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SS/D1 

Mendekotasunaren prebalentzia 65 
urtetik beherako biztanlerian (Tasa 65 
urtetik beherako 1.000 pertsonako) 

 

 

Definizioa: Mendekotasunak 65 urtetik beherako 

biztanlerian duen prebalentzia biltzen du, adin 
horretako biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n edozein gradu edo 

mailatako mendekotasuna onartua zuten 65 urtetik 
beherako pertsonen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urtetik beherako biztanleria. 

 

 

 

SS/D2 

Mendekotasun handiaren (III maila) 
prebalentzia 65 urtetik beherako 
biztanlerian (Tasa 65 urtetik beherako 
1.000 pertsonako) 

 

 

Definizioa: Mendekotasun handiak (III gradua) 65 

urtetik beherako biztanlerian duen prebalentzia 
biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n maila handiko 

mendekotasuna onartua zuten 65 urtetik beherako 
pertsonen kopurua. (1.000 pertsonako) 
 
Izendatzailea: 65 urtetik beherako biztanleria. 

 
 
  

SS/D3 

Mendekotasun larriak (II gradua) 65 
urtetik beherako biztanlerian duen 
prebalentzia (Tasa 65 urtetik beherako 
1.000 pertsonako) 

 

 

Definizioa: Mendekotasun larriak (II gradua) 65 

urterik beherako biztanlerian duen prebalentzia 
biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n mendekotasun 

larriko egoera (II gradua) onartua zuten 65 urtetik 
beherako pertsonen kopurua. (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urtetik beherako biztanleria. 

 

 

 

SS/D4 

Mendekotasun arinak (I gradua) 65 
urtetik beherako biztanlerian duen 
prebalentzia (Tasa 65 urtetik beherako 
1.000 pertsonako) 

 

 

Definizioa: Mendekotasun arinak (I gradua) 65 

urterik beherako biztanlerian duen prebalentzia 
biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n mendekotasun 

arineko egoera (I gradua) onartua zuten 65 urtetik 
beherako pertsonen kopurua. (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urtetik beherako biztanleria. 
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SS/D5 

Ezintasunaren prebalentzia 65 urtetik 
beherako biztanlerian (Abenduaren 31n 
erregistratutako pertsona ezinduak 65 
urtetik beherako 1.000 pertsonako) 

 

Definizioa: Ezintasunak 65 urtetik beherako 

biztanlerian duen prebalentzia biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n %33ko 

ezintasunarekin edo handiagoarekin erregistratutako 
pertsona ezinduen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urtetik beherako biztanleria. 

 

 

 

SS/D6 

Ezintasunaren eragina 65 urtetik 
beherako biztanlerian (urtean emandako 
agiriak 20tik 64 urtera arteko 1.000 
pertsonako) 

 

Definizioa: Ezintasunak 65 urtetik beherako 

biztanlerian duen eragina biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar ezintasun-agiria 

eskuratu zuten pertsonen kopurua (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 20tik 64 urtera arteko biztanleria. 

 

 

 

SS/D7 

40 eguneko epearen barruan egindako 
ezintasun-mailaren balorazioen 
proportzioa 

 

Definizioa: Pertsona interesdunak eskabidea 

aurkeztutako egunetik hasi eta 40 eguneko epearen 
barruan egindako ezintasun-mailaren balorazioen 
proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Pertsona interesdunak eskabidea 

aurkeztutako egunetik hasi eta 40 eguneko epearen 
barruan egindako balorazioen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: urtean zehar egindako ezintasun-

mailaren balorazioen kopuru osoa. 

 

 

 

SS/D8 

%33 eta %66 arteko ezintasuna 
egiaztatzen duten balorazioen 
proportzioa (%) 

 

Definizioa: Urtean egindako ezintasun-mailaren 

balorazioen artean, %33 eta %66 arteko ezintasuna 
egiaztatuta dutenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: %33 eta %66 arteko ezintasuna 

egiaztatuta duten ezintasun-mailaren balorazioen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urtean zehar egindako ezintasun-

mailaren balorazioen kopuru osoa. 
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SS/D9 

%66koa baino ezintasun handiagoa 
egiaztatua duten balorazioen 
proportzioa (%) 

 

Definizioa: Urtean egindako ezintasun-mailaren 

balorazioen artean, %66koa baino ezintasun 
handiagoa egiaztatuta dutenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: %66koa baino ezintasun handiagoa 

egiaztatua duten ezintasun-mailaren balorazioen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urtean zehar egindako ezintasun-

mailaren balorazioen kopuru osoa. 

