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NS/IF1 

40 urtetik gorako amen jaiotza-tasa 
(Tasa bizirik jaiotako 1.000 haurreko) 

 

Iturria: Eustat. Biztanleriaren mugimendu 

naturala. 
 

Definizioa: 40 urtetik gorako amengandik bizirik 

jaiotako haurren proportzioa biltzen du. 
 
 
Zenbakitzailea: 40 urtetik gorako amengandik bizirik 

jaiotako haur-kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Bizirik jaiotako haurren kopuru osoa. 

  

NS/IF2 

20 urtetik beherako amen jaiotza-tasa 
(Tasa bizirik jaiotako 1.000 haurreko) 

 

Iturria: Eustat. Biztanleriaren mugimendu 

naturala. 

Definizioa: 20 urtetik beherako amengandik bizirik 

jaiotako haurren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: 20 urtetik beherako amengandik 

bizirik jaiotako haur-kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Bizirik jaiotako haurren kopuru osoa. 

  

NS/IF3 

Guraso bakarreko familia-guneetan bizi 
diren adingabeen ehunekoa (0-17 urte) 
(%) 

 

Iturria: Eustat. Biztanleria eta etxebizitzen 

errolda. 

Definizioa: Seme-alabak dituen aita edo ama bakar 

batez osatutako familia-nukleoetan bizi diren 0tik 17 
urtera bitarteko haurren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Guraso bakarreko familia-guneetan 

bizi diren adingabeen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 0tik 17 urtera bitarteko biztanleria. 

  

NS/IF4 

Haurren heriotza-tasa (Tasa urte batetik 
be-herako 1.000 haurreko) 

 

Iturria: Eustat. Biztanleriaren mugimendu 

naturala. 

Definizioa: Urte batetik beherako haurren arteko 

heriotza-tasa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Urte batetik beherako haurren 

heriotza-kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urte batetik beherako biztanleria. 

  

NS/IF5 

2,5 kilo baino gutxiago pisuarekin 
jaiotako haurren proportzioa (Tasa 
bizirik jaiotako 1.000 haurreko) 

 

Iturria: Eustat. Biztanleriaren mugimendu 

naturala. 

Definizioa: 2Jaiotzean 2,5 kilo baino gutxiago izanik, 

bizirik jaiotako haurren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: 2,5 kilo baino gutxiago izanik, bizirik 

jaiotako haurren kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Bizirik jaiotako haurren kopuru osoa. 
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NS/IF6 

Azken urtearen barruan noizbait 
ospitaleratu dituzten 0-15 urteko haurren 
ehunekoa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko Inkesta. 

Definizioa: Inkesta egin aurreko 12 hilabeteetako 

aldiren batean ospitaleratuak izan diren haurren 
proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Azken urteko aldiren batean 

ospitaleratuak izan diren 0tik 15 urtera bitarteko 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 0tik 15 urtera bitarteko biztanleria. 

  

NS/IF7 

Gaixotasun kronikoa, ezintasuna edo 
buru-nahasmendu larria duen 0tik 15 
urtera bitarteko biztanleria ez-
instituzionalizatua (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko Inkesta 

Definizioa: Gaixotasun kronikoren bat, ezintasuna 

edo buru-nahasmendu larria duten haurren 
proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Gaixotasun kronikoren bat, 

ezintasuna edo buru-nahasmendu larria duten 0-15 
urtekoak. 
 
Izendatzailea: 0tik 15 urtera bitarteko biztanleria.  

 
Oharra: Honako pertsona hauek barne: gaixotasun 
kronikoa, itsutasuna edo ikusmen urritasun larria; 
gormututasuna; elbarritasuna, mutilazioa, 
deformazioa edo baliaezintasuna; adimen-urritasuna, 
eta buru-nahasmendu larria. 

  

NS/IF8 

16tik 64 urtera bitarteko biztanleria 
erretzailea (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Euskadiko adikzioei 

buruzko Inkesta. 

Definizioa: Egunero tabakoa erretzen duen 16tik 24 

urtera bitarteko biztanleriaren proportzioa biltzen du 
(zigarro bat egunean gutxienez). 
 
Zenbakitzailea: Egunero tabakoa erretzen duten 

16tik 24 urtera bitarteko pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 16tik 24 urtera bitarteko biztanleria. 

  

NS/IF10 

Edale handi edo neurrigabeko edale gisa 
sailkatuta dagoen 16tik 24 urtera 
bitarteko biztanleria (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. 

Euskadiko Osasunari buruzko Inkesta. 

Definizioa: Berak adierazitako kontsumoaren 

arabera, edale handi edo neurrigabeko edale gisa 
sailkatuta dagoen 16tik 24 urtera bitarteko 
biztanleriaren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Edale handiak edo arriskuko 

edaleak diren 24tik 65 urtera bitarteko pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 16tik 24 urtera bitarteko biztanleria.  

