafiko-istripuek eragindako heriotzak) 18 urtetik 
beherako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 0,00038 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen Estatistika Urtekaria 2009 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2008an 14 urtetik beherako biztanleriaren heriotza-
ehunekoa (trafiko-istripuek eragindako heriotzak) 18 urtetik 
beherako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 0 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen Estatistika Urtekaria 2008 
Oharrak:  

14 urtetik beherako biztanleriaren heriotza-
ehunekoa (trafiko-istripuek eragindako 
heriotzak) 14 urtetik beherako guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Istripuen 
Estatistika Urtekaria 2010 
Hiperesteka: 
http://www.trafikoa.net/public/wps/portal/t
rafico/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0
vM0Y_QjzKLd4s3NggBSZnFO8ZbeulHo
gt5IoR8PfJzU_WDUov1vfUD9AtyQyPKH
R0VAZ9AVeE!/delta/base64xml/L3dJdy
Evd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0ZfMko
2 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Gure egungo 
gizarteko heriotza-kausa 
esanguratsuetako batek kolektibo horri 
zein heinetan eragiten dion jakitea eta 
horri jarraipena egitea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Istripuak 

% 
0,00029 

Trafiko-istripuek eragindako heriotzen 
prebalentzia adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean adingabe bat hil zen zirkulazio-istripu baten eraginez, eta datu hori ez zen apenas aldatu aurreko urtekoekin 

alderatuz. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2002an 16 urtetik beherakoak izanik ezintasun 
funtzionalen bat duten pertsonen %-a 18 urtetik beherako 
biztanleriari dagokionez 
Datua: % 1,60 
Data: 2002 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: 2002ko Osasun Inkesta 
Oharrak: Eustatek egindako definizioari jarraiki, arazo kroniko 
edo akutu baten ondorioz jarduera murriztu izana da ezintasuna. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ezintasun funtzionalen bat duen biztanleriaren %-a 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 8,40% 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: 2007ko Osasun Inkesta 
Oharrak: Eustatek egindako definizioari jarraiki, arazo kroniko 
edo akutu baten ondorioz jarduera murriztu izana da ezintasuna. 

16 urtetik beherakoak izanik ezintasun 
funtzionalen bat duten pertsonen %-a 16 urtetik 
beherako biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: 2007ko Osasun 
Inkesta 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/elementos/ele00
00500/ti_Funtzio-
gutxiegitasunaren_nagusitasuna__sexua
ren_eta_adin-taldearen_arabera_2002-
2007/tbl0000535_e.html#axzz24kFIVC8
T 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Zerbitzu eta 
prestazio espezifikoak eskatzen dituen 
ezintasunen bat duten adingabeen zati 
esanguratsu bat kuantifikatzea 
ahalbidetzen du datuak. 
Ohar argigarriak: Eustatek egindako 
definizioari jarraiki, arazo kroniko edo 
akutu baten ondorioz jarduera murriztu 
izana da ezintasuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Desgaitasuna 

% 1,40 

Ezintasun funtzionalaren prebalentzia 
adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2007ko datuen arabera, 16 urtetik beherako biztanleen % 1,40k ezintasun funtzionala dute; hau da, jardueraren 

murrizketa dute arazo kroniko edo akutu baten ondorioz. Datu hori ez da ia aldatu 2002an izandako datuekiko. Indizea 

ezintasun funtzionalen bat duten biztanleen guztizkoaren ehunekoaren azpitik dago nabarmen (% 8,4). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2006an muga edo mendekotasunen bat duten 15 
urtetik beherako biztanleriaren ehunekoa 15 urtetik beherako 
biztanleriaren guztizkoari dagokionez 
Datua: % 2,90 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak: Osasun-arazo bati lotuta edo adinagatik muga 
funtzionalen bat dutela adierazten duten biztanleei buruzko 
informazioa ematen du inkesta honek. Mendetasun bereziko 
mugak zein horrelakorik gabekoak biltzen ditu. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Muga edo mendekotasunen bat duten biztanleen %-
a biztanleriaren guztizkoari dagokionez 
Datua: % 10,80 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak: Osasun-arazo bati lotuta edo adinagatik muga 
funtzionalen bat dutela adierazten duten biztanleei buruzko 
informazioa ematen du inkesta honek. Mendetasun bereziko 
mugak zein horrelakorik gabekoak biltzen ditu. 

Muga edo mendekotasunen bat duten 15 urtetik 
beherako biztanleriaren %-a 15 urtetik beherako 
biztanleriaren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen eskaerari buruzko estatistika. 
2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
ens_2010/es_ens2010/ens2010.html 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Ezintasun 
edo mugaren bat duten adingabeen zati 
esanguratsu bat kuantifikatzea 
ahalbidetzen du datuak. 
Ohar argigarriak: asun-arazo bati lotuta 
edo adinagatik muga funtzionalen bat 
dutela adierazten duten biztanleei 
buruzko informazioa ematen du inkesta 
honek. Mendekotasun bereziko mugak 
zein horrelakorik gabekoak biltzen ditu. 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Desgaitasuna 

% 3,80 

Muga edo mendekotasunen bat duten 
adingabeak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean 15 urtetik beherako biztanleen % 3,8k muga edo ezintasunen bat dute, 2006an baino ehuneko puntu bat 

gehiago. Tasa biztanleria orokorraren batez bestekoaren azpitik dago nabarmen (% 10,8), mugak edo mendetasunak 

adinarekin batera areagotzen baitira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Osasun mentaleko zerbitzuren batean artatutako 18 
urtetik beherako pertsonen ehunekoa guztizko biztanleria 
adingabearen gain 
Datua: % 2,79 
Data: 2010 
Iturria: Osakidetza 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: Gipuzkoako eta Arabako informazioa baino ez du 
biltzen adierazleak. Arreta eman zaien 18 urtetik beherako 
pertsonen guztizko kopurua da. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Osasun mentaleko zerbitzuren batean artatutako 18 
urtetik beherako pertsonen ehunekoa guztizko biztanleriaren gain 
Datua: % 11,32 
Data: 2010 
Iturria: Osakidetza 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: Gipuzkoako eta Arabako informazioa baino ez du 
biltzen adierazleak. Arreta eman zaien 18 urtetik beherako 
pertsonen guztizko kopurua da. 

Osasun mentaleko zerbitzuren batean 
artatutako 18 urtetik beherako pertsonen 
kasuen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Osakidetza 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Osakidetza 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Osasun 
mentaleko arazoen eraginpeko 
biztanleria adingabea kuantifikatzeko 
adierazle garrantzitsua. 
Ohar argigarriak: Bizkaiko, Gipuzkoako 
eta Arabako datuak aurkezten dira. 
Bizkaiaren kasuan, Basurtuko Ospitaleko 
psikiatria-zerbitzuko datuak ez dira jaso 
(kontsultak eta Haur eta Gazteentzako 
Ospitaleratze Unitatea), eta ezta 
Gurutzetako Ospitalekoak ere (Psikiatria 
Zerbitzua). Halaber, hitzarmen bidezko 
zentroetako datuak ere ez daude jasota 
(Aurrerantz elkartea, San Ingnacio 
Modulua eta Aurrerantz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Osasun mentala 

9.472 

Osasun mentaleko zerbitzuetan artatutako 
adingabeak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean, gutxienez 9.500 adingabe artatu ziren Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako osasun mentaleko zerbitzuetan (% 

65 mutikoak ziren), hots, zerbitzu horretan artatutako pertsonen guztizko kopuruaren % 11,32. EAEko adingabeen % 

2,79 inguru osasun mentaleko zerbitzuetan artatu direla adierazten dute datuek. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bakardade- eta tristezia-arazoak dituzten 15-24 
urtekoen %-a, 15-24 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 1,29 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-zerbitzuen eskari-estatistika 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bakardade- eta tristezia-arazoak dituzten biztanleen 
ehunekoa, guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 1,84% 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-zerbitzuen eskari-estatistika 2010 
Oharrak:  

Bakardade- eta tristezia-arazoak dituzten 6-14 
urtekoen %-a, 6-14 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-
zerbitzuen eskari-estatistika 2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/eu/contenidos/informe_estudio/
ens_2010/eu_ens2010/ens2010.html 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Bakardadea 
eta tristezia duen biztanleria adingabea 
kuantifikatzea ahalbidetzen du; 
sentimendu horiek bizi-estiloekin, 
harreman pertsonalekin eta osasun 
mentalarekin lotuta egon daiteke. 
Ohar argigarriak:  Galdesorta egituratu 
da familiari edo etxekoen unitateari 
dagokion informazioa zein familia edo 
etxekoen unitatea osatzen duten kide 
guztiei buruzko informazioa biltzeko. 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Osasun mentala 

% 0,12 

Bakardade- eta tristezia-arazoen prebalentzia 
adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean, 15 urtetik beherako biztanleriaren % 0,12 inguruk bakardade- edota tristezia-arazoak ditu. Ehuneko hori 

areagotu egiten da adinak aurrera egin ahala, eta beraz, 15-24 urteko gazteen artean % 1,29k dituzte bakardade- edo 

tristezia-arazoak; azkenik, biztanleria orokorraren artean arazo hau nozitzen dutenak % 1,84 dira. Datu horrek 

nolabaiteko beherakada izan du 2006ko aurreko txostenean izandako kopuruari dagokionez (% 0,26). 

 



62 

 

 
 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizitzan osoan noizbait errezeta mediko bidezko 
psikofarmakoren bat kontsumitu duten 15-24 urteko biztanleen 
%-a, 18 urtetik beherako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 6,60 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak: Lasaigarriak, somniferoak eta antidepresiboak dira 
psikofarmakoak. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15-24 urteko biztanleen psikofarmakoen (mediku-
errezetarekin) azken urteko kontsumoko ratio diferentziala 
sexuaren arabera 
Datua: 1,8 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak: Lasaigarriak, somniferoak eta antidepresiboak dira 
psikofarmakoak. 

Azken urtean errezeta mediko bidezko 
psikofarmakoren bat kontsumitu duten 15-24 
urteko gazteen %-a, 18 urtetik beherako 
guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
gkgnrl00/eu/contenidos/informacion/publi
caciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/ad
juntos/Euskadi%20eta%20Drogak%2020
10.pdf 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: 
Psikofarmakoak eskatzen dituen osasun-
arazoren bat duen biztanleria nerabea 
kuantifikatzea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak: Lasaigarriak, 
somniferoak eta antidepresiboak dira 
psikofarmakoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Osasun mentala 

% 2 

Azken urteko errezeta mediko bidezko 
psikofarmakoen kontsumoaren prebalentzia 
adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean, 15-24 urteko EAEko gazteen % 2k mediku-errezetaren bidezko psikofarmakoak kontsumitu ditu azken 

urtean, 2008ko ehunekoa baino txikiagoa (% 4,10). Ehuneko hori % 6,60era igotzen da bizitza osoan noizbait 

kontsumitu dutenak bilduz gero. Emakumeen kontsumoa gizonena baino handiagoa da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2002an 20 urtetik beherako biztanleriaren heriotza-
ehunekoa (suizidioak eragindako heriotzak) 20 urtetik beherako 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 0,0014 (5 pertsona) 
Data: 2002 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Heriotza Estatistika. 2008 
Oharrak: Adierazleak suizidioak eta nork bere buruari egindako 
lesioak biltzen ditu. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: biztanleriaren suizidio kopurua, oro har 
Datua: 131 
Data: 2010 
Iturria: EUSTAT 
Estatistika-eragiketa: Heriotza Estatistika. 2010 
Oharrak: Gizarte osoaren gainekoak dira dauden datuak. 

20 urtetik beherako biztanleriaren heriotza-
ehunekoa (suizidioak eragindako heriotzak) 20 
urtetik beherako guztizko biztanleriari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Heriotza 
Estatistika. 2010 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/estadisticas/tema
_28/opt_0/tipo_1/temas.html#axzz24kFI
VC8T 
Aldizkakotasuna:Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Azken 
buruan, osasun mentaleko arazoek, 
harreman-arazoek eta abarrek duten 
intzidentzia neurtzea ahalbidetzen du 
datuaren jarraipenak. 
Ohar argigarriak: Adierazleak suizidioak 
eta nork bere buruari egindako lesioak 
biltzen ditu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Osasun mentala 

% 
0,00029 
(pertsona 

1) 

Suizidioagatiko heriotzaren prebalentzia 
adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera, 19 urteko edo hortik beherako pertsona bat hil zen bere buruaz beste eginda, 2002an 

izandako kopurua baino txikiagoa (5 gazte guztira). Urte horretako suizidioak 131 izan ziren. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Pediatra bakoitzeko 14 urtetik beherako adingabeen 
kopurua 2006an 
Datua: 834 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila eta 
Eustat 
Estatistika-eragiketa: Ospitalez kanpoko Estatistika Publikoa. 
2008 
Oharrak: Datuak ospitalez kanpoko estatistika publikoetatik 
datozenez, osasun-sistema publikoari buruzkoa da informazioa. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Medikuntza orokorreko mediku bakoitzeko pertsona 
kopurua 
Datua: 1.235 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila eta 
Eustat. 
Estatistika-eragiketa: Ospitalez kanpoko Estatistika Publikoa. 
2009 
Oharrak: Datuak ospitalez kanpoko estatistika publikoetatik 
datozenez, osasun-sistema publikoari buruzkoa da informazioa. 

Pediatra bakoitzeko 14 urtetik beherako 
adingabeen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta 
Kontsumo Saila eta Eustat 
Estatistika-eragiketa: Ospitalez 
kanpoko Estatistika Publikoa. 2009 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/elementos/ele00
00000/ti_Ospitaleez_kanpoko_publikoa_
Aldagai_eta_adierazle_nagusiak_urteka
_1992-
2009/tbl0000079_e.html#axzz24kFIVC8
T 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Gizarte jakin 
batek osasunean (giza baliabideak) 
egindako inbertsioa neurtzen duen 
oinarrizko adierazlea da. 
Ohar argigarriak: Datuak ospitalez 
kanpoko estatistika publikoetatik 
datozenez, osasun-sistema publikoari 
buruzkoa da informazioa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Inbertsioa 

811 

Pediatren kopurua 14 urtetik beherako 
adingabeen arabera 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009an pediatra bakoitzeko 0-13 urteko adingabeen kopurua 811 da, 2006an izandakoa baino kopuru txikiagoa, 

orduan 834 adingabe baitzeuden mediku bakoitzeko, eta 2008koaren antzekoa (805). Medikuntza orokorrean, berriz, 

2009an 1.235 pertsona daude guztira sendagile bakoitzeko. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Hortzak egunean behin baino gehiagotan 
eskuilatzen dituzten 11-17 urteko %-a Espainian, 11-17 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 61,20 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Hortzak egunean behin baino gehiagotan 
eskuilatzen dituzten 11-17 urteko nesken %-a, 11-17 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 78,90 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Egunean behin baino gehiagotan hortzak 
eskuilatzen dituzten 11-17 urteko gazteen %-a 
11-17 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo2_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Ohiturak 

% 69 

Hortzak eskuilatzeko aztura duen biztanleria 
adingabearen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera, EAEko 11-17 urteko 10 adingabetik 7k aitortzen du hortzak egunean behin baino gehiagotan 

eskuilatzen dituela, eta estatu osoari dagokionez, berriz, 10etik 6k. Dirudienez, neskek hortzak egunero eskuilatzeko 

ohitua handiagoa dute; horrela, nesken % 78k aitortzen du egunean behin baino gehiagotan eskuilatzen dituela 

hortzak, eta mutilen kasuan, berriz, % 58 da ehuneko hori. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Esklusiboki amagandiko edoskitze bidez edota 
edoskitze misto bidez elikatzen diren 6 hilabeteko haurtxoen %-a 
Espainian, adin horretako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 38,35 
Data: 2006 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa eta EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

Esklusiboki amagandiko edoskitze bidez edota 
edoskitze misto bidez elikatzen diren 6 
hilabeteko haurtxoen %-a, adin horretako 
guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 

Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte Politikarako Ministerioa eta 
EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2006 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/
p419/a2006/p07/l0/&file=03111.px&type
=pcaxis&L=0 
Aldizkakotasuna:hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Haurrek 
duten nutrizio motaren gainean 
orientatzen du datuak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Ohiturak 

% 50,05 

Amagandiko edoskitze bidez elikatzen diren 6 
hilabeteko haurtxoen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera EAEko haurtxoen erdia amagandiko edoskitze bidez edota edoskitze misto bidez elikatzen da, 

eta Estatuari dagokionez, berriz, ehuneko hori % 38 da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 16-24 urtekoa izanik egunean 7 ordu baino gutxiago 
lo egiten duten mutikoen %-a, 16-24 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: % 5,70 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: 2007ko Osasun Inkesta 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 7 ordu baino gutxiago lo egiten duten biztanleriaren 
%-a, guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 20 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: 2007ko Osasun Inkesta 
Oharrak:  

16-24 urtekoa izanik egunean 7 ordu baino 
gutxiago lo egiten duten gazteen %-a, 16-24 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: 2007ko Osasun 
Inkesta 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/enc
uesta_salud/eu_eaeoi/r01hRedirectCont/
contenidos/informacion/encuesta_salud_
resultados/eu_eaeoi/adjuntos/DEFINITIV
O%20TABLAS_EUS.pdf 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
lo egindako orduen azterketak kolektibo 
horren ohitura osasungarrien ikuspegia 
izatea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Ohiturak 

% 5,50 

Egunean 7 ordu baino gutxiago lo egiten duten 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2007ko datuen arabera, 16-24 urteko biztanleriaren % 5,5ek egunean zazpi ordu baino gutxiago egiten dute lo, eta 

ehuneko hori % 20ra igotzen da biztanleria orokorra aintzat hartuz gero. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 16 urtetik beherakoak izanik astialdian ariketa 
fisikorik egiten ez duten nesken %-a, 16 urtetik beherako 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 12,48 
Data: 2006 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 16 urtetik beherakoak izanik astialdian ariketa 
fisikorik egiten ez duten nesken %-a, Espainiako 16 urtetik 
beherako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 19,67 
Data: 2006 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak:  

0-15 urtekoak izanik astialdian ariketa fisikorik 
egiten ez duten adingabeen %-a, 0-15 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2006 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 
Aldizkakotasuna:hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
egindako ariketa fisikoaren azterketak 
kolektibo horren ohitura osasungarrien 
ikuspegia izatea ahalbidetzen du 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Ohiturak 

% 11,66 

Astialdian ariketa fisikorik egiten ez duten 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera, 1-15 urteko biztanleriaren % 11 inguruk ez du inolako ariketa fisikorik egiten astialdian, eta 

errealitate hori apur bat nabarmenagoa da nesken kasuan (nesken % 12,48 eta mutilen % 10,89). Estatuan, inolako 

ariketarik egiten ez duten adingabeen ehunekoa EAEkoa baino ia bi aldiz handiagoa da, zehazki, % 19,67. 

 



69 

 

 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 4-18 urtekoak izanik asteburuetan etxean 
bazkaltzen duten adingabeen %-a, 18 urtetik beherako guztizko 
biztanleriari dagokionez 
Datua: % 81,60 
Data: 2005 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Nutrizio Inkesta. 2005 
Oharrak: Eskola-aldiko elikadura-ohiturak aztertzen dira. 
Adierazlea bazkaltzeko orduari buruzkoa da (eta ez gosaltzeko 
eta afaltzeko orduei buruzkoa). 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 4-18 urtekoak izanik astegunetan eskolako jantokian 
bazkaltzen duten adingabeen %-a, 18 urtetik beherako guztizko 
biztanleriari dagokionez 
Datua: % 28,70 
Data: 2005 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila 
Estatistika-eragiketa: Nutrizio Inkesta. 2005 
Oharrak: Eskola-aldiko elikadura-ohiturak aztertzen dira. 
Adierazlea bazkaltzeko orduari buruzkoa da (eta ez gosaltzeko 
eta afaltzeko orduei buruzkoa). 

4-18 urtekoak izanik astegunetan etxean 
bazkaltzen duten adingabeen %-a, 4-18 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2005 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Nutrizio Inkesta. 
2005 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
ckpubl02/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_informes_estudio/eu_pub/adju
ntos/Nutrizioinkesta2005.pdf 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Elikadura-
ohiturei buruzko azterketak kolektibo 
horren ohitura osasungarrien ikuspegia 
izatea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak: Eskola-aldiko 
elikadura-ohiturak aztertzen dira. 
Adierazlea bazkaltzeko orduari buruzkoa 
da (eta ez gosaltzeko eta afaltzeko 
orduei buruzkoa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Ohiturak 

% 65 

Astegunetan etxean bazkaltzen duen 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2005eko datuen arabera, 4-18 urteko biztanleriaren % 65ek etxean bazkaltzen du astegunetan, beste % 28k, berriz, 

eskolako jantokietan, eta gainerakoek, azkenik, ahaideren baten etxean edota taberna edo jatetxeren batean. 

Asteburuetan, etxean bazkaltzen dutenen ehunekoa % 81era igotzen da, eta ahaideren baten etxean edota jatetxe 

edo tabernaren batean bazkaltzen dutenen ehunekoak ere gora egiten du. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolako jantoki-zerbitzua erabiltzen duten 
adingabeen %-a Espainian, haur-hezkuntzako ikasleen guztizko 
kopuruari dagokionez 
Datua: % 41,40 
Data: 0 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntza Adierazleen Estatu Sistema 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetako jantoki-zerbitzua erabiltzen 
duten adingabeen %-a, haur-hezkuntzako ikasleen guztizko 
kopuruari dagokionez 
Datua: % 66,20 
Data: 0 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntza Adierazleen Estatu Sistema 
Oharrak:  

Eskolako jantoki-zerbitzua erabiltzen duten 
adingabeen %-a, haur-hezkuntzako ikasleen 
guztizko kopuruari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 0 

Iturria: Espainiako Gobernuaren 
Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntza 
Adierazleen Estatu Sistema 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantill
a.jsp?id=3131&area=estadisticas&conte
nido=/estadisticas/educativas/cee/Edicio
n2011/cee-2011.html 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Elikadura-
ohiturei buruzko azterketak kolektibo 
horren ohitura osasungarrien ikuspegia 
izatea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Ohiturak 

% 65,60 

Jantoki-zerbitzua erabiltzen duten haur-
hezkuntzako ikasleen proportzioa haur-
hezkuntzako ikasleen guztizkoaren gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko haur-hezkuntzako ikasleen % 65ek beren ikastetxeko jantokiko zerbitzua erabiltzen dute 2008/2009 ikasturteko 

datuen arabera, eta zentroaren titulartasunari dagokionez, ez dira alde handiak sumatzen. Datu hori estatukoa baino 

nabarmen handiagoa da, estatuan eskolako jantokiaren erabilera % 41,40 inguru baita. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Obesitatea duten 2-17 urteko biztanleen ehunekoa 
Espainian, 2-17 urteko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 8,94 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa eta EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Obesitatea duten 2-17 urteko nesken %-a, 18 urtetik 
beherako biztanleriari dagokionez 
Datua: % 4,58 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa eta EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak:  

Obesitatea duten 2-17 urteko biztanleen %-a, 2-
17 urteko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 

Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun 
eta Gizarte Politikarako Ministerioa eta 
EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2006 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/
p419/a2006/p07/l0/&file=03130.px&type
=pcaxis&L=0 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeen 
obesitatearen azterketak kolektibo 
horren ohitura osasungarrien ikuspegia 
izatea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak: Obesitatea: gorputz 
masaren indizea 30 edo hortik gora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Ohiturak 
 

% 5,14 

Obesitatea duten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera, EAEko adingabeen % 5,14k obesitatea daukate; mutilen kasuan, ehuneko hori % 5,70 da, eta 

nesken artean, ostera, % 5 baino apur bat gutxiago. Haurren eta nerabeen obesitateak beste zenbait Autonomia 

Erkidegotan baino presentzia txikiagoa du EAE, estatuko batez besteko tasa % 9 inguru baita. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxean beti edo ia beti tabakoaren kearen 
esposiziopean dauden 16 urtetik beherakoen %-a Espainian, 
betiere 16 urtetik beherako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 17 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa eta EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxean batzuetan tabakoaren kearen esposiziopean 
dauden 16 urtetik beherakoen %-a, betiere 16 urtetik beherako 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 8,11 
Data: 2006 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa eta EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak:  

Etxean beti edo ia beti tabakoaren kearen 
esposiziopean dauden 16 urtetik beherakoen 
%-a, betiere 16 urtetik beherako guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 

Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa eta EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2006 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/
p419/a2006/p06/l0/&file=02013.px&type
=pcaxis&L=0 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeak 
tabakoaren kearen esposiziopean 
egotearen azterketak kolektibo horren 
ohitura osasungarrien ikuspegia izatea 
ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Ohiturak 

% 9,71 

Normalean tabakoaren kearen esposiziopean 
dauden adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera, 15 urtetik beherako biztanleriaren ia % 10 beti edo ia beti egon ohi da tabakoaren kearen 

esposiziopean etxean. Adierazitako ehunekoari tabakoaren kearen esposiziopean batzuetan egon ohi direnen 

ehunekoa gehitzen badiogu, emaitza ia % 18 da. Estatuko datuekin alderatuz, EAEko adingabeak hein txikiagoan 

egon ohi dira tabakoaren kearen esposiziopean maiztasun handiz, Espainiako ehunekoa % 17 baita. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haur-hezkuntzan eskolako garraio-zerbitzua 
erabiltzen duten adingabeen %-a Espainian, haur-hezkuntzako 
ikasleen guztizko kopuruari dagokionez 
Datua: % 6,20 
Data: 0 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntza Adierazleen Estatu Sistema 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetako garraio-zerbitzua erabiltzen 
duten adingabeen %-a, haur-hezkuntzako ikasleen guztizko 
kopuruari dagokionez 
Datua: % 14,90 
Data: 0 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntza Adierazleen Estatu Sistema 
Oharrak:  

Eskolako garraio-zerbitzua erabiltzen duten 
adingabeen %-a, haur-hezkuntzako ikasleen 
guztizko kopuruari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 0 

Iturria: Espainiako Gobernuaren 
Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntza 
Adierazleen Estatu Sistema 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantill
a.jsp?id=3131&area=estadisticas&conte
nido=/estadisticas/educativas/cee/Edicio
n2011/cee-2011.html 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Ikastetxearen 
eta etxebizitzaren arteko distantziarekin 
loturiko datua da, eta haurren ongizatea 
aztertzeko erreferentziak eman ditzake. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Ohiturak 

% 18,10 

Eskolako garraio-zerbitzua erabiltzen duten 
haur-hezkuntzako ikasleen proportzioa haur-
hezkuntzako ikasleen guztizkoaren gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008/2009 ikasturteko datuen arabera, haur-hezkuntzako ikasleen % 18,10ek eskolako garraio-zerbitzua erabili zuten 

EAEn; ehuneko hori zentro publikoetan baino apur bat handiagoa izan zen zentro pribatuetan. Haur-hezkuntzako 

haurrek garraio-zerbitzua erabiltzeari dagokionez, EAEko erabilera-maila –Galiziakoarekin, Kantabriakoarekin eta 

Asturiaskoarekin batera– handienetakoa da, Izan ere, Espainiako batez bestekoa gainditzen du EAEkoak, Espainian 

eskolako garraio-zerbitzua erabiltzen dutenen ehunekoa % 6,20 baita. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Sexu-harreman osoak izan dituzten 14-17 urteko 
biztanleen %-a Espainian, 14-17 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: % 32,60 
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 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Sexu-harreman osoak izan dituzten 14-17 urteko 
nesken %-a, 18 urtetik beherako guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: % 32,60 
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 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan. 

Sexu-harreman osoak izan dituzten 14-17 
urteko biztanleen %-a, 14-17 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo4_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna:lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Galdera hori 14-17 
urteko biztanleei bakarrik egiten zaie 
(DBHko 3. mailatik aurrera). 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Sexualitatea 

% 30,20 

Sexu-harreman osoak izan dituzten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera, 14-17 urteko EAEko gazteen % 30,20ek sexu-harreman osoak izan dituzte; are ehuneko 

handiagoa nesken artean (nesken % 32 eta mutilen % 27). Estatuko adingabeen artean ehuneko hori % 32ra igotzen 

da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 14-17 urteko biztanleen lehen sexu-harremanaren 
batez besteko adina Espainian 
Datua: 15,17 urte 
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 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lehen sexu-harremanaren batez besteko adina 14-
17 urteko nesken artean 
Datua: 15,38 urte 
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 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan. 

Lehen sexu-harremanaren batez besteko adina 
14-17 urteko adingabeen artean 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo4_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Galdera hori 14-17 
urteko biztanleei bakarrik egiten zaie 
(DBHko 3. mailatik aurrera). 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Sexualitatea 

15,30 urte 

Lehen sexu-harremanaren batez besteko adina 
adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Sexu-harreman osoren bat izan dutenen artean, horrelako harremana lehen aldiz izateko batez besteko adina 15 urte 

da EAEn nahiz estatuan 2006ko datuen arabera, eta ez da ia alderik nabarmentzen sexuari dagokionez. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken sexu-harremanean haurduntza prebenitzeko 
metodo antikontzeptibo segururen bat (preserbatiboa edota 
pilulak) erabili duten 14-17 urteko biztanleen %-a Espainian, 18 
urtetik beherako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 88,90 
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 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken sexu-harremanean haurduntza prebenitzeko 
metodo antikontzeptibo segururen bat (preserbatiboa edota 
pilulak) erabili duten 14-17 urteko biztanleen %-a titulartasun 
pribatuko ikastetxeetan, 18 urtetik beherako guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: % 96,50 
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 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan. 

Azken sexu-harremanean haurduntza 
prebenitzeko metodo antikontzeptibo segururen 
bat (preserbatiboa edota pilulak) erabili duten 
14-17 urteko biztanleen %-a, 14-17 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo4_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Galdera hori 14-17 
urteko biztanleei bakarrik egiten zaie 
(DBHko 3. mailatik aurrera). 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Sexualitatea 

% 
92,10 

Azken sexu-harremanean metodo 
antikontzeptibo segurua (preserbatiboa edo 

pilulak) erabili izana haurduntza prebenitzeko 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Sexu-harremanak izan dituzten EAEko neska gazteen % 92k metodo antikontzeptibo segururen bat erabili dute 

(preserbatiboa edota pilula) 2006ko datuen arabera. EAEko ikastetxe pribatuetan ikasten duten neska gazteen 

kasuan, ehuneko hori % 96 da, eta ikastetxe publikoetan ikasten dutenen kasuan, berriz, % 88,60. Estatuan, metodo 

antikontzeptibo seguruen erabilera % 88,90 da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haurdun egon diren edota norbait haurdun utzi 
duten 14-17 urteko gazteen %-a Espainian, 14-17 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 3,30 
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 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Erantzuna «behin» edo «bitan» izan 
diren kasuak hartu dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haurdun egon diren edota norbait haurdun utzi 
duten 14-17 urteko gazteen %-a –hiri-ingurunean bizi diren 
gazteena–, 14-17 urteko guztizko biztanleria kontuan hartuz 
Datua: % 2,50 
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 
Oharrak: 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak 
dira (3. DBHtik aurrera). Erantzuna «behin» edo «bitan» izan 
diren kasuak hartu dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren 
mailan. 

