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SS/ES1 

Gizartetik baztertuta dauden 
pertsonentzat egoitza-zerbitzuetan 
gordetako tokiak (Tasa 10.000 
pertsonako) 

 

Oharrak: Ez dira kontuan hartuko ez gaueko 

zentroko tokiak ez gizartetik baztertutakoak 
laguntzeko Etxe Irekiko tokiak, Vitoria-Gasteiz 
Udalaren mendean egonik. 

Definizioa: Gizartetik baztertuta edo baztertzeko 

arriskuan dauden pertsonentzat gordetako egoitza-
tokien kopurua biltzen du, Arabako biztanleria 
osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Gizartetik baztertuta edo baztertzeko 

arriskuan dauden pertsonentzat gordetako egoitza-
tokiak (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 

 

 

SS/ES2 

Presoentzako eta preso ohientzako 
egoitza-tokien ehunekoa (%) 

 

Oharrak: Ez dira kontuan hartuko ez gaueko 

zentroko tokiak ez gizartetik baztertutakoak 
laguntzeko Etxe Irekiko tokiak, Vitoria-Gasteiz 
Udalaren mendean egonik. 

Definizioa: Gizartetik baztertuta edo baztertzeko 

arriskuan dauden pertsonentzako egoitza-tokietatik 
presoentzat edo preso ohientzat gordetako tokien 
proportzioa.  
 
 
Zenbakitzailea: Presoentzako eta preso ohientzako 

egoitza-tokien kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizartetik baztertuta dauden 

pertsonentzat gordetako egoitza-tokiak, guztira. 

 
  

SS/ES3 

GIB/HIESA duten pertsonentzat 
gordetako egoitza-tokien ehunekoa (%) 

 

Oharrak: Ez dira kontuan hartuko ez gaueko 

zentroko tokiak ez gizartetik baztertutakoak 
laguntzeko Etxe Irekiko tokiak, Vitoria-Gasteiz 
Udalaren mendean egonik. 

Definizioa: Gizartetik baztertuta edo baztertzeko 

arriskuan dauden pertsonentzako egoitza-tokietatik 
GIB/IHESA duten pertsonentzat gordetako tokien 
proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: GIB/IHESA duten pertsonentzat 

gordetako egoitza-tokien kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizartetik baztertuta dauden 

pertsonentzat gordetako egoitza-tokiak, guztira. 

 

 

 

SS/ES4 

Buruko eritasunak dituzten 
pertsonentzat gordetako egoitza-tokien 
ehunekoa (%) 

 

Oharrak: Ez dira kontuan hartuko ez gaueko 

zentroko tokiak ez gizartetik baztertutakoak 
laguntzeko Etxe Irekiko tokiak, Vitoria-Gasteiz 
Udalaren mendean egonik. 

Definizioa: Gizartetik baztertuta edo baztertzeko 

arriskuan dauden pertsonentzako egoitza-tokietatik 
buruko eritasunak dituzten pertsonentzat gordetako 
tokien proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Buruko eritasunak dituzten 

pertsonentzat gordetako egoitza-tokien kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizartetik baztertuta dauden 

pertsonentzat gordetako egoitza-tokiak, guztira. 
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SS/ES5 

Etxegabeentzat gordetako egoitza-tokien 
ehunekoa (%) 

 

Oharrak: Ez dira kontuan hartuko ez gaueko 

zentroko tokiak ez gizartetik baztertutakoak 
laguntzeko Etxe Irekiko tokiak, Vitoria-Gasteiz 
Udalaren mendean egonik. 

Definizioa: Gizartetik baztertuta edo baztertzeko 

arriskuan dauden pertsonentzako egoitza-tokietatik 
etxegabeentzat gordetako tokien proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Etxegabeentzako egoitza-tokien 

kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizartetik baztertuta dauden 

pertsonentzat gordetako egoitza-tokiak, guztira. 

 
 

 

 

SS/ES6 

Gizartetik baztertuta dauden 
pertsonentzat gordetako egoitza-
tokietatik AFAk finantzatutakoen 
ehunekoa (%) 

 

Oharrak: Ez dira kontuan hartuko ez gaueko 

zentroko tokiak ez gizartetik baztertutakoak 
laguntzeko Etxe Irekiko tokiak, Vitoria-Gasteiz 
Udalaren mendean egonik. 

Definizioa: Gizartetik baztertuta dauden edo 

baztertzeko arriskuan dauden pertsonentzat 
gordetako egoitza-tokietatik Arabako Foru 
Aldundiaren titularitatea dutenen edo erakunde 
horrekin itunduta daudenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Gizartetik baztertuta dauden edo 

baztertzeko arriskuan dauden pertsonentzat 
gordetako egoitza-tokietatik Arabako Foru 
Aldundiaren titularitatea dutenen edo erakunde 
horrekin itunduta daudenen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizartetik baztertuta dauden 

pertsonentzat gordetako egoitza-tokiak, guztira. 