 

 

 

SS/D10 

Tokiak egoitza-zerbitzuetan, ezintasuna 
duten pertsonentzat (Tasa 18etik 64 
urtera bitarteko 10.000 biztanleko) 

 
Oharra: Barne hartzen dira bai egoitzetako 

tokiak, bai egoitza-zentroetakoak, eta baita 
taldeentzako etxeetakoak eta etxebizitza 
tutelatuetakoak ere. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzat egoitza-

zerbitzuetan dauden tokiak, 18tik 64 urtera bitarteko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Ezintasuna duten pertsonentzat 

egoitza-zerbitzuetan gordetako tokiak (10.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera arteko biztanleria. 

 

 

 

SS/D11 

Egoitza-tokien ehunekoa adimen-
urritasuna duten pertsonentzat.(%) 

 
Oharra: Egoitzetako tokiak, taldeentzako 

etxeetakoak eta etxebizitza tutelatuetakoak 
hartzen dira barne. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuetako tokietatik adimen-urritasuna 
dutenentzat bereizitako tokien ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Adimen-urritasuna duten 

pertsonentzat egoitza-zerbitzuetan gordetako tokien 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Adimen-urritasuna duten 

pertsonentzat egoitza-zerbitzuetan gordetako tokien 
kopuru osoa. 
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SS/D12 

Ezintasun fisikoa duten pertsonentzat 
egoitzetan gordetako tokien ehunekoa. 
(%) 

 
Oharra: Egoitzetako tokiak, taldeentzako 

etxeetakoak eta etxebizitza tutelatuetakoak 
hartzen dira barne. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuetako tokietatik ezintasun fisikoa 
dutenentzat bereizitako tokien ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Ezintasun fisikoa duten 

pertsonentzat egoitza-zerbitzuetan gordetako toki-
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Adimen-urritasuna duten 

pertsonentzat egoitza-zerbitzuetan gordetako tokien 
kopuru osoa. 

 

 

 

SS/D13 

Zentzumen-urritasuna duten 
pertsonentzat egoitzetan gordetako 
tokien ehunekoa (%) 

 
Oharra: Egoitzetako tokiak, taldeentzako 

etxeetakoak eta etxebizitza tutelatuetakoak 
hartzen dira barne. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuetako tokietatik zentzumen-urritasuna 
dutenentzat bereizitako tokien ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Zentzumen-urritasuna duten 

pertsonentzat egoitza-zerbitzuetan gordetako tokien 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Adimen-urritasuna duten 

pertsonentzat egoitza-zerbitzuetan gordetako tokien 
kopuru osoa. 

 

 

 

 
 

SS/D14 

Lau toki edo gutxiagoko etxe eta 
etxebizitzetan gordetako tokien 
ehunekoa (%) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuetako tokietatik lau toki edo 
gutxiagoko etxe eta etxebizitzetan dauden tokien 
ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuetako tokietatik lau toki edo 
gutxiagoko etxe eta etxebizitzetan dauden tokien 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzat 

egoitza-zerbitzuetan gordetako tokien kopuru osoa. 
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SS/D15 

16 toki edo gehiagoko egoitzetan 
gordetako tokien ehunekoa (%) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuetako tokietatik 16 toki edo gehiagoko 
etxe eta etxebizitzetan dauden tokien ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuetako tokietatik 16 toki edo gehiagoko 
etxe eta etxebizitzetan dauden tokien kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzat 

egoitza-zerbitzuetan gordetako tokien kopuru osoa. 

 

 

 

 

 

SS/D16 

Ezintasuna duten pertsonentzako 
egoitza-zerbitzuen batez besteko 
tamaina 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen batez besteko tamaina. 
 
Zenbakitzailea: Ezintasuna duten pertsonentzat 

egoitza-zerbitzuetan gordetako tokien kopurua. 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen kopurua. 