Haurdun egon diren edota norbait haurdun utzi 
duten 14-17 urteko gazteen %-a, 14-17 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo4_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Galdera hori 14-17 
urteko biztanleei bakarrik egiten zaie 
(DBHko 3. mailatik aurrera). Erantzuna 
«behin» edo «bitan» izan diren kasuak 
hartu dira. Ikastetxeetan egindako 
inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan. 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Sexualitatea 

% 2,40 

Haurduntzak adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Haurdun egon diren edota norbait haurdun utzi duten 14-17 urteko gazteen ehunekoa, 2006ko datuen arabera, % 2,40 

da EAEn, eta estatuan, berriz, % 3,30. Dirudienez, hiri-ingurunean intzidentzia handixeagoa da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherakoak izanik beren haurduntza 
borondatez eten duten emakumeen ‰-a 18 urtetik beherako 
1.000 emakume bakoitzetik Espainian 
Datua: ‰ 3,61 
Data: 2006 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa eta EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta Nazionala 2006 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

20 urtetik beherakoak izanik beren haurduntza 
borondatez eten duten emakumeen ‰-a 20 
urtetik beherako 1.000 emakume bakoitzetik 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 

Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa eta EIN 
Estatistika-eragiketa: Osasun Inkesta 
Nazionala 2006 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/
p419/a2006/p06/l0/&file=02013.px&type
=pcaxis&L=0 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Sexu-
heziketaren alorreko prebentzioari 
buruzko neurrien eraginkortasunari 
jarraipena egitea ahalbidetzen du 
datuak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

‰ 2,07 

Haurduntzaren borondatezko etete-tasa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko 20 urtetik beherako 1.000 emakumeko haurduntzaren borondatezko 2 etendura gauzatu ziren guztira 2006ko 

datuen arabera, eta ehuneko hori estatukoa baino apur bat txikiagoa da, kasu horretan adin horretako 1.000 

emakumeko 3 etendura inguru gertatzen baitira. 

 

Sexualitatea 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Berezko irudi fisikoari dagokionez frustrazioa 
sentitzen duten 11-17 urteko adingabeen %-a Espainian, 11-17 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 17,60 
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 
Oharrak: Erantzuna ados edo oso ados izan den kasuak hartu 
dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Berezko irudi fisikoari dagokionez frustrazioa 
sentitzen duten 11-17 urteko neska adingabeen %-a, 11-17 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 20,70% 
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 
Oharrak: Erantzuna ados edo oso ados izan den kasuak hartu 
dira. 

Berezko irudi fisikoari dagokionez frustrazioa 
sentitzen duten 11-17 urteko adingabeen %-a, 
11-17 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo10_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Erantzuna ados edo 
oso ados izan den kasuak hartu dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Autoestimua 

% 16,50 

Irudi fisikoarekiko frustrazio-sentimendua duten 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera, EAEko 11-17 urteko gazteen % 16,50ek frustrazioa sentitzen dute beren irudi fisikoari 

dagokionez, eta nesken kasuan, ehuneko hori % 20raino iristen da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako biztanleriaren barruan 
aitortutako elikadura-nahasteren bat (anorexia eta bulimia) duten 
emakumeen %-a, 18 urtetik beherakoak izanik horrelako 
nahasmenduren bat duten pertsonen guztizko kopuruari 
dagokionez. 
Datua: % 94 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Bizkaiko Zaintza Epidemiologikoa 
Oharrak: Elikadura-nahasmenduak (hala nola nerbio-anorexia 
eta nerbio-bulimia) nerabezaroan agertu ohi diren nahasmendu 
mentalak dira. Maiz beste gaixotasun batzuekin batera agertzen 
dira (depresioa edo antsietate-nahasmenduak), eta gehiago 
eragiten diete emakumeei gizonei baino. Ospitaleratu duten eta 
alta emandako biztanle aitortuak baino ez dira zenbatzen. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako biztanleriaren barruan 
aitortutako elikadura-nahasteren bat (anorexia eta bulimia) duten 
pertsonen kopurua, 18 urtetik beherako guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: 17 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Bizkaiko Zaintza Epidemiologikoa 
Oharrak: Elikadura-nahasmenduak (hala nola nerbio-anorexia 
eta nerbio-bulimia) nerabezaroan agertu ohi diren nahasmendu 
mentalak dira. Maiz beste gaixotasun batzuekin batera agertzen 
dira (depresioa edo antsietate-nahasmenduak), eta gehiago 
eragiten diete emakumeei gizonei baino. Ospitaleratu duten eta 
alta emandako biztanle aitortuak baino ez dira zenbatzen. 

18 urtetik beherako biztanleriaren barruan 
aitortutako elikadura-nahasteren bat (anorexia 
eta bulimia) dutenen %-a, 18 urtetik beherako 
guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Bizkaiko Zaintza 
Epidemiologikoa 
Hiperesteka: Esanbidezko eskaera 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Eraginpeko 
biztanleria kuantifikatzen du datuak, 
gizarte-arazo horri jarraipena egitea 
ahalbidetzeaz gain 
Ohar argigarriak: likadura-
nahasmenduak (hala nola nerbio-
anorexia eta nerbio-bulimia) 
nerabezaroan agertu ohi diren 
nahasmendu mentalak dira. Maiz beste 
gaixotasun batzuekin batera agertzen 
dira (depresioa edo antsietate-
nahasmenduak), eta gehiago eragiten 
diete emakumeei gizonei baino. 
Ospitaleratu duten eta alta emandako 
biztanle aitortuak baino ez dira 
zenbatzen. 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Autoestimua 

% 0,01 

Aitortutako elikadura-nahastearen prebalentzia 
adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

18 urtetik beherako gazteen barruan aitortutako elikadura-nahasteren bateko (anorexia eta bulimia) 17 kasu 

identifikatu dira 2010ean; % 94 emakumeak dira. Adin horretako guztizko biztanleriaren % 0,10, hain zuzen ere. 

Aurreko urteekiko ia aldaketarik egon ez zela erakusten dute datuek. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Rosenberg-en autoestimu-eskalaren indizea 
Espainian, 11-17 urtekoen artean 
Datua: 2,46 
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 
Oharrak: Rosenberg-en autoestimu-eskala proba egin zeneko 
autoestimu-mailaren adierazgarria da. Eskalak 10 galdera ditu, 
1etik 4ra puntuatu beharrekoak. Ikastetxeetan egindako inkesta 
izaki, 18 urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Rosenberg-en autoestimu-eskalaren indizea 11-17 
urteko nesken artean 
Datua: 2,36 
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 
Oharrak: Rosenberg-en autoestimu-eskala proba egin zeneko 
autoestimu mailaren adierazgarria da. Eskalak 10 galdera ditu, 
1etik 4ra puntuatu beharrekoak. Ikastetxeetan egindako inkesta 
izaki, 18 urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan. 

Rosenberg-en autoestimu-eskalaren indizea 11-
17 urteko gazteen artean 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo10_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
hau HBSC azterlanean bildutako 
galdesortakoa da; OME Osasunaren 
Mundu Erakundeak babestutako 
proiektua da eta mendebaldeko 40 
herrialdek baino gehiagok parte hartzen 
dutenez, nerabezaroko bizi-estiloen 
ikuspegi orokorra ematen du estatuan 
eta autonomia-erkidegoan, beste 
herrialde batzuekin alderatzeko moduan. 
Ohar argigarriak: Rosenberg-en 
autoestimu-eskala proba egin zeneko 
autoestimu mailaren adierazgarria da. 
Eskalak 10 galdera ditu, 1etik 4ra 
puntuatu beharrekoak. Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Autoestimua 

2,44 

Rosenberg-en autoestimu-eskalaren indizea 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Rosenberg-en autoestimu-eskalak oso antzeko balioak erakusten ditu EAEn eta estatuan 2006ko datuen arabera; 

zehazki, EAEko 11-17 urteko biztanleriak 2,44 puntu ditu 1-4 eskalan. Adierazi beharrekoa da nesken indizea mutilena 

baino txikiagoa dela, eta horrenbestez, nesken autoestimu maila mutilena baino txikiagoa dela dirudiela. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Zoriontsu sentitzen direla adierazten duten 11-14 
urteko biztanleen ehunekoa Espainian,11-14 urteko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: % 92,80 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak: Zoriontsu sentitzen naiz baieztapenarekin oso ados 
edo ados daudela adierazten duten adingabeei buruzkoak dira 
datuak. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Zoriontsu sentitzen direla adierazten duten 11-14 
urteko nesken %-a, 11-14 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: % 93 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak: Zoriontsu sentitzen naiz baieztapenarekin oso ados 
edo ados daudela adierazten duten adingabeei buruzkoak dira 
datuak. 

Zoriontsu sentitzen direla adierazten duten 11-
14 urteko gazteen %-a, 11-14 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y 
bienestar infantil subjetivo en España 
¿Qué afecta al bienestar de niños y 
niñas españoles de 1º de ESO? 
(Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio 
DBHko 1. mailako ume espainiarren 
ongizateari?) 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Azterlan 
honek, gehienbat ISCWeB (Umeen 
ongizateari buruzko nazioarteko inkesta 
(ISCWeB). International Survey of 
Children’s Well-Being) izenekorako 
hartutako galderak hartzen ditu; 
horrenbestez garrantzitsua da 
konparazioak egiteko. 
Ohar argigarriak: Zoriontsu sentitzen 
naiz baieztapenarekin oso ados edo 
ados daudela adierazten duten 
adingabeei buruzkoak dira datuak. 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Autoestimua 

% 94 

Zoriontsua dela adierazten duten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

11-14 urteko EAEko gazteen % 94k adierazten dute zoriontsu sentitzen direla 2011n. Sexuen arteko alderik ez da 

sumatzen, eta datuok Estatukoen oso antzekoak dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urte baino lehen alkohola edaten hasi ziren 15-19 
urteko biztanleen ehunekoa 
Datua: % 29,30 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkohola kontsumitzen hasteko batez besteko adina 
11-17 urteko biztanleriaren artean 
Datua: 13,24 urte 
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 
Oharrak: Probatzeaz edota zurrutada bat emateaz haratago 
alkohola edan zen batez besteko adinari buruzkoak dira datuak. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Alkohola kontsumitzen hasteko batez besteko 
adina 15-19 urteko biztanleriaren artean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Euskadi eta 
drogak txostenak adierazle horren aldian 
behingo egunerapena eskaintzen du; 
adierazle hori garrantzitsua da gazteen 
eta alkoholaren arteko harremana 
aztertzeko garaian. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

14,80 urte 

Alkohola kontsumitzen hasteko batez besteko 
adina adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15-19 urteko gazteak alkohola kontsumitzen hasten diren batez besteko adina 14,8 da 2010eko datuen arabera. 

Zehazki, 15-19 urteko 10 gazteetatik 3 15 urte baino lehenago hasi zen edaten. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkohola kontsumitu ohi duten biztanleen ehunekoa 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 33,90 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak: Ohiko kontsumitzailetzat hartzen da azken hilean 6 eta 
20 egun bitartean alkohola edan duena. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15-19 urteko biztanleen arteko alkohol-kontsumoko 
tasa 
Datua: % 77,10 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak: Alkoholaren oraingo kontsumo-tasa inkestaren 
aurretiko azken 30 egunetan alkoholdun edariren bat kontsumitu 
duten pertsonen proportzioari dagokio. 
 

Alkohola kontsumitu ohi duten 15-19 urteko 
biztanleen %-a, 15-19 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna:Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Euskadi eta 
drogak txostenak adierazle horren aldian 
behingo egunerapena eskaintzen du; 
adierazle hori garrantzitsua da gazteen 
eta alkoholaren arteko harremana 
aztertzeko garaian. 
Ohar argigarriak: Ohiko 
kontsumitzailetzat hartzen da azken 
hilean 6 eta 20 egun bitartean alkohola 
edan duena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 11,80 

Alkohola kontsumitu ohi duten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15-19 urteko gazteen % 77k edari alkoholdunen bat kontsumitu zuten inkesta aurretiko 30 egunetan, 2010eko datuen 

arabera. Adin horretako EAEko gazteen ia % 12k alkohola kontsumitu ohi dute –kontsumitzailetzat edo ohiko 

kontsumitzailetzat azken hilean 6 eta 20 egun bitartean kontsumitu duena hartzen da–; ehuneko hori handitzen da 

biztanleria orokorraren datuak hartuz gero (% 33,90). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15-19 urtekoa izanik asteburuetan gehiegi edaten 
duten eta arriskuzko edaleak diren nesken %-a, 15-19 urteko 
nesken guztizkoari dagokionez 
Datua: % 21,60 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2008 
Oharrak: Arriskuzko edaletzat hartzen da batez besteko egun 
batean 10º-ko ardoaren 1.500 cc-tik gorako kantitate baliokidea 
(120 g alkohol baino gehiago) edaten duen pertsona. Gehiegizko 
edaletzat hartzen da batez besteko egun batean 10º-ko ardoaren 
801-1.500 cc edo horren baliokidea beste alkoholdun edari 
batean edaten duena (65-120 g alkohol). 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15-19 urtekoa izanik asteburuetan gehiegi edaten 
duten eta arriskuzko edaleak diren gazteen %-a, 2006ko 15-19 
urteko gazteen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 30,60 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2006 
Oharrak: Arriskuzko edaletzat hartzen da batez besteko egun 
batean 10º-ko ardoaren 1.500 cc-tik gorako kantitate baliokidea 
(120 g alkohol baino gehiago) edaten duen pertsona. Gehiegizko 
edaletzat hartzen da batez besteko egun batean 10º-ko ardoaren 
801-1.500 cc edo horren baliokidea beste alkoholdun edari 
batean edaten duena (65-120 g alkohol). 

15-19 urtekoa izanik asteburuetan gehiegi 
edaten duten eta arriskuzko edaleak diren 
gazteen %-a, 15-19 urteko gazteen guztizkoari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta talde 
desberdinetan drogek duten intzidentzia, 
prebalentzia eta problematika ezagutzea 
ahalbidetzen du Euskadi eta Drogak 
txostenak. 
Ohar argigarriak: Arriskuzko edaletzat 
hartzen da batez besteko egun batean 
10º-ko ardoaren 1.500 cc-tik gorako 
kantitate baliokidea (120 g alkohol baino 
gehiago) edaten duen pertsona. 
Gehiegizko edaletzat hartzen da batez 
besteko egun batean 10º-ko ardoaren 
801-1.500 cc edo horren baliokidea 
beste alkoholdun edari batean edaten 
duena (65-120 g alkohol). 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 19 

Asteburuetan gehiegi edaten duten eta 
arriskuzko edaleak diren adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera, 15-19 urteko EAEko gazteen % 19 asteburuetan gehiegi edaten duten edo arriskuzko 

edaleak dira.  Indize horren joera beheranzkoa da, sei puntu murriztu baita 2008rekiko (% 26,20) eta hamar puntu 

2006rekiko (% 30). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkohola eta beste droga batzuk kontsumitu ondoren 
arriskuzko sexu-jokabideak izan dituzten 15-34 urteko 
biztanleriaren %-a, adin horretako guztizko biztanleriaren gain 
Datua: % 5,30 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak: Arriskuzko sexu-jokabidetzat hartzen dira babesik 
gabeko sexu-harremanak eta nahi ez diren sexu-harremanak. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkohola eta beste droga batzuk kontsumitu ondoren 
arriskuzko sexu-jokabideak izan dituzten 15-34 urteko 
biztanleriaren %-a, adin horretako guztizko biztanleriaren gain 
Datua: % 1,90 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak: Arriskuzko sexu-jokabidetzat hartzen dira babesik 
gabeko sexu-harremanak eta nahi ez diren sexu-harremanak. 

Alkohola eta beste droga batzuk kontsumitu 
ondoren arriskuzko sexu-jokabideak izan 
dituzten 15-19 urteko biztanleriaren %-a, adin 
horretako guztizko biztanleriaren gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta talde 
desberdinetan drogek duten intzidentzia, 
prebalentzia eta problematika ezagutzea 
ahalbidetzen du Euskadi eta Drogak 
txostenak. 
Ohar argigarriak: Arriskuzko sexu-
jokabidetzat hartzen dira babesik gabeko 
sexu-harremanak eta nahi ez diren sexu-
harremanak. 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 4,50 

Arriskuzko sexu-jokabideen prebalentzia 
adingabeen artean alkohola eta beste droga 
batzuk kontsumitu ondoren 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera, EAEko 15-19 urteko gazteen % 4,50ek aitortu zuten arriskuzko sexu-jokabideak izan 

zituztela (babesik gabeko sexu-harremanak eta/edo nahi ez diren sexu-harremanak, hain zuzen ere) alkohola eta 

bestelakoa drogak kontsumitu ondoren; datua 2008koaren oso antzekoa da (% 4,30). Ehuneko hori % 5,30era 

igotzen da 15-34 urteko gazteen artean (halere, talde horren arriskua murriztu egin da 2008koaren aldean, orduan 

arrisku-jokabideak % 6,20 baitziren). Errealitate hori ageriagoa edo, gutxienez, gehiago aitortzen da gizonetan, era 

horretako egoera bat bizi dutela adierazten duten emakumeen ehunekoa batez bestekoa baino txikiagoa baita (% 

1,90). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 
15-19 urteko biztanleen artean 
Datua: 14,40 urte 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2008 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 
15-19 urteko nesken artean 
Datua: 15,10 urte 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak:  

Tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko 
adina 15-19 urteko biztanleen artean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna:Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Euskadi eta 
drogak txostenak adierazle horren aldian 
behingo egunerapena eskaintzen du; 
adierazle hori garrantzitsua da gazteen 
eta tabakoaren arteko harremana 
aztertzeko garaian. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

14,90 urte 

Tabakoa kontsumitzen hasteko batez besteko 
adina adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera, 15-19 urteko biztanleak tabakoa erretzen hasten diren batez besteko adina 15 urte da, 

2008an baino urte erdi geroago. Hasteko batez besteko adinaren datuak ez dira ia aldatzen sexuaren arabera. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15-19 urteko nesketan ohiko erretzaile direnen 
ehunekoa, 15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 14,70 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Erretzen ez duten 15-19 urteko biztanleen 
ehunekoa, 15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 64,90 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak:  

Ohiko erretzaileak diren 15-19 urteko biztanleen 
ehunekoa, 15-19 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Euskadi eta 
drogak txostenak adierazle horren aldian 
behingo egunerapena eskaintzen du; 
adierazle hori garrantzitsua da gazteen 
eta tabakoaren arteko harremana 
aztertzeko garaian. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 16,60 

Tabakoaren ohiko kontsumoaren prebalentzia 
adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15-19 urteko gazteen % 16,60 da ohiko erretzailea 2010eko datuen arabera, % 14,70 emakumeei dagokienez. 

Ehuneko hori murriztu egin da 2008ko datuekiko, orduan 15-19 urteko gazteen arteko ohiko erretzaileak % 23,70 

baitziren. Erretzen ez duten adin horretako gazteak % 64,90 dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Kanabisa kontsumitzen hasteko batez besteko adina 
15-19 urteko biztanleen artean, 2000n 
Datua: 15.90 urte 
Data: 2000 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2008 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Neskak kanabisa kontsumitzen hasteko batez 
besteko adina 
Datua: 19,90 urte 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak: Datuak biztanleria orokorrari buruzkoak dira. 

Kanabisa kontsumitzen hasteko batez besteko 
adina 15-19 urteko biztanleen artean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta talde 
desberdinetan drogek duten intzidentzia, 
prebalentzia eta problematika ezagutzea 
ahalbidetzen du Euskadi eta Drogak 
txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

15,60 urte 

Kanabisa kontsumitzen hasteko batez besteko 
adina adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean kanabisa kontsumitzen hasteko batez besteko adina (15-19 urtekoen artean) 15 urte da –2008ko bera ia–. 

Dena den, era horretako kontsumoa hasteko batez besteko adina 16 urte zen 2000n adin-tarte horretan. 15-34 urteko 

biztanleak batez beste hasten diren adinari buruzko datuak ikusita, emakumeak hasten diren adina gizonak baino apur 

bat handiagoa dela ikusten dugu, 20 urterekin hain zuzen. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken 30 egunetan kanabisa kontsumitu duen 
biztanleria orokorraren %-a, guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 7,20 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak: Datuak biztanleria orokorrari buruzkoak dira. 
Kontsultaren aurreko 30 egunetan kanabisa kontsumitu izana 
hartzen da egungo kontsumotzat. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Noizbait kanabisa kontsumitu duten 15-19 urteko %-
a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez (kontsumo 
esperimentala) 
Datua: % 33,50 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak: Noizbait kanabisa kontsumitu izana hartzen da 
kontsumo esperimentaltzat. 

Azken 30 egunetan kanabisa kontsumitu duten 
15-19 urteko biztanleen %-a, 15-19 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez (egungo 
kontsumoa) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta talde 
desberdinetan drogek duten intzidentzia, 
prebalentzia eta problematika ezagutzea 
ahalbidetzen du Euskadi eta Drogak 
txostenak. 
Ohar argigarriak: Kontsultaren aurreko 
30 egunetan kanabisa kontsumitu izana 
hartzen da egungo kontsumotzat. 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 14 

Kanabisaren kontsumoaren prebalentzia azken 
hilabetean adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera, 15-19 urteko gazteen % 14 inguruk gaur egun kanabisa kontsumitzen dutela pentsa daiteke 

(kontsultaren aurreko 30 egunetan kanabisa kontsumitu zuten), eta datu hori biztanleria orokorrarena (% 7,20) baino 

nabarmen handiagoa da; halere, 2008koaren aldean murriztu dela dirudi % 19). Kontsumo esperimentalari 

dagokionez, 15-19 urteko gazteen % 33,50ek kontsumitu dute noizbait kanabisa (ehuneko hori hamar puntu jaitsi da 

2008ko datuen aldean). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Legezkoa ez den edozein droga kontsumitzen 
hasteko batez besteko adina biztanleria orokorraren artean, 
2000. urtean 
Datua: 19,70 urte 
Data: 2000 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2008 
Oharrak: 15 urtetik aurrerako biztanleriari buruzkoak dira datuak. 
Kanabisa edota errezetarik gabeko psikofarmakoak ez diren 
legez kanpoko drogak hartzen dira legezkoak ez diren drogatzat. 
(sailkapen horren barruan hartzen dira kokaina, anfetamina, 
heroina, LSDa eta estasia). 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Legezkoa ez den edozein droga kontsumitzen 
hasteko batez besteko adina biztanleria orokorraren artean 
Datua: 20,27 urte 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2008 
Oharrak: Kanabisa edota errezetarik gabeko psikofarmakoak ez 
diren legez kanpoko drogak hartzen dira legezkoak ez diren 
drogatzat. (sailkapen horren barruan hartzen dira kokaina, 
anfetamina, heroina, LSDa eta estasia). 

Legezkoa ez den edozein droga kontsumitzen 
hasteko batez besteko adina biztanleria 
orokorraren artean 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta talde 
desberdinetan drogek duten intzidentzia, 
prebalentzia eta problematika ezagutzea 
ahalbidetzen du Euskadi eta Drogak 
txostenak. 
Ohar argigarriak: Kanabisa edota 
errezetarik gabeko psikofarmakoak ez 
diren legez kanpoko drogak hartzen dira 
legezkoak ez diren drogatzat. (sailkapen 
horren barruan hartzen dira kokaina, 
anfetamina, heroina, LSDa eta estasia). 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

19,80 
urte 

Legezkoak ez diren drogak kontsumitzen 
hasteko batez besteko adina adingabeen 
artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Biztanleria orokorrari begiratuta, legez kanpoko drogak kontsumitzen hasteko batez besteko adina 19,80 da 2010ean; 

datu hori 2000koaren antzekoa eta 2008koa baino txikiagoa da (20,27 urte). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Noizbait kokaina kontsumitu duten 15-19 urteko %-
a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez (kontsumo 
esperimentala) 
Datua: % 1,70 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken 30 egunetan estasia kontsumitu duten 15-19 
urteko biztanleen %-a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez (egungo kontsumoa) 
Datua: % 0,60 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak:  

Azken 30 egunetan kokaina kontsumitu duten 
15-19 urteko biztanleen %-a, 15-19 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez (egungo 
kontsumoa) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta talde 
desberdinetan drogek duten intzidentzia, 
prebalentzia eta problematika ezagutzea 
ahalbidetzen du Euskadi eta Drogak 
txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 1,40 

Legezkoak ez diren drogen (kokainaren kasu 
zehatza) prebalentzia adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera, 15-19 urteko gazteen % 1,4k kokaina kontsumitzen dute egun (kokaina kontsumitua zuten 

kontsulta aurretiko 30 egunen barruan) eta % 1,7k bizitzan noizbait kontsumitu du gai hori. Hortaz, gai horren 

kontsumoa bikoiztu egin da 2008ko informazioaren aldean, eta beste gai batzuen kontsumoa baino handiagoa da 

(hala nola estasiarena, 15-19 urtekoen % 0,60k kontsumituta. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15-19 urtekoak izanik toxikomaniak tratatzeko 
Osakidetzako zentroen sarean tratamendua jasotzeko onartu 
diren adingabeen kopurua 
Datua: 112 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Toxikomaniei buruzko Estatuko 
Informazio Sistemaren txostena (SEIT). 2009 
Oharrak: Adierazle horrek itundutako zentro pribatuak hartzen 
ditu barnean. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Toxikomaniak tratatzeko Osakidetzako zentroen 
sarean tratatzeko onartutako 15-19 urteko gazteen %-a, 2006an 
zentro horietan artatutako guztizko biztanleriaren barruan 
Datua: % 3,70 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Toxikomaniei buruzko Estatuko 
Informazio Sistemaren txostena (SEIT). 2006 
Oharrak: Adierazle horrek itundutako zentro pribatuak hartzen 
ditu barnean. 

Toxikomaniak tratatzeko Osakidetzako 
zentroen sarean tratatzeko onartutako 15-19 
urteko gazteen %-a, zentro horietan artatutako 
guztizko biztanleriaren gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta 
Kontsumo Saila 
Estatistika-eragiketa: Toxikomaniei 
buruzko Estatuko Informazio Sistemaren 
txostena (SEIT). 2009 
Hiperesteka: 
http://www.google.es/#hl=es&rlz=1R2GF
RE_esES340&sclient=psy-
ab&q=sistema+de+informaci%C3%B3n+
sobre+toxicomanias+2009&rlz=1R2GFR
E_esES340&oq=sistema+de+informaci
%C3%B3n+sobre+toxicomanias+2009&
aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...839617.847
616.0.847913.46.32.0.13.13 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Toxikomaniei 
buruzko Estatuko Informazio Sistemaren 
txostenean bilduriko galdesortaren zati 
da adierazle hori; substantzia 
psikoaktiboak kontsumitzearen 
ondoriozko tratamendu-hasieren, 
artatutako ospitale-larrialdien eta 
heriotzaren gaineko informazioa ematen 
digu aipatutako txostenak. 
Ohar argigarriak: Adierazle horrek 
itundutako zentro pribatuak hartzen ditu 
barnean. 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 4,10 

Toxikomania tratatzeko zentroen sarean 
tratatzeko onartutako adingabeen proportzioa 
zentro horietan artatutako guztizko 
biztanleriaren barruan 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean, 15-19 urteko 112 gazte onartu ziren guztira toxikomaniak tratatzeko Osakidetzako zentroen sarean, 

tratamendua jasotzeko. Tratamendua jasotzeko onartutako guztizko pertsona kopuruaren % 4,10 da adierazitako 

kopuru hori, hots, 2006koa (% 3,70) baino ehuneko apur bat handiagoa baina 2008koaren oso antzekoa (% 4,20). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkoholaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleen %-a 2006an, 15-
19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 43,90 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2006 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Alkoholaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 20-24 urtekoen %-a, 20-24 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 47,00 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak:  

Alkoholaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleen 
%-a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
content/eu/contenidos/informacion/public
aciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/pub
licaciones_ovd_euskadi_drog.html 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta talde 
desberdinetan drogek duten intzidentzia, 
prebalentzia eta problematika ezagutzea 
ahalbidetzen du Euskadi eta Drogak 
txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 50,10 

Alkoholaren kontsumoaren larritasun-
pertzepzioa adingabeen aldetik 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Bildutako azken datuen arabera, 2008an 15-19 urteko gazteen erdiak alkohola kontsumitzea larritzat edo oso larritzat 

jotzen dute; 2006an ehuneko hori txikiagoa izan zen (% 43). 2010eko datuek diotenez, 20-24 urteko gazteen % 47k 

kontsumo horren larritasuna adierazten dute. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Tabakoaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleen %-a 2006an, 15-
19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 63,90 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2006 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Tabakoaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 20-24 urtekoen %-a, 20-24 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 58,70 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak:  

Tabakoaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleen 
%-a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
content/eu/contenidos/informacion/public
aciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/pub
licaciones_ovd_euskadi_drog.html 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta talde 
desberdinetan drogek duten intzidentzia, 
prebalentzia eta problematika ezagutzea 
ahalbidetzen du Euskadi eta Drogak 
txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 61,50 

Tabakoaren kontsumoaren larritasun-
pertzepzioa adingabeen aldetik 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera, 15-19 urteko 10 gaztetatik seik larritzat edo oso larritzat jotzen dute tabakoa kontsumitzea, 

2006koaren antzeko datua. Gainera, 20-24 urteko gazteen % 58k era horretako kontsumoa larria dela deritzotela 

adierazten dute 2010eko datuek. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Kanabisaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleen %-a 2006an, 15-
19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 67,20 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2006 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Kanabisaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 20-24 urteko biztanleen %-a, 20-24 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 67,10 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak:  

Kanabisaren kontsumoa oso larritzat edo larri 
samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleen 
%-a, 15-19 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2008 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
content/eu/contenidos/informacion/public
aciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/pub
licaciones_ovd_euskadi_drog.html 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta talde 
desberdinetan drogek duten intzidentzia, 
prebalentzia eta problematika ezagutzea 
ahalbidetzen du Euskadi eta Drogak 
txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 71,20 

Kanabisaren kontsumoaren larritasun-
pertzepzioa adingabeen aldetik 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Dirudienez, kanabisaren kontsumoaren larritasun-pertzepzioa areagotu egin da azken urteotan. 2006an, 15-19 urteko 

mutilen eta nesken % 67k larritzat edo oso larritzat hartzen zuten kanabisaren kontsumoa, eta 2008an, ostera, % 71k. 

