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NS/ES1 

Pobretasun-arriskuaren tasa (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritza. 

Gizarteratze Saila. Pobretasunari eta Gizarte 
Desberdintasunei buruzko Inkesta. 
 

Definizioa: Errenta ertainaren %60a baino diru-

sarrera txikiagoak dituen biztanleriaren proportzioa 
biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Errenta ertainaren %60a baino diru-

sarrera txikiagoak dituzten pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 
Oharrak: Tasa ez dagokio norberaren diru-sarreren 

egoerari, baizik eta etxeari buruzko datuaren 
pertsonalizazioari. 

  

NS/ES2 

Pobretasunaren intentsitatea. (Etxe 
pobreen batez besteko errentaren eta 
pobretasun-atalasearen arteko 
diferentzia. %) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritza. 

Gizarteratze Saila. Pobretasunari eta Gizarte 
Desberdintasunei buruzko Inkesta. 
 

Definizioa: Pobretasun-arriskuan dauden etxeen 

batez besteko errentaren eta errenta ertainaren 
%60aren (pobretasun-atalasea) arteko diferentzia 
biltzen du, ehunekoetan adierazia. Etxe pobreak 
ongizate-egoeratik bereizten dituen batez besteko 
tartea adierazten du.  
 
Zenbakitzailea: Pobretasun-arriskuan dauden 

etxeen batez besteko errenta (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoaren errenta ertainaren 

%60a. 
  

  

NS/ES3 

Biztanleria landunaren pobretasun-
arriskuaren tasa (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritza. 

Gizarteratze Saila. Pobretasunari eta Gizarte 
Desberdintasunei buruzko Inkesta. 
 

Definizioa: Errenta ertainaren %60a baino diru-

sarrera txikiagoak dituzten pertsona landunen 
proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Errenta ertainaren %60a baino diru-

sarrera txikiagoak dituzten pertsona landunen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria landuna. 

 
Oharrak: Tasa ez dagokio norberaren diru-sarreren 

egoerari, baizik eta etxeari buruzko datuaren 
pertsonalizazioari. 

  

NS/ES4 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
onuradunak (Tasa 10.000 pertsonako) 

 

Iturria: Lanbide. 

Definizioa: Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 

hartzaileen tasa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Diru-sarrerak Bermatzeko 

Errentaren hartzaileen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 
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NS/ES5 

Iraupen luzeko langabezia-tasa (%) 

 

Iturria: INE. Biztanleria Aktiboari buruzko 

Inkesta (IV. hiruhilekoa). 

Definizioa: Iraupen luzeko langabezia-tasa biltzen 

du, hau da, langabezian urtebete edo gehiago 
daramatzaten pertsonena.  
 
Zenbakitzailea: Inkesta egiteko orduan langabezian 

urtebete edo gehiago zeramaten pertsonen kopurua 
(100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 
 

  

NS/ES6 

Inork lanik egiten ez duen etxeetan bizi 
den biztanleria aktiboa (%) 

 

Iturria: INE. E Biztanleria Aktiboari buruzko 

Inkesta (IV. hiruhilekoa). 

Definizioa: Helduetako batek ere lanik ez duen 

etxeetan bizi den 16tik 64 urtera bitarteko 
biztanleriaren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Helduetako batek ere lanik ez duen 

etxeetan bizi diren 16tik 64 urtera bitarteko haurren 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 16tik 64 urtera bitarteko biztanleria. 

 
 

  

NS/ES7 

16tik 64 urtera bitarteko biztanleria ez-
aktiboa, lanik aurkitu ezin duelako 
ustean (%) 

 

Iturria: INE. Biztanleria Aktiboari buruzko 

Inkesta (IV. hiruhilekoa). 

Definizioa: Lana aurkitzeko aukerarekin “etsiturik” ez 

lanik egiten ez lanik bilatzen duen 16tik 64 urtera 
bitarteko biztanleriaren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: “Etsiturik” daudelako ez lanik egiten 

ez lanik bilatzen duten 16tik 64 urtera bitarteko 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 16tik 64 urtera bitarteko biztanleria. 

  

NS/ES8 

Lan-ordu nahikorik ezagatik 
azpienplegatuta dagoen biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: INE. Biztanleria Aktiboari buruzko 

Inkesta (IV. hiruhilekoa). 

Definizioa: Lan-ordu nahikorik ezagatik 

azpienplegatuta dagoen 16tik 64 urtera bitarteko 
biztanleriaren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Lan-ordu nahikorik ezagatik 

azpienplegatuta dauden 16tik 64 urtera bitarteko 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 16tik 64 urtera bitarteko biztanleria. 

 
Oharrak: Lan-ordu gehiago egin nahi eta egiteko 

prest dauden, baina, erreferentzia-astean, bere 
lanbide nagusiaren jarduera-adar berean lanaldi 
osoko lana duten beste pertsona landun batzuek 
baino lan ordu efektibo gutxiago egiten dituzten 
pertsona landunak hartzen dira lan-ordu nahikorik 
ezagatiko azpienplegatutzat. 



3 

 
  

NS/ES10 

Buruko osasunaren adierazlea (Batez 
bestekoa. Gehieneko puntuazioa: 100). 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. 

Euskadiko Osasunari buruzko Inkesta. 

Definizioa: Buruko Osasunaren adierazlearen batez 

besteko puntuazioa 16 urteko eta gehiagoko 
biztanleriarentzat.  
 
Oharrak: Adierazlea 5 itemeko Mental Health 
Inventory delakoa aplikatuz lortzen da. 

  

NS/ES11 

Inoiz bere buruaz beste egitea pentsatu 
duen 16 urteko eta gehiagoko biztanleria 
(%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. 