 

 

 

 
Oharra: Estaldurari buruzko datuak koadrilaka 

erakusten dira, zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea egoitzan sartu aurretik bizi zen 
tokiari dagokiola Koadrila. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak egoitzan 
sartu aurretik bizi den eskualdeaz bestelako 
batean jaso dezake egoitza-arreta. 

SS/D17 

Ezintasuna duten pertsonentzako 
egoitza-zerbitzuen estaldura 
(erabiltzaileak abenduaren 31n, 18tik 64 
urtera bitarteko 1.000 biztanleko) 

Definizioa: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako egoitza-zerbitzuak erabiltzen zituzten 
pertsonen kopurua, 18tik 64 urtera bitarteko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n egoitza-zerbitzuak 

erabiltzen zituzten pertsonen kopurua (10.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera arteko biztanleria. 
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Oharra: Estaldurari buruzko datuak koadrilaka 

erakusten dira, zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea egoitzan sartu aurretik bizi zen 
tokiari dagokiola Koadrila. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak egoitzan 
sartu aurretik bizi den eskualdeaz bestelako 
batean jaso dezake egoitza-arreta. 

SS/D18 

Ezintasuna duten pertsonentzako 
egoitza-zerbitzuen irismena 
(erabiltzaileak urtean zehar 18tik 64 
urtera bitarteko 10.000 biztanleko) 

Definizioa: Urtean ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuak erabili zituzten pertsonak, 18tik 64 
urtera bitarteko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar egoitza-zerbitzuak 

erabili zituzten pertsonak (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera arteko biztanleria. 

 

 

 

 
Oharra: Estaldurari buruzko datuak koadrilaka 

erakusten dira, zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea egoitzan sartu aurretik bizi zen 
tokiari dagokiola Koadrila. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak egoitzan 
sartu aurretik bizi den eskualdeaz bestelako 
batean jaso dezake egoitza-arreta. 

SS/D19 

Ezintasuna duten pertsonentzako 
egoitza-zerbitzuen eragina (erabiltzaile 
berriak 18tik 64 urtera bitarteko 10.000 
biztanleko) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuetan urtean zehar sartutako kide 
berriak, 18tik 64 urtera bitarteko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuetan urtean zehar sartutako kide 
berriak (10.000 pertsonekiko). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera arteko biztanleria. 

 

 

 

 
Oharra: Estaldurari buruzko datuak koadrilaka 

erakusten dira, zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea egoitzan sartu aurretik bizi zen 
tokiari dagokiola Koadrila. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak egoitzan 
sartu aurretik bizi den eskualdeaz bestelako 
batean jaso dezake egoitza-arreta. 

SS/D20 

Ezintasuna duten pertsonentzako 
egoitza-zerbitzuetako emakumezkoen 
ehunekoa (%) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuetako pertsona erabiltzaileen arteko 
emakumezkoen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako egoitza-zerbitzuak erabiltzen zituzten 
emakumezkoen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen pertsona erabiltzaileen kopuru 
osoa data horretan. 
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Oharra: Estaldurari buruzko datuak koadrilaka 

erakusten dira, zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea egoitzan sartu aurretik bizi zen 
tokiari dagokiola Koadrila. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak egoitzan 
sartu aurretik bizi den eskualdeaz bestelako 
batean jaso dezake egoitza-arreta. 

SS/D21 

35 urtetik beherako erabiltzaileen 
proportzioa (%) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen 35 urtetik beherako erabiltzaileen 
proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako egoitza-zerbitzuak erabiltzen zituzten 
35 urtetik beherako pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen pertsona erabiltzaileen kopuru 
osoa data horretan. 

 

 

 

 
Oharra: Estaldurari buruzko datuak koadrilaka 

erakusten dira, zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea egoitzan sartu aurretik bizi zen 
tokiari dagokiola Koadrila. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak egoitzan 
sartu aurretik bizi den eskualdeaz bestelako 
batean jaso dezake egoitza-arreta. 

SS/D22 

25etik 54 urtera bitarteko erabiltzaileen 
proportzioa  (%) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen 25etik 54 urtera bitarteko 
erabiltzaileen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako egoitza-zerbitzuak erabiltzen zituzten 
25etik 34 urtera bitarteko pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen pertsona erabiltzaileen kopuru 
osoa data horretan. 

