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SS/IF1 

Abenduaren 31n adingabeei irekita 
zeuden espedienteak (Tasa adingabeko 
1.000 pertsonako) 

 
Oharrak:  

 Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 
Koadrila bakoitza espedientea ireki 
zaion adingabeko pertsonaren 
jatorriari dagokio.  

 Arabako datu orokorretan 
laguntzailerik gabeko adingabe 
atzerritarrei dagozkien espedienteak 
barneratzen dira; laguntzailerik 
gabeko adingabeak izanik, ez daude 
sartuta Koadrila horietako batean ere. 

Definizioa: Abenduaren 31n Foru Aldundiaren 

haurrentzako zerbitzuetan artean irekita zeuden 
adingabeen espedienteen kopurua biltzen du, 18 
urtetik beherako biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n irekita zeuden 

adingabeen espedienteen kopurua (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

  

 

SS/IF2 

Abenduaren 31n babespean zeuden 
adingabeak (Tasa adin-gabeko 1.000 
pertsonako) 

 
Oharrak:  

 Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 
Koadrila bakoitza espedientea ireki 
zaion adingabeko pertsonaren 
jatorriari dagokio.  

 Arabako datu orokorretan 
laguntzailerik gabeko adingabe 
atzerritarrei dagozkien espedienteak 
barneratzen dira; laguntzailerik 
gabeko adingabeak izanik, ez daude 
sartuta Koadrila horietako batean ere. 

Definizioa: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren babespean zeuden adingabeen kopurua 
biltzen du, 18 urtetik beherako biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n Arabako Foru 

Aldundiaren babes-pean zeuden adingabeen 
kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

 
 
  

SS/IF3 

Abenduaren 31n borondatezko zaintzan 
zeuden adingabeak (Tasa 18 urtetik 
beherako 1.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 

Koadrila bakoitza espedientea ireki zaion 
adingabeko pertsonaren jatorriari dagokio. 
 

Definizioa: Abenduaren 31n administrazioaren 

babespean ez egonda ere Arabako Foru Aldundiaren 
zaintzan zeuden adingabeen kopurua biltzen du, 18 
urtetik beherako biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n administrazioaren 

babespean ez egonda ere Arabako Foru Aldundiaren 
zaintzan zeuden adingabeen kopurua (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 
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SS/IF4 

Urtean zehar Arabako Foru Aldundiak 
bere gain hartutako tutoretza berriak 
(Tasa 18 urtetik beherako 1.000 
pertsonako) 

 

 
Notas:  

 Datuak koadrilaka erakusten dira, eta 
Koadrila bakoitza espedientea ireki 
zaion adingabeko pertsonaren 
jatorriari dagokio.  

 Arabako datu orokorretan 
laguntzailerik gabeko adingabe 
atzerritarrei dagozkien espedienteak 
barneratzen dira; laguntzailerik 
gabeko adingabeak izanik, ez daude 
sartuta Koadrila horietako batean ere. 

Definizioa: Urtean zehar Arabako Foru Aldundiak 

bere gain hartutako tutoretza berriak biltzen ditu, 18 
urtetik beherako biztanleriarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar administrazioak bere 

gain hartutako tutoretza berrien kopurua (1.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

 
 
  

SS/IF6 

Berehalako edo larrialdietarako abegi-
zentroetako tokiak (Tasa 18 urtetik 
beherako 10.000 pertsonako) 

 

  

Definizioa: Berehalako edo larrialdietarako abegi -

zentroetako tokiak, 18 urtetik beherako 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Berehalako edo larrialdietarako 

abegi-zentroetako tokien kopurua (10.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

  

 

SS/IF7 

Adingabeentzako egonaldi ertaineko edo 
luzeko egoitza-zentroetako tokiak (Tasa 
18 urtetik beherako 10.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartzen 

emantzipazio pisuetako tokiak, sisteman 
egondako gazteei bertatik irteten laguntzera 
zuzenduak.  

