Familia-gastuaren Estatistika: Familia-aurrekontuak
Etxebizitzaren eta aldizkako ordainagiri eta kuoten
ordainketen ezaugarriak

3

A. Identifikazioa
1. Atala identifikatzeko datuak
Probintzia

DIGITALIZAZIO-ETIKETA

Atalaren ordena zenbakia
Udalerria

Barrutia/atala
Bi asteaz behingo taldea

2. Etxebizitzari eta etxekoei buruzko datuak
Etxebizitzaren kodea
Etxebizitzaren ordena zk.

3. Informatzaileari buruzko datuak
Galdesorta honetan informatzaileak duen izena
eta ordena zenbakia

Etxekoen ordena zk.
Benetako lankidetzaren gakoa
Lankidetza teorikoaren gakoa

4. Beste datu batzuk
Galdesorta hau noiz hasi da betetzen (eguna eta hilabetea)

Izaera, ezaugarriak eta helburua
“Familia-gastuaren estatistika: familia-aurrekontuak” Estatatistika Institutu Nazionalaren (INE) lankidetzan egiten da eta
Euskal Autonomia Erkidegoko familien gastuaren segimendurako eta azterketarako informazioa lortzea du helburu
nagusi.

Estatistika-eragiketaren araubide juridikoa
Estatistika-eragiketa hori 172503 kodearekin arautzen du azaroaren 13ko 3/2014 legeak, 2014-2017 Euskal Estatistika
Planarenak, gaur egun indarrean, bigarren azken xedapenaren arabera.
Estatistika-sekretua
Emandako datu guztiak babestu egingo dira, Euskal AutoEZmia Erkidegoko Estatistika Legearen 19. artikulutik
23.era arautzen den estatistika-sekretupean.

Datuak eskaintzeko betebeharra
Euskal AutoEZmia Erkidegoko Estatistika Legearen 9. artikulutik 16.era bitartekoen arabera, eta aipatutako Euskal
Estatistika Planaren arabera, eskatzen zaizun estatistika-informazioa ematera behartuta zaude.
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Galdesorta hau betetzeko jarraibideak
* Galdesorta honi buruzko elkarrizketa hasi baino lehen azaldu hurrengo puntuak informatzaileari:
– Bere etxebizitza nagusiaren eta etxekoek dituzten beste etxebizitza batzuen ezaugarriei buruzko galdera batzuk
egingo zaizkio.
– Aldizkako ordainagiri edo kuoten bidez ordaindutako ondasun eta zerbitzuei dagokienez etxeko kide guztiek
ordaindu duten azken aldizkako ordainagiri edo kuoten zenbatekoa zein izan den galdetuko zaio.
– Egindako ordainketen ordainagiriak eskura izanez gero oso garrantzitsua da elkarrizketan zehar erakutsi ditzan,
horietan ageri den informazioa jaso ahal izateko.

* Galdesorta hau betetzerakoan hartu hurrengo jarraibideak kontuan:
• C-E-F-G-H atalak. Etxebizitza nagusiaren, etxekoek dituzten beste etxebizitza batzuen, etxebizitzekin lotuta ez
dauden garaje eta trastelekuen, irakaskuntzaren eta ordaindutako beste gastu batzuen ziozko ordainagiriak.

– Kopurua izeneko zutabean, soilik C, E eta F ataletan, ordaindutako zenbateko fisikoa jarri behar duzu baina soilik
"kontzeptua" izeneko zutabean neurri-unitate bat duten ondasunen kasuan; zenbatekoa izeneko zutabean
eurotan eskura ordaindu den zenbatekoa jarri behar duzu; ordainagiriaren hilabete kp. izeneko zutabean
dagokion aldia jarri behar duzu; azken 12 hilabeteetan ordainagiria ordaindu duen aldi kp. izeneko zutabean
kontzeptu horregatik zenbat ordainagiri ordaindu diren jarri behar duzu; eta hilabetea/urtea izeneko zutabean,
azkenik, ordainketaren data jarri behar duzu.
– Kontzeptu beragatik azken ordainagiri bat baiEZ gehiago ordaindu bada (adibidez, telefoEZ mugikor
ezberdinetatik) eta ordaindutako zenbatekoak gehitu badaitezke, jarri guztirako zenbatekoa. Ordaindutako
zenbatekoak gehitu ezin badira erabili itzazu hutsik dauden lerroak kode bereko datuak lerro ezberdinetan
idazteko.

• I. atala. Kontsumo ez-monetarioak. Atal honetan, gauzazko soldatatik eratorritako azken ordainagiriko ondasun
eta zerbitzuen kontsumoa jasotzeko taula bat ematen da.

Horretaz gain, ondokoak ere jasotzen dira:
– Merkatu-balioa izeneko zutabean, idatzi ezazu etxekoek produktua merkatuko prezioan erosiko bazuten zenbat
ordainduko zuten guztira.
– Ordaindutako zenbatekoa izeneko zutabean soilik idatzi behar duzu gauzazko soldata gisa jasotako ondasunen
eta zerbitzuen zenbatekoa. Prezio murriztuan eskuratu diren produktuen kasuan benetan ordaindu dutena idatzi
behar duzu eta doan jasotakoen kasuan idatzi zero.
– Informatzaileak lanaren ondorioz (gauzazko soldata) prezio murriztuarekin ondasun eta zerbitzurik erosi badu
eta horiei buruzko daturik ematen badu, C-E-F-G eta H ataletan, horietan jasotzen diren datuak ezabatu eta
I. atalean (Kontsumo ez-monetarioak) bakarrik idatzi.
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B. Etxebizitza nagusiaren ezaugarriak
1. Zein da etxebizitza nagusiaren edukitza-erregimena?
Ordainduta dagoen mailegu edo hipoteka bidezko jabetza

1

Ordaindu gabe dagoen mailegu edo hipoteka bidezko jabetza

2

Alokairua

3

Alokairu murriztua (errenta zaharra)

4

Erdi doako lagapena

5

Doako lagapena

6

2. Etxebizitza nagusiak hurrengo zerbitzuak edota instalazioak ditu?
Energia-iturria
1. Ur beroa
2. Berogailua

BAI

1

EZ

6

BAI

1

EZ

6

Energia-iturriak
Elektrizitatea
Gas naturala
Gas likidotua (propanoa, butanoa, etab.)
Beste erregai likido (gasolioa, fuel-olioa, etab.)
Erregai solidoak (ikatza, egurra, etab.)
Beste batzuk

1
2
3
4
5
6

3. Etxebizitza nagusiaren komunitate-gastuak ordaindu behar dira etxean?
BAI

1

EZ

6

galderan 3, 4 edo 5 kodea markatu bada
{ 1.1. galderan
1, 2 edo 6 kodea markatu bada

joan 5.era
joan 6.era

4. Komunitate-gastuen azken ordainagirian hurrengo kontzeptuetako batek banaka ezin dezakeen ordainketarik
dago?
BAI

1. Ur hotza

EZ

1

6

2. Ur beroa

1

6

3. Berogailua

1

6

4. Garajea

1

6

5. Beste batzuk

1

6

Elkarrizketatzailea: 1. galderan 1 edo 2 kodea markatu bada

joan 6.era

5. Alokairuaren azken ordainagirian edo erdi doako lagapenagatik ordaindutako zenbatekoan hurrengo
kontzepturen batek banaka ezin dezakeen ordainketarik dago?
BAI

EZ

1. Ur hotza

1

6

2. Ur beroa

1

6

3. Berogailua

1

6

4. Garajea

1

6

5. Komunitate-gastuak

1

6

6. Beste batzuk

1

6
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6. Zenbat gela ditu etxebizitzak? (logelak, egongelak, salak, etab.)
Gela bezala hartu behar dira: sotoak, ganbarak eta trastelekuak (baldin eta 4 m2 edo gehiago badituzte, etxebizitza barrutik
sarbidea badute eta bizitzeko badira); eta 4 m2 edo gehiagoko sukaldeak.
Ez dira gela bezala hartuko: 4 m2 baino gutxiagoko sukaldeak, bainugelak edo komunak, terrazak, pasilloak, atariak, jantzigelak,
despentsak eta soilik lanerako diren gelak.
Gela kp.