 

 

 

 
Oharra: Estaldurari buruzko datuak koadrilaka 

erakusten dira, zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea egoitzan sartu aurretik bizi zen 
tokiari dagokiola Koadrila. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak egoitzan 
sartu aurretik bizi den eskualdeaz bestelako 
batean jaso dezake egoitza-arreta. 

SS/D23 

55 urteko eta gehiagoko erabiltzaileen 
proportzioa (%) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen 55 urteko edo gehiagoko pertsona 
erabiltzaileen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako egoitza-zerbitzuak erabiltzen zituzten 
55 urteko eta gehiagoko pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen pertsona erabiltzaileen kopuru 
osoa data horretan. 
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Oharra: Estaldurari buruzko datuak koadrilaka 

erakusten dira, zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea egoitzan sartu aurretik bizi zen 
tokiari dagokiola Koadrila. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak egoitzan 
sartu aurretik bizi den eskualdeaz bestelako 
batean jaso dezake egoitza-arreta. 

SS/D24 

Eguneko zerbitzuren batera jotzen duten 
erabiltzaileen proportzioa. (%) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen erabiltzaileen artean, eguneko 
zerbitzuren batera jotzen dutenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako egoitza-zerbitzuetako erabiltzaileen 
artean egunean zehar autonomia pertsonaleko zentro 
batera, zentro okupazional batera edo lanbide-zentro 
berezi batera jotzen zutenen kopurua (100 
pertsonako).  
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zerbitzuen pertsona erabiltzaileen kopuru 
osoa data horretan. 

 

 

 

 
Oharrak:  

 Irismenaren datuak koadrilaka 
erakusten dira, zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea egoitzan sartu aurretik bizi zen 
tokiari dagokiola Koadrila. Datuak era 
horretan ematearen arrazoia Koadrila 
bakoitzeko biztanleria zer neurritan dagoen 
artatuta ikustea da. Zerbitzuaren 
erabiltzaileak egoitzan sartu aurretik bizi den 
eskualdeaz bestelako batean jaso dezake 
egoitza-arreta 

 Arabako datu orokorretan bizitokia 
Lurralde Historikotik kanpo duen pertsona 
bat hartzen da kontuan. 

SS/D28 

Egoitza-egonaldi laburreko programaren 
irismena (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 18tik 64 urtera bitarteko 
10.000 biztanleko) 

Definizioa: Urtean zehar ezintasuna duten 

pertsonentzako egoitza-egonaldi laburreko programa 
erabili zuten pertsonak, 18tik 64 urtera bitarteko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar ezintasuna duten 

pertsonentzako egoitza-egonaldi laburreko programa 
erabili zuten pertsona kopurua (x 10.000). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera arteko biztanleria. 
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Oharrak:  

 Irismenaren datuak koadrilaka 
erakusten dira, zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea egoitzan sartu aurretik bizi zen 
tokiari dagokiola Koadrila. Datuak era 
horretan ematearen arrazoia Koadrila 
bakoitzeko biztanleria zer neurritan dagoen 
artatuta ikustea da. Zerbitzuaren 
erabiltzaileak egoitzan sartu aurretik bizi den 
eskualdeaz bestelako batean jaso dezake 
egoitza-arreta 

 Arabako datu orokorretan bizitokia 
Lurralde Historikotik kanpo duen pertsona 
bat hartzen da kontuan. 

SS/D29 

Egoitza-egonaldi laburren programan 
egindako egonaldi-egunak erabiltzaile 
bakoitzeko 

Definizioa: Pertsona erabiltzaile bakoitza egoitza-

egonaldi laburren programan sartuta egon zen batez 
besteko egun kopurua. 
 
Zenbakitzailea: Egoitza-egonaldi laburrek irauten 

duten egun-kopurua guztira. 
 
Izendatzailea: Egoitza-egonaldi laburraren 

programaren pertsona erabiltzaileen kopurua guztira. 

 
 
  

 
Oharra: Egonaldi-egun libreak kalkulatzeko, 

toki-kopurua eta aipatutako daten arteko egun-
kopurua biderkatu behar dira. 

