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FUNTZIONALITATEAK 

Ondo bistaratzeko, Firefox, Chrome edota Internet Explorer 11 edo bertsio berriagoren bat erabiltzea 

gomendatzen dugu. 

Bisoreak, hasteko garaian, mapa bat izanen du hondoan lehenetsita: Iruñeko udal-mugartea agertuko da 

pantaila osoan.  

 

Bisoreak 10 eremu ditu, hainbat funtzionalitaterekin: 

1. Maparen erreferentzia-sistema espazialari buruzko informazioa eta kurtsorearen kokalekuaren 

koordenatuak. Lehenetsita, EPSG: 25830 (ETRS89 erreferentzia-sistema, 30. zona eta UTM 

koordenatuak). Era berean, eskala-barra ere jasotzen du. 

2. Zoom-barra. Mapa gerturatzeko eta/edo urruntzeko (barrako «+» eta «–» botoiekin, adierazlea 

barran mugituta edota saguaren gurpiltxoarekin); eta hasierako botoia, mapa hasierako 

hedaduran ipintzeko. 

3. Google Street View: Erreminta honen bidez, Google Street View abiaraziko dugu gure bisoretik, 

pantailan daukagun lokalizazioa errespetatuta. 

4. Tresnak  fitxa: kontsultak, txostenetarako datuak, neurtzeko eta inprimatzeko funtzioak, 

hondoko mapak eta informazio geografikoen geruzak mapan kargatuta direla. 

5. Legenda fitxa: horren bidez, kargatutako eta mapan bistaratutako geruzen sinbologia aurkezten 

da.  

6. Maparen jatorria. Informazio geografikoa nondik hartutakoa den.  

7. Kokapen-mapa fitxa: bisorea une honetan dagoen esparru geografikoaren kokapena erakusten 

du. Lauki gorria kokapen-maparen gainean mugituta, beste esparru geografiko bat erakutsiko 

du. 

8. Erabiltzailearen eskuliburua eta hizkuntzaren hautaketa. 
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9. Mapa bistaratzeko espazioa. Gainerako eremuak haren gainean ipiniko dira.  

10. Bisorea pantaila betean ikusten da. 

 

TRESNAK FITXA 

Tresnak fitxa zabaltzeko eta/edo biltzeko, nahikoa da gainean sakatzea. Funtzio hauek ditu: kontsulta, 

txostenak, neurketa, inprimaketa eta hondoko mapen hautaketa.  

 

 

OINARRIZKO MAPAK 

Oinarrizko mapa zera da, maparen oinarri gisa agertzen den irudia, eta euskarria da lurraldeari buruzko 

informazioa lokalizatzeko.  

Bisoreak honako hondoko mapa hauek eskaintzen ditu, IDENAtik hartuta (1:500 kartografia izan ezik): 

 2017ko ortoargazkia: Nafarroaren 2017ko ortoargazkia. Ortoargazki hori Aireko Ortoargazkien 

Plan Nazionalaren barruan egin zen. Bereizmena: 0,25 metro/pixel. 

 Oinarri-mapa: Oinarri kartografiko horrek hainbat eratako edukiak ditu, hala nola muga 

administratiboak, toponimia, hidrografia, azpiegiturak, helbideak eta Nafarroako ekipamenduak, 

eskala desberdinetan. 

 Oinarri-mapa, ortoargazki gaurkotuenarekin nahastuta. 

 Katastroa: Nafarroako katastroko informazioa ematen du.  

 Kartografia topografikoa: Nafarroako datu kartografikoen oinarrizko azpiegitura ematen du, 

hainbat eskalatan.  
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 1:500 kartografia: Hasiera batean, 1/500 kartografia 1978 eta 1985 artean egin zen, hiriko 

katastroa ezartzeko, hirigintza- eta obra-proiektuetarako, eta hiriguneko zerbitzuetarako. 

1986an, Iruñerriko 101 hiriguneetarako 1/500 kartografia euskarri magnetikoan prestatzeari 

ekin zitzaion , eta 1988an amaitu ziren lanak. Kartografia hori hainbat fasetan joan ziren 

berritzen 1994 eta 1998 artean, harik eta azken urte horretan eguneratzen amaitu zuten arte.  

 OSM: OpenStreetMap: Mapa libreak eta editagarriak sortzeko lankidetza-proiektu bat da. 

 Maparik gabe 

 

Oharra: IDENAren Katalogo Zerbitzuari esker, informazio geografikoaren geruza horiek kontsultatu 

daitezke. http://idena.navarra.es/catalogo/gn/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50 

Helbide honetan kontsultatu daitezke 500 kartografiaren ezaugarriak: 

http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/cartografia/catalogo/cartobasica1.pdf 

Aukera horren gainean sakatzean, bisorean eskura diren hondoko mapak zabaltzen dira; bistaratuta 

dagoen mapa berdez agertuko da. Dagokion irudiaren gainean sakatuta, hondoko mapa aldatuko dugu.  