7. Noiz amaitu zen eraikina egiten? (eraikinean eraldaketa garrantzitsurik egin bada, horren data ere idatziko da)
Orain dela 25 urte baino gutxiago

1

Orain dela 25 urte edo gehiago

6

8. Zein da etxebizitzaren azalera erabilgarria?
Bizitzeko moduko azalera erabilgarria da etxebizitzaren kanpoko hormen barruan sartzen dena, baina denek erabiltzen dituzten
guneak kenduta
Azalera erabilgarria, metro koadrotan
Elkarrizketatzailea: 1. galderan 3 edo 4 kodea markatu bada

joan 10.era

9. Mota horretako etxebizitza bategatik hilean zein alokairu ordaindu beharko litzateke, komunitate-gastuak alde
batera utzita?
Zenbatetsitako hileko alokairu garbia

Elkarrizketatzaileak etxebizitza nagusiari buruz kontuan izan beharrekoak
10. Etxebizitzaren eraikin mota
Familia bakarreko etxebizitza askea

1

Binaka jarritako edo elkarri atxikitako familia bakarreko etxebizitza

2

Etxebizitza bat baino gehiagoko eraikina
10 baino gutxiagokoa

3

10 edo gehiagokoa

4

Beste xede batzuetarako eraikinean dagoen etxebizitza

5

Bizitoki finkoa (barraka, txabola, etab.)

6

11. Egoitza aldea
Luxuzko hirialdea

1

Goiko hirialdea

2

Erdiko hirialdea

3

Beheko hirialdea

4

Landa-industria aldea

5

Landa-arrantza aldea

6

Landa-nekazaritza aldea

7

12. Etxe mota
Txaleta edo etxe handia

1

Etxe ertaina

2

Etxe ekonomikoa

3

Bizitokia

4
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C. Etxebizitza nagusiaren zioz ordaindutako ordainagiriak
C, E, F, G eta H taulak betetzeko galdesortaren amaieran ageri diren kodeen deskripzioa kontsultatu behar duzu.

1. Etxebizitza nagusiari buruzko ondasun eta zerbitzu bakoitzaren azken ordainagiriaren deskripzio xehekatua.
Hauxe hartu behar da kontuan: komunitate-gastuen edo alokairuaren ordainagirian taulan ageri diren kontzepturen batek edo
batzuek banakatu ezin dituzten ordainketak badaude, idatzi ezazu komunitate-gastuen edo alokairuaren zenbateko osoa, bidezkoa
den eran.
Jarraian, ordainagirien bidez ordaintzen diren ondasun eta zerbitzu batzuk zehazten dira:

Kontzeptua

04110

Alokairua (ahal dela, kanpo
geldituko da garajearen
alokairua)

04123

Garajearen alokairua

04411

Ur-hornidura (m3)

04413

Ur, zabor eta saneamendu
banakatu ezin diren gastuak

Ordainagiririk
ordaindu du?

Kopurua

Zenbatekoa
eurotan

Azken 12
hilabeteetan
Ordainagiriaren ordainagiria
hilabete kp. ordaindu duen Hilbetea/urtea
aldi kp.

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1

04421

04431

Zaborrak biltzeko zerbitzua

Saneamendu-zerbitzua

EZ 6
BAI 1
EZ 6

Komunitate-gastuak

04443

Segurtasun-zerbitzuak

04511

Elektrizitatea (Kwh.)

04513

Banakatu ezin diren
elektrizitatea eta hiri gasa
edo gas naturala

04521

04523

04531

Hiri-gasa eta gas naturala
(m3)
Gas likidotua (Kg.)

Erregai likidoak (litroak)

EZ 6

12521

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

04600

,

BAI 1

EZ 6
04441

,

Etxebizitza, ur, elektrizitate,
gas eta beste erregai batzu
banakatu ezin diren gastuak

BAI 1

Etxebizitzari lotutako
aseguruak

BAI 1

EZ 6

EZ 6

,
,
,
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D. Etxekoek azken hamabi hilabeteetan izan dituzten etxebizitza nagusia ez den
beste etxebizitzei buruzko datuak
Oharra: Honako hauek ez dira familiaren etxebizitzatzat joko:
- 3 hilabete baino gutxiagorako alokatzen direnak, baldin eta opor-arrazoiengatik alokatzen badira (alokairuok 11. taldean
jasotzen dira, hiru hileko aldiarekin).
- familiak alokatzen dituenak, baldin eta (familiaren etxe nagusiaz bestelako beste etxe bat) alokatzeko arrazoia familiako kideren
baten ikasketak badira (alokairu hori H atalean jasotzen da).

1. Azken 12 hilabeteetan etxekoek etxebizitza nagusiaz gain beste etxebizitza bat edo batzuk izan ditu?
BAI
EZ

1

Etxebizitza kop.

6

bete ezazu F atala

joan 2.era. "Etxekoek dituzten beste etxebizitzen ezaugarriak"

2. Etxekoek etxebizitza nagusiaz gain azken hamabi hilabeteetan izan dituzten beste etxebizitzen ezaugarriak
Etxebizitzaren ordena zk.

1

1.Kokalekua
2.Etxebizitzaren edukitza-erregimena:
Ordainduta dagoen mailegu edo hipoteka bidezko jabetza

Azken 12 hilabeteetan etxekoek etxebizitza horiek
zenbat denboratan zehar izan dituzte:

1

Ordaindu gabe dagoen mailegu edo hipoteka bidezko jabetza

2

Alokairua

3

Alokairu murriztua (antzinako errenta)

4

Erdi doako lagapena

5

Doako lagapena

6

hilabeteak

egunak

Etxekoek hiru hilabete baino denbora gutxiagoan izan
badute etxebizitza alokairuan edo erdi doako lagapenean
(3, 4 edo 5 kodeak) ez bete etxebizitza honi dagokionez
taula honetako gainerako galderak. Joan E atalera eta
bete soilik "alokairuaren" kodeari buruzko datuak.

Energia-iturria
3. Etxebizitzak hurrengo zerbitzuak edota instalazioak ditu?