SS/D30 

Udan egonaldi laburretarako hartutako 
tokien baliokidea (Tasa 1.000 egun 
libreko) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zentroetan udan egonaldi laburrak egiteko 
hartutako egonaldi-egun libreen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Ekainaren 29aren eta irailaren 

30aren artean egoitzetan egindako egonaldi labur 
guztien batuketatik ateratzen den egonaldi-egunen 
zenbatekoa (1.000 egun libreko). 
 
Izendatzailea: Ekainaren 29aren eta irailaren 30aren 

artean egoitza-zerbitzuek eskainitako egonaldi-egun 
libreak, guztira. 

  

 
Oharra: Egonaldi-egun libreak kalkulatzeko, 

toki-kopurua eta aipatutako daten arteko egun-
kopurua biderkatu behar dira. 

SS/D31 

Egonaldi laburretarako hartutako tokien 
baliokidea udan izan ezik (Tasa 1.000 
egun libreko) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

egoitza-zentroetan udan izan ezik egonaldi laburrak 
egiteko hartutako egonaldi-egun libreen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Egoitzetan egindako egonaldi labur 

guztien batuketatik ateratzen den egonaldi-egunen 
zenbatekoa udan izan ezik (1.000 egun libreko). 
 
Izendatzailea: Ekainaren 29aren eta irailaren 30aren 

artean egoitza-zentroek eskainitako egonaldi-egun 
libre guztiak. 
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SS/D32 

Tokiak eguneko arretarako zerbitzuetan 
ezintasuna duten pertsonentzat (Tasa 
18etik 64 urtera bitarteko 10.000 
biztanleko) 

 
Oharra: Eguneko zentroetan (autonomia 

pertsonalerako zentroak barne) eta zentro 
okupazionaletan dauden toki libreak hartzen 
ditu barne. 
 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzat eguneko 

arretarako zerbitzuetan dauden tokiak, 18tik 64 urtera 
bitarteko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Ezintasuna duten pertsonentzat 

eguneko arretarako zerbitzuetan gordetako toki 
kopurua (10.000 biztanleko). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera arteko biztanleria. 

 

 

 

 

 

SS/D33 

Tokiak eguneko arretarako zentroetan 
ezintasuna duten pertsonentzat (Tasa 
18tik 64 urtera bitarteko 10.000 
biztanleko) 

 
Oharra: Autonomia pertsonalerako zentroan 

dauden toki libreak hartzen ditu barne. 
 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzat eguneko 

zentroetan gordetako tokiak, 18tik 64 urtera bitarteko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Ezintasuna duten pertsonentzat 

egoitza-zerbitzuetan gordetako tokiak (10.000 
biztanleko). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera arteko biztanleria. 

 

 

 

 

SS/D34 

Tokiak okupazio-zentroetan (Tasa 18etik 
64 urtera bitarteko 10.000 biztanleko) 

 
 

Definizioa: Zentro okupazionaletako tokiak 18tik 64 

urtera bitarteko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Zentro okupazionaletako toki-

kopurua (10.000 biztanleko). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera arteko biztanleria. 
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SS/D35 

Ezintasuna duten pertsonentzako 
eguneko arretarako zerbitzuen estaldura 
(Erabiltzaileak abenduaren 31n 18 eta 64 
urte bitarteko 10.000 biztanleko) 

 
Oharrak: 

 Estaldurari buruzko datuak koadrilaka 
erakusten dira, eta Koadrila bakoitza 
zerbitzuaren pertsona erabiltzailea bizi den 
tokiari dagokio. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak 
egoitzan sartu aurretik bizi den eskualdeaz 
bestelako batean jaso dezake egoitza-arreta.  

 Autonomia pertsonalerako zentroko, 
eguneko zentroko eta zentro 
okupazionaletako pertsona erabiltzaileak 
hartzen dira barne. 

 Arabako datu orokorretan lurralde 
historiko kanpotik edo jatorri ezezagunetik 
datozenak hartzen dira barne. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko arretarako zerbitzuen erabiltzaileak 18tik 64 
urtera bitarteko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako eguneko arretarako zerbitzuak 
erabiltzen zituzten pertsonen kopurua (10.000 
biztanleko). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera bitarteko biztanleria. 