 

 

 

SS/ES7 

Gizartetik baztertuta dauden 
pertsonentzako egoitza-zerbitzuen 
estaldura (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 10.000 pertsonako) 

 

Oharrak: Egoitza-zerbitzuen kasuan, 

artatutako pertsona zentroan sartu aurretik bizi 
zeneko udalerria biltzen da, ahal den neurrian. 
Lurralde Historiko honetara kanpotik etorritako 
pertsonak, bai eta jatorri ezezaguna dutenak 
ere, Arabako guztizkoan sartuta daude. 

Definizioa: Abenduaren 31n gizartetik baztertuta edo 

horretarako arriskuan dauden pertsonentzako 
egoitza-zentroak erabiltzen zituzten pertsonen 
kopurua, Arabako biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n gizartetik 

baztertuta edo horretarako arriskuan dauden 
pertsonentzako egoitza-zentroak erabiltzen zituzten 
pertsonen kopurua (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 
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SS/ES8 

Gizartetik baztertuta dauden 
pertsonentzako egoitza-zerbitzuen 
irismena (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 10.000 pertsonako) 

 

Oharrak: Egoitza-zerbitzuen kasuan, 

artatutako pertsona zentroan sartu aurretik bizi 
zeneko udalerria biltzen da, ahal den neurrian. 
Lurralde Historiko honetara kanpotik etorritako 
pertsonak, bai eta jatorri ezezaguna dutenak 
ere, Arabako guztizkoan sartuta daude. 

Definizioa: Urtean zehar gizartetik baztertzeko 

arriskuan dauden pertsonentzako egoitza-zentroak 
erabili zituzten pertsonen kopurua, Arabako 
biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar gizartetik baztertuta 

edo horretarako arriskuan dauden pertsonentzako 
egoitza-zentroak erabili zituzten pertsonen kopurua 
(10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 

 

 

SS/ES9 

Gizartetik baztertuta dauden 
pertsonentzako egoitza-zerbitzuetako 
errotazio-indizea (Urteko erabiltzaile-
kopuruaren eta toki-kopuruaren arteko 
erlazioa) 

 

Oharrak: Egoitza-zerbitzuen kasuan, 

artatutako pertsona zentroan sartu aurretik bizi 
zeneko udalerria biltzen da, ahal den neurrian. 
Lurralde Historiko honetara kanpotik etorritako 
pertsonak, bai eta jatorri ezezaguna dutenak 
ere, Arabako guztizkoan sartuta daude. 

Definizioa: Gizartetik baztertuta dauden 

pertsonentzako egoitza-zerbitzuetan batez beste 
artatutako pertsonen kopurua, abenduaren 31n 
artatutako pertsona bakoitzeko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar gizartetik baztertuta 

edo horretarako arriskuan dauden pertsonentzako 
egoitza-zentroak erabili zituzten pertsonen kopurua. 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n gizartetik baztertuta 

edo horretarako arriskuan dauden pertsonentzako 
egoitza-zentroak erabiltzen zituzten pertsonen 
kopurua. 

 
 

 

 

SS/ES13 

Eguneko arretarako zerbitzuetan 
gizartetik baztertuta dauden 
pertsonentzat gordetako tokiak (Tasa 
10.000 pertsonako) 

 

 

Definizioa: Eguneko arretarako zerbitzuetan 

gizartetik baztertuta dauden pertsonentzat gordetako 
tokiak, Arabako biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Eguneko arretarako zerbitzuetan 

gizartetik baztertuta dauden pertsonentzat gordetako 
tokien kopurua (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 
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SS/ES14 

Gizartetik baztertuta dauden 
pertsonentzako eguneko arretarako 
zerbitzuen estaldura (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 10.000 pertsonako) 

 

 

Definizioa: Abenduaren 31n gizartetik baztertuta 

dauden pertsonentzako eguneko zentroak erabiltzen 
zituzten pertsonen kopurua, Arabako biztanleria 
osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n gizartetik 

baztertuta dauden pertsonentzako eguneko 
zerbitzuak erabiltzen zituzten pertsonen kopurua 
(10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 

 

 

SS/ES15 

Gizartetik baztertuta dauden 
pertsonentzako eguneko arretarako 
zerbitzuen irismena (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 10.000 pertsonako) 

 

Oharrak: Lurralde Historiko honetara kanpotik 

etorritako pertsonak, bai eta jatorri ezezaguna 
dutenak ere, Arabako guztizkoan sartuta 
daude. 

