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ARGITALPEN DEMOGRAFIKOAK 

 
 
BIZTANLERIAREN EBOLUZIOA : 1900dik 1981eraino : Araba, Bizkaia, Gipuzkoa = 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN : Periodo 1900-1981  

  Arg.: 1982 
 

  Agortua 
 
Erreferentzi epean Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietako errolda biztanleen 
bilakaera jasotzen duen argitalpena, horren barruan epealdi horretan desagerturiko 
udalerriak sartuz. 
 
 
BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ESTATISTIKA DATUAK EUSKAL 
HERRIKO KOMUNITATE AUTONOMOAN, UDALERRI, BARRUTI ETA SEKZIOEN 
ARABERA. 1981eko Zentsua = DATOS ESTADÍSTICOS DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO POR MUNICIPIOS, 
DISTRITOS Y SECCIONES. Censo de 1981  

  Arg.: 1982 
 

  Agortua 
 
Argitalpen hau 1981eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Erroldaren emaitza guztiak 
aurkezteko aurrerapen agiria da, betiere lurralde historiko, udalerri, barruti eta zentzu 
atalen arabera. 
 
 
1981EKO EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO ETXEBIZITZA ETA 
BIZTANLEEN ZENTSUA = CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1981 DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI  

  7.liburuki, bai argitalpen zabalean bai laburtuan + desanexioen gaineko liburuki 1 
 
1. liburukia: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura 
2. liburukia: Población activa = Biztanleria aktiboa 
3. liburukia: Educación y euskara = Hezkuntza eta euskara 
4. liburukia: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenduak 
5. liburukia: Fecundidad = Ugalkortasuna 
6. liburukia: Familias y núcleos familiares = Familiak eta famili guneak 
7. liburukia: Vivienda = Etxebizitza 
Desanexiones = Desanexioak 
 
Arg.: 1983-1985 
 
6. tarifa (lan osoa) 
 
Bilduma honek zentsuko informazioa jasotzen du 1981eko martxoaren 1ean, horixe 
izan baitzen Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Erroldak egiteko erabilitako erreferentzi 
data. Zentsua 10 urterik behin egiten den eragiketa estatistikoa da eta informazio 
zabala ematen du, gure gizartea ezagutzeko oso jakingarria den informazioa, alegia. 
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EUSKAL KAko 1986ko BIZTANLEEN UDAL ERROLDA. Biztanleria eta etxebizitza. 
Behin-behineko emaitzak = PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 1986 DE LA 
CA de EUSKADI. Población y vivienda. Resultados provisionales  

  Arg.: 1986 
 

  Agortua 

1986ko Biztanleen Udal Erroldaren emaitza guztien laburpen bat da, betiere errolda 
agenteen tabulazio koadernoen arabera. Horren barruan 1986ko apirilaren 1eko datari 
men egiten dioten datu estatistikoak sartzen dira, esate baterako famili etxebizitzen 
kopurua -beteta dauden etxebizitzak edo alojamenduak, hutsik dauden etxebizitzak 
edo aldi baterakoak-, zuzenbide eta egitatezko biztanleria sexuaren arabera... Hori 
guztiori lurralde historiko, udalerri, barruti eta errolda atalen arabera sailkaturik. 
 
 
EUSKAL KAko 1986ko BIZTANLEEN UDAL ERROLDA. Emaitza estatistikoen 
aurrerapena = PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 1986 DE LA CA DE 
EUSKADI. Avance de resultados estadísticos  

  Arg. 1987 
 

  Agortua 

1986ko Biztanleen Udal Erroldaren aurrerapen baten emaitzak jasotzen ditu, 16.500 
etxebizitza eta ia 75.000 pertsonaren errolda orrien lagin baten bitartez eskuraturiko 
taula nagusiak erakutsiz. 
 
 
EUSKAL KAko 1986ko BIZTANLEEN UDAL ERROLDA = PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES 1986 DE LA CA DE EUSKADI  

  5 liburuki. 
 
1. liburukia: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura 
2. liburukia: Población activa = Biztanleria aktiboa 
3.liburukia: Educación y euskara = Hezkuntza eta euskara 
4. liburukia: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenduak 
Desanexiones = Desanexioak 
 
Arg.: 1988-1989 
 
5. tarifa (Lan osoa) 
 
Bilduma honek zentsuko informazioa jasotzen du 1986ko apirilaren 1ean, horixe izan 
baitzen Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Erroldak egiteko erabilitako erreferentzi data. 
Informazio iturri zabala ematen du, gure gizartea ezagutzeko oso jakingarria den 
informazioa, alegia. 
 

 9

http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_e.html


                              Produktuen katalogoa 
1982-2009 

 
1986ko DEMOGRAFIAKO ETA BALIDAZIOKO INKESTA = ENCUESTA 
DEMOGRÁFICA Y DE VALIDACIÓN 1986  

  3 liburuki.  
 