 

 

Oinarrizko mapa aldatzean, lehen bistaratuta zegoen eremu geografiko berbera erakutsiko da. 

Esate baterako, Zitadelaren ingurua ortoargazkiarekin: 

 

http://idena.navarra.es/catalogo/gn/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50
http://idena.navarra.es/catalogo/gn/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50
http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/cartografia/catalogo/cartobasica1.pdf
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Oinarrizko mapa katastrora aldatuko dugu: 

 

Bisorea hondoko maparena ez den koordenatuen erreferentzia-sistema batean baldin badago, gezi 

baten sinboloa agertuko da ikonoan, beheko eta eskuineko ertzean. Funtzionalitate hori 2d moduan 

bakarrik erabil daiteke bisorean. 

 

Irudian klik eginda, elkarrizketa-koadro bat azalduko da bisorearen erdian ("Hondoko mapa 

bateraezina"). Hau eskainiko du: "Erreferentzia bateragarrien koordinatu-sistemak" (posibleak) edo, 

bestela, "Birproiekzio birtuala egin" (erantzun geldoagoak). 

 

Koordenatu-sistema hautatutakoan, oinarrizko mapa bistaratuko da. 
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GERUZA KARGATUAK 

Laneko geruzekin egin daitezkeen jarduerak: 

1. Bistaratu beharreko geruzak aktibatu/desaktibatu egin daitezke, honela:  

 

Bistaratzen da. 

 

Ez da 

bistaratzen. 

2. Mapako geruzak honela ezaba daitezke: geruza bistaratzeko aukera desaktibatzean, 

zakarrontzi baten ikonoa agertzen da; haren gainean sakatuz gero, ezabatu egiten da.  

Kargatutako geruza guztiak batera kentzen ahalko ditugu, ikono honi emanda: 

 

3. Geruzari buruzko informazioa kontsulta dezakegu, informazio-ikonoaren gainean sakatuta. 

4. Haien legenda kontsulta 

dezakegu: legendaren fitxan, 

bistaratuta dauden geruzei 

dagokien sinbologia ageri da.  

Esate baterako, “Jardueren mapa 

tematikoak" kontsulta eta "Udal-

barrutia" izeneko geruza 

bistaratzen baldin baditugu, 

legendaren fitxan geruza horien 

sinbologia agertuko zaigu.  
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5. Geruzak antolatu egin ditzakegu, geruza bat bestearen gainean edo azpian ipintzen ahalko 

dugu eta, hala, lehendabiziko tokian ipinitako geruza (goiko aldean) besteen gainetik 

bistaratuko da. Horretarako, kurtsorea  ikonoaren gainean ipiniko dugu, eta, saguaren 

ezkerreko botoiarekin, sakatu eta geruza gorantz edo beherantz eramanen dugu. 

 

 

 

 

 

6. Geruza bati gardentasuna eman diezaiokegu, kurtsorearen barraren gainean ipinita: 

ezkerretara eramanda gardenago ipiniko dugu, eta eskuinetara eramanda, berriz, opakuago.  

 

 

NEURTU 

Atal honen gainean sakatzean, luzera, azalerak eta perimetroak neurtzeko aukerak agertuko zaizkigu. 

Aukera horietako baten gainean sakatzean, azpimenu bat agertuko zaigu neurtu bitartean egin 

beharreko aukerekin, eta kurtsoreak zirkulu gorri bat izango du, adierazteko has litekeela neurtzen 

maparen gainean klik eginda.  

 

Neurtzeko aukera hauek daude: 

 Kurtsorea zirkulu gorri bihurtuko da, eta maparen gaineko puntuetan klik eginda neurtuko 

da. Beheko koadroan neurketaren emaitza agertuko zaigu. 

 Azkeneko puntua deseginen du, neurketaren gainean klik eginda.  

 Neurketatik ezabatutako azkeneko puntua berreginen du.  
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Egindako neurketa onartzea (puntuaren gainean bi klik eginda ere onartzen da neurketa). 

 Egindako neurketa ezeztatzen eta ekintzen menua biltzen du. 

 

Esate baterako, Iruñeko zezen-plazaren diametroa neurtzeko, aukeratu «Luzera», sakatu jatorrizko 

muturra (1) eta egin bi klik azkeneko muturrean (2). Hala, distantzia luzeraren koadroan agertuko zaigu.  

