
I. FITXA – DATU‐MULTZOEN METADATUAK 

IZENBURUA 

LABURPENA 
(1) 

HELBURUA 
(2) 

DATAK 

Datua sortzea: 

Azken berrikuspena: 
Informazioak aipatzen duen tartea: 

MANTENTZE‐LANAK 

Eguneratzeko maiztasuna (3) Eguneratze‐prozesua (4)

EGUNERATZE‐PROZESUAREN DESKRIBAPENA 

LEINUA 
(5) 

INFORMAZIOA SORTZEKO ETA MANTENTZEKO ARDURADUNA (Harremanetarako puntua) 

ERAKUNDEA 

IZENA 

E‐MAILA 

TELEFONOA 

ESKALA EDO 
BEREIZMEN ESPAZIALA 

(6) 

ERREFERENTZIA‐SISTEMA 
(7) 

HEDADURA (Koordenatu Geografikoak) 
(8) 

KATEGORIA TEMATIKOA 
(9) 

INSPIRE GAIAK 
(10) 

GAKO‐HITZAK 
(11) 

SARBIDE‐
MURRIZKETAK 

(12) 

ERABILERA‐
MURRIZKETAK 

(12) 

LOTUTAKO 
DOKUMENTAZIOA 

(13) 

DESKRIBAPENA  URL  FORMATUA 

Iparraldea 

Hegoaldea 

Ekialdea Mende‐
baldea

 -



 

 

(1) Laburpena 
Datu multzoaren laburpen deskriptiboa; argi eta garbi 
identifikatuko du beste batzuekin alderatuta, eta ez du zalantzarik 
sortuko beste batzuekin izan dezakeen gainjartzeari edo 
kontzeptu-bikoiztasunari buruz. Kartografia horren informazio- 
edo arau-izaera loteslea jasoko du. Gainera, hala dagokionean, 
datu multzo horrek legezko arau batekin zuzeneko harremana 
izatea jasoko du ere. 

(2) Helburua 
Datu multzoaren helburuak jasoko ditu. 

(3) Eguneratzeko maiztasuna 

- Eskariaren arabera 
- Ez dagokio 
- Programatua 
- Etengabe 
- Egunero 

- Astero 
- Hilero 
- Hiru hilean behin 
- Bi urtean behin 
- Urtero 

  

(4) Eguneratze-prozesua 
- Aldatzeko eskaera 
- Automatikoa 
- Ez dagokio 

(5) Leinua (testu librea) 
- Sortzeko eta eguneratzeko prozesuak 
- Erabilitako iturriak 
- Beste produktu batzuekiko harremana 

  

(6) Eskala edo bereizmen espaziala 
Eskalaren edo bereizmenaren izendatzailea (distantzia metrotan). 

  

(7) Erreferentzia-sistema. Adierazi hauetako bat: 
- EPSG: 25830 (ETRS89. UTM 30N EREMUA) 
- EPSG: 4258 (ETRS89. Koordenatu geografikoak) 
- EPSG: 4326 (WGS84~ETRS89. Koordenatu geografikoak) 

- EPSG: 3857 (WGS84~ETRS89. Pseudo-Mercator) 

(8) ETRS89 koordenatu geografikoak, gradu hamartarretan (2 hamartar) 
- EAEko mendebaldeko luzera: -3,50 
- EAEko ekialdeko luzera: -1,72 
- EAEko hegoaldeko latitudea: 42,46 
- EAEko iparraldeko latitudea: 43,46 

 

(9) Kategoria tematikoa (ISO 19115 Arauaren ondoriozkoak) 
Gai hauetatik, adierazi informazioa ematen duten guztiak. Gutxienez horietako bat idatzi. 

- Nekazaritza 
- Biota 
- Limitea 
- Atmosfera 
- Ekonomia 
- Elebazioa 
- Ingurumena 
- Informazio Geozientifikoa 
- Osasuna 

- Kartografia 
- Barne-urak 
- Lokalizazioa 
- Ozeanoak 
- Plangintza 
- Gizartea 
- Egiturak 
- Garraioa 
- Zerbitzuak. Hornidura-sareak 

  

(10) Inspire gaiak. Adierazi gutxienez horietako 1  
I. Eranskina 
 

I.1 Koordenatu erreferentzia sistemak 
I.2 Kuadrikula geografikoen sistema 
I.3 Izen geografikoak 
I.4 Administrazio-unitateak 
I.5 Helbideak 
I.6 Partzela katastrala 
I.7 Garraio sarea 
I.8 Hidrografia 
I.9 Babestutako lekuak 

III. Eranskina 
 

III.1 Unitate estatistikoak 
III.2 Eraikinak 
III.3 Lurzorua 
III.4 Lurzoruaren erabilera 
III.5 Giza osasun eta segurtasuna 
III.6 Erabilgarritasun publikoko eta estatu-mailako zerbitzuak 
III.7 Ingurumenaren behaketa instalazioak 
III.8 Ekoizpen eta industrial instalazioak 
III.9 Nekazaritza eta akuikultura instalazioak 
III.10 Populazioaren banaketa — demografia 
III.11 Ordenaziora, murrizketara edo araudietara eta jakinarazpen-

unitateetara zergapetutako zonaldeak 
III.12 Arrisku naturaleko eremuak 
III.13 Baldintza atmosferikoak 
III.14 Karaktere meteorologikoko alderdi geografikoak 
III.15 Ezaugarri geografiko ozeanografikoak 
III.16 Itsas eskualdeak 
III.17 Eskualde biogeografikoak 
III.18 Habitat eta biotopoak 
III.19 Espezieen banaketa 
III.20 Energia-baliabideak 
III.21 Baliabide mineralak 

 
 
II. Eranskina 
 

II.1 Elebazioak 
II.2 Lurraren azalera 
II.3 Ortoargazkiak 
II.4 Geologia 

 

(11) Gako-hitzak 
Gutxienez gako-hitz bat aipatu, datua ulertzen laguntzeko. 

   

(12) Sarbide- eta erabilera-murrizketak 

Sartzeko eta erabiltzeko baldintzak eta murrizketak. Informazioaren 
sarbidea eta erabilera mugatu behar bada, beharrezkoa izango da 
murrizketa-maila adieraztea eta arrazoia justifikatzea. Handienetik 
txikienera mugatuko dira. 

(13) Lotutako Dokumentazioa (aukerakoa) 
Kanpoko dokumentaziora sartzeko URLa (web-orriak, DOC edo PDF 
motako online fitxategiak), metadatuak emandako deskribapena 
osatzeko. 
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