1. Ur beroa
2. Berogailua

4. Etxekoek komunitate-gastuak ordaindu behar dituzte
etxebizitza horregatik?

BAI

1

EZ

6

BAI

1

EZ

6

BAI

1

EZ

6

2. galderan 3, 4 edo 5 kodeak markatu badira
joan
6.era
2. galderan 1, 2 edo 6 kodeak markatu badira
joan
7.era

BAI

EZ

5. Komunitate-gastuen azken ordainagirian hurrengo
kontzepturen batek banaka ezin dezakeen ordainketaren bat
ageri da?

1. Ur hotza

1

6

2. Ur beroa

1

6

Elkarrizketatzailea:2. galderan 1 edo 2 kodea markatu
bada
joan 7.era

3. Berogailua

1

6

4. Garajea

1

6

5. Beste batzuk

1

6

BAI
6. Alokairuaren azken ordainagirian edo erdi doako
lagapenagatik ordaindutako zenbatekoan hurrengo
kontzepturen batek banaka ezin dezakeen ordainketarik dago?
Elkarrizketatzailea: 2. galderan 3 edo 4 kodea markatu
bada
joan hurrengo etxebizitzara,
halakorik badago, edo E
atalera
7. Mota horretako etxebizitza bategatik etxekoek hilean zenbateko
alokairua ordaindu beharko lukete, komunitate-gastuak kenduta?

EZ

1. Ur hotza

1

6

2. Ur beroa

1

6

3. Berogailua

1

6

4. Garajea

1

6

5. Komunitate-gastuak

1

6

6. Beste batzuk

1

6

Zenbatetsitako hileko alokairu garbia
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D. Etxekoek azken hamabi hilabeteetan izan dituzten etxebizitza nagusia ez den
beste etxebizitzei buruzko datuak (jarraipena)

Energia-iturriak

Elektrizitatea
Gas naturala

Gas likidotua (propanoa, butanoa, etab.)
Beste erregai likido batzuk (gasolioa, fuel-olioa, etab.)
Erregai solidoak (ikatza, egurra, etab.)
Beste batzuk

1
2

2

3

Azken 12 hilabeteetan etxekoek etxebizitza horiek
zenbat denboratan zehar izan dituzte:

1

hilabeteak

2

Azken 12 hilabeteetan etxekoek etxebizitza horiek
zenbat denboratan zehar izan dituzte:

1

egunak

hilabeteak

2

3
5
6

Etxekoek hiru hilabete baino denbora gutxiagoan izan
badute etxebizitza alokairuan edo erdi doako
lagapenean (3, 4 edo 5 kodeak) ez bete etxebizitza honi
dagokionez taula honetako gainerako galderak. Joan E
atalera eta bete soilik "alokairuaren" kodeari buruzko
datuak.

4
5
6

Energia-iturria

1. Ur beroa
2. Berogailua

EZ

egunak

3
Etxekoek hiru hilabete baino denbora gutxiagoan izan
badute etxebizitza alokairuan edo erdi doako
lagapenean (3, 4 edo 5 kodeak) ez bete etxebizitza honi
dagokionez taula honetako gainerako galderak. Joan E
atalera eta bete soilik "alokairuaren" kodeari buruzko
datuak.

4

BAI

3
4
5
6

Energia-iturria

1. Ur beroa

BAI

1

EZ

6

BAI

1

EZ

6

2. Berogailua

1
6

BAI
2. galderan 3, 4 edo 5 kodeak markatu badira
joan
6.era
2. galderan 1, 2 edo 3 kodeak markatu badira
joan
7.era

BAI

EZ

BAI

1

EZ

6

BAI

1

EZ

6

1
6

2. galderan 3, 4 edo 5 kodeak markatu badira
joan
6.era
2. galderan 1, 2 edo 3 kodeak markatu badira
joan
7.era

BAI

EZ
1

6

2. Ur beroa

1

6

2. Ur beroa

1

6

3. Berogailua

1

6

3. Berogailua

1

6

4. Garajea

1

6

4. Garajea

1

6

5. Beste batzuk

1

6

5. Beste batzuk

1

6

BAI

1. Ur hotza

EZ

1. Ur hotza

1

BAI

EZ

6

EZ

1. Ur hotza

1

6

1. Ur hotza

1

6

2. Ur beroa

1

6

2. Ur beroa

1

6

3. Berogailua

1

6

3. Berogailua

1

6

4. Garajea

1

6

4. Garajea

1

6

5. Komunitate-gastuak

1

6

5. Komunitate-gastuak

1

6

6. Beste batzuk

1

6

6. Beste batzuk

1

6

Zenbatetsitako hileko alokairu garbia

Zenbatetsitako hileko alokairu garbia
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E. Etxekoek etxebizitza nagusia ez den beste etxebizitza batzuen zioz ordaindu
dituzten ordainagiriak
1. Etxekoek etxebizitza nagusia ez den beste etxebizitza bati edo batzuei buruzko ondasun eta zerbitzu bakoitzaren
gainean duten azken ordainagiriaren deskripzio xehekatua.
Hauxe hartu behar da kontuan: komunitate-gastuen edo alokairuaren ordainagirian taulan ageri diren kontzepturen batek edo
batzuek banakatu ezin dituzten ordainketak badaude, idatzi ezazu komunitate-gastuen edo alokairuaren zenbateko osoa,
bidezkoa den eran.
Jarraian, ordainagirien bidez ordaintzen diren ondasun eta zerbitzu batzuk zehazten dira:
Etxebizitzaren ordena zk.

Kontzeptua

1

Ordainagiririk
ordaindu du?

Alokairua (3 hibabete baino
gutxiagoko opor-alokairua eta BAI 1
04121
irakaskuntza-arrazoiengatiko E Z 6
alokairua izan ezik)

Kopurua

Zenbatekoa
eurotan

Azken 12
hilabeteetan
Ordainagiriaren ordainagiria
hilabete kp. ordaindu duen Hilbetea/urtea
aldi kp.

,

BAI 1
04124

Garajearen alokairua

04412 Ur-hornidura (m3)

04414

Ur, zabor eta saneamendu
banakatu ezin diren gastuak

04422 Zaborrak biltzeko zerbitzua

04432 Saneamendu-zerbitzua

EZ 6
BAI 1
EZ 6

04444 Segurtasun-zerbitzuak

04512 Elektrizitatea (Kwh.)
Banakatu ezin diren
04514 elektrizitatea eta hiri gasa
edo gas naturala
04522 Hiri-gasa eta gas naturala
(m3)
04524 Gas likidotua (Kg.)

04532 Erregai likidoak (litroak)

EZ 6

12522 Etxebizitzari lotutako
aseguruak

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

Etxebizitza, ur, elektrizitate,
04600 gas eta beste erregai batzu
banakatu ezin diren gastuak

,

BAI 1

EZ 6
04442 Komunitate-gastuak

,

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,
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E. Etxekoek etxebizitza nagusia ez den beste etxebizitza batzuen zioz ordaindu
dituzten ordainagiriak (jarraipena)

Etxebizitzaren ordena zk.

Kontzeptua

04121

2

Ordainagiririk
ordaindu du?

Alokairua (3 hibabete baino
gutxiagoko opor-alokairua eta BAI 1
irakaskuntza-arrazoiengatiko E Z 6
alokairua izan ezik)

Kopurua

Zenbatekoa
eurotan

Azken 12
hilabeteetan
Ordainagiriaren ordainagiria
hilabete kp. ordaindu duen Hilbetea/urtea
aldi kp.