 

 

Iruñeko zezen-plazaren azalera eta diametroa neurtzeko, aukeratu «Azalera eta perimetroa» eta joan 

plazaren inguruan klik eginez. Emaitza koadroan agertuko zaigu, neurketa egin ahala. 

 

 

Oharra: "Neurtu" sakatuta hedatzen eta biltzen da neurtzeko menua. 
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JARDUERA ENPRESARIALA 

Kontsulta horren bidez, enpresa-jarduera 

bat bila daiteke, zenbat enpresa dauden 

jakin, bai eta hiriko zer lekutan dauden 

ere.  

Ezinbestekoa da informazio-mota hori 

lehiakideak aztertzeko, hornitzaileak 

bilatzeko eta abiarazi nahi den edo lehendik 

martxan dagoen jardueran eragina izan 

dezaketen ekintzak ikertzeko. 

 

 

 

 

Kontsulta hasteko, zehaztu behar da zer jarduera-mota den bilaketaren xede. Horretarako, jarduera 

horri dagokion JEZren epigrafea hautatu behar da. Eragiketa hori egiteko hiru modu daude: 

 Zerrenda zabalgarriaren araberako hautaketa: Zerrenda zabalgarrien bidez hauta daiteke 

jarduera.  

 

 

 

Jarduerak ikusteko, sakatu (+) 

ikonoa eta, kontsultatu nahi den 

jarduerara iristean, egin klik haren 

gainean, eta hautatu.  

 

Hautatutakoan, berde azalduko da. 
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Bigarren mailatik azkenekoraino egin daiteke 

bilaketa. Adibidez, 16 multzoko edo 1612 

multzoko epigrafe guztiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sartu jardueraren zenbakia: sakatu "lupa" ikonoa JEZren Epigrafeak atalean, eta lauki bat 

azalduko da; han idatzi behar da zenbakia. 

 

 

Laukiak, berriz, elkarrizketa-koadro bat bistaratuko du, eta han azalduko dira sartutako 

zenbakiari dagozkion jarduera guztiak. Sakatu kontsultatu nahi den jarduera, eta hautatu.  

 

Hautatutakoan, berde azalduko da. 
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 Gako-hitza: epigrafea hautatzeko aukera horretan, bilatu nahi den jarduerarekin lotura duen 

hitz bat idatzi behar da aurreko koadroan.  

Maiuskulaz edo minuskulaz idatz daiteke hitza, osorik edo laburtuta, baina, programak ezagut 

dezan, JEZren epigrafearen deskribapenean sartuta egon behar du. Emaitzarik aurkitu ezean, 

probatu beste hitz batekin.  

Programak, berriz, elkarrizketa-koadro bat bistaratuko du, eta han azalduko dira 

deskribapenean gako-hitza daukaten jarduera guztiak Sakatu kontsultatu nahi den jarduera, eta 

hautatu.  Hautatutakoan, berde azalduko da. 

 

Hautaketara zerrenda zabalgarriaren bidez itzuli nahi izanez gero, sakatu ikonoa. 

 

 

Irizpide geografikoa: Aukera horren bidez zehazten da zein eremu geografikotako populazioa aztertu 

nahi den. Bost kategoria desberdin hauta daitezke kontsulta-eremua zedarritzeko: 

 Auzoak: Herritarrek ondoen ezagutzen duten banaketa, eta gehien erabiltzen den erreferentzietako 

bat. 

 

 

Zerrenda zabalgarrian hautatu: 
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 Atala: Hiriaren sailkapen administratibo ofiziala. Bi hautaketa-aukera ditu sailkapen horrek: Barrutia 

eta Atala. Zer eremu aztertu nahi den zedarritu ondoren, interesatzen zaigun atala hautatu behar 

dugu. Mapa zentratu eginen da, eta nabarmenduta agertuko zaigu hautatutako barrutia/atala. 

 

 Bidea: Interesatzen zaigun eremua kale, plaza, zeharbide... bat baldin bada, aukera horren bidez 

hautatu behar da. 

 

Bilaketa-laukian testu bat idazten dugunean, testu hori duten kale guztiak agertuko zaizkigu. Kale-

izenetan testu hori bilatuko du, gaztelaniaz zein euskaraz. Helbideak saguarekin zein kurtsorearen 

geziekin aukera litezke. 

 

Mapa zentratu eginen da, eta kalearen ardatza nabarmenduta agertuko zaigu. Testua ezabatzeko, 

bilaketa-laukiko gurutzea baliatu dezakegu, edota testu guztia aukeratu eta ezabatu. 

 Poligonoa: Aukera horri esker, bilaketa egin nahi den eremua zedarritu daiteke. 

