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SS/M1 

Mendekotasunaren prebalentzia 65 
urteko eta gehiagoko biztanlerian (Tasa 
1.000 pertsona nagusiko) 

 

Definizioa: Mendekotasunak 65 urteko eta 

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

mailatako mendekotasuna onartua zuten 65 urteko 
edo gehiagoko pertsonen kopurua (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

 

 

 

 

SS/M2 

Mendekotasun handiaren prebalentzia 
65 urteko eta gehiagoko biztanlerian 
(Tasa 1.000 pertsona nagusiko) 

 

 

Definizioa: Mendetasun handiak (III gradua) 65 

urteko eta gehiagoko biztanlerian duen prebalentzia 
biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n mendetasun 

handia (III gradua) onartua zuten 65 urteko edo 
gehiagoko pertsonen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

 

 
  

SS/M3 

Mendekotasun larriaren prebalentzia 65 
urteko eta gehiagoko biztanlerian (Tasa 
1.000 pertsona nagusiko) 

 

 

Definizioa: Mendekotasun larriak (II gradua) 65 

urteko eta gehiagoko biztanlerian duen prebalentzia 
biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n mendetasun larria 

(II gradua) onartua zuten 65 urteko edo gehiagoko 
pertsonen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

 

 

 

 

SS/M4 

Mendekotasun moderatuaren 
prebalentzia 65 urteko eta gehiagoko 
biztanlerian (Tasa 1.000 pertsona 
nagusiko) 

 

 

Definizioa: Mendekotasun moderatuak (I gradua) 65 

urteko edota gehiagoko biztanlerian duen 
prebalentzia biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n  mendekotasun 

moderatua (I gradua) onartua zuten 65 urteko edo 
gehiagoko pertsonen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 
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SS/M5 

Balorazio berriak (egindako balorazio 
guztien %) 

 

  

Definizioa: Lehen aldiz baloratutako kasuen 

proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Mendekotasun maila lehen aldiz 

baloratu zitzaien pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Egindako balorazio guztiak (balorazio 

berriak eta lehendik egindako balorazioen azterketa 
berriak barne). 
 

 

 

 

SS/M6 

Balorazio positiboak (egindako balorazio 
guztien %) 

 

  

Definizioa: Eskabidea egin duen pertsonaren 

mendekotasun-egoera onartzearen ondoriozko 
balorazioen proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Edozein gradu edo mailatako 

mendekotasun-egoera onartzean ebatzitako 
balorazioen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Egindako balorazio guztiak. 
 

 
  

SS/M7 

40 eguneko epearen barruan 
baloratutako kasuak (egindako balorazio 
guztien %) 

 

  

Definizioa: Pertsona interesdunak eskabidea 

aurkeztutako egunetik hasita 40 eguneko epean 
egindako balorazioen proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Eskabidea aurkeztutako egunetik 

hasita gehienez ere 40 eguneko epean ebatzitako 
balorazioen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Egindako balorazio guztiak. 
 

 

 

 

SS/M8 

Egonaldi luzeko egoitza-zerbitzuetako 
tokiak (Tasa 1.000 pertsona nagusiko) 

 

Oharra: Abenduaren 31n egoitzetan, 

etxebizitza komunitarioetan eta apartamentu 
tutelatuetan zeuden tokiak barne. 

Definizioa: Abenduaren 31n Arabako Lurralde 

Historikoko pertsona nagusientzat egonaldi luzeko 
egoitza-zerbitzuetan gordetako tokiak, 65 urteko eta 
gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Egonaldi luzeko egoitza-zerbitzuetan 

pertsona nagusientzat gordetako toki kopurua (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 
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Oharra: Sare pribatuko egoitzetan sartzeko 

laguntza indibidualen (AIRE) bidez 
finantzatutako tokiak ez dira kontuan hartzen, 
laguntza horiek pertsonei emandako laguntza 
indibidualak baitira, eta ez horretarako 
itundutako tokiak. 

SS/M11 

Toki publikoak edo finantziazio publikoa 
dutenak (Tasa 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Abenduaren 31n egoitza publikoetan edo 

itunduetan pertsona nagusientzat gordetako tokiak, 
65 urteko eta gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n egoitza-zentro 

publikoetan zeuden tokien kopurua, eta zentro 
pribatuetan zeuden toki publikoen kopurua 
(itundutako tokiak) (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

 
 
  

 
Oharra: Toki lagunduak dira beregain bizitzeko 

ahalmenik ez duten pertsonentzat gordetako 
tokiak. Toki horiek lagile-ratio handiagoa eta 
erizaindegiko langile-kopuru gutxieneko bat 
izan behar dute pertsona erabiltzaile 
bakoitzeko. 

SS/M12 

Egoitza lagunduetako tokien ehunekoa 
(%) 

Definizioa: Pertsona nagusientzako egoitza-toki 

lagunduen ehunekoa, biztanleria horrentzako 
egoitza-toki guztien ehuneko gisa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n egoitza-zentroetan 

pertsona nagusientzat gordetako toki lagunduen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Pertsona nagusientzako egoitza-

tokien kopuru osoa data horretan bertan. 

 
 
  

 
Oharra: Egoitza psikogeriatrikoetako tokiak 

Alzheimer gaitzagatik edo beste dementzia 
batzuengatik ahalmen psikikoak hondatuta 
dituzten pertsona nagusientzat bereizitako 
tokiak dira. 

SS/M13 

Egoitza psikogeriatrikoetako tokien 
ehunekoa (%) 

Definizioa: Egoitza psikogeriatrikoetako tokien 

ehunekoa, pertsona nagusientzako egoitza-toki 
guztien ehuneko gisa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n egoitza 

psikogeriatrikoetan zeuden tokien kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Pertsona nagusientzako egoitza-

tokien kopuru osoa data horretan bertan. 
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Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren erabiltzailea 
egoitzan sartu aurretik bizi zen tokikoa 
da.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, toki horiek Foru Aldundiarekin 
itunduak direnean izan ezik, edo toki 
horien erabiltzaileek sare pribatuko 
egoitzetan sartzeko laguntza indibiduala 
jasotzen dutenean.  