Definizioa: Adingabeentzako egonaldi ertaineko edo 

luzeko egoitza-zentroetako tokiak, 18 urtetik 
beherako biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Adingabeentzako egonaldi ertaineko 

edo luzeko egoitza-zentroetako toki-kopurua (10.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 
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SS/IF8 

Arabako Foru Aldundiak 
adingabeentzako egonaldi ertaineko edo 
luzeko egoitza-zentroetan dituen tokien 
proportzioa (%) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko 

laguntzailerik gabeko adingabe 
atzerritarrentzat berariaz gordetako 24 tokiak. 

Definizioa: Adingabeentzako egonaldi ertaineko edo 

luzeko egoitza-zentroetako tokietatik Arabako Foru 
Aldundiaren titularitatea dutenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Adingabeentzako egonaldi ertaineko 

edo luzeko egoitza-zentroetako tokietatik Arabako 
Foru Aldundiaren titularitatea dutenen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Adingabeentzako egonaldi ertaineko 

edo luzeko egoitza-zentroetako toki-kopuru osoa. 

  

 

SS/IF9 

Laguntzailerik gabeko adingabe 
atzerritarrentzat gordetako tokien 
ehunekoa (%) 

 

 

Definizioa: Adingabeentzako egoitza-zentroetan 

laguntzailerik gabeko adingabe atzerritarrak hartzeko 
bereiziki gordetako tokien proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Egonaldi ertaineko edo luzeko 

egoitza-zentroetan laguntzailerik gabeko adingabe 
atzerritarrak hartzeko gordetako tokien kopurua. 
 
Izendatzailea: Adingabeentzako egonaldi ertaineko 

edo luzeko egoitza-zentroetako toki-kopuru osoa. 

  

 

SS/IF10 

Abenduaren 31n harrera-egoitzan 
zeuden adingabeak (Tasa 18 urtetik 
beherako 10.000 pertsonako) 

 
Oharrak:  

 Data horretan larrialdietarako harrera-
egoitzetan zein egonaldi ertain edo 
luzeko egoitzetan zeuden adingabeak 
sartzen dira barne. 

 Koadrila arreta jasotzen duen 
adingabea zentroan sartu aurretik bizi 
zen tokikoa da. Atzerritarren kasuan, 
zentroan sartzeko unean antzeman 
zituzteneko tokikoa da. 

Definizioa: Abenduaren 31n egoitza-harreran 

zeuden adingabeak, 18 urtetik beherako 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n egoitza-harreran 

zeuden adin-gabeak. (10.000 pertsonako).  
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 
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SS/IF11 

Adingabeentzako egonaldi luzeko 
egoitza-zerbitzuen irismena (Urtean 
zeharreko erabiltzaileak, 18 urtetik 
beherako 10.000 pertsonako) 

 

 
Oharrak:  

 Ez dira kontuan hartuko larrialdi 
zentroetan artatutako pertsonak, 
egonaldi mugatuko zentroak izanik, 
zentro horietan artatutako pertsona 
gehienak egonaldi ertain/luzeko 
zentroetara bideratzen baitira urtean 
zehar. 

 Koadrila arreta jasotzen duen 
adingabea zentroan sartu aurretik bizi 
zen tokikoa da. Atzerritarren kasuan, 
zentroan sartzeko unean antzeman 
zituzteneko tokikoa da. 

Definizioa: Urtean zehar egonaldi ertain/luzeko 

egoitza-zentroetan hartutako adingabeak, 18 urtetik 
beherako biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar egonaldi ertain/luzeko 

egoitza-zentroetan hartutako adingabeak (10.000 
pertsonako).  
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

  

 

SS/IF12 

Adingabeentzako egonaldi luzeko 
egoitza-zerbitzuen eragina (erabiltzaile 
berriak 18 urtetik beherako 10.000 
pertsonako) 

 
Oharrak:  

 Ez dira kontuan hartuko larrialdi 
zentroetan artatutako pertsonak, 
egonaldi mugatuko zentroak izanik, 
zentro horietan artatutako pertsona 
gehienak egonaldi ertain/luzeko 
zentroetara bideratzen baitira urtean 
zehar. 