 

Definizioa: Urtean zehar gizartetik baztertuta dauden 

pertsonentzako eguneko zentroak erabili zituzten 
pertsonen kopurua, Arabako biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar gizartetik baztertuta 

dauden pertsonentzako eguneko zentroak erabili 
zituzten pertsonen kopurua (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 

 

 

SS/ES16 

Gizartetik baztertuta dauden 
pertsonentzako eguneko arretarako 
zerbitzuetako errotazio-indizea (Urteko 
erabiltzaile-kopuruaren eta toki-
kopuruaren arteko erlazioa) 

 

Oharrak: Lurralde Historiko honetara kanpotik 

etorritako pertsonak, bai eta jatorri ezezaguna 
dutenak ere, Arabako guztizkoan sartuta 
daude. 

 

Definizioa: Urtean zehar gizartetik baztertuta dauden 

pertsonentzako eguneko arretarako toki bakoitzean 
batez beste artatu zituzten pertsonen kopurua. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar gizartetik baztertuta 

dauden pertsonentzako eguneko zentroak erabili 
zituzten pertsonen kopurua. 
 
Izendatzailea: Eguneko arretarako zerbitzuetan 

gizartetik bazter-tuta dauden pertsonentzat gordetako 
tokien kopurua. 
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SS/ES17 

Gizartetik baztertura dauden 
pertsonentzako gizarteratze eta 
laneratze programen irismena 
(erabiltzaileak urtean zehar 10.000 
biztanleko) 

 

 

Definizioa: Urtean zehar gizartetik baztertuta dauden 

pertsonentzako gizarteratze eta laneratze programak 
erabili zituzten pertsonen kopurua, Arabako 
biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar gizartetik baztertuta 

dauden pertsonentzako gizarteratze eta laneratze 
programak erabili zituzten pertsonen kopurua (x 
10.000). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 

 

 

SS/ES18 

Gizartetik baztertuta dauden 
pertsonentzako gizarteratze eta 
laneratze programen irismena 
(erabiltzaileak urtean zehar, 10.000 
pertsonako) 

 

 

Definizioa: Urtean zehar gizartetik baztertuta dauden 

pertsonentzako gizarteratze eta laneratze programak 
erabili zituzten pertsonen kopurua, Arabako 
biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar gizartetik baztertuta 

dauden pertsonentzako gizarteratze eta laneratze 
programak erabili zituzten pertsonen kopurua (x 
10.000). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 

 

 

SS/ES22 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
titularrak Abenduaren 31n (Tasa 10.000 
pertsonako) 

 

 

Definizioa: Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 

titularren kopuru osoa abenduaren 31n, Arabako 
biztanleria osoarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko 

Errentaren titularren kopurua abenduaren 31n 
(10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 

 

 

SS/ES23 

30 urte baino gutxiago dituzten Diru-
sarrerak Bermatzeko Errentaren 
titularren ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Abenduaren 31n Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errentaren titularrak ziren 30 urte baino 
gutxiagoko pertsonen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errentaren titularrak ziren 30 urtetik 
beherako pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errentaren titularrak ziren pertsonen 
kopuru osoa. 
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SS/ES24 

50 urte edo gehiago dituzten Diru-
sarrerak Bermatzeko Errentaren 
titularrenen ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Abenduaren 31n Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errentaren titularrak ziren 50 urteko edo 
gehiagoko pertsonen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errentaren titularrak ziren 50 urteko edo 
gehiagoko pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 

titularren kopuru osoa abenduaren 31. 

 
  

SS/ES25 

Pertsona bakarrez osatutako familia-
guneetan bizi diren Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren titularren 
ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Pertsona bakarrez osatutako etxeetan 

bizi diren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
titularren ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n pertsona bakarrez 

osatutako etxeetan bizi ziren Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren titularren kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 

titularren kopuru osoa abenduaren 31n. 

 

 

 

SS/ES26 

Familia gurasobakarretan bizi Diru-
sarrerak Bermatzeko Errentaren 
titularren ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Seme-alabak dituen aita edo ama bakar 

batez osatutako familia-guneetan bizi diren Diru-
sarrerak Bermatzeko Errentaren titularren ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n seme-alabak zituen 

aita edo ama bakar batez osatutako familia-guneetan 
bizi ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
titularren kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 

titularren kopuru osoa abenduaren 31n. 

 

 

 

SS/ES27 

Seme-alabak dituzten familia-guneetan 
bizi diren Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errentaren titularren ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Seme-alabak dituen bikote batek 

osatutako familia-guneetan bizi diren Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren titularren ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n seme-alabak zituen 

bikote batek osatutako familia-guneetan bizi ziren 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularren 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 

titularren kopuru osoa abenduaren 31n. 
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SS/ES28 

Seme-alabarik gabeko familia-guneetan 
bizi diren Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errentaren titularren ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Seme-alabarik ez duen bikote batek 

osatutako familia-guneetan bizi diren Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren titularren ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n seme-alabarik 

gabeko bikote batek osatutako familia-guneetan bizi 
ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularren 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 

titularren kopuru osoa abenduaren 31n. 