Nabarmendu beharrekoa da adinak aurrera egin ahala gazteen arteko larritasun-pertzepzioa ez dela areagotzen, 

alkoholaren eta tabakoaren kasuan gertatzen den legez. Kanabisaren kasuan, larritasun-pertzepzioa txikiagoa da 20-

44 urtekoen artean 15-19 urtekoen artean baino, baina egia da 45 urtetik aurrera larritasun-pertzepzioak gora egiten 

duela. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Legez kanpoko drogen kontsumoa oso larritzat edo 
larri samartzat jotzen duten 15-19 urteko biztanleen %-a 2006an, 
15-19 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 72,50 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2006 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Legez kanpoko drogen kontsumoa oso larritzat edo 
larri samartzat jotzen duten 30-34 urteko biztanleen %-a, 30-34 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: 72,20% 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta drogak, 2010 
Oharrak:  

Legez kanpoko drogen kontsumoa oso larritzat 
edo larri samartzat jotzen duten 20-24 urteko 
biztanleen %-a, 20-24 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Droga 
Gaietako Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
drogak, 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
publ01/eu/contenidos/informacion/public
aciones_informes_estudio/eu_pub/r01hR
edirectCont/contenidos/informacion/drog
odependencias/eu_ties/adjuntos/ties_20
08.pdf 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Bi urtean 
behin argitaratzen den Euskadi eta 
Drogak txostenean bilduriko 
galdesortaren zati da adierazle hori; 
EAEko biztanleriaren barruan eta talde 
desberdinetan drogek duten intzidentzia, 
prebalentzia eta problematika ezagutzea 
ahalbidetzen du Euskadi eta Drogak 
txostenak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

% 77,40 

Legezkoak ez diren drogen (kanabisaz 
bestelakoak) kontsumoaren larritasun-
pertzepzioa adingabeen aldetik 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010ean, 15-19 urteko 4 gaztetatik 3ren ustez, legezkoak ez diren drogak kontsumitzea larria edo oso larria da, eta 

dirudienez, pertzepzio horri eutsi zaio azken urteotan. Gai horien kontsumoaren larritasun-pertzepzioa adinarekin 

batera areagotzen da; hala, 25 urteko edo hortik gorako biztanleen arrisku-pertzepzioa 25 urtetik beherako gazteena 

baino handiagoa da.  
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Herritarren segurtasuna babesteko 1/1992 Lege 
Organikoan bilduriko arau-hausteengatik –drogekin 
loturikoengatik– espedienteak ireki zaizkien 18 urtetik 
beherakoen ehunekoa, guztizko arau-hausteen gain (drogak, 
bilera eta armak) 
Datua: % 66,07 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Herritarren segurtasuna babesteko 1/1992 Lege 
Organikoan bilduriko arau-hausteengatik –drogekin 
loturikoengatik– espedientea ireki zaien 18 urtetik beherako 
pertsonen kopurua 2007an 
Datua: 98 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak:  

Herritarren segurtasuna babesteko 1/1992 Lege 
Organikoan bilduriko arau-hausteengatik –
drogekin loturikoengatik– espedienteak ireki 
zaizkien 18 urtetik beherako pertsonen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Herrizaingo Saila 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeen 
arteko drogen kontsumoari edota 
trafikoari buruzko erreferentzia bat 
edukitzea ahalbidetzen du datuak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  SSEEXXUUAALLIITTAATTEEAA  

Jokabide arriskutsuak 

74 

Drogekin lotutako segurtasunaren aurkako 
arau-hausteengatik espedientea irekitako 
adingabeak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2011n 74 adingaberi espedientea ireki zaie Herritarren segurtasuna babesteko 1/1992 Lege Organikoan bilduriko arau-

hausteengatik –drogekin loturikoengatik– (2008an 80). Drogengatiko arau-hausteak drogak, armak eta bilera barne 

hartzen dituen lege honen arau-hausteen % 60 izan dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haur-hezkuntzako lehen zikloan matrikulatutako 0-2 
urteko haurren %-a Espainiako 0-2 urteko biztanleriaren gain 
Datua: % 28,60 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika. 2010-2011 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: Datuak 3 urtetik beherako haur eskolatuak 
harremanetan jartzen dituen tasa garbiari buruzkoak dira, tasak 
erreferentzia egiten dion adineko guztizko biztanleriaren arabera. 
Tasa kalkulatzeko, datuak ateratzeko erabili den iturriak EINen 
Egungo Biztanleriari buruzko Zenbatespenak erabili dituenez, 
proiektatutako zifren eta biztanleriaren benetako bilakaeraren 
arteko desegokitasunak emaitzen kalitateari eragin liezaioke 
adierazle honetan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Haur-hezkuntzako lehen zikloan matrikulatutako 0-2 
urteko haurren %-a, 2008/2009 ikasturteko 0-2 urteko haurren 
gain 
Datua: % 51,40 
Data: 2008/2009 ikasturtea 
Iturria: Hezkuntza eta Kultura Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika 
Oharrak: Datuak 3 urtetik beherako haur eskolatuak 
harremanetan jartzen dituen tasa garbiari buruzkoak dira, tasak 
erreferentzia egiten dion adineko guztizko biztanleriaren arabera. 
Tasa kalkulatzeko, datuak ateratzeko erabili den iturriak EINen 
Egungo Biztanleriari buruzko Zenbatespenak erabili dituenez, 
proiektatutako zifren eta biztanleriaren benetako bilakaeraren 
arteko desegokitasunak emaitzen kalitateari eragin liezaioke 
adierazle honetan. 

Haur-hezkuntzako lehen zikloan 
matrikulatutako 0-2 urteko haurren %-a 0-2 
urteko haurren gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010/2011ko ikasturtea 

Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik 
kanpoko Irakaskuntzei buruzko 
Estatistika. 2010-2011 ikasturteko 
datuen aurrerapena 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.gob.es/horizontale
s/estadisticas/no-
universitaria/alumnado/matriculado/2010
-2011-Avances.html 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Datu hau 
derrigorrezkoa ez den etapa bateko 
eskolatze-mailari buruzkoa da, 
bizimoduekin lotuta dago, baita uztartze-
premiekin ere. 
Ohar argigarriak: Datuak 3 urtetik 
beherako haur eskolatuak harremanetan 
jartzen dituen tasa garbiari buruzkoak 
dira, tasak erreferentzia egiten dion 
adineko guztizko biztanleriaren arabera. 
Tasa kalkulatzeko, datuak ateratzeko 
erabili den iturriak EINen Egungo 
Biztanleriari buruzko Zenbatespenak 
erabili dituenez, proiektatutako zifren eta 
biztanleriaren benetako bilakaeraren 
arteko desegokitasunak emaitzen 
kalitateari eragin liezaioke adierazle 
honetan. 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskolatzea 

% 51,90 

Eskolatze-tasa haur-hezkuntzako lehen zikloan 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Haur-hezkuntzako lehen zikloan (3 urtetik beherakoak) 2010/2011 ikasturterako EAEko eskolaratze-tasa Estatukoa 

baino nabarmen handiagoa da (ia % 52 EAEn Espainiako % 28,60ren aurrean). EAEko datuetan ez da alde handirik 

ikusten azken urteotako eskolatze-tasarekiko. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familiek hori nahi dutelako, haurtzaindegian edo 
ikastetxean zaintzen ez diren 0-5 urteko haurren %-a, 0-5 urteko 
guztizko haurren gain 
Datua: % 24,20 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inguruan plazarik ez izatearekin, plaza egokiturik ez 
izatearekin, ordutegiarekin edo garestiegiak izatearekin lotutako 
arrazoien eraginez haurtzaindegietan edo ikastetxeetan zaintzen 
ez dituzten 0-5 urteko haurren %-a, 0-5 urteko guztizko haurrei 
dagokionez 
Datua: % 2,80 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak:  

Haurtzaindegian edo ikastetxean zaindutako 0-
5 urteko haurren %-a, 0-5 urteko guztizko 
haurren gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-
zerbitzuen eskari-estatistika 2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
content/eu/contenidos/informe_estudio/e
ns_2010/eu_ens2010/ens2010.html 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Datu hori 
zentroetan (etxekoen unitatetik kanpo) 
artatzen den adin horretako 
biztanleriaren proportzioari buruzkoa da, 
hezkuntza-sisteman sartu gabeko 
baliabideak barne, bizimoduekin lotuta 
dago, baita uztartze-premiekin ere. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskolatzea 

% 73 

Haurtzaindegian edo ikastetxean zaindutako 0-
5 urteko haurren proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

0-5 urteko neska-mutilen % 73 haurtzaindegietan edo ikastetxeetan zaintzen dituzte 2010eko datuen arabera (% 74,40 

2006an). Familia-arrazoien eraginez haurren % 24,20 ez dira baliabide horietan zaintzen (% 23,20), % 2,8, aldiz, ez 

dira haurtzaindegietara joaten inguruan plazarik ez dagoelako, plaza egokiturik ez dagoelako, ordutegiarengatik edo 

baliabide horiek garestiegiak direlako (% 2,4 2006an). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen %-a, 
(haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta 
batxilergoa) 2007/2008 ikasturtean matrikulatutako guztizko 
ikasleei dagokienez (ikastetxe publikoak eta pribatuak) 
Datua: % 48,92 
Data: 2007/2008 ikasturtea 
Iturria: Eustat eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa Saila. 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren estatistika 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen %-a 
(haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta 
batxilergoa) Espainian matrikulatutako guztizko ikasleei 
dagokienez (ikastetxe publikoak eta pribatuak) 
Datua: % 66,62 
Data: 2009/2010 ikasturtea 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitate aurreko irakaskuntzak. 
Beste erakunde publiko batzuek egindako estatistikak 
Oharrak: Ez ditu erregimen bereziko ikasleak biltzen. 

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen 
%-a (haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren 
hezkuntza eta batxilergoa) matrikulatutako 
guztizko ikasleei dagokienez (ikastetxe 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011/2012ko ikasturtea 

Iturria: Eustat eta Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Saila. 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren 
estatistika 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/elementos/ele00
02400/ti_Euskal_AEko_araubide_orokorr
eko_unibertsitateaz_kanpoko_irakaskunt
zetako_ikasleak_lurralde_historikoaren_
mailaren_irakasteredu_elebidunaren_eta
_titulartasunaren_arabera_Datu-
aurrerapena_20112012/tbl0002427_e.ht
ml 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Ikastetxe 
motari dagokionez familiek egindako 
aukeraketarekin lotutako erreferentzia 
ematen du. 
Ohar argigarriak: Datuek ikastetxe 
berezietako ikasleak ere barnean 
hartzen dituzte. Eustatek ematen dituen 
datuei buruzko aurrerapena da. 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskolatzea 

% 50,15 

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen 
proportzioa matrikulatutako ikasleen 
guztizkoaren gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko ikasleen % 50,15 ikastetxe publikoetan matrikulaturik daude 2011/2012 ikasturtean, aurreko urteetako antzeko 

ehunekoa. Espainiarekiko alde nabarmena dago, Estatuan ikastetxe publikoetako ikasleak % 66 baitziren 2009/2010 

ikasturtean. EAE ikastetxe pribatuetan ikasle gehien matrikulatuta dituen autonomia-erkidegoa da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasle 
atzerritarren %-a (haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren 
hezkuntza eta batxilergoa) 2007/2008 ikasturtean matrikulatutako 
ikasle atzerritarren guztizkoari dagokionez (ikastetxe publikoak 
eta pribatuak) 
Datua: % 64,17 
Data: 2007/2008 ikasturtea 
Iturria: Eustat eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa Saila. 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren estatistika 
Oharrak: Datuak haur-hezkuntzako, bigarren hezkuntzako, 
DBHko eta batxilergoko ikasleei buruzkoak dira, eta hezkuntza 
bereziko ikasleak ere biltzen dituzte. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasle 
atzerritarren %-a (haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren 
hezkuntza eta batxilergoa) Espainian matrikulatutako ikasle 
atzerritarren guztizkoari dagokionez (ikastetxe publikoak eta 
pribatuak) 
Datua: % 82,25 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika. 2010-2011 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: Datuak haur-hezkuntzako, bigarren hezkuntzako, 
DBHko eta batxilergoko ikasleei buruzkoak dira, eta hezkuntza 
bereziko ikasleak ere biltzen dituzte. 

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasle 
atzerritarren %-a (haur-hezkuntza, lehen 
hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoa) 
matrikulatutako ikasle atzerritarren guztizkoari 
dagokienez (ikastetxe publikoak eta pribatuak) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010/2011ko ikasturtea 

Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik 
kanpoko Irakaskuntzei buruzko 
Estatistika 2010-2011 ikasturteko datuen 
aurrerapena 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.gob.es/horizontale
s/estadisticas/no-
universitaria/alumnado/matriculado/2010
-2011-Avances.html 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Ikastetxe 
publikoetan atzerritarrek duten 
garrantziari buruzko erreferentzia 
ematen du 
Ohar argigarriak: Datuak haur-
hezkuntzako, bigarren hezkuntzako, 
DBHko eta batxilergoko ikasleei 
buruzkoak dira, eta hezkuntza bereziko 
ikasleak ere biltzen dituzte. Hezkuntza 
eta Kultura Ministerioko datuen 
aurrerapena dira. 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskolatzea 

% 69,91 

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasle 
atzerritarren proportzioa matrikulatutako ikasle 
atzerritarren guztizkoaren gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010/2011 ikasturtean, ikasle atzerritarren % 69,91 (haur-hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta 

batxilergoa kontuan hartuta) EAEko ikastetxe publikoren batean matrikulatuta zegoen, 2007/2008 ikasturteko datuak 

baino 5 puntu gehiago, baina 2009/2010 ikasturtekoen antzera. Estatuko datuei dagokienez ikusten da aldea dagoela, 

Espainian, 10 ikasle atzerritarretatik 8 ikastetxe publikoetan matrikulatuta baitaude. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainiako ikastetxe publikoetan haur-hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %-a, haur-hezkuntza 
publikoko guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 9,01 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika. 2010-2011 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: Hezkuntza eta Kultura Ministerioko datuen aurrerapena 
dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan haur-hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %-a haur-hezkuntzan 
matrikulatutako guztizko ikasle atzerritarrei dagokienez 
Datua: % 80,57 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika. 2010-2011 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: Hezkuntza eta Kultura Ministerioko datuen aurrerapena 
dira. 

Ikastetxe publikoetan haur-hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %-a, haur-
hezkuntza publikoko guztizko ikasleei 
dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010/2011ko ikasturtea 

Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik 
kanpoko Irakaskuntzei buruzko 
Estatistika. 2010-2011 ikasturteko 
datuen aurrerapena 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.gob.es/horizontale
s/estadisticas/no-
universitaria/alumnado/matriculado/2010
-2011-Avances.html 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Ikastetxe 
publikoetan hezkuntza-maila horretan 
atzerritarrek duten garrantziari buruzko 
erreferentzia ematen du. 
Ohar argigarriak: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioko datuen aurrerapena dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskolatzea 

% 7,55 

Ikastetxe publikoetan haur-hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren proportzioa 
haur-hezkuntza publikoko guztizko ikasleen 
gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko ikastetxeetan haur-hezkuntzan 2010/2011 ikasturtean matrikulatutako ikasle guztietatik % 7,55 dira atzerritar; 

Estatukoa baino puntu eta erdi txikiagoa da tasa hori (% 9,01), eta EAEn 2009/2010 ikasturtean izandakoa baino 

handixeagoa (% 6,80). Horretaz gain, haur-hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritar guztietatik % 80,57 ikastetxe 

publikoetan matrikulatuta zeuden. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %-a, Espainiako ikastetxe 
publikoetako lehen hezkuntzako guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 12,90 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika. 2010-2011 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: Hezkuntza eta Kultura Ministerioko datuen aurrerapena 
dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %-a, lehen hezkuntzan 
matrikulatutako guztizko ikasle atzerritarrei dagokienez 
Datua: % 72,52 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika. 2010-2011 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: Hezkuntza eta Kultura Ministerioko datuen aurrerapena 
dira. 

Ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %-a, 
ikastetxe publikoetako lehen hezkuntzako 
guztizko ikasleei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010/2011ko ikasturtea 

Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik 
kanpoko Irakaskuntzei buruzko 
Estatistika. 2010-2011 ikasturteko 
datuen aurrerapena 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.gob.es/horizontale
s/estadisticas/no-
universitaria/alumnado/matriculado/2010
-2011-Avances.html 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Ikastetxe 
publikoetan hezkuntza-maila horretan 
atzerritarrek duten garrantziari buruzko 
erreferentzia ematen du. 
Ohar argigarriak: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioko datuen aurrerapena dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskolatzea 

% 10,29 

Ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren proportzioa 
lehen hezkuntza publikoko guztizko ikasleen 
gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko ikastetxe publikoetan lehen hezkuntzan matrikulatutako ikasleen % 10,29 ikasle atzerritarrak dira, Estatuan 

erregistratutakoa baino hiru puntu gutxiago (% 12,90) eta aurreko ikasturtean EAEn izandakoaren antzekoa (% 10,10). 

Lehen hezkuntzan matrikulatutako ikasle atzerritar guztietatik % 72,52 ikastetxe publikoetan matrikulatuta daude. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan bigarren hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %-a, Espainiako ikastetxe 
publikoetan bigarren hezkuntzan matrikulatutako guztizko 
ikasleei dagokienez 
Datua: % 14,69 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika. 2010-2011 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: Hezkuntza eta Kultura Ministerioko datuen aurrerapena 
dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan bigarren hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %-a, bigarren hezkuntzan 
matrikulatutako guztizko ikasle atzerritarrei dagokienez 
Datua: % 57,69 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika. 2010-2011 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: Hezkuntza eta Kultura Ministerioko datuen aurrerapena 
dira. 

Ikastetxe publikoetan bigarren hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %-a, 
ikastetxe publikoetako bigarren hezkuntzako 
guztizko ikasleei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010/2011ko ikasturtea 

Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik 
kanpoko Irakaskuntzei buruzko 
Estatistika. 2010-2011 ikasturteko 
datuen aurrerapena 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.gob.es/horizontale
s/estadisticas/no-
universitaria/alumnado/matriculado/2010
-2011-Avances.html 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Ikastetxe 
publikoetan hezkuntza-maila horretan 
atzerritarrek duten garrantziari buruzko 
erreferentzia ematen du. 
Ohar argigarriak: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioko datuen aurrerapena dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskolatzea 

% 10,63 

Ikastetxe publikoetan bigarren hezkuntzan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren proportzioa 
ikastetxe publikoetako bigarren hezkuntzako 
guztizko ikasleen gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko ikastetxe publikoetan bigarren hezkuntzan 2010/2011 ikasturtean matrikulatutako ikasleen % 10,63 ikasle 

atzerritarrak dira, Estatuan erregistratutakoa baino lau puntu gutxiago (% 14,69) eta aurreko ikasturtean EAEn 

izandakoaren oso antzekoa (% 10,10). DBHn matrikulatutako ikasle atzerritar guztietatik % 57,69 ikastetxe 

publikoetan matrikulatuta daude. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan batxilergoan matrikulatutako 
ikasle atzerritarren %-a, Espainiako ikastetxe publikoetako 
batxilergoko guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 7,86 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika. 2010-2011 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: Hezkuntza eta Kultura Ministerioko datuen aurrerapena 
dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikastetxe publikoetan batxilergoan matrikulatutako 
ikasle atzerritarren %-a, batxilergoan matrikulatutako guztizko 
ikasle atzerritarrei dagokienez 
Datua: % 72,73 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Espainiako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik kanpoko Irakaskuntzei 
buruzko Estatistika. 2010-2011 ikasturteko datuen aurrerapena 
Oharrak: Hezkuntza eta Kultura Ministerioko datuen aurrerapena 
dira. 

Ikastetxe publikoetan batxilergoan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren %-a, 
ikastetxe publikoetako batxilergoko guztizko 
ikasleei dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010/2011ko ikasturtea 

Iturria: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Unibertsitatetik 
kanpoko Irakaskuntzei buruzko 
Estatistika. 2010-2011 ikasturteko 
datuen aurrerapena 
Hiperesteka: 
http://www.educacion.gob.es/horizontale
s/estadisticas/no-
universitaria/alumnado/matriculado/2010
-2011-Avances.html 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Ikastetxe 
publikoetan hezkuntza-maila horretan 
atzerritarrek duten garrantziari buruzko 
erreferentzia ematen du. 
Ohar argigarriak: Hezkuntza eta Kultura 
Ministerioko datuen aurrerapena dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskolatzea 

% 6,40 

Ikastetxe publikoetan batxilergoan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren proportzioa 
batxilergo publikoko guztizko ikasleen gain 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko ikastetxe publikoetan batxilergoan 2010/2011 ikasturtean matrikulatutako ikasleen % 6,40 ikasle atzerritarrak 

dira, Estatuan erregistratutakoa baino puntu bat gutxiago (% 7,86) eta aurreko ikasturtean EAEn izandakoa baino 

handiagoa (% 5,73). Batxilergoan matrikulatutako ikasle atzerritar guztietatik % 72,73 ikastetxe publikoetan 

matrikulatuta daude. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2009/2010 ikasturteko hezkuntzako beharrizan 
berezien %-a haur- eta lehen hezkuntzan 
Datua: % 62,29 
Data: 2009/2010 
Iturria: Arartekoaren txosten berezia. Arrisku egoera berezietan 
dauden adingabeak. 
Estatistika-eragiketa: Gasteizko Udalak eta foru-aldundiek 
emandako datuak. 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2007/2008 ikasturtean hezkuntza-beharrizan 
bereziak dituzten ikasleak 
Datua: 10.469 
Data: 2007/2008 
Iturria: Arartekoaren txosten berezia. Arrisku egoera berezietan 
dauden adingabeak. 
Estatistika-eragiketa: Gasteizko Udalak eta Foru Aldundiek 
emandako datuak. 
Oharrak:  

2009/2010 ikasturtean hezkuntza-beharrizan 
bereziak dituzten ikasleak 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009/2010eko ikasturtea 

Iturria: Arartekoa 
Estatistika-eragiketa: Arartekoaren 
jarraipen-espedientea. 
Hiperesteka: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/D
OCUMENTOS/1/0_2354_1.pdf 
Aldizkakotasuna:Adierazlearen 
garrantzia: Adierazle honek premia 
bereziak dituzten ikasleengan 
arretagunea jartzea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak: Hezkuntza-premia 
berezien artean hauek sartzen dira: 
ikusteko urritasuna, entzuteko urritasuna, 
adimen-urritasuna, mugitzeko urritasuna, 
autismoa, hainbat urritasun, emozio-
arazo larriak, aparteko talentu 
intelektuala eta HPB ez-iraunkorrak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskolatzea 

11.527 

2009/2010 ikasturtean hezkuntza-beharrizan 
bereziak dituzten ikasleak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Azken urteotan % 10 inguru hazi dira premia bereziak dituzten ikasleak; hala, guztira 11.000 ikasle izan dira 2009/2010 

ikasturtean. Ikasle horien % 62 haur-hezkuntzan eta lehen hezkuntzan izaten dira. 



108 

 

 
 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 0-2 urteko haurrei eskaintzen zaien plaza kopurua 
Datua: 34.522 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Erakunde Arteko II. Planaren Bitarteko 
Ebaluazioa 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 0 urteko haurrentzat eskainitako plaza kopurua 
Datua: 4.328 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Erakunde Arteko II. Planaren Bitarteko 
Ebaluazioa 
Oharrak:  

0-2 urteko haurrentzako estalitako plazen %-a, 
eskolatze-adinean dauden adin honetako 
guztizko haurrei dagokienez. 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Erakunde Arteko 
II. Planaren Bitarteko Ebaluazioa 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/eu/contenidos/informe_estudio/
plan_2_familia/es_planfami/planfamilia.ht
ml 
Aldizkakotasuna: Puntuala. 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 2 
urtetik beherako haurrentzako plazak 
dituzten ikastetxeetako egungo sarea 
estaltzeko gaitasunari buruzko 
erreferentzia bat ematen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Inbertsioa 

% 63,66 

0-2 urteko plazen eskari potentzialaren 
estaldura-tasa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera, 0-2 urteko 54.000 haur inguru zeuden eskolatzeko adinean eta 34.000 plaza inguru eskaini 

zirenez, adin-talde horren estaldura % 63koa izan zen. 0 urteko haurrentzat eskainitako plazak 4.000 baino zertxobait 

gehiago izan ziren; nolanahi ere, eskolatu daitezkeen adin horretako haurren kopurua 13.000tik gorakoa da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familiek hori nahi dutelako, haurtzaindegian edo 
haur-eskolan zaintzen ez diren 0-5 urteko haurren ehunekoa, 0-5 
urteko guztizko haurren gainean 
Datua: % 2,80 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak: Adierazle honek aipatzen dituen arrazoiak inguruan 
plazarik ez izatearekin, plaza egokiturik ez izatearekin, ordutegia 
desegokia izatearekin edo garestiegiak izatearekin daude lotuta. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inguruan plazarik ez dagoelako, haurtzaindegian edo 
haur-eskolan zaintzen ez diren 0-5 urteko haurren %-a, familiaren 
lehentasuna ez den beste arrazoi batzuengatik haurtzaindegian 
edo haur-eskolan zaintzen ez diren guztizko haurren gain 
Datua: % 45,80 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak: Adierazleak inguruan plazarik ez izatea aipatzen du 
bereziki haurtzaindegian edo haur-eskolan ez zaintzeko arrazoi 
gisa. 

Familiek hori nahi dutelako, haurtzaindegian 
edo haur-eskoletan zaintzen ez diren 0-5 urteko 
haurren kopurua, 0-5 urteko guztizko haurrei 
dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-
zerbitzuen eskari-estatistika 2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/eu/contenidos/informe_estudio/
ens_2010/eu_ens2010/ens2010.html 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Datuak 
ikastetxeetako egungo sarea estaltzeko 
gaitasunari buruzko erreferentzia bat 
ematen du. 
Ohar argigarriak: Adierazle honek 
aipatzen dituen arrazoiak inguruan 
plazarik ez izatearekin, plaza egokiturik 
ez izatearekin, ordutegia desegokia 
izatearekin edo garestiegiak izatearekin 
daude lotuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Inbertsioa 

4.074 

Haurtzaindegian edo haur-eskolan plazarik ez 
izateak eraginpean hartutako etxekoen 
unitateak 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera, 0-5 urteko 4.000 haur inguru (2006an baino 500 gutxiago) ez ziren haurtzaindegian edo 

haur-eskolan zaintzen inguruan plazarik ez zegoelako, plaza egokiturik ez zegoelako, ordutegia desegokia zelako edo 

garestiegia zelako; alegia, adin horretako adingabeen % 2,8 ez zituzten haurtzaindegian edo haur-eskolan zaintzen. 

Haur horietatik guztietatik % 45,80 (ia 1.500 haur, alegia) ez zituzten zentroetan zaintzen inguruan plazarik ez 

zegoelako (% 43 2006an). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasle kopurua ikastetxe pribatuetako haur-
hezkuntzako edo lehen hezkuntzako irakasleen arabera 
Datua: 15,80 
Data: 2009/2010 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren Estatistika 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasle kopurua 1998/1999 ikasturteko haur-
hezkuntzako edo lehen hezkuntzako irakasleen arabera 
Datua: 12,60 
Data: 1998/1999 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren Estatistika 
Oharrak:  

Ikasle kopurua haur-hezkuntzako edo lehen 
hezkuntzako irakasleen arabera 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009/2010eko ikasturtea 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren 
Estatistika 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/elementos/ele00
00100/ti_Euskal_AEko_irakasleaktaldea
_ikasleakirakaslea_eta_ikasleaktaldea_r
atioak_mailaren_lurralde_historikoaren_
eta_titulartasuanren_arabera_201011/tbl
0000101_e.html#axzz24qJsxc3Q 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko 
adierazlea da, gizarte jakin batek 
hezkuntzan (giza baliabideak) egin duen 
inbertsioa neurtzen duena. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Inbertsioa 
 

12,60 

Ikasleen ratioa haur-hezkuntzako eta lehen 
hezkuntzako irakasleen arabera 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009/2010 ikasturteko datuen arabera, oinarrizko hezkuntzan (haur-hezkuntza eta lehen hezkuntza) 12 ikasle inguru 

daude irakasle bakoitzeko; indizea duela hamar urtekoaren berdina da. Ikastetxe pribatuen kasuan, ia 16 ikasle daude 

irakasle bakoitzeko. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasle kopurua ikastetxe pribatuetako bigarren 
hezkuntzako irakasleen arabera 
Datua: 10 
Data: 2009/2010 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren Estatistika 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasle kopurua 1998/1999 ikasturteko bigarren 
hezkuntzako irakasleen arabera 
Datua: 11 
Data: 1998/1999 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntzaren Estatistika 
Oharrak:  

Ikasle kopurua bigarren hezkuntzako irakasleen 
arabera 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009/2010eko ikasturtea 

Iturria: Eustat 
Operación estadística: Estadística de 
Enseñanza 
Hipervínculo: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/elementos/ele00
00100/ti_Euskal_AEko_irakasleaktaldea
_ikasleakirakaslea_eta_ikasleaktaldea_r
atioak_mailaren_lurralde_historikoaren_
eta_titulartasuanren_arabera_201011/tbl
0000101_e.html#axzz24qJsxc3Q 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko 
adierazlea da, gizarte jakin batek 
hezkuntzan (giza baliabideak) egin duen 
inbertsioa neurtzen duena. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Inbertsioa 

8,10 

Ikasleen ratioa bigarren hezkuntzako irakasleen 

arabera 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009/2010 ikasturteko datuak ikusita, irakasle bakoitzeko 8 ikasle inguru daude bigarren hezkuntzan, duela hamar 

urteko kopurua baino txikiagoa (orduan 11 izan ziren). Ikastetxe pribatuetan, berriz, irakasle bakoitzeko 10 ikasle 

daude. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasle bakoitzeko batez besteko hezkuntzako gastua 
(euro ikasle bakoitzeko) ikastetxe pribatuetan 
Datua: 5.583€ 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntza pribatuaren gastua eta 
finantziazioa 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasle bakoitzeko batez besteko hezkuntzako gastua 
(euro ikasle bakoitzeko) ikastetxe publikoetan 2003an 
Datua: 4.865€ 
Data: 2003 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntza pribatuaren gastua eta 
finantziazioa 
Oharrak:  

Ikasle bakoitzeko batez besteko hezkuntzako 
gastua (euro ikasle bakoitzeko) ikastetxe 
publikoetan 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Irakaskuntza 
publikoaren gastua eta finantziazioa 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/elementos/ele00
00100/ti_Guztizko_gastua_ikasleko_tasa
_eta_unitateko_tasa_gastu-
motaren_eta_urtearen_arabera_1995-
2009/tbl0000121_e.html#axzz24qJsxc3
Q 
Aldizkakotasuna: Bi urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Oinarrizko 
adierazlea da, gizarte jakin batek 
hezkuntzan (giza baliabideak) egin duen 
inbertsioa neurtzen duena. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Inbertsioa 

7.159€ 

Ikasle bakoitzeko hezkuntzako gastua ikastetxe 

publikoetan 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009ko datuen arabera, ikasle bakoitzeko batez besteko gastua 7.000 euro ingurukoa da ikastetxe publikoetan, 

ikastetxe pribatuetakoa baino handiagoa (5.500 euro baino gehixeago azken horietan). 2003an, berriz, ikasle 

bakoitzeko gastua, ikastetxe publikoetan, 2.000 euro baino gehiago areagotu da. 2007. urteari dagokionez, gehikuntza 

hori ikastetxe publikoetan zein pribatuetan izan da, zehazki 1.000 eurokoa. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 12 urte betetakoan (maila edo ikasturte jakin bat 
egiteko adin teorikoa) lehen hezkuntza bukatu duten ikastetxe 
pribatuetako ikasleen %-a, adin horretako ikasle guztiak kontuan 
hartuta (DBHn matrikulatutako 12 urteko ikasleen eta adin 
horretako ikasle guztien arteko portzentajezko erlazioa) 
Datua: % 92,30 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 12 urte betetakoan (maila edo ikasturte jakin bat 
egiteko adin teorikoa) lehen hezkuntza bukatu duten D ereduko 
ikasleen %-a, adin horretako ikasle guztiak kontuan hartuta 
(DBHn matrikulatutako 12 urteko ikasleen eta adin horretako 
ikasle guztien arteko portzentajezko erlazioa) 
Datua: % 91 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak: D ereduan, irakasgai guztiak, gaztelania eta literatura 
izan ezik, euskaraz ematen dira, eta euskara ere irakasgai bat da 
gaztelania bezalaxe. 

