
 
 

 
SHENIM INFORMUES (version shumëgjuhësh) 

REGJISTRIMI I PËRHERSHËM I POPULLSISË DHE BANESAVE 2021 

Në tetor fillon etapa e re e regjistrimit të përhershëm të popullsisë dhe banesave që kryhet çdo vit, nga 
muaji tetor deri në dhjetor. 

Prej vitit 2018 kryhet çdo vit, e jo më çdo dhjetë vite, me anë të një "kampioni" ekskluzivisht në internet.  

Në vitin 2021, kampioni i përzgjedhur përbëhet nga 2 milionë e 472 400 familje në 4531 komuna italiane. 

Regjistrimi ju lejon të njihni karakteristikat kryesore strukturore dhe socio-ekonomike të popullsisë që 
jetojnë zakonisht në Itali, në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal dhe për t’i krahasuar me ato të së kaluarës 
dhe të vendeve të tjera.  

Falë integrimit të të dhënave të mbledhura nga regjistrimi me ato nga burimet administrative, Istat është 
në gjendje të ofrojë informacion të vazhdueshëm dhe në kohë, gjithëpërfshirëse për të gjithë popullsinë, 
por gjithashtu të garantojë një kontroll të lartë të kostove dhe ulje të shqetësimit për familjet.  

Pjesëmarrja në regjistrim është detyrim ligjor dhe shkelja e detyrimit për t'u përgjigjur parashikon një 
sanksion.  
 
Si zhvillohet regjistrimi 
Familjet e përzgjedhura çdo vit nga Istat për të marrë pjesë në regjistrim mund të përfshihen në dy 
sondazhe të ndryshme: 

A) "Familjet e përzgjedhura si kampion" që marrin një letër emërore me informacionet rreth 
regjistrimit dhe me kredencialet e tyre të qasjes, duhet të plotësojnë formularin në linjë në mënyrë 
të pavarur, duke hyrë drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Istat.   
Ata mund të kërkojnë ndihmë falas nga numri pa pagesë 800.188.802 i Istat-it ose në një nga 
qendrat komunale të anketimit. 

B) Nga ana tjetër, familjet që banojnë në "territoret kampionë", ku parashikohet kalimi i një anketuesi 
të komunës, do të njoftohen me anë të një posteri dhe një letre pa emër nga ekipi regjistrues. Këto 
familje do të duhet të marrin pjesë vetëm me mbështetjen e gjeodetit komunal, i cili do të mund t'u 
japë atyre informacion, të plotësojë pyetësorin në linjë së bashku me ta ose t'u tregojë një qendër 
anketimi komunale ku do të mund të bëjnë intervisten me një operator. 

 
Çfarë përmban pyetësori? 

- Një listë me anëtarët e familjes, domethënë të gjithë personat që kanë vendbanimin e tyre të 
zakonshëm në atë vendstrehim, edhe nëse mungojnë në datën e anketimit. 

- Një seksion "Vendstrehimi", me pyetje në lidhje me karakteristikat e shtëpisë, ndërtesës dhe 
disponueshmërinë e makinave dhe vendeve të parkimit. 

- Një seksion "Informacioni përfundimtar" i cili përmban pyetje për mënyrat e plotësimit dhe mbi 
kanalet e komunikimit. 

 
Zbuloni më shumë në: 
www.istat.it 
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