,

BAI 1
04124

Garajearen alokairua

04412 Ur-hornidura (m3)

04414

Ur, zabor eta saneamendu
banakatu ezin diren gastuak

04422 Zaborrak biltzeko zerbitzua

04432 Saneamendu-zerbitzua

EZ 6
BAI 1
EZ 6

04444 Segurtasun-zerbitzuak

04512 Elektrizitatea (Kwh.)
Banakatu ezin diren
04514 elektrizitatea eta hiri gasa
edo gas naturala
04522

Hiri-gasa eta gas naturala
(m3)

04524 Gas likidotua (Kg.)

04532 Erregai likidoak (litroak)

EZ 6

12522 Etxebizitzari lotutako
aseguruak

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

Etxebizitza, ur, elektrizitate,
04600 gas eta beste erregai batzu
banakatu ezin diren gastuak

,

BAI 1

EZ 6
04442 Komunitate-gastuak

,

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,
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E. Etxekoek etxebizitza nagusia ez den beste etxebizitza batzuen zioz ordaindu
dituzten ordainagiriak (jarraipena)

Etxebizitzaren ordena zk.

Kontzeptua

3

Ordainagiririk
ordaindu du?

Alokairua (3 hibabete baino
gutxiagoko opor-alokairua eta BAI 1
04121
irakaskuntza-arrazoiengatiko E Z 6
alokairua izan ezik)

Kopurua

Zenbatekoa
eurotan

Azken 12
hilabeteetan
Ordainagiriaren ordainagiria
hilabete kp. ordaindu duen Hilbetea/urtea
aldi kp.

,

BAI 1
04124

Garajearen alokairua

04412 Ur-hornidura (m3)

04414

Ur, zabor eta saneamendu
banakatu ezin diren gastuak

04422 Zaborrak biltzeko zerbitzua

04432 Saneamendu-zerbitzua

EZ 6
BAI 1
EZ 6

04444 Segurtasun-zerbitzuak

04512 Elektrizitatea (Kwh.)
Banakatu ezin diren
04514 elektrizitatea eta hiri gasa
edo gas naturala
04522 Hiri-gasa eta gas naturala
(m3)
04524 Gas likidotua (Kg.)

EZ 6

EZ 6

12522 Etxebizitzari lotutako
aseguruak

,

BAI 1

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1

,

BAI 1
EZ 6

Etxebizitza, ur, elektrizitate,
04600 gas eta beste erregai batzu
banakatu ezin diren gastuak

,

BAI 1

EZ 6
04532 Erregai likidoak (litroak)

,

BAI 1

EZ 6
04442 Komunitate-gastuak

,

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

,
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F. Etxebizitzekin lotuta ez dauden garaje, trasteleku, zerbitzu eta abarren zioz
ordaindutako ordainagiriak
1. Etxekoek etxebizitzekin lotuta ez dauden eta jarraian ageri diren kontzeptuen zioz ordainagiriren bat ordaindu
dute?
BAI

1

EZ

6

joan G atalera

Jarraian, ordainagirien bidez ordaintzen diren ondasun eta zerbitzu batzuk zehazten dira:

Kontzeptua

04129 Beste alokairu batzuk

04412 Ur-hornidura (m3)

Ordainagiririk
ordaindu du?

Ur, zabor eta saneamendu
banakatu ezin diren gastuak

04422 Zaborrak biltzeko zerbitzua

EZ 6

04512 Elektrizitatea (Kwh.)

EZ 6

,

BAI 1

,

BAI 1

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

Etxebizitza, ur, elektrizitate,
04600 gas eta beste erregai batzu
banakatu ezin diren gastuak

,

BAI 1

EZ 6
04442 Komunitate-gastuak

,

BAI 1

EZ 6
04432 Saneamendu-zerbitzua

Zenbatekoa
eurotan

BAI 1

EZ 6
04414

Kopurua

Azken 12
hilabeteetan
Ordainagiriaren ordainagiria
hilabete kp. ordaindu duen Hilbetea/urtea
aldi kp.

,

BAI 1
EZ 6

,
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G. Arestian aipatu ez diren beste gastu batzuen zioz ordaindutako ordainagiriak
(irakaskuntzakoak izan ezik)
Lerro zurietan sartu taulan familiak ordaindu eta espazio-faltagatik jaso ezin izan diren ordainagiriak (irakaskuntzakoak izan
ezik).
Jarraian, ordainagirien bidez ordaintzen diren ondasun eta zerbitzu batzuk zehazten dira:

Kontzeptua

08301 Telefono finkoen zerbitzuak

08302 Telefono mugikorren zerbitzuak

Ordainagiririk
ordaindu du?

BAI 1
EZ 6

EZ 6
BAI 1

09423 Telebista- eta irrati-sareen
lizentzien eta harpidetzen kuota

BAI 1

EZ 6

EZ 6

Mendeko pertsonentzako
egoitzak

Gaixotasunen eta istripuen
12530 aurkako aseguru pribatuak.
Eskola-asegurua
12541 Ibilgailuen aseguruak

12552 Ehorzketa-asegurua

EZ 6

,
,

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

12559 Beste aseguru batzuk

,

BAI 1

EZ 6
12551 Erantzukizun zibileko

,

BAI 1
EZ 6

12402

,

BAI 1
EZ 6

09522 Aldizkarietako harpidetza

,

BAI 1

Musika, film eta abarren
09141 streaming-zerbitzuetarako
harpidetza

09521 Egunkarietarako harpidetza

,

BAI 1
EZ 6

Telekomunikazioen zerbitzu
08304 integratuak (telefonia-paketeak,
internet, telebista eta abar)

,

BAI 1
EZ 6

08303 Internetekin lotutako zerbitzuak

Zenbatekoa
eurotan

Azken 12
hilabeteetan
Ordainagiriaren
ordainagiria Hilbetea/urtea
hilabete kp.
ordaindu duen
aldi kp.

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI

1

,

BAI

1

,

BAI

1

,
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H. Irakaskuntzarako ordaindu diren ordainagiriak
1. Etxekoek edozein motatako irakaskuntzaren, eskolako garraioaren eta eskolako ostatu eta jantokien zioz
ordainagiriren bat ordaindu dute?
BAI
1
EZ
6
joan I. atalera
Jarraian, ordainagirien bidez ordaintzen diren ondasun eta zerbitzu batzuk zehazten dira:

Kontzeptua

Ordainagiririk
ordaindu du?

10111

Haur Hezkuntzako lehen zikloa
(0-3 urte)

BAI 1

10112

Haur Hezkuntzako bigarren
zikloa (3-6 urte)

BAI 1

Haur Hezkuntzako lehen
zikloarekin (0-3 urte) lotutako
irakaskuntza arautu gabeak

BAI 1

Haur Hezkuntzako bigarren
zikloarekin (3-6 urte) lotutako
irakaskuntza arautu gabeak

BAI 1

10113

10114

10121 Lehen Hezkuntza

EZ 6

EZ 6

EZ 6

EZ 6

10211

Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza (DBH): 1., 2. eta 3.
maila

,

,
,
,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

10212 Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza (DBH): 4. maila

BAI 1

DBHrekin (1., 2. eta 3. maila)
10213 lotutako irakaskuntza arautu
gabeak

BAI 1

10214 DBHrekin (4. maila) lotutako
irakaskuntza arautu gabeak

BAI 1

10221 Batxilergoa

,

BAI 1
EZ 6

10122 Lehen Hezkuntzarekin lotutako
irakaskuntza arautu gabeak

Zenbatekoa
eurotan

Azken 12
hilabeteetan
Ordainagiriaren ordainagiria
hilabete kp. ordaindu duen Hilbetea/urtea
aldi kp.

EZ 6

EZ 6

EZ 6

,
,

,
,

BAI 1
EZ 6

Erdi-mailako LH, Oinarrizko LH
10222 eta bestelako bigarren hezkuntza
profesionalak
BHren osteko hezkuntza,
10223 ez-goi mailakoa (3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiria...)