12 urte betetakoan (maila edo ikasturte jakin bat 
egiteko adin teorikoa) lehen hezkuntza bukatu duten 
ikasleen %-a, adin horretako ikasle guztiak kontuan 
hartuta (DBHn matrikulatutako 12 urteko ikasleen eta 
adin horretako ikasle guztien arteko portzentajezko 
erlazioa) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010/2011ko ikasturtea 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola 
Jardueraren Estatistika 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/bancopx/Dialog/v
arval.asp?ma=PX_2321_in07&ti=Adin-
moldagabeen%20portzentajea,%20arau
bide%20orokorreko%20irakaskuntzan,%
20mailari%20jarraiki,%20ezaugarrien%2
0arabera&path=../euskara/tablas/&lang=
2&idTema=TEMA_300#axzz24qJsxc3Q
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-errendimenduari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

% 88,80 

12 urte betetakoan lehen hezkuntza 
bukatu duten ikasleen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Ikasleen % 88k lehen hezkuntza horretarako adin teorikoan (12 urte) bukatu dute 2010/2011 ikasturtean, 2009/2010 

ikasturteko ehuneko bera. Ehuneko hori are handiagoa da ikastetxe pribatuetan ikasten dutenen artean (% 92) eta D 

ereduan ikasten dutenen artean, hau da, ikasgai guztiak euskaraz gaztelania eta literatura izan ezik (% 91). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: DBH bukatzen duten ikasleen %-a, 2003/2004 
ikasturtean, DBH bukatzeko adin teorikoa (16 urte) duten 
guztizko adingabeei dagokienez 
Datua: % 85 
Data: 2003/2004 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak: Graduazioko tasa gordina titulazioa (edo titulazio 
baliokideak) lortzeko diren irakaskuntzak amaitzen dituzten 
ikasleen eta irakaskuntza horiek amaitzeko adin teorikoa duten 
guztizko gazteen arteko harreman gisa definitzen da. 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan adin teorikoa 16 urte da. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: DBH bukatzen duten neska ikasleen %-a, DBH 
bukatzeko adin teorikoa (16 urte) duten guztizko adingabeei 
dagokionez 
Datua: % 87,90 
Data: 2008/2009 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak: Graduazioko tasa gordina titulazioa (edo titulazio 
baliokideak) lortzeko diren irakaskuntzak amaitzen dituzten 
ikasleen eta irakaskuntza horiek amaitzeko adin teorikoa duten 
guztizko gazteen arteko harreman gisa definitzen da. 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan adin teorikoa 16 urte da. 

DBH bukatzen duten ikasleen %-a, DBH 
bukatzeko adin teorikoa (16 urte) duten 
guztizko adingabeen gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008/2009eko ikasturtea 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola 
Jardueraren Estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PXin09&ti=Tasa+bruta+de+
graduaci%F3n+por+nivel+y+sexo&path=
../spanish/Sociedad/Educaci%F3n/Ense
%F1anza/Indicadores/&lang=1&idTema
Web=TEMA_0 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-errendimenduari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: Graduazioko tasa 
gordina titulazioa (edo titulazio 
baliokideak) lortzeko diren irakaskuntzak 
amaitzen dituzten ikasleen eta 
irakaskuntza horiek amaitzeko adin 
teorikoa duten guztizko gazteen arteko 
harreman gisa definitzen da. 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan adin 
teorikoa 16 urte da. 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

 Heziketa maila eta gaitasunak 

% 84,30 

DBHko graduazioko tasa gordina 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Euskadiko gazteen % 84k Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren titulazioa lortzeko adin teorikoan (16 urte) bukatu 

zuen DBHa 2008/2009 ikasturtean, bost urte lehenagoko portzentajearen oso antzekoa. Esan behar da DBHko 

ikasketak adin teorikoan amaitzen dituzten nesken ehunekoa mutilena baino handiagoa dela, portzentajezko 7 puntu 

handiagoa hain zuzen ere (nesken kasuan % 87; mutilen kasuan, aldiz, % 80). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Batxilergoa bukatzen duten ikasleen %-a, 
2003/2004 ikasturtean, DBH amaitzeko adin teorikoa (18 urte) 
duen guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 62,80 
Data: 2003/2004 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak: Graduazioko tasa gordina titulazioa (edo titulazio 
baliokideak) lortzeko diren irakaskuntzak amaitzen dituzten 
ikasleen eta irakaskuntza horiek amaitzeko adin teorikoa duten 
guztizko gazteen arteko harreman gisa definitzen da. 
Batxilergoan adin teorikoa 18 urte da. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Batxilergoa bukatzen duten neska ikasleen %-a, 
batxilergoa amaitzeko adin teorikoa (18 urte) duten guztizko 
gazteei dagokienez 
Datua: 70,20% 
Data: 2008/2009 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak: Graduazioko tasa gordina titulazioa (edo titulazio 
baliokideak) lortzeko diren irakaskuntzak amaitzen dituzten 
ikasleen eta irakaskuntza horiek amaitzeko adin teorikoa duten 
guztizko gazteen arteko harreman gisa definitzen da. 
Batxilergoan adin teorikoa 18 urte da. 

Batxilergoa bukatzen duten ikasleen %-a, 
batxilergoa amaitzeko adin teorikoa (18 urte) 
duen guztizko gazteen gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008/2009ko ikasturtea 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola 
Jardueraren Estatistika 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PXin09&ti=Tasa+bruta+de+
graduaci%F3n+por+nivel+y+sexo&path=
../spanish/Sociedad/Educaci%F3n/Ense
%F1anza/Indicadores/&lang=1&idTema
Web=TEMA_0 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-errendimenduari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: Graduazioko tasa 
gordina titulazioa (edo titulazio 
baliokideak) lortzeko diren irakaskuntzak 
amaitzen dituzten ikasleen eta 
irakaskuntza horiek amaitzeko adin 
teorikoa duten guztizko gazteen arteko 
harreman gisa definitzen da. 
Batxilergoan adin teorikoa 18 urte da. 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

% 62,60 

Batxilergoko graduazioko tasa gordina 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Euskadiko 19 ikasletatik 6k batxilergoa bukatzeko adin teorikoan (18 urte) bukatu zuen batxilergoa 2008/2009 

ikasturtean, baina alde handiak daude sexuaren arabera; izan ere, nesken kasuan, adin teorikoan gainditu zutenen 

ehunekoa % 70 da, mutilen kasuan, aldiz, % 55era jaitsi da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasketak behar baino lehenago utzi dituzten 18-24 
urteko mutilen %-a, 18-24 urteko gazteei dagokienez 
Datua: % 13,30 
Data: 2010 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntzako Adierazleen Euskal Sistema 
Oharrak: Datu horiek gehienez ere DBHko lehen etapa bukatu 
duen eta ikasten edo prestatzen jarraitu ez duen 18-24 urteko 
biztanleriari buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainian ikasketak behar baino lehenago utzi 
dituzten 18-24 urteko biztanleen %-a, 18-24 urteko gazteei 
dagokienez 
Datua: % 28,40 
Data: 2010 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntzako Adierazleen Euskal Sistema 
Oharrak: Datu horiek gehienez ere DBHko lehen etapa bukatu 
duen eta ikasten edo prestatzen jarraitu ez duen 18-24 urteko 
biztanleriari buruzkoak dira. 

Ikasketak goiz utzi dituzten 18-14 urteko 
biztanleen %-a, 18-24 urteko biztanleriari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Hezkuntzako 
Adierazleen Euskal Sistema 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/eusk/haes/dok2011/Rs5_eus.pdf
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Era horretako 
datuek eskola-porrotari buruzko 
informazioa eskaintzen dute, eta 
Europan konpara daiteke. 
Ohar argigarriak: Datu horiek gehienez 
ere DBHko lehen etapa bukatu duen eta 
ikasten edo prestatzen jarraitu ez duen 
18-24 urteko biztanleriari buruzkoak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

% 12,60 

DBHko lehen etapa amaitu ondoren ikasketak 
utzi dituen biztanleriaren proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Eskuragarri ditugun 2010eko azken datuen arabera, EAEko ikasleen % 12,60k ikasketak behar baino lehenago uzten 

dituzte (gehienez DBHko lehen etapa egin dute); ikasketak uzten dituzten mutilen ehunekoa handixeagoa da. 

Europan 2010. urterako ezarritako helburua (ikasketak behar baino lehen utzi dituztenak % 10 izatea) EAEn lortu ez 

bada ere, helburu horretara gehien hurbiltzen den autonomia-erkidegoa da, ikasketak behar baino lehen uzten 

dituztenen batez bestekoa % 28 baita Espainian. Ikasketak behar baino lehenago utzi dituzten ikasleen ehunekoa 

pixkanaka murrizten ari dela dirudi (2008an % 14,70 zen). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lehen hezkuntza amaitzean aurrera egoki egiten 
duten mutil ikasleen %-a guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 78 
Data: 2009/2010 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak: Aurrera egoki egiten du adierazleak esan nahi du 
irakasgai guztiak (ingurune naturalaren, sozialaren eta 
kulturalaren inguruko ezagutza; arte-hezkuntza; gorputz-
hezkuntza; gaztelania eta literatura; euskara eta literatura; 
atzerriko hizkuntzak eta matematika) dagokion ikasturtean 
gainditu direla. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lehen hezkuntza amaitzean aurrera egoki egiten 
duten D ereduko ikasleen %-a ikasle guztiei dagokienez 
DATUAK % 84 
Data: 2009/2010 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak: Aurrera egoki egiten du adierazleak esan nahi du 
irakasgai guztiak (ingurune naturalaren, sozialaren eta 
kulturalaren inguruko ezagutza; arte-hezkuntza; gorputz-
hezkuntza; gaztelania eta literatura; euskara eta literatura; 
atzerriko hizkuntzak eta matematika) dagokion ikasturtean 
gainditu direla. D ereduan, irakasgai guztiak, gaztelania eta 
literatura izan ezik, euskaraz ematen dira. 

Lehen hezkuntza amaitzean aurrera egoki 
egiten duten ikasleen %-a guztizko ikasleei 
dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009/2010eko ikasturtea 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola 
Jardueraren Estatistika 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/bancopx/Dialog/v
arval.asp?ma=PX_2321_in05&ti=Aproba
tuen%20portzentajea,%20araubide%20o
rokorreko%20irakaskuntzan,%20mailari
%20jarraiki,%20ezaugarrien%20arabera
&path=../euskara/tablas/&lang=2&idTem
a=TEMA_300#axzz24ucGKKY8 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-errendimenduari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: Aurrera egoki egiten 
du adierazleak esan nahi du irakasgai 
guztiak (ingurune naturalaren, sozialaren 
eta kulturalaren inguruko ezagutza; arte-
hezkuntza; gorputz-hezkuntza; 
gaztelania eta literatura; euskara eta 
literatura; atzerriko hizkuntzak eta 
matematika) dagokion ikasturtean 
gainditu direla. 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

% 81,50 

Lehen hezkuntza amaitzean aurrera egoki 
egiten duten ikasleen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009/2010ko ikasturteko datuen arabera EAEko 10 ikasletatik 8k aurrera egoki egiten dute lehen hezkuntza 

amaitzerakoan, eta horrek esan nahi du ikasketa-arlo guztiak (ingurune naturalaren, sozialaren eta kulturalaren 

inguruko ezagutza; arte-hezkuntza; gorputz-hezkuntza; gaztelania eta literatura; euskara eta literatura; atzerriko 

hizkuntzak eta matematika) gainditu dituztela. Behar bezala aurreratzen duten nesken ehunekoa mutilena baino 

handiagoa da (kasu batean % 85; bestean, aldiz, % 78) eta, era berean, aldeak daude hezkuntza-ereduaren arabera; 

izan ere, D ereduan ikasten dutenen kasuan (irakasgai guztiak euskaraz gaztelania eta literatura izan ezik) maila 

handiagoa da behar bezalako aurrerapenari dagokionez. Datuak aurreko ikasturtean izandako ia berak dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: DBH amaitzean aurrera egoki egiten duten mutil 
ikasleen %-a guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 61,70 
Data: 2010/2011 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak: Aurrera egoki egiten du adierazleak esan nahi du 
irakasgai guztiak (natura-zientziak, gizarte-zientziak, geografia 
eta historia, gorputz-hezkuntza, plastika eta ikus-hezkuntza, 
gaztelania eta literatura, euskara eta literatura, atzerriko 
hizkuntza, matematika, oinarrizko teknologia, aukerako bigarren 
atzerriko hizkuntza, aukerako informatika, aukerako erlijioa) 
gainditu direla. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: DBH amaitzean aurrera egoki egiten duten D 
ereduko ikasleen %-a guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 69,90 
Data: 2008/2009 ikasturtea 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola Jarduerari buruzko Estatistika 
Oharrak: Aurrera egoki egiten du adierazleak esan nahi du 
irakasgai guztiak (natura-zientziak, gizarte-zientziak, geografia 
eta historia, gorputz-hezkuntza, plastika eta ikus-hezkuntza, 
gaztelania eta literatura, euskara eta literatura, atzerriko 
hizkuntza, matematika, oinarrizko teknologia, aukerako bigarren 
atzerriko hizkuntza, aukerako informatika, aukerako erlijioa) 
gainditu direla. D ereduan, irakasgai guztiak, gaztelania eta 
literatura izan ezik, euskaraz ematen dira. 

DBH amaitzean aurrera egoki egiten duten 
ikasleen %-a guztizko ikasleei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010/2011ko ikasturtea 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Eskola 
Jardueraren Estatistika 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/bancopx/Dialog/v
arval.asp?ma=PX_2321_in10&ti=Egokita
sun-
tasak%20adin%20adierazgarrietan,%20s
exuaren%20arabera&path=../euskara/ta
blas/&lang=2&idTema=TEMA_300#axzz
24ucGKKY8 
Aldizkakotasuna:Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek eskola-errendimenduari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: Aurrera egoki egiten 
du adierazleak esan nahi du irakasgai 
guztiak (natura-zientziak, gizarte-
zientziak, geografia eta historia, gorputz-
hezkuntza, plastika eta ikus-hezkuntza, 
gaztelania eta literatura, euskara eta 
literatura, atzerriko hizkuntza, 
matematika, oinarrizko teknologia, 
aukerako bigarren atzerriko hizkuntza, 
aukerako informatika, aukerako erlijioa) 
gainditu direla. 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

% 67,30 

DBH amaitzean aurrera egoki egiten duten 
ikasleen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010/2011ko ikasturtean ikasleen % 67k (2008/2009ko ikasturteko ehunekoa baino 3 puntu gehiago) aurrera egoki 

egiten dute DBH amaitzerakoan; alegia, irakasgai guztiak (natura-zientziak, gizarte-zientziak, geografia eta historia, 

gorputz-hezkuntza, plastika eta ikus-hezkuntza, gaztelania eta literatura, euskara eta literatura, atzerriko hizkuntza, 

matematika, oinarrizko teknologia, aukerako bigarren atzerriko hizkuntza, aukerako informatika, aukerako erlijioa) 

gaindituta amaitzen dute maila hori. Nesken eta D ereduko ikasleen kasuan (irakasgai guztiak euskaraz gaztelania 

eta literatura izan ezik) DBHa amaitzean behar bezalako aurrerapenaren indizeak hobeak dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko ikasleen errendimenduaren batez 
besteko puntuazioa PISAren zientziei buruzko proban 
ELGAn. 
Datua: 501 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei 
buruzkoa da. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko mutil ikasleen errendimenduaren 
batez besteko puntuazioa PISAren zientziei buruzko 
proban 
Datua: 498 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei 
buruzkoa da. 

15 urteko ikasleen errendimenduaren batez 
besteko puntuazioa PISAren zientziei buruzko 
proban 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-
Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/eusk/indexeusk.htm 
Aldizkakotasuna:hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa (PISA) 
Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako 
Antolakundeak (ELGA) abian jarritako 
ebaluazioa da, ikasleen errendimendua zein 
den jakiteko neurri bat ezarri ahal izateko, 
funtsezko gaitasunak deiturikoei dagokienez 
(zientziak, matematika eta irakurketa) 
nazioartean parekatzeko modukoa izango den 
neurria, eta, gainera, jakintzei eta trebetasunei 
dagokienez helburuen esparru komuna 
ezartzea ahalbidetuko duena. Ebaluazio 
horretan ELGAko herrialdeez gain Antolakunde 
horretako kideak ez direnek ere parte hartzen 
dute. Informazioa autonomia-erkidegoen 
arabera ematen denez, EAEko datuak Estatuko 
datuekin eta nazioartekoekin aldera daitezke. 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren lagina 15 
urteko ikasleei buruzkoa da. 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa-maila eta gaitasunak 
 

495 

15 urteko ikasleen batez besteko puntuazioa 

PISAren zientziei buruzko proban 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009ko datuen arabera zientziei buruzko PISA proban ikusten da EAEko 15 urteko ikasleen batez besteko puntuazioa 

ELGAren batez bestekotik behera dagoela (495 puntu EAEn eta 501 ELGAn), baina Estatuko batez besteko 

puntuazioa gainditzen du, nahiz eta aldeak ez diren oso esanguratsuak. Sexuaren arabera ez dago alde nabarmenik. 

EAEko emaitza tarteko posizioan dago parte hartu duten herrialdeen sailkapenean, Frantziakoaren, Suediakoaren, 

Austriakoaren, Portugalekoaren, Italiakoaren, Kataluniakoaren edo Asturiaskoaren antzekoa. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAren zientziei buruzko proban  errendimendu 
maila desegokiak dituzten 15 urteko ikasleen %-a, PISA proba 
ELGAn egin duten ikasle guztiei dagokienez 
Datua: % 20 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAren zientziei buruzko proban  errendimendu 
maila desegokiak dituzten 15 urteko ikasleen %-a, PISA proba 
Espainian egin duten ikasle guztiei dagokienez 
Datua: % 19 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa 
da. 

PISAren zientziei buruzko proban  errendimendu 
maila desegokiak dituzten 15 urteko ikasleen %-a, 
PISA proba egin duten ikasle guztiei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
ErakundeaEstatistika-eragiketa: PISA 
txostena, 2009 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/eusk/indexeusk.htm 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa 
(PISA) Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundeak (ELGA) 
abian jarritako ebaluazioa da, ikasleen 
errendimendua zein den jakiteko neurri 
bat ezarri ahal izateko, funtsezko 
gaitasunak deiturikoei dagokienez 
(zientziak, matematika eta irakurketa) 
nazioartean parekatzeko modukoa 
izango den neurria, eta, gainera, jakintzei 
eta trebetasunei dagokienez helburuen 
esparru komuna ezartzea ahalbidetuko 
duena. Ebaluazio horretan ELGAko 
herrialdeez gain Antolakunde horretako 
kideak ez direnek ere parte hartzen dute. 
Informazioa autonomia-erkidegoen 
arabera ematen denez, EAEko datuak 
Estatuko datuekin eta nazioartekoekin 
aldera daitezke. 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren 
lagina 15 urteko ikasleei buruzkoa da. 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

% 14 

PISAren zientziei buruzko proban maila 
desegokiak dituzten ikasleen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009ko datuen arabera, EAEko 15 urteko gazteen % 14k  errendimendu maila desegokiak ditu zientziei buruzko PISA 

proban, ehuneko hori ELGAko herrialdeetan % 20 da eta Espainian % 19. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko ikasleen errendimenduaren batez 
besteko puntuazioa PISAren matematikari buruzko proban 
ELGAn. 
Datua: 496 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei 
buruzkoa da. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko mutil ikasleen errendimenduaren 
batez besteko puntuazioa PISAren matematikari buruzko 
proban 
Datua: 513 
Data: 2009 
Iturri: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei 
buruzkoa da. 

15 urteko ikasleen errendimenduaren batez 
besteko puntuazioa PISAren matematikari 
buruzko proban 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-
Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/eusk/indexeusk.htm 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa (PISA) 
Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako 
Antolakundeak (ELGA) abian jarritako 
ebaluazioa da, ikasleen errendimendua zein 
den jakiteko neurri bat ezarri ahal izateko, 
funtsezko gaitasunak deiturikoei dagokienez 
(zientziak, matematika eta irakurketa) 
nazioartean parekatzeko modukoa izango den 
neurria, eta, gainera, jakintzei eta trebetasunei 
dagokienez helburuen esparru komuna 
ezartzea ahalbidetuko duena. Ebaluazio 
horretan ELGAko herrialdeez gain Antolakunde 
horretako kideak ez direnek ere parte hartzen 
dute. Informazioa autonomia-erkidegoen 
arabera ematen denez, EAEko datuak Estatuko 
datuekin eta nazioartekoekin aldera daitezke. 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren lagina 15 
urteko ikasleei buruzkoa da. 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

510 

15 urteko ikasleen batez besteko puntuazioa 
PISAren matematikari buruzko proban 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009ko datuen arabera, matematikari buruzko PISA proban EAEko ikasleek errendimenduari dagokionez lortu duten 

batez besteko puntuazioa Estatuko eta ELGAko herrialdeetako batez bestekoa baino askoz ere hobea da (510 puntu 

EAEn eta 496 ELGAn). Beraz, EAE lehenengo herrialdeetakoa da sailkapenean eta lehenengo autonomia-erkidegoa 

Nafarroarekin Aragoirekin eta Errioxarekin batera. Proba honetan mutilek neskek baino emaitza hobeak lortu dituzte 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAren matematikari buruzko proban  
errendimendu maila desegokiak dituzten 15 urteko 
ikasleen %-a, PISA proba ELGAn egin duten ikasle guztiei 
dagokienez 
Datua: % 25 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei 
buruzkoa da. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAren matematikari buruzko proban  
errendimendu maila desegokiak dituzten 15 urteko 
ikasleen %-a, PISA proba Espainian egin duten ikasle 
guztiei dagokienez 
Datua: % 24 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei 
buruzkoa da. 

PISAren matematikari buruzko proban  
errendimendu maila desegokiak dituzten 15 urteko 
ikasleen %-a, PISA proba egin duten ikasle guztiei 
dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-
Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/eusk/indexeusk.htm 
Aldizkakotasuna:hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa (PISA) 
Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako 
Antolakundeak (ELGA) abian jarritako 
ebaluazioa da, ikasleen errendimendua zein 
den jakiteko neurri bat ezarri ahal izateko, 
funtsezko gaitasunak deiturikoei dagokienez 
(zientziak, matematika eta irakurketa) 
nazioartean parekatzeko modukoa izango den 
neurria, eta, gainera, jakintzei eta trebetasunei 
dagokienez helburuen esparru komuna 
ezartzea ahalbidetuko duena. Ebaluazio 
horretan ELGAko herrialdeez gain Antolakunde 
horretako kideak ez direnek ere parte hartzen 
dute. Informazioa autonomia-erkidegoen 
arabera ematen denez, EAEko datuak Estatuko 
datuekin eta nazioartekoekin aldera daitezke. 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren lagina 15 
urteko ikasleei buruzkoa da. 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

% 15 

PISAren matematikari buruzko proban 
maila desegokiak dituzten ikasleen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009ko datuen arabera, EAEko 15 urteko gazteen % 15ek errendimendu maila desegokiak ditu matematikari buruzko 

PISA proban, ehuneko hori ELGAko herrialdeetan eta Espainian portzentajezko 10 puntu gorago dago gutxi 

gorabehera. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko ikasleen errendimenduaren batez 
besteko puntuazioa PISAren irakurketari buruzko proban 
ELGAn. 
Datua: 493 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei 
buruzkoa da. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15 urteko ikasle mutilen errendimenduaren 
batez besteko puntuazioa PISAren irakurketari buruzko 
proban 
Datua: 477 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei 
buruzkoa da. Txostena egin zenean sexuaren araberako 
datu publikorik ez zegoenez, 2006ko datuak aurkeztu dira. 

15 urteko ikasleen errendimenduaren batez 
besteko puntuazioa PISAren irakurketari 
buruzko proban 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/eusk/indexeusk.htm 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa (PISA) 
Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako 
Antolakundeak (ELGA) abian jarritako 
ebaluazioa da, ikasleen errendimendua zein 
den jakiteko neurri bat ezarri ahal izateko, 
funtsezko gaitasunak deiturikoei dagokienez 
(zientziak, matematika eta irakurketa) 
nazioartean parekatzeko modukoa izango 
den neurria, eta, gainera, jakintzei eta 
trebetasunei dagokienez helburuen esparru 
komuna ezartzea ahalbidetuko duena. 
Ebaluazio horretan ELGAko herrialdeez gain 
Antolakunde horretako kideak ez direnek ere 
parte hartzen dute. Informazioa autonomia-
erkidegoen arabera ematen denez, EAEko 
datuak Estatuko datuekin eta nazioartekoekin 
aldera daitezke. 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren lagina 
15 urteko ikasleei buruzkoa da. 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

494 

15 urteko ikasleen batez besteko puntuazioa 
PISAren irakurketari buruzko proban 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009ko datuen arabera, Irakurketari buruzko PISA proban 15 urteko euskal ikasleek errendimenduari buruz lortutako 

batez besteko puntuazioa ELGAko batez bestekoaren antzekoa da (494 eta 493 puntu hurrenez hurren) eta Estatukoa 

baino askoz ere hobea da; horregatik, autonomia-erkidegoen buruan kokatzen da Madrilekin, Kataluniarekin edo 

Nafarroarekin batera. Proba honetan neskek mutilek baino emaitza hobeak lortu dituzte. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAren irakurketari buruzko proban  
errendimendu maila desegokiak dituzten 15 urteko 
ikasleen %-a PISA proba ELGAn egin duten ikasle guztiei 
dagokienez 
Datua: % 19,80 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei 
buruzkoa da. PISA txostenaren arabera, maila desegokia 
<1 eta 1 mailari dagokio, eta irakurtzeko gaitasun ezin 
hobea izateko ezarritako baremoak gainditzen ez dituenen 
ehunekoa biltzen du. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: PISAren irakurketari buruzko proban maila 
desegokiak dituzten 15 urteko mutil ikasleen %-a PISA 
proba egin duten ikasle guztiei dagokienez 
Datua: % 21,40 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Oharrak: PISA txostenaren lagina 15 urteko ikasleei 
buruzkoa da. PISA txostenaren arabera, maila desegokia 
<1 eta 1 mailari dagokio, eta irakurtzeko gaitasun ezin 
hobea izateko ezarritako baremoak gainditzen ez dituenen 
ehunekoa biltzen du. Txostena egin zenean sexuaren 
araberako datu publikorik ez zegoenez, 2006ko datuak 
aurkeztu dira. 

PISAren irakurketari buruzko proban 
errendimendu-maila desegokiak dituzten 15 
urteko ikasleen %-a, PISA proba egin duten 
ikasle guztiei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-
Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: PISA txostena, 2009 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/eusk/indexeusk.htm 
Aldizkakotasuna: hiru urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Ikasleen 
Nazioarteko Ebaluaziorako Programa (PISA) 
Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako 
Antolakundeak (ELGA) abian jarritako 
ebaluazioa da, ikasleen errendimendua zein 
den jakiteko neurri bat ezarri ahal izateko, 
funtsezko gaitasunak deiturikoei dagokienez 
(zientziak, matematika eta irakurketa) 
nazioartean parekatzeko modukoa izango den 
neurria, eta, gainera, jakintzei eta trebetasunei 
dagokienez helburuen esparru komuna 
ezartzea ahalbidetuko duena. Ebaluazio 
horretan ELGAko herrialdeez gain Antolakunde 
horretako kideak ez direnek ere parte hartzen 
dute. Informazioa autonomia-erkidegoen 
arabera ematen denez, EAEko datuak Estatuko 
datuekin eta nazioartekoekin aldera daitezke. 
Ohar argigarriak: PISA txostenaren lagina 15 
urteko ikasleei buruzkoa da. PISA txostenaren 
arabera, maila desegokia <1 eta 1 mailari 
dagokio, eta irakurtzeko gaitasun ezin hobea 
izateko ezarritako baremoak gainditzen ez 
dituenen ehunekoa biltzen du. 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

% 15,10 

PISAren irakurketari buruzko proban maila 
desegokiak dituzten ikasleen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009ko datuen arabera, EAEko 15 urteko gazteen % 15ek maila desegokiak dituzte irakaskuntzari buruz PISAk 

egindako proban, % 20 da zifra ELGAko herrialdeetako batez bestekoaren kasuan. Sexuaren arabera dauden aldeak 

aipatu behar ditugu, nesken artean maila desegokietan daudenen ehunekoa mutilena baino hamar puntu inguru 

txikiagoa baita. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasketa osagarriak (euskara, ingelesa, beste 
hizkuntza batzuk, musika, informatika eta laguntza-eskolak) 
egiten dituzten 6-14 urteko neska ikasleen %-a, 6-14 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 65,07 
Data: 2009 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 1999an ikasketa osagarriak (euskara, ingelesa, 
beste hizkuntza batzuk, musika, informatika eta laguntza-
eskolak) egiten dituzten 6-14 urteko biztanleen %-a, 6-14 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 40,08 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei buruzko Inkesta. 2009 
Oharrak:  

Ikasketa osagarriak (euskara, ingelesa, beste 
hizkuntza batzuk, musika, informatika eta 
laguntza-eskolak) egiten dituzten 6-14 urteko 
biztanleen %-a, 6-14 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Bizi Baldintzei 
buruzko Inkesta. 2009 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/bancopx/euskara
/indiceRR.asp?id=2365#axzz24ucGKKY
8 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek biztanleriaren gaitasunei buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

% 63,13 

Ikasketa osagarriak (euskara, ingelesa, beste 
hizkuntza batzuk, musika, informatika eta 
laguntza-eskolak) egiten dituzten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009ko datuen arabera, 15 urtetik beherako 10 adingabetatik 4k ikasketa osagarriak (euskara, ingelesa, beste 

hizkuntza batzuk, musika, informatika eta laguntza-eskolak) egiten ditu; ehuneko hori oso antzekoa da bi sexuetan. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 15-19 urteko gazte euskaldunen ehunekoa, 1996an 
15-19 urtekoa den guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 44,56 
Data: 1996 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta Etxebizitzen Erroldak 
Oharrak: Euskara ondo ulertu eta hitz egiten dutenak hartzen 
dira euskalduntzat. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Euskaldunen %-a euskaldun guztiei dagokienez 
Datua: % 34,21 
Data: 2006 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta Etxebizitzen Erroldak 
Oharrak: 2 urtetik 4 urtera bitarteko gazteei buruzko datuak dira 
Euskara ondo ulertu eta hitz egiten dutenak hartzen dira 
euskalduntzat. 