1. liburukia: Características de la población = Biztanleriaren ezaugarriak 
2. liburukia: Nupcialidad y fecundidad = Ezkonkortasuna eta ugalkortasuna 
3. liburukia: Validación del padrón = Erroldaren balidazioa 
Arg.: 1989-90 
 
5. tarifa (Lan osoa) 
Inkesta honen bitartez, batetik, erroldaren galdera sortari emandako erantzunen 
kalitatea ebaluatu eta balioztatu nahi da, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko 
biztanleriaren ezaugarri sozio-demografikoen gaineko informazioa eskuratzeko asmoa 
dago.  

 
INFORME SOBRE LA VALIDACIÓN DEL PADRON DE 1986. Encuesta 
Demográfica y de Validación 1986 / Martín González eta Enrique Morán 

  Arg.: 1990 
 

  Agortua 
 
Demografiako eta balidazioko inkestaren gaineko hirugarren liburukian aurkeztutako 
datuei buruzko hausnarketa puntuak eskaintzen dituen txostena; inkesta horren 
bitartez, errolda berritzeko zehaztasun maila aztertu nahi zen, bai eta aldi berean 
erroldako galdera sortan eskuraturiko erantzunen kalitatea ere. 
 
 
1991ko BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ZENTSUA. Emaitza estatistikoen 
aurrerapena = CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1991. Avance de resultados 
estadísticos  

  Arg.: 1992 
 

  Agortua 

Zentsuen datuak ustiatzean eskuraturiko taula nagusiak aurkezten dira, 27.000 famili 
etxebizitzak eta establezimendu kolektibo guztiek osaturiko lagin batean oinarrituz, 
betiere emaitzak erabiltzailearen esku egon daitezen, eperik laburrenean. 

 
1991ekoBIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ZENTSUA. Biztanleria eta 
etxebizitza. Behin-behineko emaitzak = CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
1991. Población y vivienda: resultados provisionales  

  Arg.: 1991 
 

  Agortua 
 
Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko emaitzen laburpen bat da lurralde eremu guztiei 
begira, zentzu ataleko maila ere kontuan hartuz. 
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BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ZENTSUA. 1991 = CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA 1991  

  6 liburuki. 
 
1. liburukia: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura 
2. liburukia: Población activa = Biztanleria aktiboa 
3. liburukia: Educación y euskara = Hezkuntza eta euskara 
4. liburukia: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenduak 
5. liburukia: Familias y fecundidad = Familiak eta ugalkortasuna 
6. liburukia: Vivienda = Etxebizitzak 
Arg.: 1993-1996 
 
6. tarifa (Lan osoa) 
 
Bilduma honetan 1991eko zentsuaren datuak ustiatzearen ondorioz eskuraturiko 
emaitzen bilduma handia jasotzen da. Emaitzok gaika sailkaturik daude eta, beraz, gai 
bakoitza jorratzeko liburuki bat dago. Informazioak autonomia erkidegoari, lurralde 
historikoei eta udalerriei egiten die men. 
 
 
AUZOTIK ERKIDEGORA. 1991ko biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak = DEL 
BARRIO A LA COMUNIDAD. Censo de población y viviendas 1991  

  Argitalpen elektronikoa. CD-rom bat (Arg.: spa/baq) 
Arg.: 1997 
 

  Agortua 
 
1991eko zentsua ustiatzeko lanetik eskuraturiko aldagai nagusien informazioa udalerri 
mailan (>10.000 biztanle). Informazioa ikusi ahal izateko, PC-Axis programa berezia 
eduki behar da; programa hori argitalpenean sartzen da, bai eta berori erabiltzeko 
tutorial bat ere. 
 
 
1991eko DEMOGRAFIAKO ETA BALIDAZIOKO INKESTA = ENCUESTA 
DEMOGRÁFICA Y DE VALIDACIÓN 1991  

  2 liburuki  
 
1. liburukia: Familia, nupcialidad, fecundidad = Familia, ezkonkortasuna 
2. liburukia: Validación del censo = Zentsuko balidazioa 
Arg.: 1993-95 
 
4. tarifa (Lan osoa) 
 
Erroldako galdera sortari emandako erantzunen kalitatea aztertu eta egiaztatzen duen 
inkesta eta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren ezaugarri sozio-demografikoei 
buruzko informazioa eskuratzeko bide ematen duena. 
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EUSKAL AEko ZENTSU-SEKZIOEN TIPOLOGIEI BURUZKO AZTERKETA. = 
ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS SECCIONES CENSALES DE LA CA de 
EUSKADI. 1991eko Zentsua = Censo de 1991  

  2 liburuki. 
Arg.: 1996 
 
3. tarifa 
 
Lan honen helburu nagusiak ondorengoak dira: batetik, gure erkidegoaren errolda 
atalak sailkatzea eta multzokatzea errolda atalen arteko antzekotasuna bilatzen duten 
ezaugarri komunen arabera, nahiz eta geografikoki hurbil egon ez; eta, bestetik, 
informazioa modu grafikoan eskaintzea, planimetrian. 
 
