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1. Datuen eredu berria 
 
Entitate grafiko alfanumerikoak 
 

 
 
Entitate alfanumerikoak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementuak Ondasun higiezina 
(elkartzeko gakoa) 

Funtsezko elkartearen 
titulartasuna 

Titulartasuna taldekatzea 

Titularrak 
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Ezaugarri nagusiak: 

 
1. Datu-base grafiko-alfanumerikoa da; beraz, erregistro bakoitza bere poligonoak, azalerak 

eta kokapen geografikoak zehazten dute. 
 

2. Azpipartzela entitatearen « izaera » izeneko atributuak zehaztuko du elementu bat hirikoa 
edo landakoa den edo Ondasun Higiezin Berezia (OHB) den edo katastroan sartu gabeko 
eremu bat den (deskontua). 
 

3. « Ondasun higiezina » entitatea (tauletan Elkartzeko gakoa):  
a. Elementu « zatiezinak » lotzen ditu, eta haietan erregistroko informazioa 

gordetzeko aukera emango du, hiri- edo landa-izaera edozein dela ere. 
b. titulartasuna zehaztuko du. 

 
Beste gogoeta batzuk: 
 

• Elementu orok zenbaki finkoa du 
• Titulartasun mota guztiak eta dagozkien konbinazioak onartuko dira. 
• Entitate guztiek izango dute historikoa, eta horiek aldatzeko katastroko espediente bat 

kudeatu beharko da. 
• Titular berberak dituzten ondasun higiezinak ehuneko berdinetan eta titulartasun mota 

berarekin erlazionatzeko aukera gaitzen da. 
• Ondasun higiezinek erregistroko informazioa eduki ahal izango dute. 
• Jada inor ez da partzela baten jabe, baizik eta ondasun higiezinen jabe. 
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Datu orokorrak  

Erabilera nagusia  

Kategoria Eremu hau eraikuntzako datuen arabera kalkulatu da: 1etik 7ra 

Eskuzko kategoria Nahitaezkoa D2, Y, I4, R22 eta A. erabileretarako.  

Eraikuntza-urtea  

Birgaitze-urtea  

Kontserbazio maila  

Sestra gaineko azalera  

Sestra azpiko azalera  

Etxebizitzaren datuak Etxebizitza eta bulego erabileretarako 

Atezaina  

Berogailua  

Komunak  

Itxitura  

Kanpoko arotzeria  

Atariaren tamaina  

Atariaren lurzorua  

Igogailua  

Igogailuak zerbitzu ematen dien 
etxebizitza kopurua 

 

BOE elementuak daude Garatu gabe 

Industriako datuak Industriako erabileretarako 

Eraikuntza  

Zolata  

Altuera librea  

Egitura  

Kanpoko itxitura  

Zertxako argia  

Forjatuen argia  

Zubi-garabia  

Jasogailua  

Beste erabilera batzuen datuak B C D E K P R T Y erabileretarako 

Itxitura  

Kanpoko arotzeria  

Igogailua  

Berogailua  

Aire girotua  

Instalazioak  

Turismoa  

Hotelaren kategoria  

Eraikin berezia  

Eraikin historikoa  

Landa-eraikuntzen datuak  
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Lotutako lokalak  

Fatxadak  

Atzealdearen metroak  

Galeriaren luzera  

 

2.5. Ondasun higiezina (OH) 
Identifikazioa: Udalerriaren kodea (3) + poligonoaren kodea (4) + partzelaren kodea (5) + 
OH kodea (4) 

Eremua Oharrak 

Datu orokorrak  

Idufir   

Udalerriaren erregistroko kodea   

Erregistro-zenbakia  

Finka-zenbakia  

Katastro-balioa  

Lurzoruaren balioa   

Eraikinaren balioa  

Katastro-balioa  

EGB  

Lurzoruaren balioa   

Eraikinaren balioa  

VMA balioa  

2.6. Entitateak bistaratzea 
 
Entitate bat bilatzean, entitatearen kokapenean jarriko zaitu, eta haren poligonoa edo forma 
grafikoa erakutsiko dizu, honako ohar hauekin: 

 Eraikina aukeratu bada, pantaila zatitu egingo da, ezkerrean poligonoa erakutsiz eta 
eskuinean eraikinaren argazkia 

 Eraikin bateko elementu bat aukeratu bada, pantaila zatitu egingo da, ezkerrean 
eraikinaren poligonoa erakutsiz eta eskuinean solairuaren krokisa, elementua 
nabarmenduta. 