 

 

 

SS/ES30 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta duela 
hiru urte edo gehiagotik jasotzen duten 
titularren ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta duela 

hiru urte edo gehiagotik jasotzen duten titularren 
ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 

duela hiru urte edo gehiagotik jasotzen duten 
titularren kopurua abenduaren 31n (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 

titularren kopuru osoa abenduaren 31n. 

 

 

 

SS/ES33 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
onuradun diren familia-unitateen batez 
besteko tamaina. 

 

 

Definizioa: Abenduaren 31n Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errentaren onuradun ziren familia-
unitateen batez besteko tamaina. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errentaren onuradun ziren pertsonen 
kopurua. 
 
Izendatzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 

titularren kopurua abenduaren 31n. 

 

 

 

SS/ES34 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
pertsona onuradunen kopurua 
Abenduaren 31n (Tasa 10.000 
pertsonako) 

 

 

Definizioa: Abenduaren 31n Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errentaren onuradun ziren, hau da, 
oinarrizko errenta jasotzen zuen familia-unitate 
batean bizi ziren pertsonen kopurua, Arabako 
biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errentaren onuradun ziren pertsonen 
kopurua (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 
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SS/ES35 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
titular berriak (Tasa 10.000 pertsonako) 

 

 

Definizioa: Urtean zehar Diru-sarrerak Bermatzeko 

Errenta jasotzen hasi ziren pertsonen kopurua, 
Arabako biztanleria osoarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko 

Errentaren titular berriak (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 

 

 

 
 

SS/ES38 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 
titularrak urtean zehar (Tasa 10.000 
pertsonako) 

Definizioa: Urtean zehar Gizarte Larrialdietarako 

Laguntzen titularrak izan ziren pertsonen kopurua, 
Arabako biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 

titularrak urtean zehar (10.000 pertsonako).  
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 

 

 

SS/ES39 

30 urte baino gutxiago dituzten Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzen titularren 
ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Urtean zehar Gizarte Larrialdietarako 

Laguntzen titularrak izan ziren 30 urtetik beherako 
pertsonen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzen titularrak izan ziren 30 
urtetik beherako pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 

titularren kopuru osoa urtean zehar. 

 

 

 

SS/ES40 

50 urte edo gehiago dituzten Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzen titularren 
ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Urtean zehar Gizarte Larrialdietarako 

Laguntzen titularrak izan ziren 50 urteko edo 
gehiagoko pertsonen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzen titularrak izan ziren 50 
urteko edo gehiagoko pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 

titularren kopuru osoa urtean zehar. 
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SS/ES41 

Pertsona bakar batez osatutako familia-
guneetan bizi diren Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzen titularren 
ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Pertsona bakar batez osatutako etxeetan 

bizi diren Gizarte Larrialdietarako Laguntzen titularren 
ehunekoa urtean zehar. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n pertsona bakar 

batez osatutako etxeetan bizi ziren oinarrizko 
errentaren titularren kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 

titularren kopuru osoa urtean zehar. 

 

 

 

SS/ES42 

Familia gurasobakarretan bizi diren 
Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 
titularren ehunekoa. (%) 

 

 

Definizioa: Seme-alabak dituen aita edo ama batez 

osatutako etxeetan bizi diren Gizarte Larrialdietarako 
Laguntzen titularren ehunekoa urtean zehar. 
 
Zenbakitzailea: Seme-alabak dituen aita edo ama 

batez osatutako etxeetan bizi diren Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzen titularren kopurua urtean 
zehar (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 

titularren kopuru osoa urtean zehar. 

 

 

 

SS/ES43 

Seme-alabak dituzten familia-guneetan 
bizi diren Gizarte Larrialdietarako 
Laguntzen titularren ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Seme-alabak dituen bikote batek 

osatutako etxeetan bizi diren Gizarte Larrialdietarako 
Laguntzen titularren ehunekoa urtean zehar. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar seme-alabak dituen 

bikote batek osatutako etxeetan bizi diren Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzen titularren kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 

titularren kopuru osoa urtean zehar. 

 

 

 

SS/ES44 

Seme-alabarik gabeko familia-guneetan 
bizi diren Gizarte Larrialdietarako 
Laguntzen titularren ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Seme-alabarik gabeko bikote batek 

osatutako etxeetan bizi diren Gizarte Larrialdietarako 
Laguntzen titularren ehunekoa urtean zehar. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar seme-alabarik gabeko 

bikote batek osatutako etxeetan bizi diren Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzen titularren kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 

titularren kopuru osoa urtean zehar. 

 