 
1996ko BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ESTATISTIKA. Biztanleria eta 
etxebizita. Behin behineko emaitzak = ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDAS 1996. Población y vivienda. Resultados provisionales  

  Arg:. 1997 
 
3. tarifa 
 
Estatistikaren ustiapen lanaren emaitzen aurrerapena, betiere lehenago ere 
biztanleriaren eta etxebizitzen erroldekin egindako lanen ildotik. Erreferentzi eremua 
errolda atalaren mailara iristen da eta horrek egiaztatzen du biztanleriaren gaineko 
edozein azterlan egiteko baliagarria dela. 
 
 
1996ko BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ESTATISTIKAREN EMAITZA 
NAGUSIAK = PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN 
Y VIVIENDAS 1996  

Arg.: 1999 
 
3. tarifa 
 

  Formato elektronikoa eskuragarri (PDF) 
 
EUSTATek ustatistikaren ustiapen lanetik ateratako emaitzen aukeraketa bat 
eskaintzen duen liburukia, zentsu ezaugarriak dituena eta 1981ean hasitako serieari 
jarraipena ematen diona.  
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1996ko BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ESTATISTIKA (Arg. elektronikoa) 
= ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 1996  

  Argitalpen elektronikoa: 12 disk. (6 gaztelaniaz eta 6 euskaraz) 
 
Liburukien izenburuak. 
1. liburukia: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura 
2. liburukia: Población activa = Biztanleria aktiboa 
3. liburukia: Educación y euskera = Hezkuntza eta euskara 
4. liburukia: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenduak 
5. liburukia: Familias y fecundidad = Famili eta ugalkortasuna 
6. liburukia: Vivienda = Etxebizitza 
Arg.: 1999 
 
5. tarifa (Lan osoa) 
 
EXCELen kaleraturiko argitalpen elektronikoa, hainbat liburukik osatzen dutena; 
bakoitza gai bati zuzenduta dago. Halaber, 1981, 1986 eta 1991ko aurreko zentsu eta 
erroldak direla-eta egindako argitalpenei jarraipena ematen dioten taula estatistikoak 
txertaturik daude argitalpen honetan. 
 
 
1996ko  Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistikako eraikinen datu-basea = 
ERAIKIN’96. Base de datos de edificios de la EPV 1996  

  Argitalpen elektronikoa: 2 CD-rom (1 gaztelaniaz eta 1 euskaraz) karpeta batean 
Arg.: 1999 
 
Prezioa: 661,84 euro 
 
Microsoft Access-en eraikinei buruz egindako datu basea; eraikintzat hartzen dira 
ataria duten etxebizitza multzoak edo establezimendu kolektiboak direla; horrela, datu 
base honetan eraikinaren, etxebizitzaren eta horietan bizi diren biztanleen ezaugarriei 
buruzko informazio estatistikoa azaltzen da. 
 
 
AUZOTIK ERKIDEGORA. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak eta erroldak 
1986, 1991 eta 1996 = DEL BARRIO A LA COMUNIDAD. Censos y Padrones de 
población y viviendas 1986, 1991 y 1996  

  Argitalpen elektronikoa: 2 CD-rom (1 gaztelaniaz eta 1 euskaraz) karpeta batean 
Arg.: 1999 
 
Prezioa: 135,01 euro 
 
1986ko errolda, 1991eko zentsua eta 1996ko Biztanleria eta Etxebizitzaren Estatistika 
ustiatzeko lanetik eskuraturiko aldagai nagusien informazioa udalerri mailan (>10.000 
biztanle). Informazioa ikusi ahal izateko, PC-Axis programa berezia eduki behar da; 
programa hori argitalpenean sartzen da, bai eta berori erabiltzeko tutorial bat ere. 
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DEMOGRAFIAKO INKESTA. Ezkonkortasuna. ugalkortasuna 1997 = ENCUESTA 
DEMOGRÁFICA. Nupcialidad, fecundidad 1997  

  Arg.: 2000 
 
3. tarifa 
 
Inkesta honen bitartez, ugalkortasun eta ezkonkortasunari buruzko informazio 
demografikoa eskuratzen da. Argitalpen honetan, tasa eta kopururik 
esanguratsuenekin batera, familien bilakaerari buruzko informazioa sartu da, 
ezkontzak eratzean eta familietan izandako eraldaketak seme-alabak gurasoen etxetik 
joatean. 