15-19 urteko gazte euskaldunen %-a, 15-19 
urtekoa den guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2006 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Biztanleen eta 
Etxebizitzen Erroldak 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PXne03&ti=Poblaci%F3n+d
e+2+y+m%E1s+a%F1os+por+comarca
%2C+nivel+global+de+euskera+y+edad
&path=../spanish/Sociedad/Euskera+y+c
ultura/Euskera/Censo+de+poblaci%F3n+
y+viviendas/Nivel+de+euskera/&lang=1&
idTemaWeb=TEMA_0 
Aldizkakotasuna: bost urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
honek hizkuntza-errealitateari buruzko 
informazioa ematen du haurren eta 
nerabeen kolektiboari dagokionez. 
Ohar argigarriak: Euskara ondo ulertu 
eta hitz egiten dutenak hartzen dira 
euskalduntzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Heziketa maila eta gaitasunak 

% 67,86 

Adingabe euskaldunen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

15-19 urteko EAEko 10 gaztetatik 7 euskaldunak dira (euskara ondo ulertu eta hitz egiten dute) 2006ko datuen 

arabera. 10 urte lehenagoko egoerarekin alderatuta, gazte euskaldunak gehiago dira, 1996an adin horretako 10 

gaztetatik 4k euskara ondo ulertu eta hitz egiten zuten. Oro har, euskaldunen ehunekoak gora egin du gazteenen 

taldeetan, kasu horretan ia bikoiztu egiten baita orokorrean euskalduna den EAEko biztanleriaren ehunekoa (% 37). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan integratzeko arazoren bat dutela adierazi 
duten 6-16 urteko mutil ikasleen %-a 6-16 urteko guztizko 
ikasleen gain 
Datua: % 3,30 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan integratzeko arazoren bat dutela adierazi 
duten 6-16 urteko atzerriko mutil ikasleen %-a 6-16 urteko 
guztizko ikasleen gain 
Datua: % 4,10 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak:  

Eskolan integratzeko arazoren bat dutela 
adierazi duten 6-16 urteko ikasleen %-a, 6-16 
urteko guztizko ikasleen gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte-
zerbitzuen eskari-estatistika 2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
content/eu/contenidos/informe_estudio/d
emanda_2006/eu_demanda/demanda_2
006.html 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
horri esker adingabeen artean zer 
harreman-zailtasun dauden jakin daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskola-bizikidetza 

% 1,80 

Eskolan integrazio-arazoak dituzten ikasle 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2010eko datuen arabera, 6-16 urteko EAEko ikasleen % 1,80k integrazio-arazoren bat dute eskolan (% 3 2006an). 

Ehuneko hori zertxobait igotzen da mutilen kasuan, baina ikusten da nazionalitatearen arabera aldea askoz ere 

nabarmenagoa dela, naziokoak ez diren adingabeen artean integratzeko arazoak dituela adierazten dutenen 

ehunekoa % 4,10 baita. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan tratu txarrak pairatu dituztela esan duten 
lehen hezkuntzako ikasleen %-a 2005eko lehen hezkuntzako 
guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 17,70 
Data: 2005 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Ikaskideen arteko tratu txarra. 2009 
Oharrak: Honako hau hartzen da tratu txarren jokabidetzat: 
hitzezko tratu txarra (ezizenak, irainak…); gizarte-arloko tratu 
txarra (parte hartzeko aukerarik ez izatea, kontuan ez hartzea…); 
norberaren gauzei eraso egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, mehatxu egitea…); tratu 
txar sexuala (sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a (mezuak 
mugikorrera, email-ak…). Datuak askotan edo beti pairatutako 
tratu txarrei buruzkoak dira 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan tratu txarrak pairatu dituela esan duten 
lehen hezkuntzako mutil ikasleen %-a lehen hezkuntzako 
guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 18,70 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Ikaskideen arteko tratu txarra. 2009 
Oharrak: Honako hau hartzen da tratu txarren jokabidetzat: 
hitzezko tratu txarra (ezizenak, irainak…); gizarte-arloko tratu 
txarra (parte hartzeko aukerarik ez izatea, kontuan ez hartzea…); 
norberaren gauzei eraso egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, mehatxu egitea…); tratu 
txar sexuala (sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a (mezuak 
mugikorrera, email-ak…). Datuak askotan edo beti pairatutako 
tratu txarrei buruzkoak dira. 

Eskolan tratu txarrak pairatu dituztela esan 
duten lehen hezkuntzako ikasleen %-a lehen 
hezkuntzako guztizko ikasleei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Ikaskideen arteko 
tratu txarra. 2009 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/eusk/argital/bullying2009/Bullying
2009Txostena.pdf 
Aldizkakotasuna: Aldizkakotasun 
zehatzik gabe 
Adierazlearen garrantzia: Eskolako 
tratu txarrekin lotutako adierazleak 
funtsezkoak dira adingabeek beren 
taldekideekin zer harreman mota duten 
jakiteko, baita neurri espezifikoak behar 
dituzten egoerak atzemateko ere. 
Ohar argigarriak: Honako hau hartzen 
da tratu txarren jokabidetzat: hitzezko 
tratu txarra (ezizenak, irainak…); gizarte-
arloko tratu txarra (parte hartzeko 
aukerarik ez izatea, kontuan ez 
hartzea…); norberaren gauzei eraso 
egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, 
mehatxu egitea…); tratu txar sexuala 
(sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a 
(mezuak mugikorrera, email-ak…). 
Datuak askotan edo beti pairatutako tratu 
txarrei buruzkoak dira. 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskola-bizikidetza 

% 16,90 

Eskolan tratu txarren jokabideren bat pairatu 
duten lehen hezkuntzako ikasleen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009ko datuen arabera, EAEko lehen hezkuntzako biztanleen % 17k esan dute tratu txar motaren bat (hitzezkoa, 

soziala, fisikoa, sexuala, norberaren gauzei eraso egitea edo ciberbulling-a) pairatzen dutela maiz edo beti; ehuneko 

hori 2005ekoaren antzekoa da, baina 2008koa baino zertxobait handiagoa (% 15,50). Mutilen artean, ehunekoak 

zertxobait handiagoak dira: % 18; nesken kasuan, aldiz, % 15; joera hori aurreko urteetakoaren antzekoa da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan tratu txarrak pairatu dituztela esan duten 
bigarren hezkuntzako ikasleen %-a 2005eko bigarren 
hezkuntzako guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 11,90 
Data: 2005 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Ikaskideen arteko tratu txarra. 2009 
Oharrak: Honako hau hartzen da tratu txarren jokabidetzat: 
hitzezko tratu txarra (ezizenak, irainak…); gizarte-arloko tratu 
txarra (parte hartzeko aukerarik ez izatea, kontuan ez hartzea…); 
norberaren gauzei eraso egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, mehatxu egitea…); tratu 
txar sexuala (sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a (mezuak 
mugikorrera, email-ak…). Datuak askotan edo beti pairatutako 
tratu txarrei buruzkoak dira. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolan tratu txarrak pairatu dituztela esan duten 
bigarren hezkuntzako mutil ikasleen %-a bigarren hezkuntzako 
guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 11,80 
Data: 2009 
Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren Irakas-Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Ikaskideen arteko tratu txarra. 2009 
Oharrak: Honako hau hartzen da tratu txarren jokabidetzat: 
hitzezko tratu txarra (ezizenak, irainak…); gizarte-arloko tratu 
txarra (parte hartzeko aukerarik ez izatea, kontuan ez hartzea…); 
norberaren gauzei eraso egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, mehatxu egitea…); tratu 
txar sexuala (sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a (mezuak 
mugikorrera, email-ak…). Datuak askotan edo beti pairatutako 
tratu txarrei buruzkoak dira. 

Eskolan tratu txarrak pairatu dituztela esan 
duten bigarren hezkuntzako ikasleen %-a 
bigarren hezkuntzako guztizko ikasleei 
dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: ISEI-IVEI. Eusko Jaurlaritzaren 
Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko 
Erakundea 
Estatistika-eragiketa: Ikaskideen arteko 
tratu txarra. 2009 
Hiperesteka: http://www.isei-
ivei.net/eusk/argital/bullying2009/Bullying
2009Txostena.pdf 
Aldizkakotasuna: Aldizkakotasun 
zehatzik gabe 
Adierazlearen garrantzia: Eskolako 
tratu txarrekin lotutako adierazleak 
funtsezkoak dira adingabeek beren 
taldekideekin zer harreman mota duten 
jakiteko, baita neurri espezifikoak behar 
dituzten egoerak atzemateko ere. 
Ohar argigarriak: Honako hau hartzen 
da tratu txarren jokabidetzat: hitzezko 
tratu txarra (ezizenak, irainak…); gizarte-
arloko tratu txarra (parte hartzeko 
aukerarik ez izatea, kontuan ez 
hartzea…); norberaren gauzei eraso 
egitea (lapurretak, norberaren gauzak 
haustea…); tratu txar fisikoa (jotzea, 
mehatxu egitea…); tratu txar sexuala 
(sexu-jazarpena) eta ciberbullyng-a 
(mezuak mugikorrera, email-ak…). 
Datuak askotan edo beti pairatutako tratu 
txarrei buruzkoak dira. 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskola-bizikidetza 

% 11,90 

Eskolan tratu txarren jokabideren bat pairatu 
duten bigarren hezkuntzako ikasleen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2009ko datuen arabera, bigarren hezkuntzako 10 adingabetatik batek esan du tratu txar motaren bat pairatu duela 

(hitzezkoa, soziala, fisikoa, sexuala, norberaren gauzei erasotzea edo ciberbulling-a) maiz edo beti; datu hori ez da 

aldatzen 2005. urteari dagokionez, baina 2008koa baino zertxobait handiagoa da (% 10,60). Aurreko urteetan tratu 

txarra jaso zuten mutilen ehunekoa handixeagoa bazen ere, sexuen araberako datuetan ez da sexuagatiko alderik 

ikusten. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Beren institutuan edo ikastetxean zer jarduera 
egingo diren erabakitzeko hitza dutela uste duten eta landa-
ingurunean bizi diren 14-17 urteko ikasleen %-a, 14-17 urteko 
guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 45,70 
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 
Oharrak: Datu horietan ikastetxeko jarduerak erabakitzeko hitza 
edukitzearen ideiarekin ados edo oso ados daudenak biltzen 
dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Beren institutuan edo ikastetxean zer jarduera 
egingo diren erabakitzeko hitza dutela uste duten zentro 
pribatuetako 14-17 urteko ikasleen %-a, 14-17 urteko guztizko 
ikasleei dagokienez 
Datua: % 35,90 
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 
Oharrak: Datu horietan ikastetxeko jarduerak erabakitzeko hitza 
edukitzearen ideiarekin ados edo oso ados daudenak biltzen 
dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Beren institutuan edo ikastetxean zer jarduera 
egingo diren erabakitzeko hitza dutela uste 
duten 14-17 urteko ikasleen %-a, 14-17 urteko 
guztizko ikasleei dagokienez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_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: Datu horietan 
ikastetxeko jarduerak erabakitzeko hitza 
edukitzearen ideiarekin ados edo oso 
ados daudenak biltzen dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskola-bizikidetza 

% 32,70 

Beren ikastetxean egingo diren jarduerak 
erabakitzeko hitza dutela uste duten ikasle 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera, 14-17 urteko 10 adingabetatik gutxi gorabehera 7k uste dute beren ikastetxean ez dutela 

hitzik zer jarduera egingo diren erabakitzeko. Ehuneko hori txikiagoa da ikastetxe pribatuetako eta landa-inguruneko 

ikastetxeetako ikasleen artean; izan ere, ikastetxe horietako ikasleen % 35 eta % 45, hurrenez hurren, ados dago 

ikasleek jarduerak erabakitzeko aukera dutelako ideiarekin. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskolako lanaren eraginez estutasuna sentitzen 
duten 11-17 urteko mutil ikasleen ehunekoa 11-17 urteko 
guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 26,40 
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 
Oharrak: Datuek eskola-lanaren eraginez estutasun handia 
sentitzen dutenak biltzen dituzte. Ikastetxeetan egindako inkesta 
izaki, 18 urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola-lanaren eraginez estutasuna sentitzen duten 
ikastetxe pribatuetako 11-17 urteko ikasleen %-a, 11-17 urteko 
guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 23,80 
Data: 2006 
Iturri: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Datuek eskola-lanaren eraginez estutasun handia 
sentitzen dutenak biltzen dituzte. Ikastetxeetan egindako inkesta 
izaki, 18 urte bete dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan. 

Eskola-lanaren eraginez estutasuna sentitzen 
duten 11-17 urteko ikasleen %-a, 11-17 urteko 
guztizko ikasleei dagokienez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_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: Datuek eskola-
lanaren eraginez estutasun handia 
sentitzen dutenak biltzen dituzte. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskola-bizikidetza 

% 21,20 

Eskola-lanaren eraginez estutasuna sentitzen 
duten ikasle adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera, 11-17 urteko 10 adingabetatik 2k estutasun oso handia edo handia sentitzen dute eskola-

lanaren eraginez. Sexuaren arabera aldeak daude, estutasun handia sentitzen duten mutilen ehunekoa % 26 baita, 

eta nesken kasuan, aldiz, % 16ra jaisten da. Era berean, aldeak daude zentroaren titulartasunaren arabera, eskola-

lanaren eraginez estutasun handia sentitzen duten adingabeen ehunekoa handiagoa delako zentro pribatuetan (% 

23,80; zentro publikoen kasuan, aldiz, % 18,50). 



132 

 

 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola batere gustatzen ez zaien 11-17 urteko mutil 
ikasleen %-a, 11-17 urteko guztizko ikasleei dagokienez 
Datua: % 21,60 
Data: 2006 
Iturri: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Eskola batere gustatzen ez zaien 11-12 urteko 
ikasleen %-a, 11-12 urteko guztizko ikasleei dagokienez. 
Datua: % 7,80 
Data: 2006 
Iturri: Espainiako Gobernuaren Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa 
Estatistika-eragiketa: Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Eskolatutako gazteen jokabide osasungarriei buruzko 
azterlana 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Eskola batere gustatzen ez zaien 11-17 urteko 
ikasleen %-a, 11-17 urteko guztizko ikasleei 
dagokienez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Eskola-bizikidetza 

% 15 

Eskola batere gustatzen ez zaien ikasle 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2006ko datuen arabera, EAEko 11-17 urteko ikasleen % 15i eskola ez zaie batere gustatzen, eta aldea oso 

esanguratsua da sexuaren arabera; izan ere, eskola batere gustatzen ez zaien mutilen ehunekoa % 21 da, eta nesken 

kasuan, aldiz, % 8ra jaisten da. Adina ere alderdi erabakigarria da, adinean aurrera egin ahala eskolarekiko 

gogobetetzerik eza igo egiten baita. Hortaz, 11-12 urteko adingabeen % 7,80k esan dute eskola ez zaiela batere 

gustatzen, baina ehunekoa % 21era igotzen da 15-16 urte dituztenen artean. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 16-19 urteko langabeen %-a 2005eko 16-19 urteko 
guztizko biztanleria aktiboaren gain 
Datua: % 29,88 
Data: 2005 
Iturri: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria Aktiboaren Inkesta 
Oharrak: 2009ko urteko batez bestekoaren datuak eskaintzen 
dira 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 16-19 urteko langabeen %-a Espainiako 16-19 
urteko guztizko biztanleria aktiboaren gain 
Datua: % 64,08 
Data: 2011 
Iturri: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria Aktiboaren Inkesta 
Oharrak: 2011ko urteko batez bestekoaren datuak eskaintzen 
dira. 

16-19 urteko langabeen %-a 16-19 urteko 
guztizko biztanleria aktiboaren gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria 
Aktiboaren Inkesta 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=1
2&type=db&divi=EPA&idtab=864 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Gazteen 
jarduerarekin lotutako adierazleek 
kolektibo horren lan-egoerari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: 2011ko urteko batez 
bestekoaren datuak eskaintzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Laneratzea 

% 49,61 

Adingabeen langabezia-tasa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

16-19 urteko biztanleria aktiboaren langabezia-tasa % 49 da 2011n (2009koa baino hamar puntu handiagoa ia); 

hortaz, egoera aktiboan dagoen adin horretako 10 gaztetatik 5ek ez dute enplegurik gaur egun. Tasa hori 2005ekoa 

baino askoz ere handiagoa da, urte horretan kolektibo horretako langabezia-tasa egungo tasa baino 20 puntu 

beherago baitzegoen. Estatuan, 16-19 urteko 10 gaztetatik 6 langabezian daude; ehuneko hori EAEko ehunekoa 

baino 14 puntu gorago dago. 2009koaren aldean ere handitu da (% 42,65). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 16-19 urteko emakume langabeen %-a 2005eko 16-
19 urteko guztizko biztanleria aktiboaren gain 
Datua: % 36,99 
Data: 2005 
Iturri: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria Aktiboaren Inkesta 
Oharrak: 2009ko urteko batez bestekoaren datuak eskaintzen 
dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 16-19 urteko emakume langabeen %-a Espainiako 
16-19 urteko guztizko biztanleria aktiboaren gain 
Datua: % 63,71 
Data: 2011 
Iturri: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria Aktiboaren Inkesta 
Oharrak: 2011ko urteko batez bestekoaren datuak eskaintzen 
dira. 

16-19 urteko emakume langabeen %-a, 16-19 
urteko guztizko biztanleria aktiboaren gain 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleria 
Aktiboaren Inkesta 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=1
2&type=db&divi=EPA&idtab=864 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Gazteen 
jarduerarekin lotutako adierazleek 
kolektibo horren lan-egoerari buruzko 
informazioa ematen dute. 
Ohar argigarriak: 2011ko urteko batez 
bestekoaren datuak eskaintzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Laneratzea 

% 42,62 

Emakumezko adingabeen langabezia-tasa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

16-19 urteko emakumeen artean langabezia-tasa % 42,6 da 2011n; hortaz, gizonena baino txikiagoa da tasa hori, 

azken hori are gehiago handitu baita azken urteotan. 2005ekoarekin alderatuta, 16-19 urteko emakumeen langabezia-

tasa 5 puntu inguru igo da, eta 2009koarekin alderatuta, berriz, bi puntu murriztu da (% 44,68). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Irakasleek entzuten dietela eta kontuan hartzen 
dituztela adierazten duten 11-14 urteko gazteen ehunekoa, 
Espainiako 11-14 urteko biztanleei dagokienez 
Datua: % 87,30 
Data: 2011 
Iturri: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Irakasleek entzuten dietela eta kontuan hartzen 
dituztela adierazten duten 11-14 urteko emakumeen %-a, 
Espainiako 11-14 urteko biztanleei dagokienez 
Datua: % 88,40 
Data: 2011 
Iturri: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak:  

Irakasleek entzuten dietela eta kontuan hartzen 
dituztela adierazten duten 11-14 urteko gazteen 
%-a, 11-14 urteko biztanleei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y 
bienestar infantil subjetivo en España 
¿Qué afecta al bienestar de niños y 
niñas españoles de 1º de ESO? 
(Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio 
DBHko 1. mailako ume espainiarren 
ongizateari?) 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Azterlan 
honek, gehienbat ISCWeB (Umeen 
ongizateari buruzko nazioarteko inkesta 
(ISCWeB). International Survey of 
Children’s Well-Being) izenekorako 
hartutako galderak hartzen ditu; 
horrenbestez garrantzitsua da 
nazioartean konparazioak egiteko. Ez da 
aldian behingo inkesta. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 

HHEEZZKKUUNNTTZZAA  

Parte hartzea 

% 89,40 

Irakasleek entzuten dietela eta aintzat hartzen 
dituztela adierazten duten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

11-14 urteko 10 ikasletatik 9k uste dute irakasleek entzuten dietela eta kontuan hartzen dituztela 2011n. Errealitate hori 

ez da ia aldatzen sexuaren arabera, eta datuak Estatuan izandakoen oso antzekoak dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ezohiko gastuei aurre egiteko diru-sarrera nahikorik 
ez duten eta beren kargurako seme-alabak dauzkaten guraso 
bakarreko etxekoen unitateen %-a, beren kargurako seme-
alabak dauzkaten guraso bakarreko guztizko etxekoen unitateei 
dagokienez 
Datua: % 41,90 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ezohiko gastuei aurre egiteko diru-sarrera nahikorik 
ez izatearen intzidentzia-tasa EAEko guztizko etxekoen 
unitateetan 
Datua: % 35,10 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 

Ezohiko gastuei aurreko egiteko diru-sarrera 
nahikorik ez duten eta gurasoen kargurako 
seme-alabak dauzkaten etxekoen unitateen %-
a, beren kargurako seme-alabak dauzkaten 
guztizko etxekoen unitateei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxekoen 
unitateetan baliabide nahikorik ez izatea 
etxekoen unitate hori osatzen duten 
pertsonen ongizatearekin lotzen da. 
Ohar argigarriak: Etxekoen unitateen 
intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Diru-sarrera nahikorik ez 

% 34,54 

Ezohiko gastuei aurre egiteko diru-sarrera 
nahikorik ez duten eta gurasoen kargurako 
seme-alabak dauzkaten etxekoen unitateen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten EAEko etxekoen unitateen % 34k ez du ezohiko gastuei aurre egiteko 

diru-sarrera nahikorik 2008ko datuen arabera, etxekoen unitate guztien ehunekotik puntu bat beherago. Proportzio 

hori % 41era igotzen da beren kargurako seme-alabak dauzkaten guraso bakarreko etxekoen unitateak soilik hartzen 

baditugu kontuan; hortaz, horrelako etxekoen unitateetan egoeraren intzidentzia bestelako etxekoen unitateetan baino 

handiagoa da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
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 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
Guraso bakarreko etxekoen unitateetan beren kargurako seme-
alabak dituzten bikote izandako etxekoen unitateak eta, zentzu 
zorrotzean, beren kargurako seme-alabak dauzkaten guraso 
bakarreko etxekoen unitateak hartu dira kontuan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alaben ikasketak ordaintzeko diru-sarrera 
nahikorik ez izatearen intzidentzia-tasa EAEko guztizko etxekoen 
unitateetan 
Datua: % 5,40 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 

Seme-alaben ikasketak ordaintzeko diru-sarrera 
nahikorik ez duten eta gurasoen kargurako seme-
alabak dauzkaten etxekoen unitateen %-a, 
gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten 
guztizko etxekoen unitateei dagokienez (egoera 
horrek arazoa eragiten duen etxekoen unitatean) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxekoen 
unitateetan baliabide nahikorik ez izatea 
etxekoen unitate hori osatzen duten 
pertsonen ongizatearekin lotzen da. 
Ohar argigarriak: Etxekoen unitateen 
intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Diru-sarrera nahikorik ez 

% 12,29 

Mendeko seme-alabak dituzten eta 
ikasketak ordaintzeko diru-sarrera nahikorik 

ez duten etxekoen unitateen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Beren kargurako seme-alabak dituzten EAEko etxekoen unitateen % 12k ez du diru-sarrera nahikorik ikasketak 

ordaintzeko 2008ko datuen arabera, eta zailtasun hori areagotu egiten da guraso bakarreko etxekoen unitateen 

kasuan (% 18). Seme-alaben ikasketen gastuari aurre egiteko zailtasun gehiago dituzte beren kargurako seme-alabak 

dituzten etxekoen unitateek gainerako etxekoen unitateek baino, eta arazo mota hori duten EAEko etxekoen unitateen 

batez besteko ehunekoaren gainetik jartzen da nabarmen (% 5,4). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Seme-alabak zaintzeko pertsona bat kontratatzeko 
diru-sarrera nahikorik ez duten eta beren kargurako seme-alabak 
dauzkaten guraso bakarreko etxekoen unitateen %-a, guraso 
bakarreko guztizko etxekoen unitateei dagokienez (egoera 
horrek arazoa eragiten duen etxekoen unitatean). 
Datua: % 17,72 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
Guraso bakarreko etxekoen unitateetan beren kargurako seme-
alabak dituzten bikote izandako etxekoen unitateak eta, zentzu 
zorrotzean, beren kargurako seme-alabak dauzkaten guraso 
bakarreko etxekoen unitateak hartu dira kontuan. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

Seme-alabak zaintzeko pertsona bat 
kontratatzeko diru-sarrera nahikorik ez duten 
eta gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen %-a, gurasoen 
kargurako seme-alabak dauzkaten guztizko 
etxekoen unitateei dagokienez (egoera horrek 
arazoa eragiten duen etxekoen unitatean) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuak beste datu batzuekin 
harremanetan jar daitezke uztartze-
alorrean estrategiak bideratzeko, eta 
abar. 
Ohar argigarriak: Etxekoen unitateen 
intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Diru-sarrera nahikorik ez 

% 11,75 

Adingabeak zaintzeko diru-sarrera nahikorik ez 
duten eta gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008an, gurasoen kargurako seme-alabak dituzten etxekoen unitateen ia % 12k ez dute seme-alabak zaintzeko 

pertsona bat kontratatzeko diru-sarrera nahikorik. Hori gehiago gertatzen da guraso bakarreko etxekoen  unitateetan, 

% 18k era horretako arazoak izaten baitituzte. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Urtean astebeteko oporraldia egin ezin duten eta 
gurasoen kargura dauden 18 urtetik beherako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen %-a, gurasoen kargura dauden 18 
urtetik beherako seme-alabak dauzkaten Espainiako guztizko 
familiei dagokienez 
Datua: % 38,90 
Data: 2009 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 2009 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Diru-sarrera nahikorik ez izateagatik oporrak 
ordaindu ezin dituzten eta kargurako seme-alabak dauzkaten 
etxekoen unitateen %-a, 2004an gurasoen kargura dauden 18 
urtetik beherako adingabeak dauzkaten guztizko etxekoen 
unitateei dagokienez 
Datua: % 25,50 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2004 
Oharrak: Etxekoen unitateen intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 

Diru-sarrera nahikorik ez izateagatik oporrak 
ordaindu ezin dituzten eta gurasoen kargurako 
seme-alabak dauzkaten etxekoen unitateen %-
a, gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten 
guztizko etxekoen unitateei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxekoen 
unitateetan baliabide nahikorik ez izatea 
etxekoen unitate hori osatzen duten 
pertsonen ongizatearekin lotzen da. 
Ohar argigarriak: Etxekoen unitateen 
intzidentzia-tasa hartu da kontuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Diru-sarrera nahikorik ez 

% 28,50 

Oporrak ordaintzeko diru-sarrera nahikorik ez 
duten eta gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

EAEko 10 etxekoen unitatetatik ia 3k ezin dituzte oporrak ordaindu diru-sarrera nahikorik ez dutelako 2008ko datuen 

arabera, eta errealitate hori Estatuaren kasuan 10 etxekoen unitatetatik ia 4tan ikusten da. 2004. urteari dagokionez, 

oporrak ordaindu ezin dituen etxekoen unitateen ehunekoa portzentajezko 3 puntuan igo da (2004an % 25 izatetik 

2008an % 28 izatera igaro da). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden EAEko 
etxekoen unitateen %-a, EAEko guztizko etxekoen unitateei 
dagokienez 
Datua: % 4,30 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2004 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden 
eta gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen %-a, gurasoen 
kargurako seme-alabak dauzkaten guztizko 
etxekoen unitateei dagokienez 

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/r4
5-
content/eu/contenidos/informe_estudio/e
ncuesta_hogares_2004/eu_def/encuesta
_hogares.html 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
prekarietate-egoeren arrisku handian 
egon litezkeen etxekoen unitateen 
bolumenari buruzko erreferentzia ematen 
du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Diru-sarrera nahikorik ez 

% 4,50 

Pertsona aktibo guztiak langabezian dauden 
eta gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten etxekoen unitateen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2004ko datuen arabera, gurasoen kargurako seme-alabak dituzten EAEko etxekoen unitateen % 4,5ean pertsona 

aktibo guztiak lanik gabe daude; ehuneko hori ez da ia aldatzen EAEko guztizko etxekoen unitateei dagokienez. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Oinarrizko premiak betetzeko diru-sarrera nahikorik 
ez duten eta kargurako seme-alabak dauzkaten etxekoen 
unitateen %-a, 2004an kargurako seme-alabak dauzkaten 
guztizko etxekoen unitateei dagokienez (egoera horrek arazoa 
eragiten duen etxekoen unitateak). 
Datua: % 2,79 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2004 
Oharrak: Arazoa larritzat hartzen den etxekoen unitateak hartu 
dira kontuan. 18 urtetik beherako seme-alabak eta lan-merkatuan 
sartu ez diren 30 urtetik beherakoak hartzen dira mendeko seme-
alabatzat. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Oinarrizko premiak betetzeko diru-sarrera nahikorik 
ez duten eta gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten 
etxekoen unitateen %-a, gurasoen kargurako seme-alabak 
dauzkaten guztizko etxekoen unitateei dagokienez (intzidentzia). 
Datua: % 7,30 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: 18 urtetik beherako seme-alabak eta lan-merkatuan 
sartu ez diren 30 urtetik beherakoak hartzen dira mendeko seme-
alabatzat. 

Oinarrizko premiak betetzeko diru-sarrera 
nahikorik ez duten eta gurasoen kargurako seme-
alabak dauzkaten guztizko etxekoen unitateen %-
a, gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten 
guztizko etxekoen unitateei dagokienez (egoera 
horrek arazoa eragiten duen etxekoen unitatean) 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu horrek 
prekarietate larriko edo pobreziako 
egoeren eraginpean dauden etxekoen 
unitateak kuantifikatzen ditu. 
Ohar argigarriak: Arazoa larritzat 
hartzen den etxekoen unitateak hartu 
dira kontuan. 18 urtetik beherako seme-
alabak eta lan-merkatuan sartu ez diren 
30 urtetik beherakoak hartzen dira 
mendeko seme-alabatzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Txirotzeko arriskua 

% 5,35 

Oinarrizko premiak betetzeko diru-sarrera 
nahikorik ez duten eta gurasoen kargurako 
seme-alabak dauzkaten etxekoen unitateen 

proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

Gurasoen kargurako seme-alabak dituzten EAEko etxekoen unitateen % 5,35ek adierazi dute oinarrizko premiak 

betetzeko arazo larriak dituztela 2008ko datuen arabera. Ehuneko hori 2004ko datuen ia bikoitza da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Mantenu-pobreziako arriskuan dauden 15 urtetik 
beherako gazteen %-a, 2004ko 15 urtetik beherako guztizko gazteei 
dagokienez 
Datua: % 5,30 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobrezia eta Gizarte Desberdintasunen 
Inkesta. 2004 
Oharrak: Mantenu-pobrezia baliabide ekonomikoen eskasia-
egoerarekin loturik dago; hain zuzen ere, epe motzera oinarrizko 
premiak (bereziki elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien eta 
oinetakoen gastuekin loturikoak) betetzeko adina baliabide ez 
izatearekin. Pobrezia-arriskuan daude honako hauek: aintzat 
hartutako erreferentzialdian, oinarrizko premiei aurre egiteko 
ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, familia 
edo etxekoen unitateak. Pobrezia-arriskua kalkulatzeko PGDI 
metodoa hartu da erreferentziatzat. Datuak etxekoen unitatearen 
baliabideetan oinarritzen dira baliabide propioetan oinarritu ordez. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Mantenu-pobreziako arriskuan dauden 15 urtetik 
beherako gazteen %-a, 15 urtetik beherako guztizko gazteei 
dagokienez 
Datua: % 4,10 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobrezia eta Gizarte Desberdintasunen 
Inkesta. 2008 
Oharrak: Mantenu-pobrezia baliabide ekonomikoen eskasia-
egoerarekin loturik dago; hain zuzen ere, epe motzera oinarrizko 
premiak (bereziki elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien eta 
oinetakoen gastuekin loturikoak) betetzeko adina baliabide ez 
izatearekin. Pobrezia-arriskuan daude honako hauek: aintzat 
hartutako erreferentzialdian, oinarrizko premiei aurre egiteko 
ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, familia 
edo etxekoen unitateak. Pobrezia-arriskua kalkulatzeko PGDI 
metodoa hartu da erreferentziatzat. Datuak etxekoen unitatearen 
baliabideetan oinarritzen dira baliabide propioetan oinarritu ordez. 