 Koadrila arreta jasotzen duen 
adingabea zentroan sartu aurretik bizi 
zen tokikoa da. Atzerritarren kasuan, 
zentroan sartzeko unean antzeman 
zituzteneko tokikoa da. 

Definizioa: Urtean zehar egonaldi ertaineko eta 

luzeko egoitza-zentroetan artatutako erabiltzaile 
berriak, 18 urtetik beherako biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar egonaldi ertain/luzeko 

harrera-zentroetan izandako alta-kopurua (x 10.000).  
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 
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SS/IF13 

Abenduaren 31n egoitza-harreran 
zeuden laguntzailerik gabeko 
adingabeen proportzioa (%) 

 
Oharrak:  

 Ez dira kontuan hartuko larrialdi 
zentroetan artatutako pertsonak, 
egonaldi mugatuko zentroak izanik, 
zentro horietan artatutako pertsona 
gehienak egonaldi ertain/luzeko 
zentroetara bideratzen baitira urtean 
zehar. 

 Koadrila arreta jasotzen duen 
adingabea zentroan sartu aurretik bizi 
zen tokikoa da. Atzerritarren kasuan, 
zentroan sartzeko unean antzeman 
zituzteneko tokikoa da. 

Definizioa: Abenduaren 31n egoitza-harreran 

zeuden laguntzailerik gabeko adingabe atzerritarren 
proportzioa, data horretan egoitzetan hartutako 
adingabe guztien aldean. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n egoitza-harreran 

zeuden laguntzailerik gabeko adingabe atzerritarren 
kopurua. (100 pertsonako).  
 
Izendatzailea: Data horretan egoitza-harreran 

zeuden adingabeen kopuru osoa. 

  

 

SS/IF16 

Abenduaren 31n familia-harrerako 
egoeran zeuden adingabeak (Tasa 18 
urtetik beherako 10.000 pertsonako) 

 
Oharrak:  

 Familia-harrerari buruzko datuak 
koadrilaka eskaintzen dira. Koadrila 
adingabeko pertsona familia-harreran 
egon aurretik bizi zen tokikoa da, 
nahiz eta harrera-familiaren ohiko 
bizilekua beste Koadrila batean egon.  

 Arabako datu orokorretan, Lurralde 
Historiko horretatik kanpoko udalerri 
batetik datorren, eta, beraz koadrila 
horietako batean ere ez dagoen 
adingabe bat hartzen da barne. 

Definizioa: Abenduaren 31n familia-harrerako 

egoeran zeuden adingabeak, 18 urtetik beherako 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n familia-harrerako 

egoeran zeuden adingabeen kopurua (10.000 
pertsonako).  
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 
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SS/IF17 

Familia-harreraren eragina (Familia-
harrera berriak 18 urtetik beherako 
10.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Familia-harrerari buruzko datuak 

koadrilaka eskaintzen dira. Koadrila 
adingabeko pertsona familia-harreran egon 
aurretik bizi zen tokikoa da, nahiz eta harrera-
familiaren ohiko bizilekua beste Koadrila 
batean egon. 

Definizioa: Urtean zehar egindako adingabeentzako 

familia-harrera berriak, 18 urtetik beherako 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar egindako familia-

harrera berrien kopurua (10.000 pertsonako).  
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria.  

  

 

SS/IF18 

Abenduaren 31n familia-harreran zeuden 
laguntzailerik gabeko adingabe 
atzerritarren proportzioa (%) 

 
Oharrak: Ez dago adierazle horri buruzko 

daturik, koadrilei dagokienez. 

Definizioa: Abenduaren 31n egoitza-harreran 

zeuden laguntzailerik gabeko adingabe atzerritarren 
proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n familia-harreran 

zeuden laguntzailerik gabeko adingabe atzerritarren 
kopurua (100 pertsonako).  
 
Izendatzailea: Data horretan familia-harreran zeuden 

adingabeen kopuru osoa. 