EUSKAL AEko ZENTSU-SEKZIOEN TIPOLOGIEI BURUZKO AZTERKETA. = 
ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS SECCIONES CENSALES DE LA CA DE 
EUSKADI  1996ko Errolda = Padrón 1996  

  Liburuki 1. (Arg.: 1999) 
 
3. tarifa 
 
Azterketa honen bigarren argitaraldiaren helburu eta xede nagusiak ondorengoak dira: 
batetik, gure erkidegoaren errolda atalak sailkatzea eta multzokatzea errolda atalen 
arteko antzekotasuna bilatzen duten ezaugarri komunen arabera, nahiz eta 
geografikoki hurbil egon ez; eta, bestetik, informazioa modu grafikoan eskaintzea, 
planimetrian. 
 
2001ekoBIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ZENTZUAK = CENSOS DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2001.  
Emaitzen aurrerapena = Avance de resultados  

  Liburuki 1 + CD-rom  (Arg.: 2003) 
3. tarifa 
 
Espazio eremuei lotutako biztanleen kopuruei buruzko emaitzarik esanguratsuenen 
berri ematen duen liburukia, gunerik banatuenetan arreta berezia jarriz: biztanle 
entitate eta zentsu ataletan, hain zuzen ere. 
Erantsitako bertsio elektronikoan emaitzak EXCELen ikus daitezke 
 
Behin-betiko emaitzak = Resultados definitivos  

  Lineako argitalpena: 2002-2005 
 
DEMOGRAFIAKO INKESTA. Ezkonkortasuna, ugalkortasuna 2002 = ENCUESTA 
DEMOGRÁFICA. Nupcialidad, fecundidad 2002  

  Arg.: 2003 
 
3. tarifa 
 
Inkesta honen bitartez, ugalkortasun eta ezkonkortasunari buruzko informazio 
demografikoa eskuratzen da. Argitalpen honetan, tasa eta kopururik 
esanguratsuenekin batera, familien bilakaerari buruzko informazioa sartu da, 
ezkontzak eratzean eta familietan izandako eraldaketak seme-alabak gurasoen etxetik 
joatean. 
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EUSKAL AEko ZENTSU-SEKZIOEN TIPOLOGIEI BURUZKO AZTERKETA  = 
ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS SECCIONES CENSALES DE LA CA DE 
EUSKADI. 2001eko Zentsua = Censo 2001  

  Liburuki 1 
Arg.: 2005 
 
3. tarifa 
 

  Argitalpen elektronikoa (PDF) 
 
Azterketa honen hirugarren argitaraldia; honen helburu eta xede nagusiak 
ondorengoak dira: batetik, gure erkidegoaren errolda atalak sailkatzea eta 
multzokatzea errolda atalen arteko antzekotasuna bilatzen duten ezaugarri komunen 
arabera, nahiz eta geografikoki hurbil egon ez; eta, bestetik, informazioa modu 
grafikoan eskaintzea, planimetrian. 
 
 
CENSOS HISTÓRICOS 1970/2001 = ZENTSU HISTORIKOAK 1970/2001 

  Lineako argitalpena, 2005 
 
Atal honek 1970etik 2001era bitartean zentsu eta erroldetatik ateratako informazioa 
ematen du EXCEL formatuan. Hemen hainbat liburukiri dagokion informazioa duten 
taulak ikus daitezke. Era berean, epe bakoitzerako informazio osagarria eskura 
daiteke. 
 
 
MNP. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN = BIZTANLERIAREN 
BEREZKO MUGIMENDUA 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1986-1995. 
 
3. tarifa 
 
Urtero-urtero ateratzen den estatistika; erregistro zibileko datuak erabiliz, mugaturiko 
eremu geografiko batean epe zehatz batean izandako mugimendua jasotzen du, 
betiere biztanleriari dagokionez. 
 
Jarraipena ondokoetan:   Estadística de Nacimientos … = … Jaiotzen estatistika 

 Estadística de Matrimonios … = … Ezkontzen estatistika 
 Estadística de Defunciones …. = … Heriotzen estatistika 

 
  Bost urtean behingoa 

1975/80-1990/95. 
  Zenbaki berezia: 1861/1983  

 
3. tarifa 
 
Bilduma izaera duen argitalpena, Euskal Autonomia Erkidegoan biztanleriak izandako 
berezko mugimenduen bilakaera jasotzen duena, betiere zehazturiko epe baten 
barruan. 
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ESTADÍSTICA DE LAS DEFUNCIONES DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL AEko 
HERIOTZEN ESTATISTIKA 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1996-2000. 
 
3. tarifa 
 

  WEB gunean gaurkoturiko informazioa  
 
Biztanleriaren berezko mugimendua jasotzen duen eragiketa estatistikoa, gertaera 
demografiko honen azterketan sakontzeko asmoz. Gai honi buruzko informazio 
estatistikoa hilero-hilero gaurkotzen da web gunearen bitartez. 
 
 
ESTADÍSTICA DE LOS MATRIMONIOS DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL AEko 
EZKONTZEN ESTATISTIKA 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1996-2000. 
 