 

  

NS/IF11 

Gizena den 16tik 64 urtera bitarteko 
biztanleria (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. 

Euskadiko Osasunari buruzko Inkesta. 

Definizioa: Gorputz Masaren Indizea (GMI) 30ekoa 

edo hortik gorakoa duen 16tik 24 urtera bitarteko 
biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: GMI 30ekoa edo hortik gorakoa 

duten 16tik 24 urtera bitarteko pertsonen kopurua 
(100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 16tik 24 urtera bitarteko biztanleria. 
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NS/IF12 

Pobretasunean erortzeko arriskuan 
dauden etxeetan bizi diren haurrak (0-15 
urte) (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Gizarteratze Saila. 

Pobretasunari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta. 

Definizioa: Errenta ertainaren %60a baino diru-

sarrera txikiagoak dituzten etxeetan bizi den 0tik 15 
urtera bitarteko biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Pobretasunean erortzeko arriskuan 

bizi diren 0tik 15 urtera bitarteko pertsonen kopurua 
(100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 0tik 15 urtera bitarteko biztanleria.  

 
Oharrak:  

Tasa ez dagokio norberaren diru-sarreren egoerari, 
baizik eta etxeari buruzko datuaren 
pertsonalizazioari. 

  

NS/IF13 

Heldu guztiak lanik gabe dauden 
etxeetan bizi diren haurrak (0-15 urte) 
(%) 

 

Iturria: INE. Biztanleria Aktiboari buruzko 

Inkesta (IV. hiruhilekoa). 

Definizioa: Helduetako batek ere lanik ez duen 

etxeetan bizi diren 0tik 15 urtera bitarteko haurren 
proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Helduetako batek ere lanik ez duen 

etxeetan bizi diren 0tik 15 urtera bitarteko haurren 
kopurua. 
 
Izendatzailea: 0tik 15 urtera bitarteko biztanleria. 

  

NS/IF14 

Heldu bakar batek ere lanaldi osoko lan 
finkorik ez duen etxeetan bizi diren 
haurrak (0-15 urte) (%) 

 

Iturria: INE. Biztanleria Aktiboari buruzko 

Inkesta (IV. hiruhilekoa). 

Definizioa: Helduetako batek ere lanaldi osoko lan 

finkorik ez duen etxeetan bizi diren 0tik 15 urtera 
bitarteko haurren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Helduetako batek ere lanaldi osoko 

lan finkorik ez duen etxeetan bizi diren 0tik 15 urtera 
bitarteko haurren kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 0tik 15 urtera bitarteko biztanleria. 

  

NS/IF15 

Eskola garaiz baino lehen utzi duen 16tik 
24 urtera bitarteko biztanleria (gehienez 
ere DBH gainditu du) (%) 

 

Iturria: INE. Biztanleria Aktiboari buruzko 

Inkesta (IV. hiruhilekoa). 

Definizioa: Inolako heziketarik (arautua edo ez-

arautua) jasotzen ez duen eta gehienez ere DBH 
gainditzea lortu duen 16tik 24 urtera bitarteko 
biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Ikasten ari ez diren eta gehienez ere 

DBH mailako ikasketak dituzten pertsonen kopurua 
(100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 16tik 24 urtera bitarteko biztanleria. 
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NS/IF16 

Ez ikasten ez lanik egiten ez duen 16tik 
24 urtera bitarteko biztanleria (%) 

 

Iturria: INE. Biztanleria Aktiboari buruzko 

Inkesta (IV. hiruhilekoa). 

Definizioa: Inkesta egiteko unean ez ikasten 

(ikasketa arautuak izan edo ez) ez lanik egiten ez 
zuen 16tik 24 urtera bitarteko biztanleriaren 
proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Ez ikasten ez lanik egiten ez duten 

16tik 24 urtera bitarteko pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 16tik 24 urtera bitarteko biztanleria. 

  

NS/IF18 

Adingabeen auzipetzea (Tasa 14tik 17 
urtera bitarteko 1.000 pertsonako). 

 

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Orokorra. 

Definizioa: EAEko epaitegietan epaituak izan diren 

14tik 17 urtera bitarteko pertsonen kopurua biltzen 
du.  
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar epaituak izan diren 

14tik 17 urtera bitarteko adingabeak (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 14tik 17 urtera bitarteko biztanleria. 

  

NS/IF19 

Adingabeen auzipetzea delitutzat 
sailkatutako jokabideengatik ezarritako 
zigorrekin (Tasa 14tik 17 urtera bitarteko 
1.000 pertsonako). 

 

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Orokorra. 

Definizioa: Auzipetua eta delitutzat sailkatutako 

jokabideengatik zigortua izan den 14tik 17 urtera 
bitarteko biztanleriaren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar delitutzat sailkatutako 

jokabideengatik zigortua izan den 14tik 17 urtera 
bitarteko adingabeen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 14tik 17 urtera bitarteko biztanleria. 

 