BAI 1

10224 Batxilergoarekin lotutako
irakaskuntza arautu gabeak

BAI 1

Erdi-mailako LHrekin edo
10225 antzekoekin lotutako
irakaskuntza arautu gabeak

BAI 1

Goi-mailako Lanbide Heziketa
10301 eta beste irakaskuntza baliokide
batzuk
240 ECTS kredituko
10302 unibertsitate-graduak eta
baliokideak

BAI 1

EZ 6

,
,

BAI 1
EZ 6

EZ 6

EZ 6

EZ 6

,
,
,
,

BAI 1
EZ 6

,
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H. Irakaskuntzarako ordaindu diren ordainagiriak

Kontzeptua

240 ECTS kreditu baino gehiagoko
unibertsitate-graduak, masterrak,

10303 osasun-zientzietako espezialitateak,
doktoregoak eta baliokideak

10304

EZ 6
BAI 1

240 ECTS kredituko unibertsitate-

BAI 1

lotutako irakaskuntza arautu

EZ 6

240 ETCS kreditu baino gehiagoko
unibertsitate-graduekin, masterrekin eta
abarrekin lotutako irakaskuntza arautu
gabeak

BAI 1

10400 Hezkuntza ez-formala

EZ 6

EZ 6

11122

Eskola- eta unibertsitatejantokiak

,

,
,
,

BAI 1
EZ 6

,

BAI 1
EZ 6

11203 Irakaskuntza-arrazoiengatiko
ostatu-zerbitzuak

BAI 1

04122 Irakaskuntza-arrazoiengatiko
etxebizitza-alokairuak

BAI 1

07323 Eskola-garraioa

,

BAI 1
EZ 6

10500 Irakaskuntzan banakatu ezin
diren gastuak

Zenbatekoa
eurotan

BAI 1

Goi-mailako LHrekin edo
baliokideekin lotutako
irakaskuntza arautu gabeak

10305 -graduekin eta baliokideekin

10306

Ordainagiririk
ordaindu du?

Azken 12
hilabeteetan
Ordainagiriaren
ordainagiria Hilbetea/urtea
hilabete kp.
ordaindu duen
aldi kp.

EZ 6

EZ 6

,
,

,

BAI 1
EZ 6

,

BAI

1

,

BAI

1

,

BAI

1

,

BAI

1

,

BAI

1

,

BAI

1

,

,
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I. Kontsumo ez-monetarioak: gauzazko soldata
Azkenik, I. atala bete behar duzu. Hona hemen egin behar duzun galdera:

1. Etxeko kideren batek arestian aipatu ondasun eta zerbitzurik kontsumitu du, baina etxekoren baten lanaren zioz
(gauzazko soldata bidez) doan edo horren zenbatekoaren zati bat bakarrik ordainduz, hau da, prezio murriztua
ordainduz?
BAI

1

joan 2.era

EZ

6

AMAITU DUZU

2. Kontsumo ez-monetarioak
(Idatzi itzazu gauzazko soldata gisa jasotako ondasunak eta zerbitzuak).

Kontzeptua

Kodea

Merkatu-balioa

Kopurua

Azken 12
hilabeteetan
Ordaindutako
Ordainagiriaren ordainagiria
Zenbatekoa
Hilbetea/urtea
(gauzazko soldata) hilabete kp. ordaindu duen
aldi kp.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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Galdesorta honetan ageri diren kodeen deskripzioa
Galdesorta honetan idatzitakoa aldizkako ordainagiri edo kuoten bidez ALDIZKA EGINDAKO ordainketa guztiei buruzkoa da.

C, E eta F atalak
(04110) Benetako alokairuak (etxebizitza nagusia)
Errentariak edo berralokatuak etxebizitza erabili ahal izateko egindako ordainketak. Etxebizitza nagusia familia-pentsioetan duten
ostalariek gela(k) erabiltzeko egindako ordainketak.
Ahal dela, kanpo geldituko dira garajeen edo trastelekuen alokairuak.

(04121) Benetako alokairuak (beste etxebizitza batzuk, 3 hilabete baino gutxiagoko opor-alokairua eta irakaskuntza-arrazoiengatiko alokairua izan ezik)
Errentariak edo berralokatuak beste etxebizitza batzuk erabili ahal izateko egindako ordainketak. Kanpo daude 3 hilabete baino
gutxiagorako alokatzen diren etxebizitzak, baldin eta opor-arrazoiengatik alokatzen badira (alokairuok 11. taldean jasotzen dira, hiru
hileko aldiarekin). Kanpo daude familiak alokatzen dituen etxebizitzak, baldin eta (familiaren etxe nagusiaz bestelako beste etxe
bat) alokatzeko arrazoia familiako kideren baten ikasketak badira (alokairu hori H atalean jasotzen da).
Ahal dela, kanpo dauden garajeen edo trastelekuen alokairuak.

(04123) Garajearen alokairua (etxebizitza nagusia)
Garaje bat alokatzea, etxebizitza bati lotutako aparkalekua emateko, horren edukitza-erregimena gorabehera. Garajeak ez du
zertan fisikoki etxebizitzaren ondoan egon, eta ez da zertan jabe berari alokatutakoa izan.

(04124) Garajearen alokairua (beste etxebizitza batzuk)
Berdin beste etxebizitza batzuetan.

(04129) Beste alokairu batzuk
Etxebizitza nagusietako edo jabetzako edo lagatako beste etxebizitza batzuetako trastelekuak eta etxebizitza nagusiari edo beste
etxebizitza batzuei lotuta ez dauden trastelekuak alokatzea.
Lokalak alokatzea, urtebetetze-festetarako, elkarte
gastronomikoetarako, eta abarrerako.

Ur-hornidura eta beste zerbitzu batzuk:
(04411) Ur-hornidura (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotutako garaje eta trastelekuak)
Ur hotza; etxebizitza nagusiko uraren kontratua, kontagailuaren alokairua eta irakurketa, etab. Garaje, trasteleku eta abarretako ur
hotzaren ziozko gastuak ere sartzen dira, baldin eta eraikin berean egon ez arren etxebizitzarekin lotuta badaude.

(04412) Ur-hornidura (beste etxebizitza batzuk; etxebizitza nagusiari lotuta ez dauden garaje eta trastelekuak)
Berdin beste etxebizitza batzuetan; etxebizitza nagusiari lotuta ez dauden garaje eta trastelekuetan.

(04413) Ur, zabor eta saneamenduan banakatu ezin diren gastuak (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin
lotutako garaje eta trastelekuak)
(04414) Ur, zabor eta saneamenduan banakatu ezin diren gastuak (beste etxebizitza batzuk; etxebizitza nagusiarekin
lotuta ez dauden garaje eta trastelekuak)
Zaborra biltzeko zerbitzua:
(04421) Zaborra biltzeko zerbitzua (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotutako garaje eta trastelekuak)
Etxebizitza nagusiko (edo eraikin berean egon ez arren etxebizitzarekin lotuta dauden garaje, trasteleku eta abarretako) zaborrak
biltzeko zerbitzua. Zaborrak bildu eta suntsitzearen ziozko ordainketak eta zaborrak biltzeko tasak ere atal honetan sartzen dira.

(04422) Zaborra biltzeko zerbitzua (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotuta ez dauden garaje eta
trastelekuak, eta abar)
Berdin beste etxebizitza batzuetan.; etxebizitza nagusiari lotuta ez dauden garaje eta trastelekuetan.