 

SS/M14 

AFAk finantzatutako egoitza-zerbitzuen 
estaldura (Abenduaren 31n zeuden 
erabiltzaileak 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Abenduaren 31n AFAk finantzatutako 

pertsona nagusientzako egoitza-zerbitzuak erabiltzen 
zituzten pertsonen kopurua, 65 urteko eta gehiagoko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren zentroetan egoitzak edo Foru 
Aldundiarekin itundutakoak erabiltzen zituzten edo 
sare pribatuko egoitzetan sartzeko laguntza 
indibiduala jasotzen zuten pertsonen kopurua (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

 

 

 

 

 

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren erabiltzailea 
egoitzan sartu aurretik bizi zen tokikoa 
da.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, toki horiek Foru Aldundiarekin 
itunduak direnean izan ezik, edo toki 
horien erabiltzaileek sare pribatuko 
egoitzetan sartzeko laguntza indibiduala 
jasotzen dutenean. 

 

SS/M15 

AFAk finantzatutako egoitza-zerbitzuen 
irismena (erabiltzaileak/urtean 1.000 
pertsona nagusiko) 

Definizioa: AFAk finantzatutako pertsona 

nagusientzako egoitza-zerbitzuen erabiltzaileak 
urtean zehar, 65 urteko eta gehiagoko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar Foru Aldundiaren 

egoitza-zerbitzuetako tokiak edo erakunde horrek 
emandako finantziazio publikoa izandakoak 
(itunduak) edo sare pribatuko egoitzetan sartzeko 
laguntza indibiduala jasotakoak erabili zituzten 
pertsonen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 
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Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren erabiltzailea 
egoitzan sartu aurretik bizi zen tokikoa 
da.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, toki horiek Foru Aldundiarekin 
itunduak direnean izan ezik, edo toki 
horien erabiltzaileek sare pribatuko 
egoitzetan sartzeko laguntza indibiduala 
jasotzen dutenean. 

 

SS/M16 

AFAk finantzatutako egoitza-zerbitzuen 
eragina (erabiltzaile berriak 1.000 
pertsona nagusiko) 

Definizioa: Urtean zehar Arabako Foru Aldundiak 

finantzatutako pertsona nagusientzako egoitza-
zentroetan sartutako kide berriak, 65 urteko eta 
gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren egoitza-

zentroetan edo harekin itundutakoetan sartutako kide 
berrien kopurua, eta lehen aldiz, sare pribatuko 
egoitzetan sartzeko laguntza indibiduala jaso zuten 
pertsonen kopurua (1000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

 

 

 

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren erabiltzailea 
egoitzan sartu aurretik bizi zen tokikoa 
da.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, toki horiek Foru Aldundiarekin 
itunduak direnean izan ezik.   

 Ez dira kontuan hartuko sare 
pribatuko egoitzetan sartzeko laguntza 
jasotzen duten pertsonak. 
 

SS/M17 

AFAren zentroetan edo Foru 
Aldundiarekin ituna egindakoetan 
dauden emakumezkoen proportzioa (%) 

Definizioa: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Foru Aldundiarekin ituna egina 
duten pertsona nagusientzako egoitza-zentroetako 
erabiltzaileen artean zeuden emakumeen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Foru Aldundiarekin ituna egina 
zuten egoitza-zerbitzuak erabiltzen zituzten 
emakumezkoen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Foru Aldundiarekin ituna egina 
zuten egoitza-zerbitzuak erabiltzen zituzten 
pertsonen kopuru osoa. 

 



6 

 
  

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren erabiltzailea 
egoitzan sartu aurretik bizi zen tokikoa 
da.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, toki horiek Foru Aldundiarekin 
itunduak direnean izan ezik. 

 Ez dira kontuan hartuko sare 
pribatuko egoitzetan sartzeko laguntza 
jasotzen duten pertsonak.  
 

SS/M18 

AFAren egoitza-zentroetan edo Foru 
Aldundiarekin ituna egindakoetan 
dauden 60tik 70 urtera bitarteko 
pertsonen proportzioa (%) 

Definizioa: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
pertsona nagusientzako egoitza-zentroetako 
erabiltzaileen artean zeuden 60tik 70 urtera bitarteko 
pertsonen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
egoitza-zentroetan zeuden 60tik 70 urtera bitarteko 
erabiltzaileen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina zuten 
egoitza-zerbitzuen erabiltzaileen kopuru osoa. 

 

 

 

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren erabiltzailea 
egoitzan sartu aurretik bizi zen tokikoa 
da.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, toki horiek Foru Aldundiarekin 
itunduak direnean izan ezik. 

 Ez dira kontuan hartuko sare 
pribatuko egoitzetan sartzeko laguntza 
jasotzen duten pertsonak.  
 

SS/M19 

AFAren egoitza-zentroetan edo Foru 
Aldundiarekin ituna egindakoetan 
dauden 85 urteko edo gehiagoko 
pertsonen proportzioa (%) 

Definizioa: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
pertsona nagusientzako egoitza-zentroetako 
erabiltzaileen artean zeuden 85 urteko edo 
gehiagoko pertsonen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
egoitza-zentroetan zeuden 85 urteko edo gehiagoko 
erabiltzaileen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren beraren edo Aldundiarekin ituna egina 
duten egoitza-zerbitzuen erabiltzaileen kopuru osoa. 
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Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren erabiltzailea 
egoitzan sartu aurretik bizi zen tokikoa 
da.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, salbu eta toki horiek Foru 
Aldundiarekin ituna egindako tokiak 
direnean edo toki horien erabiltzaileek 
aipatutako erakunde horren laguntza 
indibiduala (AIRE) jasotzen dutenean.  