Mantenu-pobreziako arriskuan dauden 15 urtetik 
beherako gazteen %-a, 15 urtetik beherako guztizko 
gazteei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobrezia eta 
Gizarte Desberdintasunen Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele000520
0/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdad
es_sociales_2008_Informe_general/inf000
5278_c.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu horrek 
prekarietate larriko edo pobreziako 
egoeren eraginpean dauden etxekoen 
unitateetan bizi diren adingabeak 
kuantifikatzen ditu. 
Ohar argigarriak: Mantenu-pobrezia 
baliabide ekonomikoen eskasia-
egoerarekin loturik dago; hain zuzen ere, 
epe motzera oinarrizko premiak (bereziki 
elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien eta 
oinetakoen gastuekin loturikoak) betetzeko 
adina baliabide ez izatearekin. Pobrezia-
arriskuan daude honako hauek: aintzat 
hartutako erreferentzialdian, oinarrizko 
premiei aurre egiteko ezarritako atalaseen 
azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, 
familia edo etxekoen unitateak. Pobrezia-
arriskua kalkulatzeko PGDI metodoa hartu 
da erreferentziatzat. Datuak etxekoen 
unitatearen baliabideetan oinarritzen dira 
baliabide propioetan oinarritu ordez. 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Txirotzeko arriskua 

% 6 

Mantenu-pobreziako arriskuan dauden 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena 

2008ko datuen arabera, 15 urtetik beherako gazteei dagokienez, mantenu-pobreziako arrisku-tasa % 6 da, 2004koa 

baino zertxobait handiagoa (% 5,3) eta pobrezia-arriskuaren tasaren gainetik biztanleria osoari dagokionez: % 4,1. 

Adin-talde desberdinak kontuan hartuta, esan daiteke premia oinarrizkoenak (etxebizitza, janaria eta abar) betetzeko 

diru-sarrera nahikorik ez izateko arriskua handiagoa dela haurren taldean. 
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Izen sintetikoa: 
 

Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ongizaterik ezeko arriskuan dauden 15 urtetik 
beherako gazteen %-a, 2004ko 15 urtetik beherako guztizko gazteei 
dagokienez 
Datua: % 17,70 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobrezia eta Gizarte Desberdintasunen 
Inkesta. 2004 
Oharrak: Ongizaterik ezeko arazoek honako egoera hauei egiten 
diete erreferentzia: gizarte jakin batean espero diren ongizateko eta 
erosotasuneko gutxieneko mailak mantentzeko beharrezkotzat 
hartzen diren ohiko gastuei, epe laburrean, aurre egiteko baliabide 
ekonomikoen urritasun-egoerak. Praktikan, gizarte jakin horretako 
ohiko bizimodu, ohitura eta jardueretan –baldintza minimoetan bada 
ere– parte hartzeko aukera ematen duten gastuak dira. Ongizaterik 
ezeko arriskuan daude honako hauek: aintzat hartutako 
erreferentzialdian, gutxienekotzat hartutako ongizate-maila lortzeko 
ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, familia 
edo etxekoen unitateak. Pobrezia-arriskua kalkulatzeko PGDI 
metodoa hartu da erreferentziatzat.  
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ongizaterik ezeko arriskuan dauden 15 urtetik 
beherako gazteen %-a, 2004ko 15 urtetik beherako guztizko gazteei 
dagokienez 
Datua: % 14,60 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobrezia eta Gizarte Desberdintasunen 
Inkesta. 2008 
Oharrak: Ongizaterik ezeko arazoek honako egoera hauei egiten 
diete erreferentzia: gizarte jakin batean espero diren ongizateko eta 
erosotasuneko gutxieneko mailak mantentzeko beharrezkotzat 
hartzen diren ohiko gastuei, epe laburrean, aurre egiteko baliabide 
ekonomikoen urritasun-egoerak. Praktikan, gizarte jakin horretako 
ohiko bizimodu, ohitura eta jardueretan –baldintza minimoetan bada 
ere– parte hartzeko aukera ematen duten gastuak dira. Ongizaterik 
ezeko arriskuan daude honako hauek: aintzat hartutako 
erreferentzialdian, gutxienekotzat hartutako ongizate-maila lortzeko 
ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, familia 
edo etxekoen unitateak. Pobrezia-arriskua kalkulatzeko PGDI 
metodoa hartu da erreferentziatzat.  

Ongizaterik ezeko arriskuan dauden 15 urtetik 
beherako gazteen %-a, 15 urtetik beherako guztizko 
gazteei dagokienez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Pobrezia eta 
Gizarte Desberdintasunen Inkesta. 2008 
Hiperesteka: 
http://www.eustat.es/elementos/ele000520
0/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdad
es_sociales_2008_Informe_general/inf000
5278_c.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Datu honek 
gizarteko ongizate-maila estandarra 
bermatu ezin duten etxekoen unitateetan 
bizi diren adingabeak kuantifikatzen ditu. 
Mantenu-pobreziaren datuei buruzko 
informazio osagarria da. 
Ohar argigarriak: Ongizaterik ezeko 
arazoek honako egoera hauei egiten diete 
erreferentzia: gizarte jakin batean espero 
diren ongizateko eta erosotasuneko 
gutxieneko mailak mantentzeko 
beharrezkotzat hartzen diren ohiko 
gastuei, epe laburrean, aurre egiteko 
baliabide ekonomikoen urritasun-egoerak. 
Praktikan, gizarte jakin horretako ohiko 
bizimodu, ohitura eta jardueretan –
baldintza minimoetan bada ere– parte 
hartzeko aukera ematen duten gastuak 
dira. Ongizaterik ezeko arriskuan daude 
honako hauek: aintzat hartutako 
erreferentzialdian, bizi diren gizartean 
gutxienekotzat hartutako ongizate-maila 
lortzeko ezarritako atalaseen azpiko diru-
sarrerak dituzten pertsona, familia edo 
etxekoen unitateak. Pobrezia-arriskua 
kalkulatzeko PGDI metodoa hartu da 
erreferentziatzat. Datuak etxekoen 
unitatearen baliabideetan oinarritzen dira 
baliabide propioetan oinarritu ordez. 
Datuak 15 urtetik beherako biztanleriari 
buruzkoak dira. 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Txirotzeko arriskua 

% 19,80 

Ongizaterik ezeko arriskuan dauden 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2008ko datuak aintzat hartuta, 10 adingabetatik ia 2 ongizaterik ezeko arriskuan daude (baliabide ekonomiko nahikorik ez 

izatea gizarte jakin batean espero diren ongizateko eta erosotasuneko gutxieneko mailei eusteko beharrezkotzat hartzen 

diren ohiko gastuei aurre egiteko epe laburrean), 2004ko datuak baino ehuneko zertxobait handiagoa (% 17,70). EAEko 

biztanleriaren % 14 ongizaterik ezeko arriskuan dago; horrenbestez, intzidentzia handiagoa da haurren artean. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxebizitzarekin lotutako arazoak dituzten eta 
gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten etxekoen unitateen 
%-a, 2004an gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten 
guztizko etxekoen unitateei dagokienez. 
Datua: % 38,51 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2004 
Oharrak: Etxebizitzari lotutako arazoek honako arazo hauek 
biltzen dituzte, besteak beste: egoera txarra, leku nahikorik ez, 
ekipamendu nahikorik ez, konponketak egiteko premia, 
etxebizitzaz aldatzeko premia eta abar. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Etxebizitzarekin lotutako arazoak dituzten EAEko 
etxekoen unitateen %-a guztizko etxekoen unitateei dagokienez. 
Datua: % 33,20 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Oharrak: Etxebizitzari lotutako arazoek honako arazo hauek 
biltzen dituzte, besteak beste: egoera txarra, leku nahikorik ez, 
ekipamendu nahikorik ez, konponketak egiteko premia, 
etxebizitzaz aldatzeko premia eta abar. 

Etxebizitzarekin lotutako arazoak dituzten eta 
gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten 
etxekoen unitateen %-a, gurasoen kargurako 
seme-alabak dauzkaten guztizko etxekoen 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta 
Herri Administrazio Saila 
Estatistika-eragiketa: Etxekoen 
Unitateei buruzko Inkesta, 2008 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxebizitzari 
eta horren inguruneari lotutako 
adierazleak funtsezkoak dira haurren 
ongizatea aztertzerakoan. 
Ohar argigarriak: Etxebizitzari lotutako 
arazoek honako arazo hauek biltzen 
dituzte, besteak beste: egoera txarra, 
leku nahikorik ez, ekipamendu nahikorik 
ez, konponketak egiteko premia, 
etxebizitzaz aldatzeko premia eta abar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Etxebizitza 

% 36,78 

Etxebizitzarekin lotutako arazoak dituzten eta 
gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten 
etxekoen unitateen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

Gurasoen kargurako seme-alabak dauzkaten EAEko etxekoen unitateen % 36k etxebizitzarekin lotutako arazoak 

dituzte 2008ko datuen arabera (egoera txarra, leku nahikorik ez, ekipamendu nahikorik ez, konponketak egiteko 

premia, etxebizitzaz aldatzeko premia eta abar); datu hori 2004koaren oso antzekoa da (% 38) eta etxebizitza-arazoak 

dituzten EAEko etxekoen unitateen batez bestekoa baino zertxobait handiagoa. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Zarata-arazoak dituen etxebizitza batean bizi diren 
EAEko biztanleriaren %-a guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 31,73 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 
2001 
Oharrak: Datuak EAEko biztanleria osoari buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Zarata-arazoak dituen etxebizitza batean bizi diren 
20 urtetik beherako biztanleen %-a Espainiako 20 urtetik 
beherako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 47,17 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 
2001 
Oharrak:  

Zarata-arazoak dituen etxebizitza batean bizi 
diren 20 urtetik beherako adingabeen %-a, 20 
urtetik beherako guztizko biztanleriari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2001 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta 
Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft20%2Fe242&file=inebase
&L=0 
Aldizkakotasuna: 10 urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxebizitzari 
eta horren inguruneari lotutako 
adierazleak funtsezkoak dira haurren 
ongizatea aztertzerakoan. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Etxebizitza 

% 32,75 

Zarata-arazoak dituen etxebizitza batean bizi 
diren adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

Biztanleen eta Etxebizitzen 2001eko Erroldako datuak kontuan hartzen baditugu, ikus dezakegu 20 urtetik beherako 

EAEko 10 adingabe eta gaztetatik 3 inguru zarata-arazoak dituen etxebizitza batean bizi direla. Ehuneko hori EAEko 

biztanleria osoaren kasuan erregistratutako ehunekoaren oso antzekoa da, baina Estatuko batez bestekoa baino 

askoz ere txikiagoa, Espainia osoko datuek erakusten baitute 20 urtetik beherako gazte eta adingabeen % 47 arazo 

mota hori duten etxebizitzetan bizi direla. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inguruan delinkuentzia- eta bandalismo-arazoak 
dituen etxebizitza batean bizi diren EAEko biztanleriaren %-a 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 13,15 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 
2001 
Oharrak: Datuak EAEko biztanleria osoari buruzkoak dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Inguruan delinkuentzia- edo bandalismo-arazoak 
dituen etxebizitza batean bizi diren 20 urtetik beherako 
biztanleen %-a, Espainiako 20 urtetik beherako guztizko 
biztanleriari dagokionez 
Datua: % 30,19 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 
2001 
Oharrak:  

Inguruan delinkuentzia- edo bandalismo-
arazoak dituen etxebizitza batean bizi diren 20 
urtetik beherako adingabeen %-a 20, urtetik 
beherako guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2001 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta 
Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft20%2Fe242&file=inebase
&L=0 
Aldizkakotasuna: 10 urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxebizitzari 
eta horren inguruneari lotutako 
adierazleak funtsezkoak dira haurren 
ongizatea aztertzerakoan. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Etxebizitza 

% 13,13 

Inguruan delinkuentzia- eta bandalismo-
arazoak dituen etxebizitza batean bizi diren 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

20 urtetik beherako gazteen % 13 inguruan delinkuentzia- edo bandalismo-arazoak dituen etxebizitza batean bizi ziren 

2001eko datuen arabera; ehuneko hori orokorrean arazo horren eraginpean dagoen biztanleria orokorraren antzekoa 

da. Nabarmentzekoa da estatuan dagoen alde nabaria, inguruan delinkuentzia- eta bandalismo-arazoak dituzten 

etxebizitzetan bizi diren 20 urtetik beherako adingabe eta gazteen kopurua bikoitza baita (% 30). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Berdegune gutxi dituzten inguruetan bizi diren 0-4 
urteko adingabeen ehunekoa, 0-4 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: % 31,04 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 
2001 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Berdegune gutxi dituen inguruneko etxebizitza 
batean bizi diren 20 urtetik beherako biztanleriaren %-a, 
Espainiako 20 urtetik beherako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 66,05 
Data: 2001 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda. 
2001 
Oharrak:  

Berdegune gutxi dituen inguruneko etxebizitza 
batean bizi diren 20 urtetik beherako 
biztanleriaren %-a, 20 urtetik beherako guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2001 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Biztanleriaren eta 
Etxebizitzen Errolda. 2001 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft20%2Fe242&file=inebase
&L=0 
Aldizkakotasuna: 10 urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Etxebizitzari 
eta horren inguruneari lotutako 
adierazleak funtsezkoak dira haurren 
ongizatea aztertzerakoan. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Etxebizitza 

% 29,07 

Berdegune gutxi dituen etxebizitza batean bizi 
diren adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

 20 urtetik beherako gazteen % 29 (0-4 urteko haurren kasuan % 31) berdegune gutxi dituzten ingurunean kokatutako 

etxebizitza batean bizi ziren 2001eko datuen arabera; Estatuan, aldiz, ingurunean berdegunerik ez izatearen 

eraginpeko adin horretako biztanleria kopurua % 66ra igotzen da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Egungo etxekoen unitatetik independizatu nahi duen 
eta, arrazoi ekonomikoak tarteko, ezin duten 15-24 urteko 
biztanleriaren %-a, 15-24 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 31,30 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2006 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 35 urtetik beherako biztanle emantzipatuen %-a, 35 
urtetik beherako biztanleriaren guztizkoari dagokionez 
Datua: % 41,10 
Data: 2009 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Lan Merkatuaren Errolda. 2009ko 
aurrerapena 
Oharrak:  

Egungo etxekoen unitatetik independizatu nahi 
duen eta, arrazoi ekonomikoak tarteko, ezin 
duten 15-24 urteko biztanleriaren %-a, 15-24 
urteko guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen eskaerari buruzko estatistika. 
2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/eu/contenidos/informe_estudio/de
manda_2006/eu_demanda/demanda_20
06.html 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Horrelako 
datuek gazteenek emantzipatzeko duten 
gogoaren intzidentziari buruzko 
erreferentzia bat ematen dute. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAALLIIAABBIIDDEE  EEKKOONNOOMMIIKKOOAAKK  EETTAA  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  

Emantzipazioa 

% 20 

Egungo etxekoen unitatetik independizatu nahi 
duten eta, arrazoi ekonomikoak tarteko, ezin 
duten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2010ean, 15-24 urteko EAEko biztanleen % 20k oraingo etxekoen unitatetik independizatu nahi dute eta ezin dute 

diru-arrazoiak tarteko (% 31 2006an). Ehuneko hori are handiagoa izaten da adina handitu ahala; hortaz, 25-35 urteko 

gazteen artean % 31k dute emantzipazio-nahi hori. 35 urtetik beherako 10 gaztetatik 4 soilik daude emantzipatuta 

2009ko datuen arabera. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian zer jarduera egin erabakitzen duten 14-17 
urteko gazteen %-a (oso ados eta ados), Espainiako 14-17 urteko 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 91,70 
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 
Oharrak: Erantzuna ados edo oso ados izan den kasuak hartu dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten gazteak 
egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian zer jarduera egin erabakitzen duten hiri-
inguruan bizi diren 14-17 urteko gazteen %-a (oso ados eta ados), 
14-17 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 89,50 
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 
Oharrak: Erantzuna ados edo oso ados izan den kasuak hartu dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten gazteak 
egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astialdian zer jarduera egin erabakitzen duten 14-17 
urteko gazteen %-a, 14-17 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_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: Erantzuna ados edo 
oso ados izan den kasuak hartu dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 90,80 

Astialdian zer jarduera egin erabakitzen 
duten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 14-17 urteko 10 adingabetik 9k diote astialdian zer jarduera egin erabakitzen dutela, 2006ko datuen arabera; 

Estatuko proportzioaren berdina da hori. Alde txiki bat badago landa-eremuaren eta hiri-ingurunearen artean; izan ere, 

hiri-inguruneko adingabeen % 89k egin nahi dituen jarduerak erabakitzen ditu baina landa-eremuan ehuneko hori % 

94ra ere iristen da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian estresatu egiten direla dioten 14-17 urteko 
neskak, 14-17 urteko guztizko biztanleriaren gain 
Datua: % 10,10 
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 
Oharrak: Erantzuna ados edo oso ados izan den kasuak hartu 
dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian estresatu egiten direla dioten 15-16 urteko 
biztanleak, adin horretako guztizko biztanleriaren gain 
Datua: % 10,70 
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 
Oharrak: Erantzuna ados edo oso ados izan den kasuak hartu 
dira. 

Astialdian estresatu egiten direla dioten 14-17 
urteko biztanleen %-a, 14-17 urteko guztizko 
biztanleriaren gain 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Aldizkakotasuna:Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Haurraren 
Eskubideei buruzko Konbentzioaren 
arabera, haurren parte-hartzea funtsezko 
alderdia da (parte-hartzetzat jotzen da 
haurren esana entzuteko eta iritziak 
kontuan izateko eskubidea). Adingabeen 
iritzia eta gogobetetzea ezagutzearekin 
loturiko adierazleei esker, funtsezko 
alderdi horren betetze-mailaren 
jarraipena egin daiteke. 
Ohar argigarriak: Erantzuna ados edo 
oso ados izan den kasuak hartu dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 8,50 

Astialdian estresatuta dauden adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 14-17 urteko adingabeen % 8,5ek diote astialdian estresatu egiten direla, 2006ko datuen arabera. Nesken 

artean presentzia handiagoa du estresak mutilen artean baino, izan ere, nesken % 10,10 estresatuta daude, mutilak 

% 6,80 izanik. Estresa gutxitu egiten da zaharragoen artean, 17-18 urteko gazteen artean % 5,7k baitiote estresatuta 

daudela, 15-16 urtekoen artean % 10,70 izanik. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainiako 11-17 urteko gazteek eskola-orduetatik 
kanpo etxeko lanak egiteko ematen dituzten orduen (orduak 
egunean) batez bestekoa, aste osoan 
Datua: 1,96 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 11-17 urteko neskek eskola-orduetatik kanpo etxeko 
lanak egiteko aste osoan ematen dituzten orduen (orduak 
egunean) batez bestekoa 
Datua: 1,73 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

11-17 urteko gazteek eskola-orduetatik kanpo 
etxeko lanak egiteko ematen dituzten orduen 
(orduak egunean) batez bestekoa, aste osoan 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

1,64 

Adingabeek eskolako etxeko lanak egiteko 
ematen dituzten orduen batez bestekoa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2006ko datuen arabera, EAEko 11-17 urteko biztanleriak astean batez beste 1,64 ordu ematen ditu etxeko lanak 

egiten eskola-orduetatik kanpo, Espainiako adingabeek, oro har, ematen dutena baino gutxixeago (1,96 ordu, batez 

beste). Neskek denbora gehiago igarotzen dute etxeko lanak egiten, batez beste 1,73 ordu; mutilek, aldiz, 1,54 ordu. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian kirola egiten duten 11-17 urtekoen %-a, 
Espainiako 11-17 urtekoen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 84,20 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian kirola egiten duten 11-17 urteko nesken 
%-a, 11-17 urtekoen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 79,10 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astialdian kirola egiten duten 11-17 urtekoen 
%-a, 11-17 urtekoen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 84,20 

Astialdian kirola egiten duten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2006ko datuen arabera, EAEko 11-17 urteko gazteen % 84k kirolen bat egiten dute astialdian —Estatuko 

ehunekoaren berdina da hori—, baina badira aldeak sexua aintzat hartuz gero; izan ere, nesken kasuan kirolen bat 

egiten dutenak % 79 dira eta mutilen kasuan, ehunekoa hamar puntu handiagoa da (% 89,60). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakusketak, kontzertuak (museoak, 
musika, zinema, antzerkia…) ikustera joaten diren 11-17 
urtekoen %-a, Espainiako 11-17 urtekoen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 51,20 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakusketak, kontzertuak (museoak, 
musika, zinema, antzerkia…) ikustera joaten diren 11-17 urteko 
mutilen %-a, 11-17 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 42,20 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astialdian erakusketak, kontzertuak (museoak, 
musika, zinema, antzerkia…) ikustera joaten 
diren 11-17 urtekoen %-a, 11-17 urtekoen 
guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 46,30 

Astialdian erakusketak eta kontzertuak ikustera 
joaten diren adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 11-17 urteko adingabeen % 46 erakusketak edo kontzertuak (museoak, musika, zinema, antzerkia…) ikustera 

joaten dira astialdian 2006ko datuen arabera; Estatuko batez bestekoa baino apur bat txikiagoa da ehuneko hori, 

adingabeen erdiak egiten baititu horrelako jarduerak Estatuan. Sexuaren arabera badira aldeak; izan ere, astialdian 

erakusketak edo kontzertuak ikustera joaten direla dioten nesken ehunekoa handiagoa da mutilena baino (% 50 eta % 

42, hurrenez hurren). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian, astean behin edo gehiagotan, 
marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11-17 urteko nesken 
%-a, 11-17 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 29,90 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian, astean behin edo gehiagotan, 
marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11-12 urteko 
adingabeen %-a, adin horretako biztanleen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 50,80 
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 
Oharrak:  

Astialdian, astean behin edo gehiagotan, 
marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11-
17 urteko biztanleen %-a, 11-17 urteko 
biztanleen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 29,10 

Astialdian kulturarekin eta artearekin loturiko 
jarduerak (marraztu/margotu/eskulanak) egin 
ohi dituzten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

11-17 urteko 10 gaztetik 3k gutxi gorabehera astialdian, astean gutxienez behin, marraztu, margotu edo eskulanak 

egiten dituztela diote 2006ko datuen arabera. Sexuaren arabera ez dago alde handirik baina bai adinaren arabera; 

izan ere, adinak gora egin ahala, murriztu egiten da horrelako jardueretan emandako denbora. Hain justu, 11-12 

urteko haurren erdiak astialdian margotu, marraztu edo eskulanak egiten ditu, baina 17-18 urteko gazteen kasuan, 

ehunekoa % 13,70era murrizten da. 



155 

 

 
 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian, astean behin edo gehiagotan, musika jo 
edo konposatzen duten 11-17 urteko nesken %-a, 11-17 urteko 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 25,20 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian, astean behin edo gehiagotan, musika jo 
edo konposatzen duten 11-12 urteko adingabeen %-a, adin 
horretako guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 41,40 
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 
Oharrak:  

Astialdian, astean behin edo gehiagotan, 
musika jo edo konposatzen duten 11-17 urteko 
biztanleen %-a, 11-17 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 21,80 

Astialdian kulturarekin eta artearekin loturiko 
jarduerak (musika jo edo konposatu) egin ohi 
dituzten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2006ko datuen arabera, 11-17 urteko 10 gaztetik 2k diote astialdian musika jo edo konposatzen dutela astean behin 

edo gehiagotan, eta nesken kasuan errealitate horrek presentzia handiagoa du (nesken % 25ek diote jarduera hori 

egiten dutela, mutilen artean % 18 izanik). Jarduera hori maiztasun horrekin egitea aldatu egiten da adinarekin; izan 

ere, 11-12 urteko 10 haurretik 4k astean gutxienez behin musika jo edo konposatzen dute baina 17-18 urteko gazteen 

artean % 13 baino ez dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian libururik inoiz irakurtzen ez duten 11-17 
urteko biztanleen %-a, Espainiako 11-17 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 22,10 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian inoiz irakurtzen ez duten 11-17 urteko 
mutilen %-a, 11-17 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 29,90 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astialdian libururik inoiz irakurtzen ez duten 11-
17 urteko biztanleen %-a, 11-17 urteko 
biztanleen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 24,60 

Astialdian libururik inoiz irakurtzen ez duten 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2006an, EAEko 11-17 urteko adingabeen % 25 inguruk diote ez dutela inoiz libururik irakurtzen astialdian, eta Estatuko 

datuen arabera, % 22 dira. Ehunekoa % 29ra igotzen da mutilen artean eta astialdian libururik irakurtzen ez duten 

nesken kasuan, ehunekoa % 19 da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astean gutxienez behin lagunekin parrandan ibiltzen 
diren 13-17 urteko biztanleen %-a, Espainiako 13-17 urteko 
gazteen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 62,20 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astean gutxienez behin lagunekin parrandan ibiltzen 
diren 13-17 urteko nesken %-a, 13-17 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 67 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astean gutxienez behin lagunekin parrandan 
ibiltzen diren 13-17 urteko biztanleen %-a, 13-17 
urteko gazteen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_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: 13 urtetik 17 urtera 
bitarteko gazteei buruzko datuak dira (2. 
DBHtik aurrera). Ikastetxeetan egindako 
inkesta izaki, 18 urte bete dituzten 
gazteak egon daitezke batxilergoko 
bigarren mailan. 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 64,30 

Astean gutxienez behin parrandan ibiltzen diren 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 14-17 urteko 10 adingabetik 6 lagunekin parrandan ibiltzen dira (tabernetan, diskoteketan, kalean, parkean) 

astean gutxienez behin 2006ko datuen arabera, Estatuko ehunekoa ere berdina izanik. Neskak gehiago ibiltzen dira 

parrandan maiztasun horrekin (% 67 neskak eta % 60 mutilak). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astegunetan edo asteburutan kalean edaten duten 
20-24 urteko gazteen %-a, 20-24 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: % 40,60 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak. 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astegunetan edo asteburutan kalean edaten duten 
25-29 urteko gazteen %-a, 25-29 urteko guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: % 18,70 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta Drogak. 2010 
Oharrak:  

Astegunetan edo asteburutan kalean edaten duten 
15-19 urteko gazteen %-a, 15-19 urteko guztizko 
biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadi eta 
Drogak. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/a
djuntos/Euskadi%20eta%20Drogak%202
010.pdf 
Aldizkakotasuna: Lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adierazle 
horri esker nerabeen ohituren berri izan 
dezakegu aisialdiaren erabilerari eta 
alkohol-kontsumoari dagokienez. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 49,80 

Astegunetan edo asteburutan kalean edaten 
duten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2010eko datuen arabera, 15-19 urteko gazteen ia % 50ek adierazten dute kalean edaten dutela beste toki batzuetan 

edateaz gain (hala nola taberna, diskoteka, etxe edo lonjetan), 2008an baino % 12 gutxiago. Edarien kaleko 

kontsumoa murrizten da adina handitu ahala; horrenbestez, 20-24 urteko gazteen artean % 40k edaten dute kalean, 

eta 25-29 urtekoen artean, berriz, % 18k baino ez. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astegunetan egunean 4 orduz edo gehiagoz 
telebista (bideoak eta DVDak barnean hartuta) ikusten duten 11-
17 urtekoen %-a, 11-17 urteko guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 15,70 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astegunetan egunean 2 orduz edo gehiagoz 
telebista (bideoak eta DVDak barnean hartuta) ikusten duten 
landa-inguruneko 11-17 urteko gazteen %-a, 11-17 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 49 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astegunetan egunean 2 orduz edo gehiagoz 
telebista (bideoak eta DVDak barnean hartuta) 
ikusten duten 11-17 urtekoen %-a, 11-17 urteko 
guztizko biztanleriari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 55,70 

Astegunetan egunean 2 orduz edo gehiagoz 
telebista ikusten duten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 11-17 urteko biztanleriaren % 55,7k astegunetan egunean 2 orduz edo gehiagoz telebista (bideoak eta DVDak 

barnean hartuta) ikusten dute 2006ko datuen arabera, eta proportzioa txikiagoa da landa-eremuan hiri-ingurunean 

baino (% 49 eta % 58, hurrenez hurren). Horretaz gain, aipatu behar da adingabeen % 15,7k astegunetan egunean 4 

ordu edo gehiago ematen dituztela telebistari begira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astegunetan egunean bi orduz edo gehiagoz 
ordenagailuarekin edo kontsolarekin (playstation, xbox, 
gamecube eta abar barnean hartuta) jolasten egoten diren 11-17 
urteko mutilen %-a, 11-17 urteko biztanleen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 23,50 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astegunetan egunean bi orduz edo gehiagoz 
ordenagailuarekin edo kontsolarekin (playstation, xbox, 
gamecube eta abar barnean hartuta) jolasten egoten diren eta 
hiri-ingurunean bizi diren 11-17 urteko biztanleen %-a, 11-17 
urteko gazteen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 19,20 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astegunetan egunean bi orduz edo gehiagoz 
ordenagailuarekin edo kontsolarekin (playstation, 
xbox, gamecube eta abar barnean hartuta) jolasten 
egoten diren 11-17 urteko biztanleen %-a, 11-17 urteko 
biztanleen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 17,80 

Astegunetan egunean bi orduz edo 
gehiagoz ordenagailuarekin edo 
kontsolarekin jolasten egoten diren 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

11-17 urteko 10 gaztetatik ia 2k (% 17,80) astegunetan egunean 2 ordu edo gehiago ematen dituzte 

ordenagailuarekin edo kontsolarekin (playstation, xbox, gamecube eta abar barnean hartuta) jolasten 2006ko datuen 

arabera, baina sexuaren edo bizilekuaren arabera aldeak nabaritzen dira. Mutilen artean, % 23k ematen dute denbora 

hori jolasten, eta nesken kasuan, ehunekoa ia erdira murrizten da (% 12). Hiri-ingurunean proportzioa adingabeen % 

19 da eta landa-eremuan, aldiz, % 14. 



161 

 

 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ikasketak direla eta informazioa bilatzeko 
Internetera konektatzen diren 10-12 urteko ikasleen ehunekoa, 
10-12 urteko ikasleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 79,70 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Adingabeak eta Teknologia Berriak 
azterlana. Erabilera ohitura eta arriskuen hautematea. 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Interneteko onena komunikatu ahal izatea dela 
adierazten duten 10-12 urteko ikasleen ehunekoa, 10-12 urteko 
ikasleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 47 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Adingabeak eta Teknologia Berriak 
azterlana. Erabilera ohitura eta arriskuen hautematea. 2010 
Oharrak:  

Sare sozialetan sartzeko Internetera 
konektatzen diren 10-12 urteko ikasleen %-a, 
10-12 urteko ikasleen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo 
Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Adingabeak eta 
Teknologia Berriak azterlana. Erabilera-
ohiturak eta arriskuen hautematea. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
2252/es/contenidos/informacion/estudios
_no_publicados/es_erl/adjuntos/informe_
mynt.pdf 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Haurrek eta 
nerabeek Interneten sare sozialei 
ematen dieten erabileraren berri ematen 
digu adierazle horrek. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

% 39,70 

Sare sozialetan sartzeko Internetera 
konektatzen diren adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

10-12 urteko 10 gaztetatik 4 inguru konektatzen dira Interneten sare sozialetan sartzeko, 2010eko datuen arabera. 