 
  

SS/IF19 

Abenduaren 31n adopzio aurreko 
familia-harreran zeuden adingabeen 
proportzioa (%) 

 
Oharrak:  Familia-harrerari buruzko 

datuak koadrilaka eskaintzen dira. Koadrila 
adingabeko pertsona familia-harreran egon 
aurretik bizi zen tokikoa da, nahiz eta harrera-
familiaren ohiko bizilekua beste Koadrila 
batean egon. 

Definizioa: Abenduaren 31n adopzio aurreko familia-

harreran zeuden adingabeen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n adopzio aurreko 

familia-harreran zeuden adingabeen kopurua (100 
pertsonako).  
 
Izendatzailea: Data horretan familia-harreran zeuden 

adingabeen kopuru osoa. 
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SS/IF20 

Abenduaren 31n familietan hartuta 
zeuden adingabeak, familia-harreran edo 
egoitza-harreran zeuden adingabe 
guztien aldean (%) 

 
Oharrak: Familia-harrerari buruzko datuak 

koadrilaka eskaintzen dira. Koadrila 
adingabeko pertsona familia-harreran egon 
aurretik bizi zen tokikoa da, nahiz eta harrera-
familiaren ohiko bizilekua edo harrera-egoitza 
bera beste Koadrila batean egon. 
 

Definizioa: Abenduaren 31n familietan hartuta 

zeuden adingabeen proportzioa, familia-harreran edo 
egoitza-harreran zeuden adingabeko pertsona 
guztien aldean. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n familietan hartuta 

zeuden adin-gabeen kopurua (100 pertsonako).  
 
Izendatzailea: Data horretan familia-harreran edo 

egoitza-harreran zeuden adingabeen kopuru osoa. 

 
  

SS/IF21 

Abenduaren 31n gertuko familietan 
hartuta zeuden adingabeak, familia-
harreran edo egoitza-harreran zeuden 
adingabe guztien aldean (%) 

 
Oharrak: Familia-harrerari buruzko datuak 

koadrilaka eskaintzen dira. Koadrila 
adingabeko pertsona familia-harreran egon 
aurretik bizi zen tokikoa da, nahiz eta harrera-
familiaren ohiko bizilekua edo harrera-egoitza 
bera beste Koadrila batean egon. 
 

Definizioa: Abenduaren 31n gertuko familietan 

hartuta zeuden adingabeen proportzioa, familia-
harreran edo egoitza-harreran zeuden adingabeko 
pertsona guztien aldean. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n gertuko familietan 

hartuta zeuden adin-gabeen kopurua (100 
pertsonako).  
 
Izendatzailea: Data horretan familia-harreran edo 

egoitza-harreran zeuden adingabeen kopuru osoa. 

  

 

SS/IF24 

Adingabeentzako etxez etxeko laguntza-
zerbitzuaren estaldura (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 18 urtetik beherako 10.000 
pertsonako) 

 

 

Definizioa: Abenduaren 31n etxez etxeko laguntza-

zerbitzua erabiltzen zuten adingabeak, 18 urtetik 
beherako biztanleriarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n etxez etxeko 

laguntza-zerbitzua erabiltzen zuten adingabeak 
(10.000 pertsonako).  
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

  

 

SS/IF25 

Adingabeentzako etxez etxeko laguntza-
zerbitzuaren iris-mena (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 18 urtetik beherako 10.000 
pertsonako) 

 

 

Definizioa: Urtean zehar etxez etxeko laguntza-

zerbitzua erabiltzen zuten adingabeak, 18 urtetik 
beherako biztanleriarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar etxez etxeko laguntza-

zerbitzua erabili zuten adingabeak (10.000 
pertsonako).  
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 
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SS/IF26 

Adingabeentzako etxez etxeko laguntza-
zerbitzuaren maila (Astean eskainitako 
arreta-orduak 18 urtetik beherako 10.000 
pertsonako) 

 

 