 

Hona zer egin daitekeen eremu bat zedarritzeko: 
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Kurtsorea zirkulu gorri bihurtzen da, eta maparen gaineko puntuetan klik eginda 

margotzen du.  

 
Klikatutako azkeneko puntua desegiten du.  

 
Neurketatik ezabatutako azkeneko puntua berregiten du.  

 
Zedarritutako poligonoa onartzen du (puntuaren gainean bi klik eginda ere 

onartzen da edizioa). 

 
Ezeztatu egiten du zedarritutako eremua. 

 

 Filtrorik gabe: Aukera horrek hiri osoa hartzen du. 

 

 

Kontsulta-irizpideak jarri ondoren (jarduera eta lekua), sakatu -n bilaketari ekiteko. 

Enpresa-jardueren adierazpen grafikoa irizpide hauen arabera azalduko da: lursail katastral bakoitzaren 

titularraren eta egindako kontsultaren emaitzen arabera. 
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Emaitza-taulak, berriz, datu hauek azaltzen ditu: aurkitu diren eta kontsultan eskatutako irizpideak 

betetzen dituzten jarduerei dagozkienak. Datu hauek sartzen dira taulan: Merkatal izena, Helbidea 

(bidea, zenbakia, eskailera, solairua, atea eta posta-kodea), Auzoa, Barrutia/Atala, Jarduera, JEZren 

epigrafearen zenbakia eta haren deskribapena, Alta-data, Jardueraren hartzen duen azalera eta 

lokalaren azalera, Erreferentzia katastrala (poligonoa, partzela). 

Oharra: Partzelari buruzko datua izan ezik gainerako guztiak berdinak dituzten erregistroetan ez da azaleren batura 

egin behar. Erregistro bakar batekoak hartu behar dira jardueraren eta jarduera guztien lokalaren azaleratzat. 

Datuok Excel formatuan esportatzen ahalko ditugu, baita emaitzaren leihoa ezkutatu edo itxi ere, 

emaitzen taularen goiko aldean, eskuinean, agertzen diren ikonoak baliatuta. 

 

 

Adierazpen grafikoan, hau bistaratzen du emaitzak: hautatutako jarduerak dauden bilaketa-eremuko 

partzela katastralak. 

 

Elkarrekin lotura dute bi adierazpenek, emaitza-taulak eta grafikoak, alegia. 

Emaitza-taulan kurtsorearekin mugituta, ikusiko dugu berdez agertuko zaizkigula aukeratutako 

jardueraren datuak. Emaitza grafikoan, berriz, gorriz azpimarratuta agertzen da jarduera horri dagokion 

partzela katastrala. 
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Jarduera jakin baten datuak sakatuz gero, zer lursailetan dagoen azalduko da adierazpen grafikoan. 

Lursail jakin bat ere aurki daiteke adierazpen grafikoan.  Hura sakatuz gero, lursaileko jarduerak 

iragaziko ditu emaitza-taulak. 

 

Datu-taulan emaitzak berriro ikusteko, sakatu            ikonoa (emaitza-taularen eskuineko eta goiko 

aldean dago).  

Zenbait oinarrizko mapa erabiliz ikus daiteke emaitza grafikoa. 

Emaitza grafikoa nola inprimatu jakiteko, jo Inprimatu atalera. 

Beste kontsulta bat egiteko, berriz, gomendatzen dugu "Garbitu mapa" sakatzea eta berriro sartzea 

kontsulta-irizpideak (jarduera eta lekua). 
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ERABILGARRI EGON DAITEZKEEN LOKALAK 

Kontsulta horren bidez, informazioa 

eskuratzen da enpresa-jarduerak 

kokatzeko erabilgarri egon daitezkeen 

lokalei buruz. 

 

Oso lagungarria da informazio hori negozio 

berri baterako kokapena bilatzeko 

prozesuan. Izan ere, zure ideiari ondo 

dagokion lokal bat aurkitzea lanean hasteko 

abantaila handia da. 

 

 

 

 

Hona kontsulta egiteko eman beharreko pausoak: 

Erabilgarri dauden lokalak bilatzeko bi aukeretako bat hautatu behar da. 

Bi kontsulta horien arteko aldea zera da, zer informazio-iturriren bidez 

jasotzen den lokal hutsen berri: 

Lokal hutsak (EJZ): Ekonomia Jardueren gaineko Zergan (EJZ) jasotako alta eta bajen arabera ebazten du 

kontsulta. "Lokal hutsak", honenbestez, hauei deitzen zaie: EJZn baja eman eta harrezkero alta-

jarduerarik izan ez dutenei. Kontsulta horretatik kanpo geratzen dira EJZn inoiz alta-jarduerarik izan ez 

duten lokalak. 