3. tarifa 
 

  WEB gunean gaurkoturiko informazioa  
 
Biztanleriaren berezko mugimendua jasotzen duen eragiketa estatistikoa, gertaera 
demografiko honen azterketan sakontzeko asmoz. Gai honi buruzko informazio 
estatistikoa hilero-hilero gaurkotzen da web gunearen bitartez. 
 
 
ESTADÍSTICA DE LOS NACIMIENTOS DE LA CA de EUSKADI = EUSKAL AEko 
JAIOTZEN ESTATISTIKA 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1996-2000. 
 
3. tarifa 
 

  WEB gunean gaurkoturiko informazioa  
 
Biztanleriaren berezko mugimendua jasotzen duen eragiketa estatistikoa, gertaera 
demografiko honen azterketan sakontzeko asmoz. Gai honi buruzko informazio 
estatistikoa hilero-hilero gaurkotzen da web gunearen bitartez. 
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ESTADÍSTICA DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS = MIGRAZIO-
MUGIMENDUEN ESTATISTIKA 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1988-2000. 
 
3. tarifa 
 

  WEB gunean gaurkoturiko informazioa  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan izandako egoitza aldaketen gaineko datu 
zehatzak jasotzen ditu, eta hainbat kasutan udalerrion barruan izandako aldaketen 
berri ere ematen du. 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL = UDAL BIZTANLERIAREN 
EGUNERATZEA 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1991-1995. 
 
3. tarifa 
 

  WEB gunean gaurkoturiko informazioa  
 

Argitalpen honek urtero-urtero Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien zuzenbidezko 
biztanleriaren gainean gaurkoturiko datuak jakitera ematen ditu errolden arteko epean; 
horrela bada, erreferentzi epea urte bakoitzeko abenduaren 31a izaten da   

. 
EUSKERA 81-91 = EUSKARA 81-91 

  Arg.: 1994 
 

  Agortua 
 
Honako hau euskarak azken urteotan izandako egoera eta bilakaerara hurreratzeko 
azterlana da. 1981 eta 1991eko Biztanle Zentsuetako galdera sortetan eta 1986ko 
Erroldan jasotako informazioan oinarritzen da. 
 
 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2000 = 2000ko BIZTANLERI PROIEKZIOAK 

  Arg.: 1995 
 
3. tarifa 
 
Etorkizuneko biztanleriaren tamaina eta lurralde, sexu eta adinaren arabera banatzeko 
modua aurreikustea funtsezko elementua da planifikazio publiko nahiz pribatuak egin 
ahal izateko. 1991ko biztanle zentzuko datuetatik abiatzen da eta 10 urteko denbora 
ikuspuntua jorratzen du. 
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2010 = 2010eko BIZTANLERI PROIEKZIOAK 

  Arg.: 2000 
 
3. tarifa 
 
Biztanleriaren proiekzioen gainean egindako bigarren lana, denbora ikusmuga 15 
urtekoa da eta 2010. urtera arteko informazio zehatza ematen du biztanleriaren, 
heriotza tasen, ugalkortasunaren eta migrazioen inguruan. Azterlanaren oinarria 
1996ko Biztanle eta Etxebizitzen Estatistika izan da. 
 
 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2015 = 2015eko BIZTANLERI PROIEKZIOAK 

  Lineako argitalpena, 2005 
 
Biztanleriaren proiekzioaren emaitzen diren taula estatistikoak, 2001eko azken biztanle 
zentsuaren datuen arabera egindakoa. 
 
 
ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS 2050 = ESZENA DEMOGRAFIKOAK 2050 

  Arg.: 2002 
 
3. tarifa 
 

  Web gunean eskuragarri 
 
Biztanleriaren perspektiben inguruko azterlana, orain arte erabilitakoa baino askoz 
zabalagoa den denbora ikusmuga duena, 55 urtera arteko epera ere iristen delako. 
Hainbat eszenatoki erabiltzen dira, gerta litezkeen hainbat hipotesi demografiko 
uztartuz, betiere ohiko gertakizun demografikoak kontuan harturik, hala nola 
ugalkortasuna, heriotza tasak edo migrazioak. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 93. El uso social del tiempo = 
DENBORA-AURREKONTUEN INKESTA 93 : Denboraren erabilera soziala 

  Arg.: 1994 
 
3. tarifa 
 
Euskal Autonomia Erkidego mailan egindako inkesta, erreferentzi biztanleek denbora 
zertan ematen duten zehatz-mehatz aztertzeko, betiere orduak eta minutuak zenbatuz. 
Laburbilduz, honako argitalpen honen bidez, Euskadiko biztanleen eguneroko 
bizimoduari buruzko panoramika zehatza emateko asmoa dago. 
 