Gainera, 10etatik 8 ikasketetarako informazioa bilatzeko ere konektatzen dira. Adin horretako gazteen ia erdiak uste 

du Interneteko onena komunikatu ahal izatea dela. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainiako 14-17 urteko biztanleek astialdiaren 
erabilerarekin duten batez besteko gogobetetzea 
Datua: 8,74 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Espainiako 14-17 urteko neskek astialdiaren 
erabilerarekin duten batez besteko gogobetetzea 
Datua: 9,14 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak:  

14-17 urteko gazteek astialdiaren erabilerarekin 
duten batez besteko gogobetetzea 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y 
bienestar infantil subjetivo en España 
¿Qué afecta al bienestar de niños y 
niñas españoles de 1º de ESO? 
(Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio 
DBHko 1. mailako ume espainiarren 
ongizateari?) 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Azterlan 
honek, gehienbat ISCWeB (Umeen 
ongizateari buruzko nazioarteko inkesta 
(ISCWeB). International Survey of 
Children’s Well-Being) izenekorako 
hartutako galderak hartzen ditu; 
horrenbestez garrantzitsua da 
nazioartean konparazioak egiteko.Ez da 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Parte-hartzea eta gogobetetzea 

9,06 

Adingabeek astialdiarekin duten gogobetetzea 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2011n, EAEko 14-17 urteko gazteek 10etik 9 puntu ematen dizkiote astialdiari ematen dioten erabileraz duten 

gogobetetzeari. Batez bestekoa Estatukoa baino apur bat handiagoa da (8,74), eta ez dago ia alderik sexua 

gorabehera. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea...) 
kirola egiten duten 11-17 urteko biztanleen %-a, Espainian 
astialdian kirola egiten duen 11-17 urteko gazteen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 51,20 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea...) 
kirola egiten duten landa-inguruneko 11-17 urteko biztanleen %-
a, astialdian kirola egiten duen 11-17 urteko gazteen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 61,90 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea...) 
kirola egiten duten 11-17 urteko biztanleen %-a, 
astialdian kirola egiten duen 11-17 urteko gazteen 
guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Jarduera bideratuak 

% 55 

Astialdian erakunderen batean kirola egiten 
duten adingabeen proportzioa, astialdian 
kirola egiten duten adingabeen guztizko 
biztanleriari dagokionez 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 11-17 urteko adingabeen % 55ek astialdian kirola egiten dute erakunderen batean (kluba, elkartea, akademia 

edo eskolaz kanpoko jarduera) 2006ko datuen arabera, eta Estatuan ehunekoa % 51 da. Landa-eremuan bizi direnen 

artean, erakunderen batean kirola egiten duten gazteen proportzioa handiagoa da hiri-ingurunean bizi direnen artean 

baino (% 61 eta % 52, hurrenez hurren). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) 
erakusketak edo kontzertuak (museoak, musika, zinema, 
antzerkia…) ikustera joaten diren 11-17 urteko nesken %-a, 
astialdian kultura-jarduerak egiten dituen 11-17 urteko guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 18,70 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) 
erakusketak edo kontzertuak (museoak, musika, zinema, 
antzerkia…) ikustera joaten diren 11-12 urteko adingabeen %-a, 
astialdian kultura-jarduerak egiten dituen adin horretako gazteen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 30,80 
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 
Oharrak:  

Astialdian erakunderen batean (kluba, 
elkartea…) erakusketak edo kontzertuak 
(museoak, musika, zinema, antzerkia…) ikustera 
joaten diren 11-17 urteko adingabeen %-a, 
astialdian kultura-jarduerak egiten dituen 11-17 
urteko gazteen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Jarduera bideratuak 

% 21 

Astialdian erakunderen batean erakusketak 
edo kontzertuak (museoak, musika, zinema, 
antzerkia…) ikustera joaten diren 
adingabeen proportzioa, astialdian kultura-
jarduerak egiten dituzten adingabeen 

guztizko biztanleriari dagokionez 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

Erakusketak edo kontzertuak (museoak, musika, zinema, antzerkia…) ikustera joaten direla dioten 11-17 urteko 

gazteen artean, 10etik 2 inguruk erakunderen baten bidez egiten du 2006ko datuen arabera; errealitate horrek 

presentzia handiagoa du mutilen artean nesken artean baino (% 24 eta % 18, hurrenez hurren). Bereziki adinaren 

araberako aldeak atzeman ditugu, erakunderen baten bidez horrelako jarduerak egiten dituztenen proportzioa 

handiagoa baita gazteenen artean (% 30 11-12 urteko neska-mutilen artean, eta % 13 17-18 urtekoen artean). 



165 

 

 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) 
marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11-17 urteko 
emakumeen %-a, astialdian kultura-jarduerak egiten dituen 11-17 
urteko guztizkoari dagokionez 
Datua: % 25,20 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) 
marraztu/margotu/eskulanak egiten dituzten 11-12 urteko 
adingabeen %-a, astialdian kultura-jarduerak egiten dituen adin 
horretako biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 34,30 
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 
Oharrak:  

Astialdian erakunderen batean (kluba, 
elkartea…) marraztu/margotu/eskulanak egiten 
dituzten 11-17 urteko adingabeen %-a, astialdian 
kultura-jarduerak egiten dituen 11-17 urteko 
guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Jarduera bideratuak 

% 23,20 

Astialdian kulturarekin eta artearekin loturiko 
jarduerak (marraztu/margotu/eskulanak) 
erakunderen batean egin ohi dituzten 
adingabeen proportzioa, astialdian kultura-
jarduerak egiten dituzten adingabeen guztizko 
biztanleriari dagokionez 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

Astialdian marraztu, margotu edo eskulanak egiten dituzten gazteen artean, % 23k erakunderen batean (kluba, 

elkartea…) egiten dute jarduera hori 2006ko datuen arabera. Sexuaren arabera ez dago alde handirik baina jarduera 

antolatuetan parte hartzen duten nesken ehunekoa handixeagoa da (% 25) mutilena baino (% 21). Adinari 

erreparatuta, urteetan gora egin ahala gero eta gutxiago parte hartzen da talde formaletan horrelako jarduerak 

garatzeko. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) 
musika jo edo konposatzen duten 11-17 urteko nesken %-a, 
astialdian kultura-jarduerak egiten dituen 11-17 urteko gazteen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 35,10 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian erakunderen batean (kluba, elkartea…) 
musika jo edo konposatzen duten 11-12 urteko gazteen %-a, 
astialdian kultura-jarduerak egiten dituen adin horretako 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 38,70 
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 
Oharrak:  

Astialdian erakunderen batean (kluba, 
elkartea…) musika jo edo konposatzen duten 
11-17 urteko gazteen %-a, astialdian kultura-
jarduerak egiten dituen 11-17 urteko gazteen 
guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

AAIISSIIAA  EETTAA  AASSTTIIAALLDDIIAA  

Jarduera bideratuak 

% 33,20 

Astialdian erakunderen batean musika-
jarduerak (musika jo edo konposatu) egin ohi 
dituzten adingabeen proportzioa, astialdian 
kultura-jarduerak egiten dituzten adingabeen 
guztizko biztanleriari dagokionez 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

Astialdian musika jo edo konposatzen dutela dioten 11-17 urteko 10 gaztetik 3k gutxi gorabehera erakunde formalen 

batean (kluba, elkartea…) egiten dute 2006ko datuen arabera. Erakunde mota horretan nesken ehunekoa handiagoa 

da mutilena baino (% 35 eta % 31, hurrenez hurren), baina alde handiagoa ikusten da, bereziki, adinaren arabera; 

izan ere, zenbat eta urte gehiago izan orduan eta maiztasun txikiagoz egiten dira horrelako jarduerak erakunde 

formaletan (% 38 11-12 urteko haurren kasuan eta % 26 17-18 urteko gazteen kasuan). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken 12 hilabeteetan senitarteko heldu batekin 
borrokaldi fisikoa izan duten 11-17 urteko gazteen %-a, 
Espainiako 11-17 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 0,40 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken 12 hilabeteetan senitarteko heldu batekin 
borrokaldi fisikoa izan duten 11-17 urteko nesken %-a, 11-17 
urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 1,50 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Azken 12 hilabeteetan senitarteko heldu 
batekin borrokaldi fisikoa izan duten 11-17 
urteko biztanleen %-a, 11-17 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo5_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Indarkeria 

% 0,90 

Azken urtean senitarteko heldu batekin 
borrokaldi fisiko bat izan duten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

Azken urtean amarekin, aitarekin edo senitarteko helduren batekin borrokaldi fisikoren bat izan dutela dioten EAEko 

11-17 urteko adingabeak % 0,40 dira 2006ko datuen arabera (Estatuko batez bestekoa % 0,50 da). Aipatu behar dugu 

nesken ehunekoa nabarmen handiagoa dela mutilena baino (% 1,5 eta % 0,2, hurrenez hurren). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken 12 hilabeteetan bikotekidearekin edo 
adixkidearekin borrokaldi fisikoa izan duten 11-17 urteko 
biztanleen %-a, Espainiako 11-17 urteko gazteen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 0,70 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Azken 12 hilabeteetan bikotekidearekin edo 
adixkidearekin borrokaldi fisikoa izan duten 11-17 urteko nesken 
%-a, nesken guztizko biztanleriari dagokionez 
Datua: % 1,50 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Azken 12 hilabeteetan bikotekidearekin edo 
adiskidearekin borrokaldi fisikoa izan duten 11-
17 urteko biztanleen %-a, 11-17 urteko gazteen 
guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo5_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Indarkeria 

% 0,90 

Azken urtean bikotekidearekin edo 
adiskidearekin borrokaldi fisikoa izan duten 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 11-17 urteko nerabeen % 0,90ek diotenez, mutil- edo neska-lagunarekin borrokaldi fisikoa izan dute 2006ko 

datuen arabera. Nesken kasuan, datua % 1,50era igotzen da, mutilen artean % 0,20 dela. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Giza hilketagatiko heriotzen kopurua biztanlerian, 
oro har 
Datua: 10 kasu 
Data: 2010 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Heriotza Estatistika. 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 2000ko giza hilketagatiko heriotzen %-a 20 urtetik 
beherakoen artean, 18 urtetik beherako guztizko biztanleriari 
dagokionez 
Datua: 0 kasu 
Data: 1999 
Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Heriotza Estatistika. 2010 
Oharrak:  

Giza hilketagatiko heriotzen ‰-a 20 urtetik 
beherakoen artean, 20 urtetik beherako 
guztizko biztanleriari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eustat 
Estatistika-eragiketa: Heriotza 
Estatistika. 2010 
Hiperesteka: 
http://eu.eustat.es/ci_ci/bancopx/Dialog/v
arval.asp?ma=PX_2219_edef12b&ti=Her
iotzak,%20heriotza-
kausen%20taldeen%28GNS-
10%29,%20adin-
betearen%20tartearen%20eta%20sexua
ren%20arabera%281999tik%29&path=../
euskara/tablas/&lang=2&idTema=TEMA
_28#axzz251PUpuOq 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Inguruneko 
erasoek adingabeengan duten inpaktua 
ikusaraztea ahalbidetzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Indarkeria 

‰ 0,0027 
kasu 1  

Giza hilketagatiko heriotzen prebalentzia 
adingabeen artean 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2010ean giza hilketagatiko heriotza bat izan da 20 urtetik beherakoen artean; giza hilketa guztien % 10 da kopuru hori. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen biktimizazioen %-a 
familiatik kanpoko eremuan tratu txarrak eta sexu-askatasunaren 
aurkako delituak direla-eta, 18 urtetik beherakoen aurkako 
biktimizazioen guztizkoari (familia-eremuan eta familiatik 
kanpoko eremuan) dagokionez. 
Datua: % 61,35 
Data: 2011 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: Datuek delituak (lesioak, erasoak, bahiketak, zaintza-
urraketak...) zein hutsegiteak (lesio-hutsegiteak, irain-
hutsegiteak, mehatxu-hutsegiteak…) hartzen dituzte kontuan. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 18 urtetik beherako adingabeen biktimizazioen %-a 
familiatik kanpoko eremuan tratu txarrak eta sexu-askatasunaren 
aurkako delituak direla-eta, 2008. urtean 18 urtetik beherakoen 
aurkako biktimizazioen guztizkoari (familia-eremuan eta familiatik 
kanpoko eremuan) dagokionez. 
Datua: % 67,21 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: Datuek delituak (lesioak, erasoak, bahiketak, zaintza-
urraketak...) zein hutsegiteak (lesio-hutsegiteak, irain-
hutsegiteak, mehatxu-hutsegiteak…) hartzen dituzte kontuan. 

18 urtetik beherako adingabeen biktimizazio 
kopurua familiatik kanpoko eremuan tratu 
txarrak eta sexu-askatasunaren aurkako 
delituak direla-eta 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Eusko Jaurlaritzaren 
Herrizaingo Saila 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Indarkeria 

692 

Adingabeek familiatik kanpoko eremuan 
pairatutako tratu txarren eta sexu-
askatasunaren aurkako delituak 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2011n, guztira 692 biktimizazio erregistratu dira 18 urtetik beherakoen artean tratu txarrak eta sexu-askatasunaren 

aurkako delituak direla-eta, egilea familia-eremutik kanpokoa izanik; horren arabera, arrazoi horien ondoriozko 

biktimizazioen % 61,35 (familia-eremukoak nahiz familiatik kanpoko eremukoak) osatzen dute, hau da, 2008koa baino 

ehuneko txikiagoa (biktimizazio guztien % 67 ziren familia-eremutik kanpoko norbaitek eragindako biktimizazioak). 

2010ekoen aldean kasu kopurua handitu da (53 kasu gehiago). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizkaian arau-hausteak egin dituzten 18 urtetik 
beherako adingabeen (arau-hausleak) kopurua 
Datua: 1.976 
Data: 2007 
Iturria: Justizia eta Herri Administrazioko Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: Adingabeen Fiskaltzan bideratutako arau-hausteei 
buruzko datuak dira, ez adingabe arau-hausle kopuruari 
buruzkoak; beraz, arau-hauste bat baino gehiago egin duen 
adingaberen bat egon daiteke. Bildutako arau-hausteak faltak 
edo delituak izan daitezke. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Araban arau-hausteak egin dituzten 18 urtetik 
beherako adingabeen (arau-hausleak) kopurua 
Datua: 183 
Data: 2007 
Iturria: Justizia eta Herri Administrazioko Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko eskaera 
Oharrak: Adingabeen Fiskaltzan bideratutako arau-hausteei 
buruzko datuak dira, ez adingabe arau-hausle kopuruari 
buruzkoak; beraz, arau-hauste bat baino gehiago egin duen 
adingaberen bat egon daiteke. Bildutako arau-hausteak faltak 
edo delituak izan daitezke. 

Arau-hausteak egin dituzten 18 urtetik 
beherako adingabeen (arau-hausleak) kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2007 

Iturria: Justizia eta Herri Administrazioko 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Esanbidezko 
eskaera 
Hiperesteka: Justizia eta Herri 
Administrazioko Saila 
Aldizkakotasuna:  
Adierazlearen garrantzia: Datuari esker 
bazterkeria-egoeran dauden eta esku-
hartze espezifikoaren premiak dituzten 
adingabeen zati bat kuantifika daiteke. 
Ohar argigarriak: Adingabeen 
Fiskaltzan bideratutako arau-hausteei 
buruzko datuak dira, ez adingabe arau-
hausle kopuruari buruzkoak; beraz, arau-
hauste bat baino gehiago egin duen 
adingaberen bat egon daiteke. Bildutako 
arau-hausteak faltak edo delituak izan 
daitezke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Indarkeria 

3.045 

Adingabe arau-hausleak 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2007. urtean guztira 3.045 arau-hauste bideratu ziren Adingabeen Fiskaltzan, eta % 64 Bizkaian. Delitu ohikoenak 

lesio, kalte eta ebasketekin loturik daude; aldiz, falta ohikoen artean jabetzaren eta pertsonaren aurkakoak daude. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Arduragabekeriaren kasuen %-a haurren tratu 
txarrei buruz jakinarazitako kasu guztien gain 
Datua: % 75,71 
Data: 2009 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa, II. zenbakia. 
Oharrak: Sailkapen horren barruan tratu txar hauek jasotzen 
dira: tratu txar fisikoa, arduragabekeria, tratu txar fisikoa eta 
sexu-abusua. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Sexu-abusuaren kasuen ehunekoa haurren tratu 
txarrei buruz jakinarazitako kasu guztien gain 
Datua: % 11,63 
Data: 2009 
Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa. 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa Babesteko Neurrien Buletin 
Estatistikoa, II. zenbakia. 
Oharrak: Sailkapen horren barruan tratu txar hauek jasotzen 
dira: tratu txar fisikoa, arduragabekeria, tratu txar fisikoa eta 
sexu-abusua. 

Jakinarazitako haurren aurkako tratu txarren 
kasuak 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: Osasun eta Gizarte Politikarako 
Ministerioa. 
Estatistika-eragiketa: Haurtzaroa 
Babesteko Neurrien Buletin Estatistikoa, 
II. zenbakia. 
Hiperesteka: 
http://www.observatoriodelainfancia.mss
si.gob.es/productos/pdf/estadisticaBprote
ccion12.pdf 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Haurrak 
zifratan Estatuko txostenak jasotzen du, 
besteak beste, haurren aurkako tratu 
txarren kasuen berri ematen duen 
adierazle hau. 
Ohar argigarriak: Sailkapen horren 
barruan tratu txar hauek jasotzen dira: 
tratu txar fisikoa, arduragabekeria, tratu 
txar fisikoa eta sexu-abusua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Indarkeria 

387 

Tratu txarrak jaso dituzten haurrak 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEn haurren aurkako tratu txarren ia 400 kasu erregistratu dira. % 75 arduragabekeriako jakinarazpenak izan ziren, 

eta sexu-abusuagatiko tratu txarrak, berriz, % 11,63 izan ziren. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Noizbait norbaiti baimenik gabe telefono mugikorra 
erabiliz grabazioa edo argazkia egin dioten 10-12 urteko ikasleen 
ehunekoa, 10-12 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 24,50 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Adingabeak eta Teknologia Berriak 
azterlana. Erabilera ohitura eta arriskuen hautematea. 2010 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

Telefono mugikorrera egindako dei edo 
mezuengatik deseroso, mehatxaturik edo 
irainduta sentitu diren 10-12 urteko ikasleen 
ehunekoa, 10-12 urteko ikasleen guztizkoaren 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo 
Zuzendaritza 
Estatistika-eragiketa: Adingabeak eta 
Teknologia Berriak azterlana. Erabilera-
ohiturak eta arriskuen hautematea. 2010 
Hiperesteka: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
2252/es/contenidos/informacion/estudios
_no_publicados/es_erl/adjuntos/informe_
mynt.pdf 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Haurren eta 
nerabeen sentimenduei buruzko 
informazioa eskaintzen du. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Indarkeria 

% 15,60 

Telefonora egindako deiengatik edo bidalitako 
mezuengatik deseroso, mehatxaturik edo 
irainduta sentitu diren adingabeak 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

10-12 urteko ikasleen guztizkoaren gain, adin horretako ikasleen % 15 mehatxaturik edo irainduta sentitu dira telefono 

mugikorrera egindako dei edo mezuengatik 2010eko datuen arabera. Horretaz gain, adin horretako ikasleen % 24k 

telefono mugikorra erabiliz norbait grabatu edo argazki batean atera dute haren baimenik gabe. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Gurasoen kargura bizi diren seme-alabak dituzten 
eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara inoiz jo izan duten etxekoen 
unitateen %-a, gurasoen kargura bizi diren seme-alabak dituzten 
etxekoen unitateen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 40,80 
Data: 2004 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Familiei buruzko Inkesta. 2004 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

Gurasoen kargura bizi diren seme-alabak 
dituzten eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara 
inoiz jo izan duten etxekoen unitateen %-a, 
gurasoen kargura bizi diren seme-alabak 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen eskaerari buruzko estatistika. 
2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/eu/contenidos/informe_estudio/
ens_2010/eu_ens2010/adjuntos/ENS_20
10_eu.pdf 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Zailtasunak 
izateagatik Gizarte Zerbitzuen laguntza 
behar duten etxekoen unitateak 
kuantifikatzea ahalbidetzen du; horri 
esker, premiak identifika daitezke eta 
administrazio publikoaren erantzuna 
hobeto bidera daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Gizartean esku hartzea 

% 40,70 

Gurasoen kargura bizi diren seme-alabak 
dituzten eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak inoiz 
erabili izan dituzten etxekoen unitateen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

Gurasoen kargura bizi diren seme-alabak dituzten eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara inoiz jo izan dute EAEko 

etxekoen 10 unitateetatik 4k 2010eko datuen arabera, 2004koaren antzeko ehunekoa alegia. (*) 2004ko datuek 

haztapen berria dute, horregatik aldatzen dira aurreko adierazle sisteman eskainitako datuekiko. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizkaian Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetatik Gizarte Zerbitzu 
Espezializatuetara bideratutako 18 urtetik beherakoen %-a 
Datua: % 47,03 
Data: 2009 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saila, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentua eta Arabako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politikaren Saila 
Estatistika-eragiketa: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren 
2009ko Memoria, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Politikaren Sailaren 
2009ko Memoria, eta Gipuzkoako Gizarte Politikako Departamentuaren 
Haur eta Gazteen Memoria. 
Oharrak: Foru Aldundien ardurapeko programa eta zerbitzuetan urte 
osoan artatutako adingabe kopuruaren baturari buruzko datua ematen da; 
arreta psikologikoarekin, tratu txarrekin, familia arloko esku-hartzearekin, 
nerabeekiko esku-hartzearekin eta ijito-etniako familiekiko esku-
hartzearekin loturikoak izaten dira. Adingabe bera programa edo zerbitzu 
bat baino gehiagotan izan daiteke erabiltzaile urte berean; beraz, batukari 
hori gutxi gorabeherako datua da, zenbait adingabe errepikatuta egon 
baitaitezke. Aldundien Gizarte Ekintza sailen memorietan bildutako 
informazioari jarraiki, programa eta zerbitzu hauek hartu ditugu kontuan: 
Bizkaian, Familiaren baitan esku hartzeko laguntza psikologikorako 
egitaraua, gehiegikeria sexualak gertatzen direnean, Haurrak babesik 
gabe dituzten familien baitan esku hartzeko egitarau espezializatua, 
Nerabeekin esku hartzeko egitarau espezializatua, Ijitoen gutxiengodun 
etniako adingabekoekin eta familiekin esku hartzeko hitzarmena, Familia 
barnean nahiz kanpoan tratu txarrak edota sexu-erasoak pairatu dituzten 
adin txikikoei bideratutako programa klinikoan; Araban, Tratu txarren 
eta/edo familia barruko edo kanpoko sexu erasoen biktima diren 
adingabeentzako eta adingabe erasotzaileentzako Programa, Familiak 
Babesteko Programa, Familia alorrean esku hartzeko eta hezteko 
programa, Gao Lacho Drom Elkartearekin (ijito-familientzat), Laguntza 
psikologikoa: kanpoko zerbitzuak; Gipuzkoan, Familian esku-hartzeko 
zerbitzua, Familiaren esku-hartzea osatzeko zerbitzua, Ijito etniako 
familien esku-hartzea osatzeko zerbitzua, Tratu txarren eta sexu-
abusuaren kasuetan esku-hartzeko zerbitzua eta Laguntza terapeutikoa 
eskaintzeko zerbitzua. Ez dira bertan jaso generoko indarkerian 
espezializaturiko programa edo zerbitzuetan artatutako adingabeen 
kasuak edo familiaren topaguneetan artatutako adingabeak; ez egoitza-
zentroetan artatutako babesik gabeko egoeran dauden adingabeak, ezta 
zentro horietan daudenekin lan egiteko programak ere; halaber, familia-

Gizarte Zerbitzu Espezializatuetan artatutako 18 
urtetik beherakoen kopurua 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2009 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte 
Ekintza Saila, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politikako 
Departamentua eta Arabako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politikaren Saila 
Estatistika-eragiketa: Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren 
2009ko Memoria, Arabako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politikaren Sailaren 
2009ko Memoria, eta Gipuzkoako Gizarte 
Politikako Departamentuaren Haur eta 
Gazteen Memoria. 
Hiperesteka: Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Gizarte Ekintza Saila, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politikako 
Departamentua eta Arabako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politikaren Saila 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Zailtasunak 
izateagatik Gizarte Zerbitzuen laguntza 
behar duten etxekoen unitateak 
kuantifikatzea ahalbidetzen du; horri 
esker, premiak identifika daitezke eta 
administrazio publikoaren erantzuna 
hobeto bidera daiteke. 
Ohar argigarriak: Foru Aldundien 
ardurapeko programa eta zerbitzuetan 
urte osoan artatutako adingabe 
kopuruaren baturari buruzko datua 
ematen da; arreta psikologikoarekin, tratu 
txarrekin, familia arloko esku-
hartzearekin, nerabeekiko esku-
hartzearekin eta ijito-etniako familiekiko 
esku-hartzearekin loturikoak izaten dira.  
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Gizartean esku hartzea 

1.986 

Gizarte Zerbitzu Espezializatuetara 
bideratutako adingabeak 
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harreran edo era horretako harreran familiekin eta adingabeekin lan 
egiteko programetan daudenak ere ez dira zenbatu. 

 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Araban Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetatik Gizarte Zerbitzu 
Espezializatuetara bideratutako 18 urtetik beherakoen %-a 
Datua: % 14,85 
Data: 2009 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saila, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentua eta Arabako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politikaren Saila 
Estatistika-eragiketa: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren 
2009ko Memoria, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Politikaren Sailaren 
2009ko Memoria, eta Gipuzkoako Gizarte Politikako Departamentuaren 
Haur eta Gazteen Memoria. 
Oharrak: Foru Aldundien ardurapeko programa eta zerbitzuetan urte 
osoan artatutako adingabe kopuruaren baturari buruzko datua ematen da; 
arreta psikologikoarekin, tratu txarrekin, familia arloko esku-hartzearekin, 
nerabeekiko esku-hartzearekin eta ijito-etniako familiekiko esku-
hartzearekin loturikoak izaten dira. Adingabe bera programa edo zerbitzu 
bat baino gehiagotan izan daiteke erabiltzaile urte berean; beraz, batukari 
hori gutxi gorabeherako datua da, zenbait adingabe errepikatuta egon 
baitaitezke. Aldundien Gizarte Ekintza sailen memorietan bildutako 
informazioari jarraiki, programa eta zerbitzu hauek hartu ditugu kontuan: 
Bizkaian, Familiaren baitan esku hartzeko laguntza psikologikorako 
egitaraua, gehiegikeria sexualak gertatzen direnean, Haurrak babesik 
gabe dituzten familien baitan esku hartzeko egitarau espezializatua, 
Nerabeekin esku hartzeko egitarau espezializatua, Ijitoen gutxiengodun 
etniako adingabekoekin eta familiekin esku hartzeko hitzarmena, Familia 
barnean nahiz kanpoan tratu txarrak edota sexu-erasoak pairatu dituzten 
adin txikikoei bideratutako programa klinikoan; Araban, Tratu txarren 
eta/edo familia barruko edo kanpoko sexu erasoen biktima diren 
adingabeentzako eta adingabe erasotzaileentzako Programa, Familiak 
Babesteko Programa, Familia alorrean esku hartzeko eta hezteko 
programa, Gao Lacho Drom Elkartearekin (ijito-familientzat), Laguntza 
psikologikoa: kanpoko zerbitzuak; Gipuzkoan, Familian esku-hartzeko 
zerbitzua, Familiaren esku-hartzea osatzeko zerbitzua, Ijito etniako 
familien esku-hartzea osatzeko zerbitzua, Tratu txarren eta sexu-
abusuaren kasuetan esku-hartzeko zerbitzua eta Laguntza terapeutikoa 
eskaintzeko zerbitzua. Ez dira bertan jaso generoko indarkerian 
espezializaturiko programa edo zerbitzuetan artatutako adingabeen 
kasuak edo familiaren topaguneetan artatutako adingabeak; ez egoitza-
zentroetan artatutako babesik gabeko egoeran dauden adingabeak, ezta 
zentro horietan daudenekin lan egiteko programak ere; halaber, familia-
harreran edo era horretako harreran familiekin eta adingabeekin lan 
egiteko programetan daudenak ere ez dira zenbatu. 
 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundietako gizarte-zerbitzu espezializatuen artean —arreta 

psikologikoarekin, tratu txarrekin, familia-arloko esku-hartzearekin, nerabeekiko esku-hartzearekin eta ijito-etniako 

familiekiko esku-hartzearekin loturikoak—, adingabeen 2.000 kasu inguru izan dira 2009ko datuen arabera. Ia erdiak 

Bizkaiko programa eta zerbitzuetan artatutako adingabeen kasuak dira (zehazki, Bizkaian % 47, Araban % 15 eta 

Gipuzkoan % 38).  

Adingabe bera programa edo zerbitzu bat 
baino gehiagotan izan daiteke erabiltzaile 
urte berean; beraz, batukari hori gutxi 
gorabeherako datua da, zenbait adingabe 
errepikatuta egon baitaitezke. Aldundien 
Gizarte Ekintza sailen memorietan 
bildutako informazioari jarraiki, programa 
eta zerbitzu hauek hartu ditugu kontuan: 
Bizkaian, Familiaren baitan esku hartzeko 
laguntza psikologikorako egitaraua, 
gehiegikeria sexualak gertatzen direnean, 
Haurrak babesik gabe dituzten familien 
baitan esku hartzeko egitarau 
espezializatua, Nerabeekin esku hartzeko 
egitarau espezializatua, Ijitoen 
gutxiengodun etniako adingabekoekin eta 
familiekin esku hartzeko hitzarmena, 
Familia barnean nahiz kanpoan tratu 
txarrak edota sexu-erasoak pairatu 
dituzten adin txikikoei bideratutako 
programa klinikoan; Araban, Tratu txarren 
eta/edo familia barruko edo kanpoko sexu 
erasoen biktima diren adingabeentzako 
eta adingabe erasotzaileentzako 
Programa, Familiak Babesteko Programa, 
Familia alorrean esku hartzeko eta 
hezteko programa, Gao Lacho Drom 
Elkartearekin (ijito-familientzat), Laguntza 
psikologikoa: kanpoko zerbitzuak; 
Gipuzkoan, Familian esku-hartzeko 
zerbitzua, Familiaren esku-hartzea 
osatzeko zerbitzua, Ijito etniako familien 
esku-hartzea osatzeko zerbitzua, Tratu 
txarren eta sexu-abusuaren kasuetan 
esku-hartzeko zerbitzua eta Laguntza 
terapeutikoa eskaintzeko zerbitzua. Ez 
dira bertan jaso generoko indarkerian 
espezializaturiko programa edo 
zerbitzuetan artatutako adingabeen 
kasuak edo familiaren topaguneetan 
artatutako adingabeak; ez egoitza-
zentroetan artatutako babesik gabeko 
egoeran dauden adingabeak, ezta zentro 
horietan daudenekin lan egiteko 
programak ere; halaber, familia-harreran 
edo era horretako harreran familiekin eta 
adingabeekin lan egiteko programetan 
daudenak ere ez dira zenbatu. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familia (emakumea eta haurrak) babesteko egoitza-
plazen kopurua 10.000 biztanle bakoitzeko 2002. urtean 
Datua: 5,80 leku 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 
Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari 
buruzko VIII. txostena. 2009 
Oharrak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko 
Txostenaren azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Familia (emakumea eta haurrak) babesteko egoitza-
plazen guztizko kopurua 
Datua: 1.480 leku 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 
Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari 
buruzko VIII. txostena. 2009 
Oharrak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko 
Txostenaren azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira. 