Lokal hutsak (katastroa): Katastroak lokal bakoitzaren erabileraz daukan erregistroaren arabera ebazten 

da kontsulta. Honenbestez, hauei deitzen zaie "lokal hutsak": ekonomia-jarduera baterako erabilera-

kategoria duten eta EJZn alta emanda ez daudenei. 

Hauek dira ekonomia-jarduerak har ditzaketen erabilera-kategoriak: Biltegia, Erabilerarik gabeko 

etxabea, Lokal komertzialak, Lokal industrialak, Nabe industriala, Biltegi industriala, Bulegoak, Egoitza, 

Jatetxea, Kafetegia, Taberna eta Ostatua. 

Azalera (m2): Honela funtzionatzen du bilaketa-irizpide horrek: bilatzen den lokalaren azalera-tarte bat 

ezartzen du (m2), gutxieneko eta gehieneko azalerak markatuz, premien arabera. 

 

Lehenespenez aktibatzen den 10 m2-tik beherako jarduerak bazterrera uzteko aukerak lagundu egiten 

du hondar-jarduera baten epigrafea baja emana duten eta nahasketarik eragin dezaketen lokalak 

zokoratzen. Tamaina txikiko lokalak baztertzen ere laguntzen du. 
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Solairua: Zer solairutan bilatu hauta daiteke.  

 

Kontsulta-irizpideak amaitzeko, jarduera-bilaketa egin nahi den eremu geografikoa zehaztu behar da.  

 

Berdinak dira Irizpide geografiko horrek eskaintzen dituen jarduera enpresariala kontsultan ikusitakoak 

(ikusi irizpide geografikoa populazioaren banaketan). 

 

 

Kontsulta-irizpideak jarri ondoren (lokal-mota, azalera, solair.\ua eta tokia), sakatu  

bilaketari ekiteko. 

Egindako kontsultaren adierazpen grafikoa eta emaitza-taula jasoko ditugu. 
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Emaitza-taulak, berriz, datu hauek azaltzen ditu: aurkitu diren eta kontsultan eskatutako irizpideak 

betetzen dituzten jarduerei dagozkienak.  

Datu hauek sartzen dira EJZren arabera eskuragarri egon daitezkeen lokalak kontsultan: Baja-data, 

Deitura komertziala, Helbidea (kalea, ataria, eskailera, solairua, atea eta posta-kodea), Auzoa, 

Barrutia/Atala, EJZren epigrafearen zenbakia eta haren deskribapena, Alta-data, Jarduerak hartzen duen 

azalera eta lokalaren azalera, Hiri-unitatearen azalera, Erreferentzia katastrala (industrialdea, lursaila, 

azpieremua, hiri-unitatea) eta Katastro-planta. 

Oharra: Erreferentzia katastrala izan ezik gainerako datu guztiak berdinak dituzten erregistroetan ez da azaleren 

batura egin behar. Erregistro bakar batekoak hartu behar dira jardueraren eta jarduera guztien lokalaren 

azaleratzat. 

Datu hauek sartzen dira Katastroaren arabera eskuragarri egon daitezkeen lokalak kontsultan: 

Helbidea (kalea, ataria, eskailera, solairua, atea eta posta-kodea), Auzoa, Barrutia/Atala, Erabilera, 

Azalera, Erreferentzia katastrala ((industrialdea, lursaila, azpieremua, hiri-unitatea). 

Datuok Excel formatuan esportatzen ahalko ditugu, baita emaitzaren leihoa ezkutatu edo itxi ere, 

emaitzen taularen goiko aldean, eskuinean, agertzen diren ikonoak baliatuta. 

 

Adierazpen grafikoan, hau bistaratzen du emaitzak: kontsulta-irizpideak betetzen dituzten eta 

eskuragarri egon daitezkeen lokalak dauden bilaketa-eremuko hiri-unitate katastralak.  
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Elkarrekin lotura dute bi adierazpenek, emaitza-taulak eta grafikoak, alegia.  

Emaitza-taulan kurtsorearekin mugituta, ikusiko dugu grisez agertuko zaizkigula erabilgarri egon 

daitekeen lokal bakoitzaren datuak. Emaitza grafikoan, berriz, gorriz azpimarratuta agertzen dira lokal 

hori dagoen hiri-unitateak. 

 

 

 

Lokal jakin baten datuak sakatuz gero, zer hiri-unitatetan dagoen azalduko da adierazpen grafikoan. 

Interesatzen zaigun hiri-unitatea ere aurki dezakegu adierazpen grafikoan. Haren gainean sakatuz gero, 

hiri-unitate horretan dagoen lokalari buruzko datuak iragaziko ditu emaitza-taulak. 