Saneamendu-zerbitzua:
(04431) Saneamendu-zerbitzua (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotutako garaje eta trastelekuak)
Saneamendu-tasak; hondakin-urak araztu eta tratatzeko zerbitzuak; etxebizitza nagusiko (edo eraikin berean egon ez arren
etxebizitzarekin lotuta dauden garaje, trasteleku eta abarretako) putzu beltzak eta hobi septikoak husteko eta garbitzeko zerbitzua.

(04432) Saneamendu-zerbitzua (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotuta ez diren garaje eta trastelekuak)
Idem beste etxebizitza batzuetan; etxebizitza nagusiari lotuta ez dauden garaje eta trastelekuetan.
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Komunitate-gastuak eta segurtasun-zerbitzuak:
(04441) Komunitate-gastuak (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotutako garaje eta trastelekuak)
Barnean daude garaje, trasteleku eta abarren komunitate-gastuen ordainketak, baldin eta etxebizitzarekin lotuta badaude, nahiz
eta eraikin berean ez egon.

(04442) Komunitate-gastuak (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotuta ez diren garaje eta trastelekuak, eta
abar)
Berdin beste etxebizitza batzuetan; etxebizitza nagusiari lotuta ez dauden garaje eta trastelekuetan.

(04443) Segurtasun-zerbitzuak (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotutako garaje eta trastelekuak)
Etxebizitza nagusietako segurtasun-zerbitzu ez komunitarioak. Barne dago gailuen alokairua.

(04444) Segurtasun-zerbitzuak (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotuta ez diren garaje eta trastelekuak,
eta abar)
Berdin beste etxebizitza batzuetan; etxebizitza nagusiari lotuta ez dauden garaje eta trastelekuetan.

Elektrizitatea:
(04511) Elektrizitatea (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotutako garaje eta trastelekuak)
Energia elektrikoko gastuak; argi-kontratuaren gastuak, kontagailuen alokairu eta irakurketetarako eta abarretarako gastuak,
etxebizitza nagusikoak edo garaje eta trastelekuetakoak, baldin eta etxebizitzarekin lotuta badaude, nahiz eta eraikin berean ez
egon.

(04512) Elektrizitatea (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin lotuta ez diren garaje eta trastelekuak, eta abar)
Berdin beste etxebizitza batzuetan; etxebizitza nagusiari lotuta ez dauden garaje eta trastelekuetan.

(04513) Banakatu ezin diren elektrizitatea eta hiri-gasa edo gas naturala (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin
lotutako garaje eta trastelekuak)
Energia elektrikoko eta hiri-gaseko edo gas naturaleko baterako gastuak, etxebizitza nagusikoak edo garaje eta trastelekuetakoak,
baldin eta etxebizitza nagusiarekin lotuta badaude, nahiz eta eraikin berean ez egon.

(04514) Banakatu ezin diren elektrizitatea eta hiri-gasa edo gas naturala (etxebizitza nagusia; etxebizitza nagusiarekin
lotuta ez diren garaje eta trastelekuak, eta abar)
Berdin beste etxebizitza batzuetan; etxebizitza nagusiari lotuta ez dauden garaje eta trastelekuetan.

Hiri-gasa eta gas naturala:
(04521) Hiri-gasa eta gas naturala (etxebizitza nagusia)
Hiri-gaseko eta gas naturaleko gastuak; gas-kontagailuaren, kontagailuen alokairu eta irakurketetarako eta abarretarako gastuak,
etxebizitza nagusikoak.

(04522) Hiri-gasa eta gas naturala (beste etxebizitza batzuk)
Berdin beste etxebizitza batzuetan.

Gas likidotua:
(04523) Gas likidotua (etxebizitza nagusia)
Butano, propano eta abarreko gastuak, kontagailuen alokairu eta irakurketetarako gastuak eta gas horietarako botila eta
edukiontzien gastuak, etxebizitza nagusikoak.

(04524) Gas likidotua (beste etxebizitza batzuk)
Berdin beste etxebizitza batzuetan.

Erregai likidoak:
(04531) Erregai likidoak (etxebizitza nagusia)
Gasolioa, fuel-olioa, petrolio lanpantea eta beste erregai likido batzuk, bai eta kontagailuen kontratu, alokairu eta irakurketarako
gastuak, etxebizitza nagusikoak.

(04532) Erregai likidoak (beste etxebizitza batzuk)
Berdin beste etxebizitza batzuetan.

(04600) Etxebizitza, ur, elektrizitate, gas eta beste erregai batzuetan banakatu ezin diren gastuak
Aseguru-zerbitzuak:
(12521) Etxebizitzari lotutako aseguruak (etxebizitza nagusia)
Jabeek nahiz maizterrek egindako aseguruak: suteak, lapurretak, urak eragindako kalteak, eta abar, etxebizitza nagusikoak.
Kanpo geldituko dira eraikinean izan daitezkeen arriskuak estaltzeko aseguruak.

(12522) Etxebizitzari lotutako aseguruak (beste etxebizitza batzuk)
Berdin beste etxebizitza batzuetan.
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G atala
(08301) Telefono finkoen zerbitzuak
Telefono pribatutik egindako tokiko, eskualdeko, nazioko eta nazioarteko deiak. Telefonoa eta faxa instalatzeko, kontratatzeko eta
konektatzeko gastuak, bai eta titularra edo etxebizitza aldatzekoak ere. Telefonia finkoko ekipoen, telefono-kontagailuen eta
abarren alokairua.

(08302) Telefonia mugikorreko zerbitzuak
Konexio-kuotak eta telefono mugikorrak erabiltzeak sortzen dituen gastuak. Nazioko eta nazioarteko deiak, ahots- eta bideo-deiak
barne. Testu-mezuak (SMSak), bai eta irudi edo bideo bidezkoak ere (MMSak). Telefonia mugikorreko ekipoak alokatzea. Barnean
dago deiekin batera datu-tarifa kontratatua duten mugikorren Interneteko sarbidea, baldin eta batera ordaintzen bada eta banakatu
ezin bada.

(08303) Internetekin lotutako zerbitzuak
Interneteko eta beste komunikazio-sare batzuetako sarbideen kuotak. Interneteko sarbideko ekipoak alokatzea. Aktibatzeko tarifa,
alta-kuota eta hileko sarbide-tasa. Barnean dago deiekin batera datu-tarifa kontratatua duten mugikorren bidezko Interneteko
sarbidea, baldin eta batera ordaintzen bada eta banakatu badaiteke.

(08304) Telekomunikazioen zerbitzu integratuak (telefonia-paketeak, Internet, telebista, eta abar)
Telefonia-paketeak (finkoa edo mugikorra) / Internet / ordainpeko telebista, edozer aukera eta/edo konbinaziorako. Kanpo dago
mugikorraren bidezko Interneteko sarbidea.

(09141) Musika, film eta abarren streaming-zerbitzuetarako harpidetza
Harpidetzearen bidez eta hileko kuota baten truke streamingeko musika eta filmak eskaintzen dituzten webguneek (Spotify, napster,
filmin, yomvi, wuaki tv...) emandako zerbitzuak.

(09423) Telebista- eta irrati-sareen lizentzien eta harpidetzen kuota
Telebista- edo irrati-kuotak (kanal pribatuak eta abar). Hari musikala, bideoklubak. Irrati-amateurraren lizentzia eta irrati- eta
telebista-lizentziak. Web-ostatatzea eta -domeinua.