 

SS/M20 

AFAk finantzatutako zentroetan 
mendeko-tasun balorazioa egina duten 
erabiltzaileen proportzioa (%) 

Definizioa: Arabako Foru Aldundiak finantzatutako 

egoitza-zerbitzuen pertsona erabiltzaileen artean, 
mendekotasun-mailaren balorazia egina dutenen 
proportzioa, ehunekotan adierazia. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten egoitza-zerbitzuak 
erabili edo sare pribatuko egoitzetan sartzeko 
laguntza indibiduala jaso zutenen artean, urtean 
zehar mendekotasun mailaren balorazioa egin zuten 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten egoitza-zerbitzuak 
erabili edo sare pribatuko egoitzetan sartzeko 
laguntza indibiduala jaso zutenen artean, urtean 
zehar mendekotasun mailaren balorazioa egin zuten 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 

 

 

 

 

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren erabiltzailea 
egoitzan sartu aurretik bizi zen tokikoa 
da.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, salbu eta toki horiek Foru 
Aldundiarekin ituna egindako tokiak 
direnean edo toki horien erabiltzaileek 
aipatutako erakunde horren laguntza 
indibiduala (AIRE) jasotzen dutenean.  

 

SS/M21 

AFAk finantzatutako zentroetako 
erabiltzaileen artean, mendekotasun 
moderatua dutenen proportzioa (%) 

Definizioa: Foru Aldundiak finantzatutako egoitza-

zerbitzuak erabili eta urtean zehar mendekotasun-
maila baloratu zitzaien pertsona guztien artean, 
mendekotasun moderatua (I maila) onartzen zaienen 
proportzioa.  
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten egoitza-zerbitzuak 
erabili edo sare pribatuko egoitzetan sartzeko 
laguntza indibiduala jaso zutenen artean, 
mendekotasun moderatua (I maila) onartua duten 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten egoitza-zerbitzuak 
erabili edo sare pribatuko egoitzetan sartzeko 
laguntza indibiduala jaso zutenen artean, urtean 
zehar mendekotasun mailaren balorazioa egin 
zitzaien pertsonen kopurua. 
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Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren erabiltzailea 
egoitzan sartu aurretik bizi zen tokikoa 
da.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, salbu eta toki horiek Foru 
Aldundiarekin ituna egindako tokiak 
direnean edo toki horien erabiltzaileek 
aipatutako erakunde horren laguntza 
indibiduala (AIRE) jasotzen dutenean.  

 

SS/M22 

AFAk finantzatutako egoitza-zentroetako 
erabiltzaileen artean, mendekotasun 
larria dutenen proportzioa (%) 

Definizioa: Foru Aldundiak finantzatutako egoitza-

zerbitzuen erabiltzaile izan eta urtean zehar 
mendekotasun-maila baloratu zitzaien pertsona 
guztien artean, mendekotasun larria (II maila) 
onartzen zaienen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten egoitza-zerbitzuak 
erabiltzen edo sare pribatuko egoitzetan sartzeko 
laguntza indibiduala jasotzen dutenen artean, 
mendekotasun larria (II maila) onartua duten 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten egoitza-zerbitzuak 
erabili edo sare pribatuko egoitzetan sartzeko 
laguntza indibiduala jaso zutenen artean, urtean 
zehar mendekotasun mailaren balorazioa egin 
zitzaien pertsonen kopurua. 
 

 

 

 

 

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren erabiltzailea 
egoitzan sartu aurretik bizi zen tokikoa 
da.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, salbu eta toki horiek Foru 
Aldundiarekin ituna egindako tokiak 
direnean edo toki horien erabiltzaileek 
aipatutako erakunde horren laguntza 
indibiduala (AIRE) jasotzen dutenean.  

 

SS/M23 

AFAk finantzatutako egoitza-zentroetako 
erabiltzaileen artean, mendekotasun 
handia dutenen proportzioa (%) 

Definizioa: Foru Aldundiak finantzatutako egoitza-

zerbitzuen erabiltzaile izan eta urtean zehar 
mendekotasun-maila baloratu zitzaien pertsona 
guztien artean, mendekotasun handia (III maila) 
onartua dutenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten egoitza-zerbitzuak 
erabiltzen edo sare pribatuko egoitzetan sartzeko 
laguntza indibiduala jasotzen dutenen artean, 
mendekotasun handia (III maila) onartua duten 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten egoitza-zerbitzuak 
erabili edo sare pribatuko egoitzetan sartzeko 
laguntza indibiduala jaso zutenen artean, urtean 
zehar mendekotasun mailaren balorazioa egin 
zitzaien pertsonen kopurua. 
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SS/M24 

Pertsona nagusientzako egoitzen eta 
egoitza-zentroen batez besteko tamaina 

Definizioa: Egoitzen eta egoitza-zentroen batez 

besteko tamaina (14 lagunentzako edo 
gehiagorentzako tokia duten bizikidetza-unitateak). 
 
Zenbakitzailea: Egoitza-zentroetako toki-kopurua, 

guztira (14 lagunentzako edo gehiagorentzako tokia 
duten bizikidetza-unitateak). 
 
Izendatzailea: Egoitza-zentroetako toki-kopurua (14 

lagunentzako baino gehiagorentzako tokia duten 
bizikidetza-unitateak). 
 

 

 

 

 

 
 

SS/M25 

Pertsona nagusientzako etxebizitza 
komunitarioen batez besteko tamaina 

Definizioa: 14 lagunentzako edo gutxiagorentzako 

tokia duten etxebizitza komunitarioen batez besteko 
tamaina. 
 