Datu-taulan emaitza guztiak berriro ikusteko, sakatu     (...) ikonoa (emaitza-taularen eskuineko eta goiko 

aldean dago). 

Zenbait hondoko mapa erabiliz ikus daiteke emaitza grafikoa. 

Emaitza grafikoa nola inprimatu jakiteko, jo Inprimatu atalera. 

Beste kontsulta bat egiteko, berriz, gomendatzen dugu "Garbitu mapa" sakatzea eta berriro sartzea 

kontsulta-irizpideak (lokal-aukera, azalera, planta eta lekua). 
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JARDUERA-MOTAK 

Kontsulta horren bidez, Iruñeko enpresa-sareari buruzko informazioa jasotzen da.   

Oso lagungarria da informazio hori hauek detektatzeko: merkatu-hobiak, jarduera-asetasuna, kaleen 

kokapena, kontsumitzaileen ibilbideak eta abar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontsulta hasteko, egin behar den jarduera-mota zehaztu behar da. Bi jarduera-mota bereizten dira: 

 

 

Sailkapen nagusia: Hor ageri dira jarduera ekonomikoak, hamabost multzo hauetan sailkatuta: 

 Elikagaien, edarien eta tabakoaren handizkako merkataritza. 

 Produktu iraunkorren handizkako merkataritza. 

 Drogeria, lurringintza, farmazia eta belar-dendako produktuen handizkako merkataritza 

 Ekipamendu pertsonaleko produktuen handizkako merkataritza. 

 Beste produktu batzuen handizkako merkataritza. 

 Elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza. 

 Drogeria, lurringintza, farmazia eta belar-dendako produktuen txikizkako merkataritza 

 Ekipamendu pertsonaleko produktuen txikizkako merkataritza. 

 Etxeko ekipamenduko produktuen txikizkako merkataritza.  

 Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza.  

 Eraikuntza. 

 Profesionalak. 

 Taberna, jatetxe eta ostatuetako zerbitzuak. 

 Zerbitzuak.  

 Beste zenbait. 
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Zerbitzuak: Berariaz zerbitzuei buruzkoa da alor hau. Hamalau multzo hauetan sailkatuta dituzuen 

zerbitzuei dagozkien jarduera ekonomikoak erakusten ditu: 

 Bidaia-agentziak. 

 Osasuna eta albaitaritza-zerbitzuak. 

 Finantza-zerbitzuak. 

 Garbiketa- eta saneamendu-zerbitzuak. 

 Enpresei ematen zaizkien zerbitzuak. 

 Konponketa-zerbitzuak. 

 Garraio-zerbitzua. 

 Gizarte- laguntza- eta -zerbitzuak. 

 Irakaskuntza- eta ikerkuntza-zerbitzuak. 

 Higiezin-zerbitzuak.  

 Zerbitzu pertsonalak.  

 Aisialdi- eta kultura-zerbitzuak.  

 Telekomunikazio-zerbitzuak.  

 Beste zerbitzu batzuk. 

Solairua: Atal honetan zehazten da bilaketa zer solairutan egingo den. Kontsulta honetarako, solairurik 

komertzialenak sartu dira, bigarrenetik sotora bitartekoak. 

 

 

 

 

 

 

Kontsulta-irizpideak amaitzeko, jarduera-

bilaketa egin nahi den eremu geografikoa 

zehaztu behar da.  

Berdinak dira Irizpide geografiko horrek eskaintzen dituen jarduera enpresariala kontsultan ikusitakoak 

(ikusi irizpide geografikoa populazioaren banaketan). 

Kontsulta-irizpideak jarri ondoren (jarduera-mota, solairua eta tokia), sakatu  bilaketari 

ekiteko.  

Egindako kontsultaren adierazpen grafikoa eta emaitza-taula jasoko ditugu. 
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Emaitza-taulak jasotzen ditu titularraren,. epigrafearen eta hiri-unitatearen arabera hautatutako 

eremuko jarduerak. Datu hauek sartzen dira taulan: Deitura komertziala, Helbidea (kalea, ataria, 

eskailera, solairua, atea eta posta-kodea), Auzoa, Barrutia/Atala, Jarduera, EJZren epigrafearen 

zenbakia eta haren deskribapena, Alta-data, Jarduerak hartzen duen azalera eta lokalaren azalera, Hiri-

unitatearen azalera, Erreferentzia katastrala (industrialdea, lursaila, azpieremua, hiri-unitatea) eta 

Katastro-planta. 