Euskadiko Osasunari buruzko Inkesta. 

Definizioa: Bere bizitzako uneren batean bere 

buruaz beste egiteko asmoa izan duen 16 urteko eta 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Bere bizitzako uneren batean bere 

buruaz beste egiteko asmoa izan duen 16 urteko eta 
gehiagoko pertsonen kopurua (100 pertsonako).  
 
Izendatzailea: 16 urteko eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/ES12 

HIESAren eragina (Tasa 100.000 
pertsonako) 

 

Iturria: Osakidetza. Hiesa eta Sexu 

Transmisiozko Infekzioen Planaren memoria.  

Definizioa: HIESaren eragin-tasa biltzen du. 

 
Zenbakitzailea: Aitortutako HIES kasu berriak 

(100.000 pertsonako).  
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

  

NS/ES13 

GIB bidezko infekzioen eragina (Tasa 
100.000 pertsonako) 

 

Iturria: Osakidetza. Hiesa eta Sexu 

Transmisiozko Infekzioen Planaren memoria 

Definizioa: GIB bidezko infekzioen eraginaren tasa 

biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: GIB diagnostiko berrien kopurua 

(100.000 pertsonako).  
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

  

NS/ES14 

Lan egunetan alkoholaren kontsumo 
gehiegizkoa edo arriskuzkoa duten 
pertsonak (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Adikzioei buruzko 

Euskadiko Inkesta. 

Definizioa: Lan egunetan alkoholaren kontsumo 

gehiegizkoa edo arriskuzkoa duen 15etik 74 urtera 
bitarteko biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Lan egunetan alkoholaren kontsumo 

gehiegizkoa edo arriskuzkoa duten 14tik 74 urtera 
bitarteko pertsonen kopurua (100 pertsonako).  
 
Izendatzailea: 14tik 74 urtera bitarteko biztanleria. 

 
Oharrak: Pertsona bat gehiegizko edo arriskuzko 

kontsumitzaile gisa sailkatzen da haren batez 
besteko alkohol-kontsumoa egunean 10 graduko 800 
cm3 ardo edo gehiago hartzea adinakoa denean. 
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NS/ES15 

Ustez alkoholarekiko menpekotasuna 
izan dezaketen pertsonak (Cage Testa 
>=2) (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. 

Euskadiko Osasunari buruzko Inkesta. 

Definizioa: Alkoholzalekerien Alkoholarekiko 

menpekotasun sintomak, CAGE screening 
metodoaren arabera (Mayfield D), dituen 16 urte eta 
gehiagoko biztanleen proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: CAGE Test-ean baiezko erantzun 2 

edo gehiago ematen dituzten 16 urte eta gehiagoko 
pertsonen kopurua (x 100).  
 
Izendatzailea: 16 urte eta gehiagoko biztanleak.  

 
Oharrak: CAGE Testa (Mayfield D) screening 

metodo bat da eta hurrengo galderak biltzen ditu (1) 
ha pensado alguna vez que debería beber menos; 
(2) Le ha molestado que la gente le haya criticado su 
forma de beber; (3) Se ha sentido mal o culpable por 
su forma de beber; (4) ha bebido alguna vez a 
primera hora de la mañana para calmar los nervios o 
evitar resaca. Baiezko erantzun 2 edo gehiago 
ematen dituzten pertsonak alkoholarekiko 
menpekotasuna izan dezaketen pertsona gisa 
sailkatzen ditu 

  

NS/ES19 

Alkoholaren kontsumoaren ondorioz 
osasun arazoak izateko arrisku handia 
duten pertsonak (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. 

Euskadiko Osasunari buruzko Inkesta. 

Definizioa: alkoholaren kontsumoa dela eta, osasun 

arazoak izateko arrisku handia duten 15 urte eta 
gehiagoko biztanleen proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: arrisku handiko alkohol kontsumoa 

adierazten duten 15 urte eta gehiagoko pertsonen 
kopurua (x 100). 
 
Izendatzailea: 15 urte eta gehiagoko biztanleak.  
 

  

NS/ES16 

Behin edo behin kannabisa kontsumitu 
duten pertsonak (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Adikzioei buruzko 

Euskadiko Inkesta. 

Definizioa: Behin edo behin kannabisa kontsumitu 

duen 15etik 74 urtera bitarteko biztanleriaren 
proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Behin edo behin kannabisa 

kontsumitu duten 15etik 74 urtera bitarteko pertsonen 
kopurua (100 pertsonako).  
 
Izendatzailea: 14tik 74 urtera bitarteko biztanleria 

  

NS/ES17 

Azken urtean kannabisa kontsumitu 
duten pertsonak (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Adikzioei buruzko 

Euskadiko Inkesta. 

Definizioa: Azken urtean kannabisa kontsumitu duen 

15etik 74 urtera bitarteko biztanleriaren proportzioa 
biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Azken urtean kannabisa kontsumitu 

duten 15etik 74 urtera bitarteko pertsonen kopurua 
(100 pertsonako).  
 
Izendatzailea: 14tik 74 urtera bitarteko biztanleria. 



5 

 
  

NS/ES18 

Behin edo behin beste droga ilegal 
batzuk (kannabisa izan ezik) kontsumitu 
dituzten pertsonak (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Adikzioei buruzko 

Euskadiko Inkesta. 

Definizioa: Behin edo behin kannabisa ez den beste 

droga ilegal batzuk kontsumitu duen 15etik 74 urtera 
bitarteko biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Behin edo behin kannabisa ez den 

beste droga ilegal batzuk kontsumitu dituzten 15etik 
74 urtera bitarteko pertsonen kopurua biltzen du (100 
pertsonako).  
 
Izendatzailea: 14tik 74 urtera bitarteko biztanleria. 

 