Zenbakitzailea: Egoitza-zentroetako toki-kopurua, 

guztira (14 lagunentzako edo gutxiagorentzako tokia 
duten bizikidetza-unitateak). 
 
Izendatzailea: Etxebizitza komunitarioen kopurua (14 

lagunentzako edo gutxiagorentzako tokia duten 
bizikidetza-unitateak). 
 

 
 

 

 

 
 

SS/M28 

Egonaldi laburren programaren irismena 
(erabiltzaileak/ urtean 1.000 pertsona 
nagusiko) 

Definizioa: Urtean zehar egoitzetako egonaldi 

laburren programa erabili zuten pertsonak, 65 urteko 
eta gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar egoitzetako egonaldi 

laburren programa erabili zuten pertsonak (1.000 
pertsonako).  
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 
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Oharrak:  

 Egoitza psikogeriatrikoetako tokiak 
Alzheimer gaitzagatik edo beste 
dementzia batzuengatik ahalmen 
psikikoak kaltetuta dituzten pertsona 
nagusientzat gordetakoak dira.  

 Koadrila artatutako pertsonaren 
bizilekuarena da.  

 

SS/M31 

Egoitzetako egonaldi laburren 
programan egindako egonaldi-egunak 
erabiltzaile bakoitzeko 

Definizioa: Egonaldi laburren programaren 

erabiltzaile bakoitza urtean egoitza-zentro batean 
batez beste ostatatuta egondako egunen kopurua.  
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar egoitzetan egindako 

egonaldi laburren kopurua, guztira, egonaldi-
egunetan adierazita.  
 
Izendatzailea: Urtean zehar egonaldi laburren 

programa erabili zuten pertsonak, guztira.  

 

 

 

 
Oharra: Egonaldi-egun libreak kalkulatzeko, 

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

SS/M32 

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

Definizioa: Udan egonaldi laburrak egiteko egoitza-

zentroetan 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-zentroek eskainitako egonaldi-egun 
libre guztiak. 
 

 
 

 

 

 
Oharra: Egonaldi-egun libreak kalkulatzeko, 

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

SS/M33 

Urriaren 1aren eta ekainaren 28aren 
artean egonaldi laburretarako hartutako 
tokien baliokidea (Tasa 1.000 egun 
libreko) 

Definizioa: Ekainaren 28aren eta urriaren 1aren 

artean egonaldi laburrak egiteko egoitza-zentroetan 
hartutako egonaldi-egun libreen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Ekainaren 28aren eta urriaren 1aren 

artean egoitzetan egindako egonaldi labur guztien 
batuketatik ateratzen den egonaldi-egunen 
zenbatekoa (1.000 egun libreko). 
 
Izendatzailea: Ekainaren 28aren eta urriaren 1aren 

artean egoitza-zentroek eskainitako egonaldi-egun 
libre guztiak. 
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Oharra: Honako toki hauek hartzen ditu barne: 

eguneko laguntza zentroetakoak, eguneko 
arretarako herri-zentroetakoak (EAHZ), eta 
egoitzetako eguneko arretarakoak. 
 

SS/M35 

Eguneko arretarako tokiak (Tasa 1.000 
pertsona nagusiko) 

Definizioa: Urtean zeuden eguneko arretarako 

tokiak, 65 urteko eta gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Eguneko arretarako toki guztiak 

(1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 
 
  

 
Oharra: Eguneko zentro lagunduek eta 

psikogeriatrikoek arreta eskaintzen diete, 
eguneko lanaldietan, beren kabuz baliatzeko 
gauza ez diren pertsona nagusiei. Eguneko 
zentro psikogeriatrikoak Alzheimerrengatik edo 
bestelako dementziengatik beren adimen-
ahalmenak kaltetuta dituzten pertsonei 
zuzenduta daude bereziki. 

SS/M36 

Eguneko zentro lagunduetako eta 
psikogeriatrikoetako tokiak (Tasa 1.000 
pertsona nagusiko) 

Definizioa: Urtean zeuden eguneko zentro 

lagunduetako eta psikogeriatrikoetako tokiak, 65 
urteko eta gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Eguneko zentro lagunduetako eta 

psikogeriatrikoetako tokiak (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 

 

 

 
Oharra: Eguneko arretarako herri-zentroak 

(EAHZ) klub edo zentro sozialetan 
integratutako zerbitzu komunitarioak dira, eta 
zerbitzu-mota desberdinak eskaintzen dituzte 
egunean zehar, eguneroko bizitzako eta 
aisialdirako jardueretan autonomia-maila, 
familia-egitura edo laguntza-sare informala 
duten pertsona nagusiei laguntzeko. 
 

SS/M37 

Eguneko arretarako herri-zentroetako 
tokiak (Tasa 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Urtean zeuden eguneko arretarako herri-

zentroetako tokiak, 65 urteko eta gehiagoko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Eguneko arretarako herri-

zentroetako toki guztiak (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 
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SS/M38 

Egoitzetako eguneko arretarako tokiak 
(Tasa 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Urtean egoitzetan eta egoitza-zentroetan 

zeuden eguneko arretarako tokiak, 65 urteko eta 
gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Egoitzetako eta egoitza-zentroetako 

eguneko arretarako toki guztiak (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 

 

 

 

 
 

SS/M39 

Asteburuetako eguneko arretarako 
tokiak (Tasa 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Asteburuetan laguntza-zerbitzua 

eskaintzen duten eguneko arretarako tokiak, 65 
urteko eta gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Asteburuetan laguntza-zerbitzua 

eskaintzen duten eguneko arretarako tokiak (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 

 
  

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da. 