Definizioa: Adingabeentzako etxez etxeko laguntza-

zerbitzuaren erabiltzaileei astean eskainitako 
laguntza-orduak, 18 urtetik beherako 
biztanleriarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar adingabeentzako etxez 

etxeko laguntza-zerbitzuan eskainitako arreta-orduak 
zati 52 aste (10.000 pertsonako).  
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

  

 

SS/IF27 

Adingabeentzako etxez etxeko laguntza-
zerbitzuaren intentsitatea (Pertsona 
erabiltzaile bakoitzari astean eskaintzen 
zaizkion orduak) 

 

 

Definizioa: Adingabeentzako etxez etxeko laguntza-

zerbitzuaren erabiltzaile bakoitzari astean eskaintzen 
zaizkion orduak. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar adingabeentzako etxez 

etxeko laguntza-zerbitzuan eskainitako laguntza-
orduak zati 52 aste.  
 
Izendatzailea: Urtean zehar etxez etxeko laguntza-

zerbitzua erabili zuten pertsonen kopurua. 

 
  

SS/IF33 

Familia-arloan gizarte-laguntza eta 
hezkuntza-laguntza emateko foru-
programaren irismena (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 18 urtetik beherako 10.000 
pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartu gizartean eta 

hezkuntzan esku hartzeko Vitoria-Gasteizko 
Udalaren programa erabiltzen duten pertsonak. 

Definizioa: Urtean zehar familia-arloan gizarte-

laguntza eta hezkuntza-laguntza emateko foru-
programa erabili zuten pertsonak, 18 urtetik beherako 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar familia-arloan gizarte-

laguntza eta hezkuntza-laguntza emateko foru-
programa erabili zuten pertsonen kopurua (10.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

  

 

SS/IF34 

Familia-arloan gizarte-laguntza eta 
hezkuntza-laguntza emateko foru-
programaren eragina (erabiltzaile berriak 
18 urtetik beherako 10.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartu gizartean eta 

hezkuntzan esku hartzeko Vitoria-Gasteizko 
Udalaren programa erabiltzen duten pertsonak. 

Definizioa: Familia-arloan gizarte- eta hezkuntza-

laguntza emateko foru-programaren erabiltzaile 
berriak, 18 urtetik beherako biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Familia-arloan gizarte- eta 

hezkuntza-laguntza emateko foru-programak urtean 
zehar izandako erabiltzaile berrien kopurua (10.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 
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SS/IF35 

Adingabeen bisita gainbegiratuen foru-
zerbitzuaren irismena (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 18 urtetik beherako 10.000 
pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartu Vitoria-

Gasteizko Udalaren bisita-unitatearen 
programak erabiltzen dituzten pertsonak. 

Definizioa: Urtean zehar bisita gainbegiratuen foru-

zerbitzua erabiltzen duten adingabeen proportzioa 
biltzen du, 18 urtetik beherako biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar bisita gainbegiratuen 

foru-zerbitzua erabili zuten pertsonen kopurua 
(10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

  

 

SS/IF36 

Adingabeen bisita gainbegiratuen foru-
zerbitzuaren eragina (erabiltzaile berriak 
18 urtetik beherako 10.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartu Vitoria-

Gasteizko Udalaren bisita gainbegiratuen 
unitatea erabiltzen duten pertsonak. 

Definizioa: Adingabeen bisita gainbegiratuen foru-

zerbitzuaren erabiltzaile berriak, 18 urtetik beherako 
biztanleriarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar adingabeen bisita 

gainbegiratuen foru-zerbitzuak izan dituen erabiltzaile 
berrien kopurua (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

  

 

SS/IF37 

Adingabeen babesgabetasun-egoeren 
eragina (Urtean zehar babesgabetasun-
jakinarazpenak hartu dituzten 
adingabeen kopurua, 18 urtetik 
beherako 10.000 pertsonako) 

 
 

Definizioa: Urtean zehar babesgabetasun-

jakinarazpenen bat hartu duten adingabeen kopurua, 
18 urtetik beherako 10.000 pertsonako. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar babesgabetasun-

jakinarazpenen bat hartu duten adingabeen kopurua 
(10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