 

 

 

SS/D36 

Pertsona ezinduentzako eguneko 
arretarako zerbitzuen irismena 
(Erabiltzaileak urtean zehar 18tik 64 
urtera bitarteko 10.000 biztanleko) 

 
Oharrak: 

 Irismenari buruzko datuak koadrilaka 
erakusten dira, eta Koadrila bakoitza 
zerbitzuaren pertsona erabiltzailea bizi den 
tokiari dagokio. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak 
egoitzan sartu aurretik bizi den eskualdeaz 
bestelako batean jaso dezake egoitza-arreta.  

 Autonomia pertsonalerako zentroko, 
eguneko zentroko eta zentro 
okupazionaletako pertsona erabiltzaileak 
hartzen dira barne. 

 Arabako datu orokorretan lurralde 
historiko kanpotik edo jatorri ezezagunetik 
datozenak hartzen dira barne. 

Definizioa: Urtean zehar ezintasuna duten 

pertsonentzako eguneko arretarako zerbitzuak erabili 
zituzten pertsonak, 18tik 64 urtera bitarteko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Uretan zehar ezintasuna duten 

pertsonentzako eguneko arretarako zerbitzuak erabili 
zituzten pertsonen kopurua (10.000 biztanleko). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera bitarteko biztanleria. 
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SS/D37 

Pertsona ezinduentzako eguneko 
arretarako zerbitzuen eragina 
(Erabiltzaile berriak 18tik 64 urtera 
bitarteko 10.000 biztanleko) 

 
Oharrak: 

 Eraginari buruzko datuak koadrilaka 
erakusten dira, eta Koadrila bakoitza 
zerbitzuaren pertsona erabiltzailea bizi den 
tokiari dagokio. Datuak era horretan 
ematearen arrazoia Koadrila bakoitzeko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak 
egoitzan sartu aurretik bizi den eskualdeaz 
bestelako batean jaso dezake egoitza-arreta.  

 Autonomia pertsonalerako zentroko, 
eguneko zentroko eta zentro 
okupazionaletako pertsona erabiltzaileak 
hartzen dira barne. 

 Arabako guztizkoan Lurralde 
Historikotik kanpo dagoen udalerri bateko 
pertsona erabiltzaile bat dago sartuta. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko arretarako zerbitzuen erabiltzaile berriak 
18tik 64 urtera bitarteko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar ezintasuna duten 

pertsonentzako eguneko arretarako zerbitzuetara jo 
zuten erabiltzaile berriak (10.000 biztanleko). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera bitarteko biztanleria. 

 

 

 

SS/D38 

Ezintasuna duten pertsonentzako 
eguneko zerbitzuetako emakumezkoen 
proportzioa (%) 

 
Oharrak: 

 Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 
Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio. Datuak 
era horretan ematearen arrazoia Koadrila 
bakoitzeko emakumezko biztanleria zer 
neurritan dagoen artatuta ikustea da. 
Zerbitzuaren erabiltzaileak bizi den 
eskualdeaz bestelako batean jaso dezake 
eguneko arreta.  

 Autonomia pertsonalerako zentroko, 
eguneko zentroko eta zentro 
okupazionaletako pertsona erabiltzaileak 
hartzen dira barne. 

 Arabako datu orokorretan lurralde 
historiko kanpotik edo jatorri ezezagunetik 
datozenak hartzen dira barne. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko zerbitzuetako pertsona erabiltzaileen arteko 
emakumezkoen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako eguneko arretarako zerbitzuak 
erabiltzen zituzten emakumezkoen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko zerbitzuen pertsona erabiltzaileen kopuru 
osoa data horretan. 
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SS/D39 

18tik 24 urtera bitarteko erabiltzaileen 
proportzioa (%) 

 
Oharrak: 

 Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 
Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio. Datuak 
era horretan ematearen arrazoia Koadrila 
bakoitzeko 18etik 24 urtera bitarteko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak ohiko 
bizilekua duen eskualdeaz bestelako batean 
jaso dezake eguneko arreta.  

 Autonomia pertsonalerako zentroko, 
eguneko zentroko eta zentro 
okupazionaletako pertsona erabiltzaileak 
hartzen dira barne. 