 Eguneko zentro lagundu eta 
psikogeriatrikoetako eta eguneko 
arretarako herri-zentroetako 
erabiltzaileak, eta Foru Aldundiaren edo 
Aldundiarekin ituna egina duten 
egoitzetako eguneko arretarako 
tokietakoak hartzen ditu barne.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak, salbu eta Foru Aldundiak 
itundutako tokiak hartzen dituztenean.  
 

SS/M40 

AFAk finantzatutako eguneko zerbitzuen 
estaldura (Abenduaren 31n zeuden 
erabiltzaileak 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
zerbitzuak erabiltzen zituzten pertsonen kopurua, 65 
urteko edo gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo 

Aldundiarekin ituna egina duten zerbitzuen 
abenduaren 31 arteko erabiltzaileak (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 
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Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da. 

 Eguneko zentro lagundu eta 
psikogeriatrikoetako eta eguneko 
arretarako herri-zentroetako 
erabiltzaileak, eta Foru Aldundiaren edo 
Aldundiarekin ituna egina duten 
egoitzetako eguneko arretarako 
tokietakoak hartzen ditu barne.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak, salbu eta Foru Aldundiak 
itundutako tokiak hartzen dituztenean.  
 

SS/M41 

AFAk finantzatutako eguneko zerbitzuen 
irismena (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Arabako Foru Aldundiaren edo 

Aldundiarekin ituna egina duten eguneko zerbitzuen 
urteko erabiltzaileak, 65 urteko edo gehiagoko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo 

Aldundiarekin ituna egina duten zerbitzuen urte 
osoko erabiltzaileak (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 
 
  

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da. 

 Eguneko zentro lagundu eta 
psikogeriatrikoetako eta eguneko 
arretarako herri-zentroetako 
erabiltzaileak, eta Foru Aldundiaren edo 
Aldundiarekin ituna egina duten 
egoitzetako eguneko arretarako 
tokietakoak hartzen ditu barne.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak, salbu eta Foru Aldundiak 
itundutako tokiak hartzen dituztenean.  
 

SS/M42 

AFAk finantzatutako egoitza-zerbitzuen 
eragina (Zerbitzu-eskaerak 1.000 
pertsona nagusiko) 

Definizioa: Urtean zehar Arabako Foru Aldundiaren 

edo Aldundiarekin ituna egina duten eguneko 
zerbitzuetan izandako altak, 65 urteko edo gehiagoko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo 

Aldundiarekin ituna egina duten zerbitzuak erabiltzen 
urtean zehar hasi ziren pertsonak (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 



14 

  

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da. 

 Eguneko zentro lagundu eta 
psikogeriatrikoetako eta eguneko 
arretarako herri-zentroetako 
erabiltzaileak, eta Foru Aldundiaren edo 
Aldundiarekin ituna egina duten 
egoitzetako eguneko arretarako 
tokietakoak hartzen ditu barne.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak, salbu eta Foru Aldundiak 
itundutako tokiak hartzen dituztenean.  
 

SS/M43 

AFAk finantzatutako eguneko 
zerbitzuetako emakumeen proportzioa 
(%) 

Definizioa: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
eguneko zentroak erabiltzen zituztenen arteko 
emakumeen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
eguneko zerbitzuak erabiltzen zituzten 
emakumezkoak (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
eguneko zerbitzuak erabiltzen zituzten pertsonen 
kopuru osoa. 

 
 
  

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da. 

 Eguneko zentro lagundu eta 
psikogeriatrikoetako eta eguneko 
arretarako herri-zentroetako 
erabiltzaileak, eta Foru Aldundiaren edo 
Aldundiarekin ituna egina duten 
egoitzetako eguneko arretarako 
tokietakoak hartzen ditu barne.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak, salbu eta Foru Aldundiak 
itundutako tokiak hartzen dituztenean.  
 

SS/M44 

AFAk finantzatutako eguneko zerbitzuen 
60tik 70 urtera bitarteko pertsonak (%) 

Definizioa: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
eguneko zerbitzuak erabiltzen zituzten 60tik 70 urtera 
bitarteko pertsonen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
zerbitzuak erabiltzen zituzten 60tik 70 urtera bitarteko 
pertsonak (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
eguneko zerbitzuak erabiltzen zituzten pertsonen 
kopuru osoa. 
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Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da. 

 Eguneko zentro lagundu eta 
psikogeriatrikoetako eta eguneko 
arretarako herri-zentroetako 
erabiltzaileak, eta Foru Aldundiaren edo 
Aldundiarekin ituna egina duten 
egoitzetako eguneko arretarako 
tokietakoak hartzen ditu barne.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak, salbu eta Foru Aldundiak 
itundutako tokiak hartzen dituztenean.  
 

SS/M45 

AFAk finantzatutako eguneko zerbitzuak 
erabiltzen dituzten 85 urteko eta 
gehiagoko pertsonak (%) 

Definizioa: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
eguneko zerbitzuak erabiltzen zituzten 85 urteko edo 
gehiagoko pertsonen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
eguneko zerbitzuak erabiltzen zituzten 85 urteko edo 
gehiagoko pertsonak (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren edo Aldundiarekin ituna egina duten 
eguneko zerbitzuak erabiltzen zituzten pertsonen 
kopuru osoa. 