Oharra: Erreferentzia katastrala izan ezik gainerako datu guztiak berdinak dituzten erregistroetan ez da azaleren 

batura egin behar. Erregistro bakar batekoak hartu behar dira jardueraren eta jarduera guztien lokalaren 

azaleratzat. 

Datuok Excel formatuan esportatzen ahalko ditugu, baita emaitzaren leihoa ezkutatu edo itxi ere, 

emaitzen taularen goiko aldean, eskuinean, agertzen diren ikonoak baliatuta. 

 

Adierazpen grafikoan, hau bistaratzen du emaitzak: bilaketa-eremuan dauden eta markatutako 

irizpideak betetzen dituzten hiri-unitate katastralak. Kolore desberdinetan azaltzen dira, hiri-unitate 

bakoitzean azalera handiena hartzen duen jarduera-multzoaren arabera. 
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Elkarrekin lotura dute bi adierazpenek, emaitza-taulak eta grafikoak, alegia.  

Emaitza-taulan kurtsorearekin mugituta, ikusiko dugu grisez agertuko zaizkigula jarduera bakoitzari 

buruzko datuak. Emaitza grafikoan, berriz, gorriz azpimarratuta agertzen dira jarduera hori dagoen hiri-

unitateak. 

Jarduera jakin baten datuak sakatuz gero, zer hiri-unitatetan dagoen azalduko da adierazpen grafikoan. 

Hiri-unitate jakin bat ere aurki daiteke adierazpen grafikoan. Hura sakatuz gero, hiri-unitateko jarduerak 

iragaziko ditu emaitza-taulak. 

Datu-taulan emaitza guztiak berriro ikusteko, sakatu     (...) ikonoa (emaitza-taularen eskuineko eta goiko 

aldean dago). 

Emaitza grafikoa kargatutako geruzak atalean kargatzen da, eta zenbait hondoko mapa erabiliz ikus 

daiteke. 

Emaitza grafikoa nola inprimatu jakiteko, jo Inprimatu atalera. 

Beste kontsulta bat egiteko, "Garbitu mapa" sakatzea gomendatzen da. 
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TXOSTENAK 

Iruñeko enpresa-sarea hobeto ezagutzeko eta, hartara, hura sustatu eta sendotzeko, txostenak egiten 

dira, hainbatean behin, hiriaren bilakaera ikusten lagundu dezaten. Iruñeko Udalaren webgunean 

argitaratzen dira txosten horiek. 

Atal horretan jasotzen dira hauei buruzko datu-taulak: Iruñean eta auzo bakoitzean beheko solairuetan 

erabilgarri egon daitezkeen lokalen eta jarduera ekonomikoaren gainekoak. 

 

Jardueran, datu-taula hauek aurkituko ditugu: 

 

Erabilgarri dauden lokaletan, datu-taula hauek aurkituko ditugu: 

 

 

hautatu eskuratu nahi diren datuak, eta sakatu (...).  
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Leiho berri batean azalduko dira kontsultatutako datuak. 

 

Emaitza inprimatzeko, erabili nabigatzailearen inprimaketa-aukera. 

Excelera esporta daitezke datuak, hemen  sakatuta.  

Datuok prestatzeko metodologia zehazten duen dokumentura sartzeko, sakatu  
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INPRIMATU 

Atal honen bidez, unean-unean bisorean bistaratuta daukagun mapa inprimatzen ahalko dugu. 

Inprimatu aukeraren gainean klik egindakoan, hainbat aukera azalduko zaizkigu: 

 

 

 Izenburua: Inprimaketari izenburua ipintzeko testu-kaxa. Ez dago bete beharrik. 

 Diseinua: Inprimatzeko orriaren orientazioa: horizontala eta bertikala. 

 Tamaina: Bi aukera ditu: A3 eta A4. 

 

Ondoren, Inprimatu aukeraren gainean klik eginen dugu.   

 

Beste leiho bat agertuko da, inprimatzeko aurrebista dinamikoarekin.  
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Leiho horren bidez, inprimatu beharreko eskala eta eremua berriro ere egokitzen ahalko ditugu, hala 
nahi izanez gero. Mezu bat aterako zaigu aukera horren berri emateko. 

 

 

Ondoren, aurrebista-leihoaren goiko aldean, eskuinean, ageri den ikonoan klik eginen dugu: Deskargatu 
mapa PDF formatuan. 

PDF formatuko fitxategi bat sortuko da, mapa eta mapan bistaratutako geruza grafikoen legendarekin. 

Artxibo hori ireki eta/edo gorde egiten ahalko dugu. 

PDF hori, halaber, inprimatu egin daiteke, erabiltzailearen inprimagailuaren konfigurazio-aukerak 

baliatuta. 
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LEGENDAREN FITXA 

Legendaren fitxa gainean sakatzean zabaltzen edo/eta biltzen da. 