 Arabako datu orokorretan lurralde 
historiko kanpotik edo jatorri ezezagunetik 
datozenak hartzen dira barne. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko arretarako zerbitzuen 18tik 24 urtera 
bitarteko erabiltzaileen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako eguneko arretarako zerbitzuak 
erabiltzen zituzten 18tik 24 urtera bitarteko pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko zerbitzuen pertsona erabiltzaileen kopuru 
osoa data horretan. 

 

 

 

SS/D40 

25tik 34 urtera bitarteko erabiltzaileen 
proportzioa (%) 

 
Oharrak: 

 Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 
Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio. Datuak 
era horretan ematearen arrazoia Koadrila 
bakoitzeko 25etik 34 urtera bitarteko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak ohiko 
bizilekua duen eskualdeaz bestelako batean 
jaso dezake eguneko arreta.  

 Autonomia pertsonalerako zentroko, 
eguneko zentroko eta zentro 
okupazionaletako pertsona erabiltzaileak 
hartzen dira barne. 

 Arabako datu orokorretan lurralde 
historiko kanpotik edo jatorri ezezagunetik 
datozenak hartzen dira barne. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko arretarako zerbitzuen 25etik 34 urtera 
bitarteko erabiltzaileen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako eguneko arretarako zerbitzuak 
erabiltzen zituzten 25tik 34 urtera bitarteko pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko zerbitzuen pertsona erabiltzaileen kopuru 
osoa data horretan. 
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SS/D41 

35tik 54 urtera bitarteko erabiltzaileen 
proportzioa (%) 

 
Oharrak: 

 Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 
Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio. Datuak 
era horretan ematearen arrazoia Koadrila 
bakoitzeko 35etik 54 urtera bitarteko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak ohiko 
bizilekua duen eskualdeaz bestelako batean 
jaso dezake eguneko arreta.  

 Autonomia pertsonalerako zentroko, 
eguneko zentroko eta zentro 
okupazionaletako pertsona erabiltzaileak 
hartzen dira barne. 

 Arabako datu orokorretan lurralde 
historiko kanpotik edo jatorri ezezagunetik 
datozenak hartzen dira barne. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko arretarako zerbitzuen 35etik 54 urtera 
bitarteko erabiltzaileen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako eguneko arretarako zerbitzuak 
erabiltzen zituzten 35tik 54 urtera bitarteko pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko zerbitzuen pertsona erabiltzaileen kopuru 
osoa data horretan. 

 

 

 

SS/D42 

55 urteko eta gehiagoko erabiltzaileen 
proportzioa (%) 

 
Oharrak: 

 Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 
Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio. Datuak 
era horretan ematearen arrazoia Koadrila 
bakoitzeko 35etik 54 urtera bitarteko 
biztanleria zer neurritan dagoen artatuta 
ikustea da. Zerbitzuaren erabiltzaileak ohiko 
bizilekua duen eskualdeaz bestelako batean 
jaso dezake eguneko arreta.  

 Autonomia pertsonalerako zentroko, 
eguneko zentroko eta zentro 
okupazionaletako pertsona erabiltzaileak 
hartzen dira barne. 

 Arabako datu orokorretan lurralde 
historiko kanpotik edo jatorri ezezagunetik 
datozenak hartzen dira barne. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko arretarako zerbitzuen 55 urteko edo 
gehiagoko pertsona erabiltzaileen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako eguneko arretarako zerbitzuak 
erabiltzen zituzten 55 urteko eta gehiagoko pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Ezintasuna duten pertsonentzako 

eguneko zerbitzuen pertsona erabiltzaileen kopuru 
osoa data horretan. 
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SS/D48 

Pertsona ezinduentzako etxez etxeko 
laguntza-zerbitzuaren estaldura 
(Erabiltzaileak abenduaren 31n, 18 eta 64 
urte bitarteko 10.000 biztanleko) 

 
Oharrak: Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 

Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio.  

Definizioa: Abenduaren 31 ezintasuna duten 

pertsonentzako etxez etxeko zerbitzuak erabiltzen 
zituzten pertsonen kopurua, 18tik 64 urtera bitarteko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonentzako etxez etxeko laguntza-zerbitzua 
erabiltzen zuten pertsonen kopurua (10.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera bitarteko biztanleria. 