 
 
  

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M49 

Pertsona nagusientzako etxez etxeko 
arreta-zerbitzuaren estaldura 
(Abenduaren 31n zerbitzua erabiltzen 
zuten pertsonen kopurua, 1.000 
pertsona nagusiko) 

Definizioa: Abenduaren 31n pertsona nagusientzako 

etxez etxeko zerbitzua erabiltzen zuten pertsonen 
kopurua, 65 urteko eta gehiagoko biztanleriarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n pertsona 

nagusientzako etxez etxeko zerbitzua erabiltzen 
zuten pertsonen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 
 
  

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M50 

Pertsona nagusientzako etxez etxeko 
arreta-zerbitzuaren maila (Orduak 
astean, 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Pertsona nagusientzako etxez etxeko 

zerbitzuen pertsona erabiltzaileei astean eskainitako 
arreta-orduak, 65 urteko eta gehiagoko 
biztanleriarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Etxez etxeko arreta-zerbitzuaren 

pertsona erabiltzaileei eskainitako arreta-ordu guztiak 
zati 52 aste (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 
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Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M51 

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren 
intentsitatea (Orduak astean, pertsona 
erabiltzaile bakoitzeko) 

Definizioa: Pertsona nagusientzako etxez etxeko 

arreta-zerbitzuaren pertsona erabiltzaile bakoitzari 
astean eskainitako arreta-orduak.  
 
Zenbakitzailea: Etxez etxeko zerbitzuaren pertsona 

erabiltzaileei urtean zehar eskainitako arreta-ordu 
guztiak zati 52 aste. 
 
Izendatzailea: Urtean zehar etxez etxeko arreta-

zerbitzua erabili zuten pertsonen kopuru osoa. 
 

 
 
  

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M52 

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren 
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 jasotzen zuten 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n etxez etxeko arreta-

zerbitzuak erabiltzen zituzten pertsonen kopuru osoa. 
 

 

 

 

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M53 

Etxez etxeko laguntza-zerbitzu 
intentsiboa jasotzen duten pertsona 
erabiltzaileen proportzioa (25 ordu baino 
gehiagoko arreta astean) (%) 

Definizioa: Abenduko azken astean asteko 10 ordu 

baino gehiagoko arreta jasotzen zuten etxez etxeko 
arreta-zerbitzuaren pertsona erabiltzaileen 
proportzioa  
 
Zenbakitzailea: Abenduko azken astean asteko 25 

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

zerbitzua erabiltzen zuten pertsonen kopuru osoa. 
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Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M54 

10 ordu baino gehiagoko laguntza 
jasotzen duten pertsonen artean, 
laguntza hori etxean jasotzen dutenen 
proportzioa (%) 

Definizioa: Etxez etxeko laguntza-zerbitzuen aldetik 

astean 10 ordu baino gehiagoko laguntza jasotzen 
duten pertsonen proportzioa, intentsitate bereko 
laguntza jasotzen duten pertsona guztien aldean 
(laguntza etxean jaso edo egoitzetan jaso). 
 
Zenbakitzailea: Etxez etxeko laguntza-zerbitzuen 

aldetik urtean 10 ordu baino gehiagoko laguntza jaso 
zuten pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urtean egoitza-zentroetan artaturik 

egondako pertsonen eta urte horretan bertan 10 ordu 
baino gehiagoko arreta jaso zuten pertsonen batura. 
 

 
  

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M57 

Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 
estaldura (Abenduaren 31n telealarmaz 
hornitutako etxeak erabiltzen zituzten 
pertsonen kopurua, 1.000 pertsona 
nagusiko) 

Definizioa: Abenduaren 31n telealarmako tresnaz 

hornituta zeuden etxeak, 65 urteko eta gehiagoko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n telealarmako 

tresnaz hornituta zeuden etxeen kopurua (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 

 

 

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M58 

Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 
irismena (Urtean zehar telealarmako 
zerbitzuaz hornitutako etxeak 1.000 
pertsona nagusiko) 

Definizioa: Urtean telealarmako tresnaz hornitutako 

etxeak, 65 urteko eta gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean larrialdietarako telefono-

zerbitzuaz hornitutako etxeen kopurua (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 

 

 

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M59 

Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 
eragina (Altak 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Urtean telealarmako zerbitzuaz 

hornitutako etxeak, 65 urteko eta gehiagoko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean telealarmako zerbitzuaz 

hornitutako etxeen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 



18 

 
  

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da.  

 Etxez etxeko telefono-arretarako 
zerbitzuaren bidez bakardadea arintzeko, 
bakartasuna hausteko eta segurtasuna 
emateko tresna bat eskaintzen zaie 
bakarrik bizi diren pertsona nagusiei. 
Pertsona horiei beren ohiko inguruan 
bizitzen jarraitzeko aukera ematea da 
zerbitzuaren helburua.  
 

SS/M60 

Etxez etxeko telefono-arretarako 
zerbitzuaren erabilera (Hartutako dei 
kopurua, 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Etxez etxeko telefono-arretarako 

zerbitzuan hartutako deiak, 65 urteko eta gehiagoko 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Etxez etxeko telefono-arretarako 

zerbitzuaren bidez hartutako deien kopurua (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 
 
  

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da.  

 Laguntzarako eguneko zentroen eta 
egoitzetako eguneko arretarako tokien 
pertsona erabiltzaileak hartzen ditu 
barne. Ez dira kontuan hartuko eguneko 
arretarako herri-zentroen pertsona 
erabiltzaileak, pertsona autonomoei 
zuzendutako baliabideak direnez.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, toki horiek Foru Aldundiarekin 
itunduak direnean izan ezik. 
 

SS/M63 

AFAk finantzatutako zentroetan 
mendekotasun-balorazioa egina duten 
erabiltzaileen proportzioa  (%) 

Definizioa: Arabako Foru Aldundiak finantzatutako 

eguneko zerbitzuen pertsona erabiltzaileen artean, 
mendekotasun-mailaren balorazioa egina dutenen 
proportzioa, ehunekotan adierazia. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten eguneko zerbitzuen 
pertsona erabiltzaileen artean, urtean mendekotasun-
mailaren balorazioa egin zutenen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo 

Aldundiarekin ituna egina duten eguneko zerbitzuen 
urteko pertsona erabiltzaileen kopuru osoa. 

 



19 

 
  

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da, pertsona 
horrek erabiltzen duen baliabidearen 
kokalekua gorabehera.  