Inkesta hau oinarri hartuz eta hainbat egileren lankidetzari esker, ondorengo lan hauek 
eman dira argitara: 
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ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. Determinantes sociales de la 
vida cotidiana / Victorino García de la Red.- (EPT93; 1) 

  Arg.: 1996 
 
2. tarifa 
 
Azterlan honen helburua zera da: batetik, eguneroko denboraren banaketa eta 
antolamenduaren arabera dauden lanaldiak identifikatzea, eta, bestetik, asmatzea 
zergatik duten eremu geografiko desberdinetan bizi diren pertsona talde handiek 
antzeko jardueren sekuentzia. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. El uso del tiempo en 
actividades de participación social / Jesús Arpal eta Iñaki Domínguez.- (EPT93; 2) 

  Arg.: 1996 
 
2. tarifa 
 
Gizarte partaidetzako jardueretan denbora erabiltzeko moduaren inguruko azterketa; 
argitalpen honek bi helburu ditu: gizarte, politika, erlijio edo kultur partaidetzako 
jardueretan aldagai sozio-demografikoen eragina zein den aztertzea eta partaidetza 
horren molde eta ezaugarrien nondik norakoak ikertzea. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. Análisis de las diferencias 
entre géneros en el uso del tiempo / Roger Soler Villalta eta Miren Huidobro Lorenzo 
.- (EPT93; 3) 

  Arg.: 1996 
 
2. tarifa 
 
Ikerlan honek pertsonen bizitza erritmoen azterketa sakona egiten du gizonezkoak edo 
emakumezkoak diren neurrian. Argitalpenaren helburua, beraz, bi sexuen artean 
dagoen parekatze maila zein den jakitea da, betiere hainbat jarduera kontuan hartuta, 
bereziki familiaren barruan etxeko zereginen antolaketa eta banaketa. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. La ocupación como factor 
diferenciador del uso del tiempo en la CAPV / Amaia Alonso Bikuña, Fátima Gómez 
Sota eta Esther Raya Díez.- (EPT93; 4) 

  Arg.: 1996 
 
2. tarifa 
 
EAEko biztanleria langabeak, landunak eta ez-aktiboak egunero bizimoduan denbora 
erabiltzeko moduari buruzko azterlan deskriptiboa. Laburbilduz, “okupazioaren” 
aldagaiak kolektibo zehatz baten denbora erabileran duen faktore bereizgarria azaldu 
nahi da. 
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ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. Análisis de tipologías de 
jornadas laborales / Josune Iraola, Yolanda Pérez eta Anjeles Iztueta 
.- (EPT93; 5) 

  Arg.: 1997 
2. tarifa 
 
Faktore azterlanak emandako tekniken bitartez, jakin dezakegu zeintzuk diren gaur 
egungo lanaldiak eta nola sailkatu gizabanakoak horien arabera. Horren ostean, 
taldeen kopurua eta osaera zenbatu ahal izango dugu. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 98 = DENBORA-AURREKONTUEN 
INKESTA 98 

  Arg.: 1999 
3. tarifa 
 
Erreferentzi biztanleriaren kasuan denbora banatzeko moduari buruzko azterketa 
zehatza eskaintzeko asmoz, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan egindako 
inkestaren bigarren argitaraldia, orduak eta minutuak zenbatuz. Laburbilduz, Euskadiko 
biztanleen eguneroko bizimoduaren panoramika zehatza eskaini nahi du. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 03 = DENBORA-AURREKONTUEN 
INKESTA 03 

  Arg.: 2003 
3. tarifa 
 

  Web gunean eskuragarri 
 
Erreferentzi biztanleriaren kasuan denbora banatzeko moduari buruzko azterketa 
zehatza eskaintzeko asmoz, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan egindako 
inkestaren hirugarren argitaraldia, orduak eta minutuak zenbatuz. Laburbilduz, 
Euskadiko biztanleen eguneroko bizimoduaren panoramika zehatza eskaini nahi du. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 03: MONOGRAFICOS = DENBORA-
AURREKONTUEN INKESTA 03: MONOGRAFIKOAK 

  Arg.: 2006 
3. tarifa 
 

  Lineako argitalpena 
 

  Formato elektronikoa eskuragarri (PDF 1,52 MB) 
 
Testu honetan bost artikulu daude eta euskal biztanleriak denbora nola banatzen duen 
aztertzen da artikulu horietan; eguneroko bizitzako jarduera-alor desberdinetan nola 
batzen duen denbora, hain zuzen ere. Azterketaren oinarrian EUSTATek 2003an 
egindako Denbora Aurrekontuen Inkestako (DAI) informazio estatistikoa dago. 
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ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 1989 = 1989ko BIZI KONDIZIOEN 
INKESTA 

  3 liburuki 
 
1. eta 2. liburukiak:  Indicadores generales = Adierazle orokorrak 
3. liburukia:      Indicadores sintéticos = Adierazle sintetikoak 
Arg.: 1990-1991 
 
4. tarifa (Lan osoa) 
 
Inkesta honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak bizi diren famili 
bizitzaren, banakako bizitzaren eta ingurunekoaren baldintzei buruzko informazio 
zehatza eman nahi zaie arduradun politikoei, gizarte eta ekonomi eragileei, ikerlari 
pribatuei eta, oro har, herritar guztiei. Besteak beste ondorengo alderdiak aztertzen 
dira: osasun baldintzak, prestakuntza maila, lana, aisialdia, gizarte harremanak, 
ingurumen fisiko eta sozialaren egoera, pertsonen egoitza eremua, familiarteko 
harremanak, familiaren baliabide ekonomikoak, etxebizitzen ekipamenduak eta abar. 
 