Prentsa:
(09521) Egunkarietarako harpidetza
Egunkarietarako harpidetza: etxean nahiz kioskoan entregatzekoak edo Internet bidez digitalki entregatzekoak.

(09522) Aldizkarietako harpidetza
Aldizkarietarako harpidetza: etxean nahiz kioskoan entregatzekoak edo Internet bidez digitalki entregatzekoak.

Gizarte-babeseko zerbitzuak
(12402) Mendeko pertsonentzako egoitzak
Adindun eta desgaituen egoitzak; fase terminaleko paziententzako harrera-zentroak, osasun-arreta baino areago epe luzerako
asistentzia edo egokitzapen-terapia eskaintzen dutenak, eta mendekotasun duten pertsonentzako harrera-zentroak oporretan.

Aseguru-zerbitzuak
(12530) Gaixotasunen eta istripuen aurkako aseguru pribatuak. Eskola-asegurua
Mediku-aseguru ez derrigorrezkoak, osasun-arretako erakunde partikularrei zuzenean ordainduak, eta mota guztietako igualak edo
antzekoak. Eskola asegurua.

(12541) Ibilgailuen aseguruak
Erantzukizun zibileko asegurua, hirugarrenei edo beren ondasunei egindako kalteetarako, ibilgailu pertsonalak erabiltzearen
ondoriozkoak izan ezik.

(12551) Erantzukizun zibileko asegurua
Erantzukizun zibileko asegurua hirugarrenei edo beren ondasunei eginiko kalteengatik, norberaren ibilgailuen erabileratik
eratorritakoak izan ezik.

(12552) Ehorzketa-asegurua
(12559) Beste aseguru batzuk
Tabletak, ordenagailuak, argazki-kamerak eta abarrak haustearen edo lapurtzearen kontrako asegurua. Kanpo dago mugikorrak
haustearen edo lapurtzearen kontrako asegurua.

H atala. Irakaskuntza
Irakaskuntzako kode guztiek (10111tik 10500era) ordainagiriak nahiz matrikulak barne hartzen dituzte. Urteko matrikuletan eta
beste ordainketa bakarretan, hauek zehaztuko dira: ordainketak hartzen duen hilabete kopurua 12 dela, eta ordaindu den aldi
kopurua 1 dela.
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Ikastetxearen barruan egiten diren eskolaz kanpoko jarduerak (ikastetxeak kudeatzen dituenak nahiz guraso-elkarteak kudeatzen
dituenak), gaia gorabehera, irakaskuntza arautuaren barrukotzat jotzen dira, dagokion mailan.
Irakaskuntza arautuak egiten ari diren ikasleen hezkuntzan laguntzeko irakaskuntza arautu gabeek (akademiak, irakasle
partikularrak, eta abar) dagokien mailarekin lotutako irakaskuntza arautu gabeen kodeak izango dituzte. Hori horrela, Lehen
Hezkuntzako ikasle bati matematiketan laguntzeko irakasle partikular bati egin beharreko ordainketek 10122 kodea izango dute
(Lehen Hezkuntzarekin lotutako irakaskuntza arautu gabeak).
Ikastetxetik kanpo egiten diren eskolaz kanpoko jarduerak hezkuntza-arlotik at daude (kirolak, dantza, eta abar) eta jolas- eta kiroljardueratzat jotzen dira; beraz, atal honetatik kanpo daude.

(10111) Haur Hezkuntzako lehen zikloa (0 urtetik 3 urtera)
Haurtzaindegiak barne.

(10112) Haur Hezkuntzako bigarren zikloa (3 urtetik 6 urtera)
(10113) Haur Hezkuntzako lehen zikloarekin lotutako irakaskuntza arautu gabeak (0-3 urte)
(10114) Haur Hezkuntzako bigarren zikloarekin lotutako irakaskuntza arautu gabeak (3-6 urte)
(10121) Lehen Hezkuntza
Lehen Hezkuntza. Normalean 6 eta 11 urte bitarteko haurrentzako hezkuntza bereziko zentroak. Helduen oinarrizko hezkuntza.
Musikako eta dantzako oinarrizko ikasketak. Barnean dago eskola-ordutegiaz kanpoko ikastetxe barruko haurtzaindegi-zerbitzua.

(10122) Lehen Hezkuntzarekin lotutako irakaskuntza arautu gabeak
(10211) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH): 1., 2. eta 3. maila
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: 1., 2. eta 3. maila. Hezkuntza berezia, helduarora igarotzeko prestakuntza-programak barne.
Helduentzako bigarren hezkuntza. 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak eta antzekoak.

(10212) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH): 4. maila
(10213) DBHrekin lotutako irakaskuntza arautu gabeak: 1., 2. eta 3. maila
(10214) DBHrekin lotutako irakaskuntza arautu gabeak: 4. maila
(10221) Batxilergoa
Urrutiko batxilergoa barne.

(10222) Erdi-mailako Lanbide Heziketa, oinarrizko Lanbide Heziketa eta bestelako bigarren hezkuntza profesionalak
Lanbide Heziketako erdi-mailako prestakuntza-zikloak, urrutiko zikloak barne. Arte plastikoetako eta diseinuko prestakuntzazikloak. Erdi-mailako kirol-irakaskuntzak. Polizia Kidego Nazionaleko oinarrizko eskalarako prestakuntza-programak. Musikako eta
dantzako irakaskuntza profesionalak eta antzekoak. Hizkuntza Eskola Ofiziala (oinarrizko maila, tarteko maila eta maila
aurreratua). Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programak (HLPP) eta antzekoak. 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak eta
antzekoak. Oinarrizko Lanbide Heziketa.

(10223) Bigarren hezkuntzaren osteko hezkuntza, ez-goi mailakoa
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. Unibertsitateek ematen dituzten titulu propioak, batxilergo-titulua eskatzen dutenak eta
gutxienez seihileko bateko eta gehienez 2 urteko iraupena dutenak.

(10224) Batxilergoarekin lotutako irakaskuntza arautu gabeak
(10225) Erdi-mailako Lanbide Heziketarekin edo antzekoekin lotutako irakaskuntza arautu gabeak
(10301) Goi-mailako Lanbide Heziketa, eta beste irakaskuntza baliokide batzuk
Lanbide Heziketako goi-mailako prestakuntza-zikloak, urrutiko zikloak barne. Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi-mailako
prestakuntza-zikloak. Goi-mailako kirol-irakaskuntzak. Guardia Zibilaren ofizialordeen eskalako irakaskuntzak. Irakaskuntza
militarrak: Indar Armatuen ofizialordeen eskala. Goi-mailako teknikarientzako espezializazio profesionaleko ikastaroak.
Unibertsitateek ematen dituzten titulu propioak, batxilergo-titulua eskatzen dutenak eta 2 urteko edo gehiagoko iraupena edo 120
ECTS kreditu dituztenak.