 Laguntzarako eguneko zentroen eta 
egoitzetako eguneko arretarako tokien 
pertsona erabiltzaileak hartzen ditu 
barne. Ez dira kontuan hartuko eguneko 
arretarako herri-zentroen pertsona 
erabiltzaileak, pertsona autonomoei 
zuzendutako baliabideak direnez.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, toki horiek Foru Aldundiarekin 
itunduak direnean izan ezik. 
 

SS/M64 

Mendekotasun moderatua duten 
erabiltzaileen proportzioa AFAk 
finantzatutako eguneko zerbitzuetan (%) 

Definizioa: Foru Aldundiak finantzatutako eguneko 

zerbitzuen era-biltzaile izan eta urtean zehar 
mendekotasun-maila baloratu zitzaien pertsona 
guztien artean, mendekotasun moderatua (I maila) 
onartzen zaienen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten eguneko zerbitzuen 
edo eguneko arretarako tokien erabiltzaileen artean, 
mendekotasun moderatua (I maila) onartua duten 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten eguneko zerbitzuen 
edo eguneko arretarako tokien erabiltzaileen artean, 
urtean zehar mendekotasun-mailaren balorazioa egin 
zitzaien pertsonen kopurua. 

 
 
  

 
Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da, pertsona 
horrek erabiltzen duen baliabidearen 
kokalekua gorabehera.  

 Laguntzarako eguneko zentroen eta 
egoitzetako eguneko arretarako tokien 
pertsona erabiltzaileak hartzen ditu 
barne. Ez dira kontuan hartuko eguneko 
arretarako herri-zentroen pertsona 
erabiltzaileak, pertsona autonomoei 
zuzendutako baliabideak direnez.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, toki horiek Foru Aldundiarekin 
itunduak direnean izan ezik. 
 

SS/M65 

AFAk finantzatutako eguneko zerbitzuen 
erabiltzaileen artean, mendekotasun 
larria dutenen proportzioa (%) 

Definizioa: Foru Aldundiak finantzatutako eguneko 

zerbitzuen era-biltzaile izan eta urtean zehar 
mendekotasun-maila baloratu zitzaien pertsona 
guztien artean, mendekotasun larria (II maila) 
onartzen zaienen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten eguneko zentroen 
edo eguneko arretarako tokien erabiltzaileen artean, 
mendekotasun larria (II maila) onartua duten 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten eguneko zerbitzuen 
edo eguneko arretarako tokien erabiltzaileen artean, 
urtean zehar mendekotasun-mailaren balorazioa egin 
zitzaien pertsonen kopurua. 
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Oharrak:  

 Koadrila zerbitzuaren pertsona 
erabiltzailea bizi den tokikoa da, pertsona 
horrek erabiltzen duen baliabidearen 
kokalekua gorabehera.  

 Laguntzarako eguneko zentroen eta 
egoitzetako eguneko arretarako tokien 
pertsona erabiltzaileak hartzen ditu 
barne. Ez dira kontuan hartuko eguneko 
arretarako herri-zentroen pertsona 
erabiltzaileak, pertsona autonomoei 
zuzendutako baliabideak direnez.  

 Ez dira kontuan hartuko Vitoria-
Gasteizko Udaleko edo zentro 
pribatuetako tokiak erabiltzen dituzten 
pertsonak, toki horiek Foru Aldundiarekin 
itunduak direnean izan ezik. 
 

SS/M66 

Mendekotasun handia duten 
erabiltzaileen proportzioa AFAk 
finantzatutako eguneko zerbitzuetan  (%) 

Definizioa: Foru Aldundiak finantzatutako eguneko 

zerbitzuen era-biltzaile izan eta urtean zehar 
mendekotasun-maila baloratu zitzaien pertsona 
guztien artean, mendekotasun handia (III maila) 
onartua dutenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten eguneko zerbitzuen 
edo eguneko arretarako tokien erabiltzaileen artean, 
mendekotasun handia (III maila) onartua duten 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Arabako Foru Aldundiaren edo Foru 

Aldundiarekin ituna egina duten eguneko zerbitzuen 
edo eguneko arretarako tokien erabiltzaileen artean, 
urtean zehar mendekotasun-mailaren balorazioa egin 
zitzaien pertsonen kopurua. 

 
 
 
  

 
Oharra: Sartuta daude diru-laguntzaren 

erabiltzaile guztiak, adina kontutan hartu gabe. 
 

SS/M69 

Familia barruko zaintzetarako prestazio 
ekonomikoaren estaldura (jasotzaile 
kopurua abenduaren 31n 1.000 pertsona 
nagusiko) 

Definizioa: Abenduaren 31n familia barruko 

zaintzerako prestazio ekonomikoaren erabiltzaile 
kopurua, 65 urteko eta gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n familia barruko 

zaintzerako prestazio ekonomikoaren jasotzen zuten 
pertsonen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 
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SS/M70 

Zerbitzuari lotutako laguntza 
ekonomikoaren estaldura (jasotzaile 
kopurua abenduaren 31n 1.000 pertsona 
nagusiko) 

Definizioa: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren pertsonen kopurua, 65 
urteko eta gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren jasotzen zuten pertsonen 
kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 

 
  

 
 

SS/M71 

Zerbitzuari lotutako laguntza 
ekonomikoaren eragina (Jasotzaile 
berriak 1.000 pertsona nagusiko) 

Definizioa: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren pertsona berriak, 65 urteko 
eta gehiagoko biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoa lehen aldiz jasotzen zuten 
pertsonen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

 

 
  

 
 

SS/M72 

Zerbitzuari lotutako laguntza 
ekonomikoaren jasotzaileen artean, 
mendekotasun moderatua dutenen 
proportzioa 

Definizioa: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren jasotzaileen artean, 
mendekotasun moderatua dutenen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren jasotzaileen artean, 
mendekotasun moderatua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren jasotzaileen kopurua. 
 