Legendaren fitxak unean-unean bistaratuta dauden lan-geruzei dagokien sinbologia biltzen du. 

«Kargatutako geruzak» menuaren adibideetan azaldu dugun moduan, legenda dinamikoa da eta aldatu 

egiten da, bistaratzen diren geruzen arabera. 

 

 

KOKAPEN-MAPAREN FITXA 

Kokapen-maparen fitxa gainean sakatzean zabaltzen edo/eta biltzen da. 

«Kokapen-mapa» fitxak laukizuzen gorri batean erakusten du unean-unean bistaratzen ari den 

kokapena.  

Esate baterako, mapak Iruñeko inguru guztia 

erakusten duenean, kokapen-maparen laukizuzen 

gorriak Iruña osoa hartuko du.  
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Mapan eremu jakin bat bistaratzen denean, laukizuzenak ikusten ari garen kokapenaren oinarria 

erakutsiko du.  

Esate baterako, mapak Gaztelu Plaza erakusten du, eta, kokapen-mapan, laukizuzena inguru horretan 

dago.  

 

Bistaratutako eremu geografikoa aldatu ahala, kokapen-mapa ere aldatzen joanen da. 

 

Halaber, laukizuzen gorria kokapen-mapan mugitu dezakegu, eta, hala, bistaratutako eremua aldatuko 

dugu. Horretarako, kurtsorea laukizuzenaren barruan ipiniko dugu (gurutze baten moduan agertuko da) 

eta, saguaren ezkerreko botoia sakatuta dela, ikusi nahi dugun eremura eramanen dugu. 
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GOOGLE STREET VIEW 

Erreminta honen bidez, Google Street View abiaraziko dugu gure bisoretik, pantailan daukagun 

lokalizazioa errespetatuta. 

Horretarako, kurtsorea  ikonoaren gainean ipiniko dugu eta, saguaren ezkerreko botoiarekin,  

irudia kontsulta egin nahi dugun punturaino arrastatuko dugu. 

 

Beste leiho batean, Google Street View irekiko zaigu eskatutako lokalizazioan; kokapen-mapa bat izanen 
du beheko aldean, eskuinean, gure bisorean kargatutako informazioa bistaratzeko. 
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Kokapen-mapan gizonaren irudia mugitzen ahalko dugu beste eremu batera joateko eta nabigatzeko. 

 

Google Street View fitxa  ikonoaren bidez itxitakoan, bisorera bueltatuko gara. 
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MAPAREN KOORDENATUEN ERREFERENTZIA-SISTEMAREN KONTROLA 

Maparen koordenatuen erreferentzia-sistema aldatzeko balia daiteke, eta aukera ematen du 

koordenatu geografikoekin eta kartesiarrekin lan egiteko. 

 

Bisorearen beheko eta ezkerreko ertzean dagoen erreferentzia-sistemako laukizuzenean klik egitean, 

elkarrizketa-koadro bat azalduko da pantailaren erdian eta egungo erreferentzia-sistema adieraziko du, 

bai eta baduen ala ez "Koordenatu bateragarrien erreferentzia-sistema" desberdinik, zeinetara 

birproiekta daitekeen. 

Bi bide ditu erabiltzaileak koordenatuen erreferentzia-sistema aldatzeko: "Erreferentzia-sistema 

bateragarriak" hauta dezake, edo "Birtualki proiektatutako sistemak erakutsi (geldoagoak)" aukeran 

dauden beste zenbait. Edozein hautatzen dela ere, eskatutako sistemara birproiektatuko da mapa. 

 

Oharra: Koordenatu bateragarrien erreferentzia-sistemen kopurua eta dauden birtualki proiektatutako sistemena 

une horretan bistaratzen diren hondoko maparen eta/edo, halakorik balego, WMS zerbitzuen araberakoak dira. 
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GAILU MUGIKORRAK 

Bisorea bera egokitu egiten da nabigatzaileko leihoaren tamaina gutxitzean edo bisore horretara 

pantaila murriztuko gailuen bidez sartzean, eta interfazea ere aldaketa horietara moldatzen da. 

Fitxetako testuak, berriz, ikono bihurtzen dira: 

 
Tresnak 

 
Egoera-mapa 

 
Legenda 
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HIZKUNTZAK 

Hiru hizkuntzatan dago bisorearen interfazea: gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez. Aplikazioaren goiko 

eta eskuineko aldean daude nahi den hizkuntza hautatzeko botoiak. 

 

 

Gailu mugikorreko moduan, tresna-fitxan egon ohi da hizkuntza aldatzeko botoietarako sarbidea. 

 