 
  

SS/IF38 

Arduragabekeria salatzeko 
jakinarazpenen ehunekoa (%) 

 
 

Definizioa: Urtean zehar arduragabekeria salatuz 

jasotako jakinarazpenen artean, adingabeen tutoreen 
arduragabekeria salatzen zutenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar adingabeen 

babesgabetasuna salatuz jasotako jakinarazpenen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urtean zehar adingabeen 

babesgabetasuna salatuz jasotako jakinarazpenen 
kopuru osoa. 
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SS/IF39 

Adingabeen tratu txarrak salatzeko 
jakinarazpenen ehunekoa (%) 

 
 

Definizioa: Urtean zehar Foru Aldundiaren Haur 

Zerbitzuak hartutako babesgabetasun-
jakinarazpenen artean, adingabearen tratu txarra 
salatzen zutenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar tratu txarrengatik 

adingabeen babesgabetasuna salatuz jasotako 
jakinarazpenen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urtean zehar adingabeen 

babesgabetasuna salatuz jasotako jakinarazpenen 
kopuru osoa. 

  

 

SS/IF40 

Adingabeen tratu txarrak salatzeko 
jakinarazpenen ehunekoa (%) 

 
 

Definizioa: Urtean zehar Foru Aldundiaren Haur 

Zerbitzuak hartutako babesgabetasun-
jakinarazpenen artean, adingabearen tratu txar 
psikologikoa salatzen zutenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar tratu txar 

psikologikoengatik adingabeen babesgabetasuna 
salatuz jasotako jakinarazpenen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urtean zehar adingabeen 

babesgabetasuna salatuz jasotako jakinarazpenen 
kopuru osoa. 

  

 

SS/IF41 

Sexu-abusuak salatzeko jakinarazpenen 
ehunekoa (%) 

 
 

Definizioa: Urtean zehar Foru Aldundiaren Haur 

Zerbitzuak hartutako babesgabetasun-
jakinarazpenen artean, adingabeen sexu-abusuak 
salatzen zituztenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar sexu-abusuengatik 

adingabeen babesgabetasuna salatuz jasotako 
jakinarazpenen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urtean zehar adingabeen 

babesgabetasuna salatuz jasotako jakinarazpenen 
kopuru osoa. 

 
  

SS/IF42 

Adingabeak abandonatzea salatzeko 
jakinarazpenen ehunekoa (%) 

 
 

Definizioa: Urtean zehar Foru Aldundiaren Haur 

Zerbitzuak hartutako babesgabetasun-
jakinarazpenen artean, adingabeak abandonatzea 
salatzen zituztenen proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar adingabeak 

abandonatzeagatik adingabeen babesgabetasuna 
salatuz jasotako jakinarazpenen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urtean zehar adingabeen 

babesgabetasuna salatuz jasotako jakinarazpenen 
kopuru osoa. 
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SS/IF43 

Urtean itxitako espedienteak (Urtean 
zehar itxitako espediente kopurua 18 
beherako 1.000 pertsonako) 

 
 

Definizioa: Urtean zehar itxitako espediente kopurua 

18 beherako pertsonako. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar itxitako espediente 

kopurua (x 1.000). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

 
  

SS/IF44 

Duela lau urte baino gehiagotik tutelatua 
dauden adin txikikoen proportzioa (%) 

 
 

Definizioa: Duela lau urte baino gehiagotik Foru 

Aldundiaren tutelapean zeuden adin txikikoen 
ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Duela lau urte baino gehiagotik 

tutelapean zeuden adin txikikoen kopurua (2005ko 
urtarrilaren aurretik) (x 100). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n adin gabeko 

tutelapean zeuden kopurua. 

 
  

SS/IF45 

Urte amaieran Foru Aldundiaren 
tutelapean zeuden adin txikikoetatik, 
urtean zehar 2 alojamendu desberdin 
baino gehiagotik pasa direnen 
proportzioa (%) 

 
 

Definizioa: Urte amaieran Foru Aldundiaren 

tutelapean zeuden adin txikikoetatik, urtean zehar 2 
alojamendu desberdin baino gehiagotik pasa direnen 
proportzioa.  
 