 
  

 
 

SS/M73 

Zerbitzuari lotutako laguntza 
ekonomikoaren jasotzaileen artean, 
mendekotasun larria dutenen 
proportzioa 

Definizioa: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomiakoaren jasotzaileen artean, 
mendekotasun larria dutenen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren jasotzaileen artean, 
mendekotasun larria (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren jasotzaileen kopurua. 
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Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M74 

Zerbitzuari lotutako laguntza 
ekonomikoaren jasotzaileen artean, 
mendekotasun handia dutenen 
proportzioa 

Definizioa: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren jasotzaileen artean, 
mendekotasun handia dutenen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren jasotzaileen artean, 
mendekotasun handia (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n zerbitzuari lotutako 

laguntza ekonomikoaren jasotzaileen kopurua. 
 

 
 
  

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M76 

Etxez etxeko laguntza-zerbitzu 
intentsiboaren intentsitatea (10 ordu edo 
gehiagokoa) 

Definizioa: Pertsona nagusientzako etxez etxeko 

laguntza-zerbitzu intentsiboaren (10 ordu edo 
gehiagokoa) pertsona erabiltzaile bakoitzari astean 
eskainitako arreta-orduak.  
 
Zenbakitzailea: Etxez etxeko zerbitzu intentsiboaren 

(10 ordu edo gehiagokoa) pertsona erabiltzaileei 
urtean zehar eskainitako arreta-ordu guztiak zati 52 
aste. 
 
Izendatzailea: Urtean zehar etxez etxeko arreta-

zerbitzua erabili zuten pertsonen kopuru osoa. 
 

 
 
  

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M77 

Etxez etxeko laguntza-zerbitzu 
intentsiboaren intentsitatea (25 ordu edo 
gehiagokoa) 

Definizioa: Pertsona nagusientzako etxez etxeko 

laguntza-zerbitzu intentsiboaren (25 ordu edo 
gehiagokoa) pertsona erabiltzaile bakoitzari astean 
eskainitako arreta-orduak.  
 
Zenbakitzailea: Etxez etxeko zerbitzu intentsiboaren 

(25 ordu edo gehiagokoa) pertsona erabiltzaileei 
urtean zehar eskainitako arreta-ordu guztiak zati 52 
aste. 
 
Izendatzailea: Urtean zehar etxez etxeko arreta-

zerbitzua erabili zuten pertsonen kopuru osoa. 
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Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M78 

Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 
erabiltzaileen artean, emakumeen 
ehunekoa (%) 

Definizioa: Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 

erabiltzaileen artean, emakumeen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Larrialdietarako telefono-

zerbitzuaren erabiltzaileen artean, emakume 
bitarteko erabiltzaileen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 

erabiltzaileen kopuru osoa. 
 

 

 

 

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M79 

Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 
erabiltzaileen artean, hirurogeitik 
hirurogeita hamar urterakoen ehunekoa 
(%) 

Definizioa: Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 

erabiltzaileen artean, hirurogeitik hirurogeita hamar 
urterakoen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Larrialdietarako telefono-

zerbitzuaren erabiltzaileen artean, hirurogeitik 
hirurogeita hamar urterakoen bitarteko erabiltzaileen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 

erabiltzaileen kopuru osoa. 
 

 
 
  

 
Oharrak: Koadrila zerbitzuaren pertsona 

erabiltzailea bizi den tokikoa da. 
 

SS/M80 

Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 
erabiltzaileen artean, laurogei eta bost 
urte edo gehiago dituztenen ehunekoa 
(%) 

Definizioa: Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 

erabiltzaileen artean, laurogei eta bost urte edo 
gehiago dituztenen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Larrialdietarako telefono-

zerbitzuaren erabiltzaileen artean laurogei eta bost 
urte edo gehiago dituztenen bitarteko erabiltzaileen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Larrialdietarako telefono-zerbitzuaren 

erabiltzaileen kopuru osoa. 
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SS/M85 

Familia barruko zaintza-lanetarako diru-
laguntza jasotzaileen artean, 
mendekotasun moderatua dutenen 
proportzioa 

Definizioa: Abenduaren 31n familia barruko zaintza-

lanetarako diru-laguntza jasotzaileen artean, 
mendekotasun moderatua tu-tenen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n familia barruko 

zaintza-lanetarako diru-laguntza jasotzaileen artean, 
mendekotasun moderatua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n familia barruko 

zaintza-lanetarako diru-laguntza jasotzaileen 
kopurua. 
 

 
 
  

 
 

SS/M86 

Familia barruko zaintza-lanetarako diru-
laguntza jasotzaileen artean, 
mendekotasun larria dutenen 
proportzioa 

Definizioa: Abenduaren 31n familia barruko zaintza-

lanetarako diru-laguntza jasotzaileen artean, 
mendekotasun larria dutenen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n familia barruko 

zaintza-lanetarako diru-laguntza jasotzaileen artean, 
mendekotasun larria (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n familia barruko 

zaintza-lanetarako diru-laguntza jasotzaileen 
kopurua. 
 

 
 
  

 
 

SS/M87 

Familia barruko zaintza-lanetarako diru-
laguntza jasotzaileen artean, 
mendekotasun handia dutenen 
proportzioa 

Definizioa: Abenduaren 31n familia barruko zaintza-

lanetarako diru-laguntza jasotzaileen artean, 
mendekotasun handia dutenen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n familia barruko 

zaintza-lanetarako diru-laguntza jasotzaileen artean, 
mendekotasun handia (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n familia barruko 

zaintza-lanetarako diru-laguntza jasotzaileen 
kopurua. 
 

 
 