Familia babestera bideratutako egoitza-plazen 
kopurua 10.000 biztanle bakoitzeko 

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/r4
5-
content/es/contenidos/informacion/public
aciones_organos_ss/es_public/adjuntos/
VIII%20nforme_del_Consejo_Vasco_de_
Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVS
S%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna:Urterokoa 
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. 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Inbertsioa eta baliabideak 

6,9 leku 

Familia babesteko zerbitzuetako arretaren 
estaldura-tasa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2007an guztira 1.480 plaza zeuden familia-kolektiboentzako egoitza-zentroetan; horrek esan nahi du 10.000 biztanle 

bakoitzeko guztira 6,9 plaza zeudela. Bost urte lehenago, 10.000 biztanle bakoitzeko plaza kopurua 5,8 zen. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Guztizko gastua familiaren babesean (milako 
eurotan) 
Datua: 81.868 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 
Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari 
buruzko VIII. txostena. 2009 
Oharrak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko 
Txostenaren azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Biztanle bakoitzeko batez besteko gastua (euro 
pertsona bakoitzeko) familiaren babesean 2006. urtean 
Datua: % 25,30 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 
Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari 
buruzko VIII. txostena. 2009 
Oharrak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko 
Txostenaren azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira. 

Biztanle bakoitzeko batez besteko gastua (euro 
pertsona bakoitzeko) familiaren babesean 

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/r4
5-
content/es/contenidos/informacion/public
aciones_organos_ss/es_public/adjuntos/
VIII%20nforme_del_Consejo_Vasco_de_
Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVS
S%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
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. 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Inbertsioa eta baliabideak 

38,22 € 

Biztanle bakoitzeko batez besteko gastua 
familiaren babesean 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2007. urteko datuen arabera, biztanle bakoitzeko batez besteko gastua 38 € izan zen familiaren babesean, eta haurren 

babesean egindako inbertsioa, guztira, 80.000.000 eurotik gorakoa izan zen. 2006an, per capita gastua 25,30 € izan 

zen familiaren babesean. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
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 
Oharrak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko 
Txostenaren azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
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 
Oharrak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko 
Txostenaren azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira. 

Familiaren babesean egindako gastua BPGari 
dagokionez (gastua milako) 

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/r4
5-
content/es/contenidos/informacion/public
aciones_organos_ss/es_public/adjuntos/
VIII%20nforme_del_Consejo_Vasco_de_
Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVS
S%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
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. 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Inbertsioa eta baliabideak 

1,23 

Familiaren babesean egindako gastua BPGari 
dagokionez 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2007ko datuen arabera, familian egindako gastua BPGaren ‰ 1,23 izan zen (gastu publikoaren % 64), 2005eko datua 

baino txikiagoa izanik (‰ 1,70). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Udalek familiaren babesera bideratutako gastu 
arruntaren finantzaketaren %-a, finantzaketa-iturrien (udalak, 
aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta gizarte-funtsak) guztizko 
gastuari dagokionez 2006. urtean 
Datua: % 20,68 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 
Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari 
buruzko VII. txostena. 2008 
Oharrak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko 
Txostenaren azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira. Informazioa gastu arruntari buruzkoa 
da. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Foru Aldundiek familiaren babesera bideratutako 
gastuaren %-a, finantzaketa-iturrien (udalak, aldundiak, Eusko 
Jaurlaritza eta gizarte-funtsak) guztizko gastuari dagokionez 
Datua: 78,08% 
Data: 2007 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 
Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua 
Estatistika-eragiketa: EAEko gizarte-zerbitzuen egoerari 
buruzko VIII. txostena. 2009 
Oharrak: EAEko Gizarte Zerbitzuen egoerari buruzko 
Txostenaren azterketan familia, haurrak, gazteak eta 
emakumeak biltzen dira. Informazioa gastu arruntari buruzkoa 
da. 

Udalek familiaren babesera bideratutako gastu 
arruntaren finantzaketaren %-a, finantzaketa-
iturrien (udalak, aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta 
gizarte-funtsak) guztizko gastuari dagokionez 

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/r4
5-
content/es/contenidos/informacion/public
aciones_organos_ss/es_public/adjuntos/
VIII%20nforme_del_Consejo_Vasco_de_
Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVS
S%20en%20la%20CAPV.pdf 
Aldizkakotasuna:Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Adierazleari 
esker inbertsio ekonomikoaren banaketa 
ikus dezakegu finantzaketa-iturrien 
arabera, baita iturri bakoitzaren garrantzi 
erlatiboa aztertu ere. 
Ohar argigarriak: EAEko Gizarte 
Zerbitzuen egoerari buruzko 
Txostenaren azterketan familia, haurrak, 
gazteak eta emakumeak biltzen dira. 
Informazioa gastu arruntari buruzkoa da. 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Inbertsioa eta baliabideak 

% 14,79 

Udalek familiaren babesera bideratutako gastu 
arruntaren finantzaketaren proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2007ko datuen arabera, udalek familiaren babesera bideratutako gastua % 14,79 izan zen, finantzaketa-iturrien 

(udalak, aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta gizarte-funtsak) guztizko gastuari dagokionez; ehuneko hori aurreko urtekoa 

baino nabarmen txikiagoa zen (% 20,68). Batez ere 2007an Foru Aldundien estaldura nabarmen handitu zelako 

gertatu zen alde hori, gastu arruntaren % 78 estali baitzuten, aurreko urteko datuak baino 10 puntu gehiago. 



181 

 

 

 

 

Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Elkarteren bateko kide diren 15-29 urteko nesken %-
a, 15-29 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 34,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Elkarteren bateko kide diren 15-29 urteko biztanleen 
%-a, Espainiako 15-29 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 12,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  

Elkarteren bateko kide diren 15-29 urteko 
biztanleen %-a, 15-29 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7651x/eu/contenidos/informacion/euskad
iko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/Juvent
ud_vasca_2008_e.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeen 
parte-hartze sozialari buruzko 
erreferentzia bat ematen du datuak. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Sare soziala 

% 41,00 

Elkarteren bateko kide diren adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2008ko datuen arabera, EAEko 15-29 urteko gazteen % 41 elkarteren bateko kide dira, baina nesken artean kasu 

gutxiago daude (% 34, eta mutilen artean % 49). Aipatu behar dugu EAEk alde nabarmena duela Espainiari 

dagokionez, Estatuan elkarteren bateko kide diren gazteen proportzioa % 12 inguru baita. EAEko indizea Danimarka, 

Alemania edo Suediaren mailatik hurbil dago. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 14-17 urteko biztanleek lagunekiko gogobetetze-
maila kokatzea 1-10 eskalan, Espainian 
Datua: 8,62 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: 14-17 urteko gazteek lagunekiko gogobetetze-maila 
kokatzea 1-10 eskalan, ikastetxe pribatuetako adingabeen 
kasuan. 
Datua: 8,80 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

14-17 urteko biztanleek lagunekiko gogobetetze 
maila kokatzea 1-10 eskalan 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Sare soziala 

8,68 

Adingabeen gogobetetze-indizea lagunekiko 
harremanari dagokionez 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2006ko datuen arabera, EAEko 14-17 urteko gazteak oso gustura daude, antza, lagunekin; izan ere, harreman horri 

8,68 puntu eman dizkiote 10 puntuko eskalan, Estatuko maila gaindituz. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lagun berriak egiteko erraztasunik izaten ez duten 
14-17 urteko gazteen %-a, Espainiako 14-17 urteko gazteen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 8,40 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lagun berriak egiteko erraztasunik izaten ez duten 
eta hiri-ingurunean bizi diren 14-17 urteko gazteen %-a, 14-17 
urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 8,80 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Lagun berriak egiteko erraztasunik izaten ez 
duten 14-17 urteko gazteen %-a, 14-17 urteko 
gazteen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Sare soziala 

% 9,50 

Lagunak nekez egiten dituzten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

Antza, EAEko 14-17 urteko gazteen % 9,5 inguruk zailtasunak dituzte lagun berriak egiteko 2006ko datuen arabera; 

ehuneko hori Estatuko batez bestekoa (% 8,4) baino zertxobait handiagoa da. Hiri-ingurunean bizi diren gazteen 

kasuan, lagun berriak egiteko zailtasunak dituztenen ehunekoa handiagoa da landa-eremuan baino (% 10 eta % 8,3, 

hurrenez hurren). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Internet bidez ezagututako baina zuzenean 
ezagutzen ez duten lagun on bat, gutxienez, badutela dioten 14-
17 urteko biztanleen %-a, Espainiako 14-17 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 36,00 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Internet bidez ezagututako baina zuzenean 
ezagutzen ez duten lagun on bat, gutxienez, badutela dioten eta 
zentro publikoetan ikasten duten 14-17 urteko biztanleen %-a, 
14-17 urteko gazteen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 42,70 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Internet bidez ezagututako baina zuzenean 
ezagutzen ez duten lagun on bat, gutxienez, 
badutela dioten 14-17 urteko biztanleen %-a, 
14-17 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Sare soziala 

% 35,60 

Internet bidez ezagututako baina zuzenean 
ezagutzen ez duten lagun on bat duten 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2006ko datuen arabera, EAEko 14-17 urteko gazteen % 35,6k dio baduela Internet bidez ezagututako lagun on bat, 

gutxienez, baina zuzenean ez duela ezagutzen; Estatuko mailaren pare-pare dabil ehuneko hori. Gazteen 

ikastetxearen titulartasunaren arabera bananduriko datuei erreparatuz gero, zentro publikoetako ikasleen artean 

ehunekoa % 42ra igotzen da eta zentro pribatuen kasuan % 33 da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lagunekin astean gutxienez 2 aldiz Internet bidez 
txateatzen duten 14-17 urteko biztanleen %-a, Espainiako 14-17 
urteko gazteen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 34,40 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Lagunekin astean gutxienez 2 aldiz Internet bidez 
txateatzen duten eta zentro pribatuetan ikasten duten 14-17 
urteko gazteen %-a, 14-17 urteko biztanleen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 35,70 
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 
Oharrak: Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Lagunekin astean gutxienez 2 aldiz Internet 
bidez txateatzen duten 14-17 urteko biztanleen 
%-a, 14-17 urteko gazteen guztizkoari 
dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Komunikazioa 

% 32,60 

Lagunekin astean gutxienez 2 aldiz Internet 

bidez txateatzen duten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 14-16 urteko gazteen % 32k dio lagunekin Internet bidez txateatzen duela astean bi aldiz edo gehiagotan 

2006ko datuen arabera; Estatuko ehunekoa ere antzekoa da. Ikastetxe pribatuetako ikasleen artean, lagunekin 

Internet bidez txateatu ohi dutenen ehunekoa % 35,70era iristen da; aldiz, zentro publikoetako ikasleen artean % 

29,50 da. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Telefono mugikorra duten 10-15 urteko gazteen %-
a, Espainiako 10-15 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 65,80 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxeetan Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologien ekipamenduari eta erabilerari 
buruzko inkesta 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Telefono mugikorra duten eta 1.100 eurotik 
beherako diru-sarrerak dituzten etxekoen unitateetan bizi diren 
10-15 urteko biztanleen %-a 
Datua: % 72,40 
Data: 2011 
Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxeetan Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologien ekipamenduari eta erabilerari 
buruzko inkesta 
Oharrak:  

Telefono mugikorra duten 10-15 urteko gazteen 
%-a, 10-15 urteko biztanleen guztizkoari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: EIN 
Estatistika-eragiketa: Etxeetan 
Informazioaren eta Komunikazioaren 
Teknologien ekipamenduari eta 
erabilerari buruzko inkesta 
Hiperesteka: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t25/p450/a2011/&file=pcaxis 
Aldizkakotasuna: Urterokoa 
Adierazlearen garrantzia: Bizimoduei 
buruzko informazioa eskaintzen du 
datuak, betiere informazioaren eta 
komunikazioaren teknologien erabilera-
ohiturei dagokienez. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Komunikazioa 

% 80,50 

Telefono mugikorra duten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 10-15 urteko 10 adingabetatik 8 inguruk dute telefono mugikorra 2011ko datuen arabera; ehuneko hori 

Estatuko tasa baino 15 puntu handiagoa da (% 65), eta aurreko urtean EAEn izandakoa baino 5 puntu handiagoa. 

Telefono mugikorra eduki ala ez edukitzeak gero eta lotura txikiagoa du familia-sarrerekin; izan ere, hileko sarrera 

gordinak gehienez 1.100 eurokoak ziren etxekoen unitateetako adingabeetan % 47k mugikorra bazuten 2009an, % 

72ra igo da ehuneko hori 2011n (halere, portzentajezko 12 puntuko aldea dago oraindik 2.700 eurotik gorako familia-

sarrerak dituzten etxekoen unitateetako adingabeekiko. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian gehien egoten diren lagunekin gutxienez 
astean 2 aldiz aurrez aurre hitz egiten duten 14-17 urteko 
biztanleen %-a, Espainiako 14-17 urteko gazteen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 65 
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. 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Astialdian gehien egoten diren lagunekin gutxienez 
astean 2 aldiz aurrez aurre hitz egiten duten 14-17 urteko nesken 
%-a, 14-17 urteko gazteen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 69,20 
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. 
Oharrak:  

Astialdian gehien egoten diren lagunekin 
gutxienez astean 2 aldiz aurrez aurre hitz 
egiten duten 14-17 urteko gazteen %-a, 14-17 
urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_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: Ikastetxeetan 
egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Komunikazioa 

% 62,90 

Astean gutxienez 2 aldiz lagunekin “aurrez 

aurre” hitz egiten duten adingabeen proportzioa 

 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2006ko datuen arabera, EAEko 14-17 urteko gazteen % 62k astean bi aldiz edo gehiagotan hitz egiten dute lagunekin 

aurrez aurre, astialdian gehien egoten diren lagunen artean betiere. Aurrez aurreko elkarrizketa horiek nesken artean 

maizago agertzen dira, % 69k astean bitan edo gehiagotan izaten baitituzte horrelako elkarrizketak, baina mutilen 

kasuan % 56 baino ez dira. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Zerbait gogoko ez dutenean, lagunei esateko gai ez 
diren 14-17 urteko gazteen %-a, Espainiako 14-17 urteko 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 5 
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 
Oharrak: Erantzuna batzuetan edo askotan izan den kasuak 
hartu dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Zerbait gogoko ez dutenean, lagunei esateko gai ez 
diren 14-17 urteko nesken %-a, Espainiako 14-17 urteko 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 4,70 
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 
Oharrak: Erantzuna batzuetan edo askotan izan den kasuak 
hartu dira. Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 urte bete 
dituzten gazteak egon daitezke batxilergoko bigarren mailan. 

Zerbait gogoko ez dutenean, lagunei esateko 
gai ez diren 14-17 urteko biztanleen %-a, 14-17 
urteko gazteen guztizkoari dagokionez 

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/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_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: Erantzuna batzuetan 
edo askotan izan den kasuak hartu dira. 
Ikastetxeetan egindako inkesta izaki, 18 
urte bete dituzten gazteak egon daitezke 
batxilergoko bigarren mailan. 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Komunikazioa 

% 5,10 

Zerbait gogoko ez dutenean, lagunei esatera 
ausartzen ez diren adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2006ko datuen arabera, EAEko 14-17 urteko gazteen % 5ek aitortu dute ez direla gai lagunekin hitz egiteko gogoko ez 

dituzten gaiei buruz; Estatuko datua ere berdin-berdina da. Ehunekoa txikiagoa da nesken artean (% 4,70, eta mutilen 

artean % 5,60). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Pertsonen arteko, familiako edo gizarteko 
harremanetan, gizarte-arazo larriren bat duten 6-14 urteko 
biztanleen %-a, horrelako gizarte-arazoak dituzten pertsonen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 5 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak: Gizarte-arazoen kategoriaren barruan honako hauek 
sartzen dira:  bakardade- eta tristezia-arazoak; tratu txarren, 
jazarpenaren edo indarkeriaren arazoak; zentro batean 
barneratzea dakarten arazoak, bakardadea, banantzea, arretarik 
eza, gaitzespena edo jazarpenarekin loturiko arazoak; 
jatorriarekin eta kulturaren nahiz erlijioaren ezaugarriekin loturiko 
gizarte-gaitzespeneko arazo larriak. 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Pertsonen arteko, familiako edo gizarteko 
harremanetan, gizarte-arazo larriren bat duten 6-14 urteko 
biztanleen %-a, 6-14 urteko gazteen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 0,72 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2006 
Oharrak: Gizarte-arazoen kategoriaren barruan honako hauek 
sartzen dira:  bakardade- eta tristezia-arazoak; tratu txarren, 
jazarpenaren edo indarkeriaren arazoak; zentro batean 
barneratzea dakarten arazoak, bakardea, banantzea, arretarik 
eza, gaitzespena edo jazarpenarekin loturiko arazoak; 
jatorriarekin eta kulturaren nahiz erlijioaren ezaugarriekin loturiko 
gizarte-gaitzespeneko arazo larriak. 
 

Pertsonen arteko, familiako edo gizarteko 
harremanetan, gizarte-arazo larriren bat duten 
6-14 urteko biztanleen %-a, 6-14 urteko gazteen 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen eskaerari buruzko estatistika. 
2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/eu/contenidos/informe_estudio/
ens_2010/eu_ens2010/adjuntos/ENS_20
10_eu.pdf 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: 
Harremanetan zailtasunak izateagatik 
arazoak dituzten adingabeen bolumenari 
buruzko erreferentzia bat ematen du 
datuak. 
Ohar argigarriak: Gizarte-arazoen 
kategoriaren barruan honako hauek 
sartzen dira:  bakardade- eta tristezia-
arazoak; tratu txarren, jazarpenaren edo 
indarkeriaren arazoak; zentro batean 
barneratzea dakarten arazoak, 
bakardadea, banantzea, arretarik eza, 
gaitzespena edo jazarpenarekin loturiko 
arazoak; jatorriarekin eta kulturaren 
nahiz erlijioaren ezaugarriekin loturiko 
gizarte-gaitzespeneko arazo larriak. 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Komunikazioa 

% 0,85 

Gizarte-arazo larriren bat duten adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

Pertsonen arteko, familiako edo gizarteko harremanetan, gizarte-arazo larriren bat duten 6-14 urteko adingabeen 

ehunekoa adingabeen guztizkoaren % 0,85 da 2010ean, eta arazo larriren bat dutenei dagokienez, % 5. Era horretako 

dituzten adingabeen ehunekoa pixka bat hazi da 2006koaren aldean (% 0,72); ondorioz, era horretako arazoak dituzten 

pertsona guztien % 5 dira orain (% 4 lehen). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Gizarte-gaitzespeneko arazoak dituzten 6-16 urteko 
gazte autoktonoen ehunekoa, 6-16 urteko biztanle autoktonoen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 1,60 
Data: 2010 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2010 
Oharrak: Gaitzespen-arazotzat jotzen dira jazarpena, tratu 
txarrak eta bestelako gaitzespen-arazoak. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Gizarte-gaitzespeneko arazoak dituzten 6-16 urteko 
atzerritarren %-a, 6-16 urteko adingabe atzerritarren guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 7,70 
Data: 2006 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte Zerbitzuen eskaerari buruzko 
estatistika. 2006 
Oharrak: Gaitzespen-arazotzat jotzen dira jazarpena, tratu 
txarrak eta bestelako gaitzespen-arazoak. 

Gizarte-gaitzespeneko arazoak dituzten 6-16 
urteko atzerritarren %-a, 6-16 urteko adingabe 
atzerritarren guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2010 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saila 
Estatistika-eragiketa: Gizarte 
Zerbitzuen eskaerari buruzko estatistika. 
2010 
Hiperesteka: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/eu/contenidos/informe_estudio/
ens_2010/eu_ens2010/adjuntos/ENS_20
10_eu.pdf 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Datua 
erreferentziatzat har daiteke integrazio-
arazoak dituzten adingabe atzerritarrak 
kuantifikatzeko. 
Ohar argigarriak: Gaitzespen-arazotzat 
jotzen dira jazarpena, tratu txarrak eta 
bestelako gaitzespen-arazoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Komunikazioa 

% 4,10 

Gizarte-gaitzespeneko arazoak dituzten 
adingabe atzerritarren proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2010ean, 6-16 urteko atzerritarren % 4,10ek gizarte-gaitzespen motaren bat jasaten dute (tratu txarrak, jazarpena edo 

bestelako gaitzespen-arazoak); aldiz, autoktonoen kasuan % 1,60k jasaten dute gaitzespen mota hori. 2007ko 

datuekin alderatuta, adingabe atzerritarren kasuak zein adingabe autoktonoena murriztu da; % 7,7 eta % 2,7 hurrenez 

hurren. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Beren burua ateotzat edo agnostikotzat jotzen duten 
15-29 urteko nesken %-a, 15-29 urteko gazteen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 40,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Beren burua ateotzat edo agnostikotzat jotzen duten 
15-29 urteko atzerritarren %-a, 15-29 urteko gazteen guztizkoari 
dagokionez 
Datua: % 9,00 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  

Beren burua ateotzat edo agnostikotzat jotzen 
duten 15-29 urteko biztanleen %-a, 15-29 urteko 
gazteen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7651x/eu/contenidos/informacion/euskad
iko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/Juvent
ud_vasca_2008_e.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Balioak 

% 43,00 

Beren burua ateotzat edo agnostikotzat jotzen 
duten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 15-29 urteko gazteen % 43k beren burua ateotzat edo agnostikotzat dute 2008ko datuen arabera; ehunekoa 

zertxobait txikiagoa da nesken artean (% 40, eta mutilen artean % 48). Ehuneko hori nabarmen murrizten da 

atzerritarrei erreparatuz gero; izan ere, 15-29 urteko atzerritarren % 9k dio agnostikoa edo ateoa dela. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren 
aurka dauden 15-29 urteko biztanleen %-a, 15-
29 urteko gazteen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Balioak 

% 9,00 

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren 
aurka dauden adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 15-29 urteko gazteen % 9 sexu bereko pertsonen arteko ezkontzen aurka daude 2008ko datuen arabera. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

Abortu libre eta borondatezkoaren aurka 
dauden 15-29 urteko biztanleen %-a, 15-29 
urteko gazteen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Balioak 

% 15,00 

Abortu libre eta borondatezkoaren aurka 
dauden adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 15-29 urteko gazteen % 15 abortu libre eta borondatezkoaren aurka daude 2008ko datuen arabera. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea:  
Datua:  
Data:  
Iturria:  
Estatistika-eragiketa:  
Oharrak:  

Politikarekin eta erlijioarekin loturiko ideiak 
indarraren bidez defendatzearen aurka dauden 
15-29 urteko gazteen %-a, 15-29 urteko 
biztanleen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Balioak 

% 70,00 

Politikarekin eta erlijioarekin loturiko ideiak 
indarraren bidez defendatzearen aurka dauden 
adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 15-29 urteko 10 gaztetatik 7 ez daude ados politikarekin eta erlijioarekin loturiko ideiak indarraren bidez 

defendatzearekin 2008ko datuen arabera. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ijito-etniako pertsona bat bizilagun izanez gero 
gustura egongo ez liratekeen 20-24 urteko gazteen %-a, adin 
horretako guztizkoari dagokionez 
Datua: % 44 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Ijito-etniako pertsona bat bizilagun izanez gero 
gustura egongo ez liratekeen 25-29 urteko gazteen %-a, adin 
horretako guztizkoari dagokionez 
Datua: % 45 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  

Ijito-etniako pertsona bat bizilagun izanez gero 
gustura egongo ez liratekeen 15-19 urteko 
gazteen %-a, 15-19 urteko gazteen guztizkoari 
dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7651x/eu/contenidos/informacion/euskad
iko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/Juvent
ud_vasca_2008_e.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Balioak 

% 40 

Ijito-etniako pertsona bat bizilagun izanez gero 
gustura egongo ez liratekeen adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 15-19 urteko gazteen % 40k diote ez liratekeela gustura egongo ijito-etniako pertsona bat bizilagun suertatuz 

gero, 2008ko datuen arabera. Ehuneko hori handixeagoa da 20-29 urteko gazteen artean (% 45 inguru). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak etorkin atzerritar izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen 20-24 urteko gazteen %-a, adin horretako 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 15 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak etorkin atzerritar izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen 25-29 urteko gazteen %-a, adin horretako 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 13 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  

Bizilagunak etorkin atzerritar izanez gero 
gustura egongo ez liratekeen 15-19 urteko 
gazteen %-a, 15-19 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7651x/eu/contenidos/informacion/euskad
iko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/Juvent
ud_vasca_2008_e.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Balioak 

% 17 

Bizilaguna etorkin atzerritar izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 15-19 urteko gazteen % 17k diote ez liratekeela gustura egongo bizilagunak etorkin atzerritarrak izanez gero, 

2008ko datuen arabera. Ehuneko hori txikiagoa da 20-29 urteko gazteen artean (% 14 inguru). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak preso ohi izanez gero gustura egongo 
ez liratekeen 20-24 urteko gazteen %-a, adin horretako 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 24 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak preso ohi izanez gero gustura egongo 
ez liratekeen 25-29 urteko gazteen %-a, adin horretako 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 24 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  

Bizilagunak preso ohi izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen 15-19 urteko gazteen %-a, 
15-19 urteko gazteen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7651x/eu/contenidos/informacion/euskad
iko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/Juvent
ud_vasca_2008_e.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Balioak 

% 29 

Bizilaguna preso ohi izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 15-19 urteko gazteen % 29k diote ez liratekeela gustura egongo bizilagunak preso ohi izanez gero, 2008ko 

datuen arabera, eta 20-29 urteko gazteei dagokienez, deserosotasun hori % 24k izango lukete. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak droga-mendekoak izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen 20-24 urteko gazteen %-a, adin horretako 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 46 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Bizilagunak droga-mendekoak izanez gero gustura 
egongo ez liratekeen 25-29 urteko gazteen %-a, adin horretako 
biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 44 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  

Bizilagunak droga-mendekoak izanez gero 
gustura egongo ez liratekeen 15-19 urteko 
gazteen %-a, 15-19 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7651x/eu/contenidos/informacion/euskad
iko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/Juvent
ud_vasca_2008_e.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Balioak 

% 50 

Bizilagunak droga-mendekoak izanez gero 
gustura egongo ez liratekeen adingabeen 
proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 15-19 urteko gazteen erdiak ez lirateke gustura egongo bizilagunak droga-mendekoak izanez gero, 2008ko 

datuen arabera; proportzioa txikiagoa da 20-29 urteko gazteen artean (% 45 inguru). 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Politika gezurrekin eta edukirik gabeko hitzekin 
lotzen duten 15-29 urteko biztanleen %-a, 15-29 urteko gazteen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 24 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  
 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Politika ustelkeriarekin eta diruarekin lotzen duten 
15-29 urteko adingabeen %-a, 15-29 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 
Datua: % 12 
Data: 2008 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko Gazteak 2008 txostena 
Oharrak:  

Politika interesik ezarekin eta aspertzearekin 
lotzen duten 15-29 urteko gazteen %-a, 15-29 
urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2008 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Saila 
Estatistika-eragiketa: Euskadiko 
Gazteak 2008 txostena 
Hiperesteka: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7651x/eu/contenidos/informacion/euskad
iko_gazteak/eu_liburuak/adjuntos/Juvent
ud_vasca_2008_e.pdf 
Aldizkakotasuna: lau urtean behin 
Adierazlearen garrantzia: Adingabeek 
errealitate jakin batzuen aurrean hartzen 
duten jarrerari buruzko informazioaren 
arabera, biztanleria horren balio eta 
sinesmenen mapa osa daiteke. 
Ohar argigarriak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Balioak 

% 12 

Proporción de población menor de edad que 
asocia la política al desinterés y al aburrimiento 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

EAEko 15-29 urteko gazteen % 12k politika interesik ezarekin eta aspertzearekin lotzen dute, 2008ko datuen arabera. 

Ehuneko berdinak ustelkeriarekin eta diruarekin lotzen du. Halaber, % 24k gezurrekin eta edukirik gabeko hitzekin 

lotzen dute politika. 
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Izen sintetikoa: Izen operatiboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Axola zaien gauzetarako Udalak neska-mutilen 
iritzia eskatzen duela uste duten 14-17 urteko gazteen ehunekoa, 
Espainiako 14-17 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 57 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak: Udalak beren iritzia eskatzen duelako ideiarekin oso 
ados edo ados agertzen diren gazteei buruzkoak dira datuak. 
 
 
 
Datu konparatiboak:  
Adierazlea: Axola zaien gauzetarako Udalak neska-mutilen 
iritzia eskatzen duela uste duten 14-17 urteko nesken ehunekoa, 
Espainiako 14-17 urteko biztanleen guztizkoari dagokionez 
Datua: % 61,40 
Data: 2011 
Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? (Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio DBHko 1. mailako ume 
espainiarren ongizateari?) 2012 
Oharrak: Udalak beren iritzia eskatzen duelako ideiarekin oso 
ados edo ados agertzen diren gazteei buruzkoak dira datuak. 

Axola zaien gauzetarako Udalak neska-mutilen 
iritzia eskatzen duela uste duten 14-17 urteko 
gazteen %-a, 14-17 urteko biztanleen 
guztizkoari dagokionez 

Adierazlearen fitxa teknikoa: 
Data: 2011 

Iturria: UNICEF 
Estatistika-eragiketa: Calidad de vida y 
bienestar infantil subjetivo en España 
¿Qué afecta al bienestar de niños y 
niñas españoles de 1º de ESO? 
(Haurren bizi-kalitate eta ongizate 
subjektiboa Espainian, Zerk eragiten dio 
DBHko 1. mailako ume espainiarren 
ongizateari?) 2012 
Hiperesteka: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Aldizkakotasuna: Maiztasun zehatzik 
gabe 
Adierazlearen garrantzia: Azterlan 
honek, gehienbat ISCWeB (Umeen 
ongizateari buruzko nazioarteko inkesta 
(ISCWeB). International Survey of 
Children’s Well-Being) izenekorako 
hartutako galderak hartzen ditu; 
horrenbestez garrantzitsua da 
nazioartean konparazioak egiteko. Ez da 
aldian behingo inkesta. 
Ohar argigarriak: Udalak beren iritzia 
eskatzen duelako ideiarekin oso ados 
edo ados agertzen diren gazteei 
buruzkoak dira datuak. 
 
 

IINNGGUURRUUNNEEAA  EETTAA  GGIIZZAARRTTEERRAATTZZEEAA  

Parte hartzea 

% 57,80 

Udalak neska eta mutilei, axola zaien 
gauzentzat, iritzia eskatzen diela adierazten 

duten adingabeen proportzioa 

EAEko egungo datuaren azalpena: 

2011n, 14-17 urteko 10 gaztetatik 6k uste dute Udalak neska-mutilen iritzia eskatzen duela axola zaien gauzetarako. 

Ehuneko hori handixeagoa da nesken artean (% 61,40), eta ez da ia aldatzen Estatuan izandako datuekiko (% 57). 

 



 

 

 