Zenbakitzailea: Urte amaieran tutelapean zeuden 

adin txikikoetatik, urtean zehar 2 alojamendu 
desberdin baino gehiagotik pasa direnen kopurua (x 
100). 
 
Izendatzailea: Abenduaren 31n adin gabeko 

tutelapean zeuden kopurua. 

 
  

SS/IF46 

Urtean zehar egoitzetan artatuko adin 
txikikoetatik, atzerritarrak direnen 
proportzioa (%) 

 
 

Definizioa: Urtean zehar egoitzetan artatuko adin 

txikikoetatik, atzerritarrak direnen proportzioa.   
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar egoitzetan artatuko 

adin txikikoetatik, atzerritarrak direnen kopurua (x 
100).   
 
Izendatzailea: Adin txikikoen egoitzen erabiltzaileen 

kopurua. 
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SS/IF47 

Egoitza harreran izandako bajak urtean 
zehar (Tasa adin txikiko 10.000 
pertsonako) 

 
 

Definizioa: Egoitza harreran izandako bajak urtean 

zehar adin txikiko pertsonako.  
 
Zenbakitzailea: Egoitza harreran izandako bajak, 

urtean zehar, kopurua (x 1.000).  
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

 
  

SS/IF50 

Familia zabalean hartutako adingabeen 
proportzioa (%) 

 
 

Definizioa: Familia zabalean hartutako adingabeen 

proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Familia zabalean hartutako 

adingabeen kopurua (x 100). 
 
Izendatzailea: Familia harreran zeuden adingabeen 

kopuru osoa. 

 
  

SS/IF51 

Jatorrizko familiara bueltatzeagatik izan 
diren bajak familia harreran proportzioa 
(%) 

 
 

Definizioa: Jatorrizko familiara bueltatzeagatik izan 

diren bajak familia harreran proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Jatorrizko familiara bueltatzeagatik 

izan diren bajak familia harreran kopurua (x 100). 
  
Izendatzailea: Familia harreran zeuden adingabeen 

kopuru osoa. 

 
  

SS/IF53 

Adingabeentzako eguneko zentroetako 
tokiak (Tasa 18 urtetik beherako 10.000 
pertsonako) 

 
 

Definizioa: Adingabeentzako eguneko zentroetako 

tokiak.  
 
Zenbakitzailea: Adingabeentzako eguneko 

zentroetako tokien kopurua (x 10.000). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 
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SS/IF54 

Adingabeentzako eguneko zentroen 
estaldura (Erabiltzaileak abenduaren 31-
ean, 18 urtetik beherako 10.000 
pertsonako) 

 
 

Definizioa: Adingabeentzako eguneko zentroen 

erabiltzaileen kopurua, 18 urtetik beherako 
biztanleriarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n pertsona 

adingabeko eguneko zentroen zerbitzua erabiltzen 
zuten pertsonen kopurua (1.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

 
  

SS/IF55 

Adingabeentzako eguneko zentroen 
irismena (Erabiltzaileak urtean zehar, 18 
urtetik beherako 10.000 pertsonako) 

 
 

Definizioa: Adingabeentzako eguneko zentroen 

erabiltzaileak, 18 urtetik beherako biztanleriarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n pertsona 

adingabeko eguneko zentroen zerbitzua erabiltzen 
zuten pertsonen kopurua (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 18 urtetik beherako biztanleria. 

 
  

SS/IF56 

Foru Aldundiaren tutelapean dauden 
adin txikikoen emantzipazio indizea (18 
urte betetzean emantzipazioa lortu 
zutenen kopurua, urtean zehar Foru 
Aldundiaren tutelapean egon diren 
aldean) 

 
 

Definizioa: Foru Aldundiaren tutelapean jarraitzen 

zuten adin txikikoen emantzipatu egin direnak 18 urte 
bete dutenak urtean zehar. 
 