 
 
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 1994. Principales resultados = BIZI 
KONDIZIOEN INKESTA 1994. Emaitza nagusiak 

  Arg.: 1996 
 
3. tarifa 
 
Bost urtean behingo inkesta honen bigarren argitaraldia, Euskal Autonomia Erkidegoan 
bizi diren pertsonen baldintzak aztertzeko egindakoa. 
 
 
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 1999. Principales resultados = BIZI 
KONDIZIOEN INKESTA 1999. Emaitza nagusiak 

  Arg.: 2000 
 
3. tarifa 
 

  1989, 1994 eta 1999ko urteko edizioak  web gunean eskuragarri 
 
Inkestaren hirugarren argitaraldia, eguneroko bizimoduaren baldintzak atzera begira 
aztertzeko aukera eskaintzen duena. 
 
 
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004. = BIZI KONDIZIOEN INKESTA 2004.  

  Arg.: 2006 
 
3. tarifa 
 
Inkestaren laugarren aldia, Euskal AEko bizi-kalitatearen adierazle nagusien gaineko 
informazioa ematen du. Bizi kalitatearen kontzeptuaren oinarria giza ongizatea 
dimentsio anitzekotzat jotzean datza; horregatik, lan honetan gai-arloka ematen dira 
adierazle sintetikoak. 
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ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004. MONOGRÁFICOS. = BIZI 
KONDIZIOEN INKESTA 2004. MONOGRAFIKOAK. 

  Arg.: 2008 
 
3.Tarifa 
 

  Lineako argitalpena 
 
 
Argitalpenak sei artikulu jasotzen ditu; gizarte errealitatearen ikasketan bizi kalitatearen 
bitartez sakontzen da, eta mamitu egiten da, unibertsitate munduaren ikuspegi pean, 
zenbait atalen  garapenean: Familia eta gizarte-harremanak, inguru fisiko eta soziala, 
aisia eta denbora librea, osasuna eta baliabide sanitarioak eta hezkuntza, enplegua eta 
lan baldintzak. 
 
 
FICHERO DE MICRODATOS DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004 
– FAMILIAS. = 2004KO FAMILIEN BIZI-BALDINTZEN INKESTARI BURUZKO 
MIKRODATUEN FITXATEGIA  
 

  PDF formatuko dokumentua 
 
Tarifa: Fitxategiak saltzeko indarrean dagoen prezio ordenaren arabera 
 

  Familien fitxategiko deskribapenera joateko esteka  
 

  Eskaera eredura joateko esteka  
 
 
Zabalkunderako produktu honetan 2004ko aldian egindako familien Bizi-baldintzen 
Inkestaren aldagai nagusiak bildu dira. Formatu hau fitxategien tratamenduan trebatu 
diren erabiltzaileei zuzenduta dago, eta egungo zabalkunde estandarrak ez duen balio 
gehigarria eskaintzen du, ustiapen eta datu-analisi ezberdinak egiteko aukera ematen 
baitu, eragiketa estatistiko honen tauletan, argitalpenetan eta txostenetan agertzen 
direnen aldean. 
 
Mikrodatuen fitxategia testu formatuan eta lerro justifikatuetan antolatuta dago. 
Deskribapen zehatza eskaintzen du, bai aldagaien eta azken horien sailkapenen 
inguruan, bai fitxategia gauzatzeko unean erabili diren kalitate- eta isilpekotasun-
irizpideen inguruan. 
 
Fitxategi hau lortu nahi duten erabiltzaileek eskaera bat bidali beharko dute Eustateko 
web orriaren bitartez, postaz edo posta elektronikoaren bidez, eta erantsita datorren 
estekan agertzen den ereduari jarraitu beharko diote. Bertan, aipatutako fitxategia zein 
helburutarako erabili nahi den zehaztu beharko da. 
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FICHERO DE MICRODATOS DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004 
– INDIVIDUOS. = 2004KO BANAKOEN BIZI-BALDINTZEN INKESTARI BURUZKO 
MIKRODATUEN FITXATEGIA  
 

  PDF formatuko dokumentua 
 
Tarifa: Fitxategiak saltzeko indarrean dagoen prezio ordenaren arabera 
 

  Banakoen fitxategiko deskribapenera joateko esteka 
 

  Eskaera eredura joateko esteka   
 
Zabalkunderako produktu honetan 2004ko aldian egindako banakoen Bizi-baldintzen 
Inkestaren aldagai nagusiak bildu dira. Formatu hau fitxategien tratamenduan trebatu 
diren erabiltzaileei zuzenduta dago, eta egungo zabalkunde estandarrak ez duen balio 
gehigarria dauka, ustiapen eta datu-analisi ezberdinak egiteko aukera ematen baitu, 
eragiketa estatistiko honen tauletan, argitalpenetan eta txostenetan agertzen direnen 
aldean. 
 