 
 
 
  

 
Oharrak: Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 

Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio.  

SS/D49 

Pertsona ezinduentzako etxez etxeko 
laguntza-zerbitzuaren maila (Astean 
eskainitako arreta-orduak 18tik 64 urtera 
bitarteko 1.000 biztanleko) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako etxez 

etxeko zerbitzuen pertsona erabiltzaileei astean 
eskainitako arreta-orduak, 18tik 64 urtera bitarteko 
biztanleriarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Etxez etxeko arreta-zerbitzuaren 

pertsona erabiltzaileei eskainitako arreta-orduak, 
guztira, zati 52 aste (10.000 biztanleko). 
 
Izendatzailea: 18tik 64 urtera arteko biztanleria. 

 

 

 

 

 
Oharrak: Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 

Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio.  
 

SS/D50 

Etxez etxeko zerbitzuaren intentsitatea 
(Asteko arreta-orduak pertsona 
erabiltzaile bakoitzeko) 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonentzako etxez 

etxeko arreta-zerbitzuaren pertsona erabiltzaile 
bakoitzari astean eskainitako arreta-orduak.  
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar etxez etxeko 

zerbitzuak erabili zituzten pertsonei eskainitako 
arreta-ordu guztiak zati 52 aste. 
 
Izendatzailea: Urtean zehar etxez etxeko arreta-

zerbitzua erabili zuten pertsonen kopuru osoa. 
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Oharrak: Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 

Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio.  

SS/D51 

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuen aldetik 
astean 10 ordu baino gehiagoko 
laguntza jasotzen duten pertsona 
erabiltzaileen proportzioa (%) 

Definizioa: Abenduko azken astean asteko 10 ordu 

baino gehiagoko arreta jasotzen zuten etxez etxeko 
arreta-zerbitzuaren pertsona erabiltzaileen 
proportzioa.  
 
Zenbakitzailea: Abenduko azken astean, asteko 10 

ordu baino gehiagoko arreta hartzen zuten pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n etxez etxeko arreta-

zerbitzua erabiltzen zuten pertsonen kopuru osoa. 

 

 

 

SS/D56 

Laguntza goiztiarreko zerbitzuaren 
estaldura (Erabiltzaileak abenduaren 
31n, 4 urtetik beherako 1.000 biztanleko) 

 
Oharrak: Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 

Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio. 

Definizioa: Abenduaren 31n ezintasuna duten 

pertsonen arreta goiztiarrerako zerbitzua erabiltzen 
zuten pertsonen kopurua, 4 urtetik beherako 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n, ezintasuna duten 

pertsonen arreta goiztiarrerako zerbitzua erabiltzen 
zuten pertsonen kopurua (1.000 biztanleko). 
 
Izendatzailea: Lau urtetik beherako biztanleria. 
 

 
 
  

SS/D57 

Laguntza goiztiarreko zerbitzuaren 
irismena  (erabiltzaileak urtean zehar 4 
urtetik beherako 1.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 

Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio. 

Definizioa: Ezintasuna duten pertsonen arreta 

goiztiarrerako zerbitzuaren erabiltzaileak urtean 
zehar, 4 urtetik beherako biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar ezintasuna duten 

pertsonen arreta goiztiarrerako zerbitzua erabili zuten 
pertsonen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Lau urtetik beherako biztanleria. 

 
 
  

SS/D58 

Laguntza goiztiarreko zerbitzuaren 
intentsitatea (Urteko sesio kopurua 
artaturiko pertsona bakoitzeko) 

 
Oharrak: Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 

Koadrila bakoitza zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokiari dagokio. 

Definizioa: Laguntza goiztiarreko zerbitzuaren 

pertsona erabiltzaile bakoitzari eskainitako sesio 
kopurua. 
 
Zenbakitzailea: Laguntza goiztiarreko zerbitzuaren 

pertsona erabiltzaileei urtean zehar eskainitako sesio 
kopurua. 
 
Izendatzailea: Urtean zehar laguntza goiztiarreko 

arreta-zerbitzua erabili zuten pertsonen kopuru osoa. 

 