Zenbakitzailea: 18 urte betetzean emantzipazioa 

lortu zutenen kopurua. 
 
Izendatzailea: Urtean zehar adin gabeko tutelapean 

zeuden kopurua. 

 
  

SS/IF58 

Urtean zehar 18 urte bete izanagatik 
babes sistematik atera ziren gazteen 
artean emantzipazio zerbitzuetan 
artatuta jarraitzen zutenen proportzioa 
(%) 

 
 

Definizioa: Urtean zehar 18 urte bete izanagatik 

babes sistematik atera ziren gazteen artean 
emantzipazio zerbitzuetan artatuta jarraitzen zutenen 
proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: 18 urte bete izanagatik emantzipazio 

zerbitzuetan artatuta jarraitzen zutenen kopurua (x 
100). 
 
Izendatzailea: Urtean zehar 18 urte bete izanagatik 

babes sistematik atera ziren gazteen kopurua. 
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SS/IF60 

Babestutako adingabeen artean, nesken 
ehunekoa abenduaren 31n (%) 

 
 

Definizioa: Abenduaren 31n administrazioaren 

babestutako adingabeen artean, nesken proportzioa 
biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n administrazioak 

babestutako adingabeen artean, neskak ziren 
kopurua.  
 
Izendatzailea: Urtean zehar administrazioak bere 

gain hartutako tutoretza berrien kopuru osoa. 

 
  

SS/IF61 

Babestutako adingabeen artean, bost 
urte edo gutxiago dituztenen ehunekoa 
abenduaren 31n (%) 

 
 

Definizioa: Abenduaren 31n administrazioaren 

babestutako adin-gabeen artean, bost urte edo 
gutxiago dituztenen proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n administrazioak 

babestutako adingabeen artean, bost urte edo 
gutxiago dituzten kopurua.  
 
Izendatzailea: Urtean zehar administrazioak bere 

gain hartutako tutoretza berrien kopuru osoa. 

 
  

SS/IF62 

Babestutako adingabeen artean, seitik 
hamaika urterakoen ehunekoa 
abenduaren 31n (%) 

 
 

Definizioa: Abenduaren 31n administrazioaren 

babestutako adingabeen artean, seitik hamaika 
urterakoen proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n administrazioak 

babestutako adingabeen artean, seitik hamaika 
urterakoen kopurua.  
 
Izendatzailea: Urtean zehar administrazioak bere 

gain hartutako tutoretza berrien kopuru osoa. 

 
  

SS/IF63 

Babestutako adingabeen artean, hamabi 
urte edo gehiago dituztenen ehunekoa 
abenduaren 31n (%) 

 
 

Definizioa: Abenduaren 31n administrazioaren 

babestutako adingabeen artean, hamabi urte edo 
gehiago dituztenen proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n administrazioak 

babestutako adingabeen artean, hamabi urte edo 
gehiago dituztenen kopurua.  
 
Izendatzailea: Urtean zehar administrazioak bere 

gain hartutako tutoretza berrien kopuru osoa. 
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SS/IF64 

Babestutako adingabeen artean, 
atzerritarren ehunekoa abenduaren 31n 
(%) 

 
 

Definizioa: Abenduaren 31n administrazioaren 

babestutako adingabeen artean, atzerritarren 
proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n administrazioak 

babestutako adingabeen artean, atzerritarren 
kopurua.  
 
Izendatzailea: Urtean zehar administrazioak bere 

gain hartutako tutoretza berrien kopuru osoa. 

 
  

SS/IF65 

Emantzipatzeko egoitza-zentroetan, 
tokien dauden ehunekoa (%) 

 
 

Definizioa: Ertaineko edo luzeko egoitza-zentroetako 

tokietatik emantzipatzeko tokien proportzioa. 
 
Zenbakitzailea: Emantzipatzeko egoitza-zentroetan, 

tokien dauden kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Adingabeentzako egonaldi ertaineko 

edo luzeko egoitza-zentroetako toki-kopuru osoa. 

 