(10302) 240 ECTS kredituko unibertsitate-graduak eta baliokideak
240 ECTS kredituko unibertsitate-graduak eta baliokideak. Unibertsitate-gradu bikoitza (biak 240 kreditukoak). Egokitze-ikastaroa
edo diplomaturatik 240 ECTS kredituko unibertsitate-gradurako kredituak. Ingeniaritzako gradua, edozer espezialitate.
Unibertsitateko diplomaturak, eta ingeniaritza eta arkitektura teknikoa. Arte plastikoetako, diseinuko, musikako eta dantzako goimailako ikastaroak. Kultura-ondasunen kontserbatzeko eta zaharberritzeko irakaskuntzak. Arte dramatikoko ikasketak. Graduaren
baliokide diren eliza-irakaskuntzak. Teologiako gradua. Hegazkin nahiz helikopteroko aireko lineen garraio-pilotua (abiazio zibileko
ikasketak). Irakaskuntza militarrak: Indar Armatuen ofizialen eskala. 6 hileko edo gehiagoko eta urtebete baino gutxiagoko
unibertsitate-titulu propioak (30 ECTS kreditu edo gehiago eta 60 baino gutxiago), unibertsitate-titulua eskatzen dutenak.
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Hezkuntza-arlotik kanpo gelditzen diren jarduerek (kirola, eta abar), nahiz eta esate baterako unibertsitatean egin, jolas- eta kirolzerbitzuen kodea izango lukete (09412).

(10303) 240 ECTS kreditu baino gehiagoko unibertsitate-graduak, masterrak, osasun-zientzietako espezialitateak,
doktoregoak eta baliokideak
240 ECTS kreditu baino gehiagoko unibertsitate-graduak eta baliokideak. Medikuntzako, Farmaziako, Albaitaritzako eta
Odontologiako gradua edo lizentziatura. Unibertsitate-lizentziatura, goi-mailako ingeniaritza eta arkitektura. Unibertsitate-gradu
bikoitza (gutxienez bat 240 kreditukoa). Soilik bigarren zikloko lehengo unibertsitate-irakaskuntzak, lizentziaturaren baliokide
direnak. Unibertsitate-master ofizialak: espezializazio profesional edo akademikoa, ikerketako espezialitatea edo doktorego bati
lotua. Medikuntzako, Ospitale-farmaziako, Psikologia Klinikoko, Erizaintzako eta abarreko espezialitateak (osasun-zientziak),
egoitza-sistemaren araberakoak eta antzekoak. Guardia Zibilaren ofizialen goi-mailako eskalako irakaskuntzak. Irakaskuntza
militarrak: Indar Armatuen ofizialen goi-mailako eskala. Merkataritza-itsasketako pilotua, makineriako ofizia eta irrati-elektronikako
ofiziala. Polizia Kidego Nazionaleko ikuskarien kategoriarako prestakuntza-programak. Defentsa Nazionaleko goi-ikasketen
irakaskuntza. Masterraren baliokide diren eliza-irakaskuntzak. Irakaskuntza artistikoen masterra. Masterreko unibertsitate-titulu
propioak, baldin eta horietara sartzeko unibertsitate-titulu bat behar bada, eta 60 ECTS kreditu edo gehiagokoak. Doktoregoak.
Doktoregoaren baliokide diren eliza-irakaskuntzak.
Hezkuntza-arlotik kanpo gelditzen diren jarduerek (kirola, eta abar), nahiz eta esate baterako unibertsitatean egin, jolas- eta kirolzerbitzuen kodea izango lukete (09412).

(10304) Goi-mailako Lanbide Heziketarekin edo baliokideekin lotutako irakaskuntza arautu gabeak
(10305) 240 ECTS kredituko unibertsitate-graduekin eta baliokideekin lotutako irakaskuntza ez arautuak
(10306) 240 ECTS kreditu baino gehiagoko unibertsitate-gradu, master, osasun-zientzietako espezialitate, doktorego
eta baliokideekin lotutako irakaskuntza arautu gabeak
(10400) Hezkuntza ez-formala
Sarrera-probetarako eta hezkuntza-sistemako titulu ofizialak lortzeko prestatzeko programa ez-formalak: DBH eta Batxilergo
tituluak, Lanbide Heziketako zikloetarako sarrera, 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarrera, eta abar.
Hezkuntza-sistemako programa ez-formalak: Musikako eta dantzako irakaskuntza arautu gabeak, hezkuntza-administrazioek
araututako eskoletan ematen direnak; Etorkinentzako gaztelania; Unibertsitateen etengabeko prestakuntzako ikastaroak;
unibertsitatean udako ikastaroak: Unibertsitateen titulu propioak eta programak (lehenengo tituluak eta graduondokoak), seihileko
batetik beherakoak edo 30 ECTS kreditu baino gutxiagokoak; helduen unibertsitatea; Hizkuntza Eskola Ofizialeko hobekuntza
profesionaleko ikastaroak.
Enplegurako lanbide-heziketa, profesionaltasun-ziurtagiri batera ez daramana, familiak kontzeptu horrengatik ordainketarik egiten
badu: Enpresetako prestakuntza-ekintzak, profesionaltasun-ziurtagiri batera ez daramatenak; Enplegu eta prestakuntzako
programa publikoak, profesionaltasun-ziurtagiri batera ez daramatenak; Prestakuntza-modulua (soilik profesionaltasun-ziurtagiri
baten zati bat).
Prestakuntza pertsonala eta lanbide-prestakuntza hobetzera bideratutako beste programa batzuk, familiak kontzeptu horrengatik
ordainketarik egiten badu: Enpresa bateko langileentzako prestakuntza-programa esklusiboa; akademietan ematen diren
programak edo irakasle partikularrek ematen dituztenak, titulu ofizialetara eramaten ez dutenak, ikaslea ez dagoenean hizkuntza,
informatika, kontabilitate eta abarreko irakaskuntza arauturik ematen ari; edozer oposizio prestatzeko programak; sistema
arautuaren parte ez diren urrutiko hezkuntzako ikastaroak; unibertsitatekoak ez diren graduondoko ikastaroak; hezkuntza-tituluren
bat eskatzen duten eta hezkuntza-sistematik kanpo antolatzen diren ikastaroak; 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko
probak prestatzeko programak; enplegua bilatzeko teknika pertsonaletan prestatzeko ikastaroak (CVak idaztea, eta abar); 101etik
103ra bitarteko kodeetan (hezkuntza formala) sartuta ez dauden beste titulu edo lizentzia ofizial batzuk.
Kode horretatik kanpo daude irakaskuntza arautuak egiten dituzten ikasleak laguntzeko eskola partikularrak, akademietan ematen
direnak nahiz irakasle partikularrek ematen dituztenak; izan ere, dagokion mailarekin lotutako irakaskuntza arautu gabeen kodea
dute. Kanpo daude, halaber, prestakuntza antolatu jarraitu edo progresibo bat eratzen ez duten jolas-, kirol- eta turismo-jardueren
programak; esaterako, akademietan ematen diren edo irakasle partikularren ematen dituzten kirol- edo bridge-ikasgaiak.

(10500) Irakaskuntzan banakatu ezin diren gastuak
(04122) Irakaskuntza-arrazoiengatiko etxebizitza-alokairua
Familiak egindako ordainketak, baldin eta (familiaren etxe nagusiaz bestelako beste etxe bat) alokatzeko arrazoia familiako kideren
baten ikasketak badira.

(07323) Eskola-garraioa
Ikasleak garraiatzeko edozer motatako eskola-garraioa, dela hirikoa, dela hiriartekoa.

(11122) Eskola- eta unibertsitate-jantokiak
Eskolako, ikastetxeko, unibertsitateko eta abarreko ikasleentzako jantoki-zerbitzua.

(11203) Irakaskuntza-arrazoiengatiko ostatu-zerbitzuak
Ostatu-zerbitzuak barnetegietan, ikasle-egoitzetan, ikastetxe nagusi eta txikietan, ikasle-aterpetxeetan, eta abarretan.
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