Mikrodatuen fitxategia testu formatuan eta lerro justifikatuetan antolatuta dago. 
Deskribapen zehatza eskaintzen du, bai aldagaien eta azken horien sailkapenen 
inguruan, bai fitxategia gauzatzeko unean erabili diren kalitate- eta isilpekotasun-
irizpideen inguruan. 
 
Fitxategi hau lortu nahi duten erabiltzaileek eskaera bat bidali beharko dute Eustateko 
web orriaren bitartez, postaz edo posta elektronikoaren bidez, eta erantsita datorren 
estekan agertzen den ereduari jarraitu beharko diote. Bertan, aipatutako fitxategia zein 
helburutarako erabili nahi den zehaztu beharko da. 
 
 
ENCUESTA DE POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA) = 
BIZTANLERIAREN INKESTA JARDUAREN ARABERA (BJA) 
. Hilabetekaria 

  Erreferentzi epea: 1987-1990. 
 
. Hiruhilabetekaria 

  Erreferentzi epea: 1987-1993. 
 
. Zenb. berezia: aldizkako serieak, 1985-1990.- (Arg.: 1991) 
 

  Agortuak 
 

  WEB gunean hiru hilik behin gaurkoturiko informazioa. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria sailkatzeko erabilitako kolektibo nagusien 
neurri eta ezaugarrien gaineko informazioa ematen duen jarraikako inkesta, betiere 
jarduera ekonomikoetan parte hartzeko moduari eta biztanleen egoera aldaketei 
dagokienez.  
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS 1 = ADIERAZLE DEMOGRAFIKOAK 1 

  Arg.: 1991 
 
3. tarifa 
 
Argitalpenak hainbat iturri estatistikotatik datorren informazioa laburbiltzen du, 
zehatzago biztanleriaren berezko mugimendua, biztanleen zentsuak, biztanleen udal 
erroldak eta migrazio mugimenduen estatistika. 
 
 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 2 = ADIERAZLE DEMOGRAFIKOAK 2 

  Arg.: 1994 
 
3. tarifa 
 
Hainbat iturri estatistiko demografikotatik datorren informazioa laburbiltzen duten 
argitalpenen sortaren jarraipena. Helburua zera da: biztanleria aztertzeko tarteko fase 
bat eratzea eta proiekzio demografikoak egitea. 
 
 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 3. Resultados comarcales 80-90 = DEMOGRAFI 
ADIERAZLEAK 3. Eskualdeetako emaitzak 80-90 

  Arg.: 1997 
 
3. tarifa 
 
Aurreko argitalpenaren ildoari jarraituz, oraingoan eskualdeko eremura jaitsi gara 
gertaera demografikoak aztertzeko, hala nola heriotza tasa, ezkontzak eta 
ugalkortasuna. 
 
 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 1995-1996 = DEMOGRAFI ADIERAZLEAK 1995-
1996 

  Arg.: 1999 
 
3. tarifa 
 
Lan honek hainbat adierazle demografikoren berri ematen du, biztanleriaren gaineko 
azterlana errazteko; gainera, proiekzio demografikoak egiteko oinarri sendo eta 
garrantzitsua eskaintzen du. 
 
 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS = DEMOGRAFI ADIERAZLEAK  

  Erreferentzi epea: 1975- … 
 

  Lineako argitalpena 
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SERIES DEMOGRÁFICAS HOMOGÉNEAS 1970-1986 = SERIE DEMOGRAFIKO 
HOMOGENEOAK 1970-1986. 

  Arg.: 1990 
 
3. tarifa 
Argitalpen honen bidez, helburu bikoitza erdietsi nahi dugu: batetik, 1970eko Biztanle 
eta Etxebizitzen Zentsuaren eta 1975eko Biztanleen Udal Erroldaren datu 
argitaragabeak kaleratzea, eta, bestetik, horien osteko zentsu eragiketen emaitza 
erantsien bidez serie homogeneoen berri ematea.  
 
 
CENSO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2000 = 2000ko ERAIKINEN ETA LOKALEN 
ZENTSUA.  

  Lineako argitalpena, 2000 
 
Eraikinen kopuruari buruzko informazio estatistikoa: eraikinen egoera, helburua, 
inguruneko ekipamendua, solairu kopurua, gela kopurua; hori guztiori udalerri eremuan 
azterturik. 
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