Besterik adierazi ezean, pantailan agertuko den informazioa mistoa izango da: 
 Grafikoa: goiko aldea 
 Alfanumerikoa: beheko aldea 

 
Konfigurazioa aldatu nahi bada dena grafikora edo alfanumerikora pasatzeko, botoi hauek 
daude aplikazioaren goiko aldean, eskuinean: 
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Arestian aipatutako entitateen informazio alfanumerikoa aplikazioan bistaratuko da, 
hautatutako entitatearen eta hierarkian gorago dauden entitateen informazioa erakusten 
duten erlaitzen bidez. 
 
 
 

 
 
 
Adierazitakoez gain, honako hauek agertuko dira: 
 

 Emaitzak: lehen bilaketaren emaitzak jasotzen dituen fitxa; bilaketa hori goian 
aipatutako katastro-entitateak baino handiagoa da. Adibidez, IFZren edo 
kalearen araberako bilaketa. 

 Titularraren ondasunak: informazio-kontsultaren xede diren OHen titularrek 
titular gisa dituzten beste OHei buruzko informazioa erakusten du 

 Solairua: eraikinaren barruan hautatutako elementuaren solairuko elementuak 
eta krokisa erakusten ditu, edo, elementurik hautatu ez bada, eraikinaren 
beheko solairua eskainiko du lehenetsita 

 
Izaera azpipartzelan agertzen da, baina, informaziorako, partzeletan eta ondasun 
higiezinetan adierazten da horien mendeko entitateen osaera zein den. Hau da, pantailan 
adierazten denean partzela bat « mistoa » dela, horrek esan nahi du hainbat izaeratako 
azpipartzelak dituela (hirikoa, landakoa edo OHB). 
 

 
 
 

2.7. Entitateen bilaketa 
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   Hautatutako erregistroen konparazioa egiten du, eta alde grafikoak eta alfanumerikoak 
erakusten ditu 

 

4. Titulartasunak 
Titularrak OHenak dira, eta horrek elementu bat edo gehiago biltzen ditu. 

Titulartasuna edo titulartasun multzoa aipatzen denean, kontuan izan behar da honako hauen 
zerrenda dela: 

 Titularren IFZ 
 Horietako bakoitzaren titulartasun-ehunekoa 
 Horietako bakoitzaren titulartasun mota 

4.1. Titulartasun motak 
Honako titulartasun mota hauek daude: 

 P: jabari osoa 
 U: gozamena 
 S: azalerakoa 
 C: administrazio-emakida 
 NP: jabetza soila 
 PS: lurjabea 
 PC: kontzesionarioa duen jabea 

4.2. Titulartasun motetarako aplikatu beharreko arauak: 
 U badago, NP dago 
 C badago, PC dago 
 S badago, PS dago -->PS badago, S edo U edo C dago 
 Ez badago U, ez dago NP 
 Crik ez badago, ez dago PCrik 
 Uren %aren batura = NPren %aren batura 
 Uren %aren batura < = 100 
 NPren %aren batura < = 100 
 Baldin badaude -->PSren %aren batura = 100 
 Baldin badaude -->PCren %aren batura = 100 
 Baldin badaude -->Cren %aren batura = 100 
 Sren %aren batura < = 100 
 U edo S baldin badago, Uren %aren batura+ Sren %aren batura= 100 
 S, C edo PS badago, ez dago P eta alderantziz. 
 Uren %aren batura + Pren %aren batura + Sren %aren batura+ Cren %aren batura= 100 

 

4.3. Titularren taldea 
Titularren taldea, hau da, titulartasun zehatz bat duten titulartasunen ehunekoak jasotzen dituen IFZ 
zerrenda, hainbat OHetarako errepikatu daiteke. 

IFZren edo anagramaren araberako kontsulta bat egitean, IFZ hori jasotzen duten titulartasun 
taldeak letretan islatzen dira (A, B, C, …). 
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5. Kontuan hartu beharreko oharrak: 
 

 Historikoak baldintza honekin migratu dira: indarrean dagoen azken erregistro grafikoa 
soilik migratu da. Beraz, entitate baten erregistro historiko guztiek indarrean dagoen 
grafikoa jasoko dute. Erabilerarekin, berriak sortuko dira. 

 Entitate orok historikoa izango du, eta haren edizioak lotutako espediente bat egotea 
ekarriko du. 

 Erregistro bakarra migratu da espediente bakoitzeko eta ondorio-data bakoitzeko, 
espediente berarekin egindako jarduketa kopurua gorabehera. 

 Entitateen azalera poligonoak zehaztuko du, bigarren mailako elementuen zati 
konputagarria kontuan hartuko den elementuetan izan ezik. 

 Egungo sistemetan dagoen azalera beste datu bat gehiago bezala migratuko da kontsulta 
historikoei begira 

 Egungo YS1ak migratu egin dira: 
o Elementua ezabatuta 
o Titulartasunean aldaketa hau zegoen eraikineko elementu guztiei esleituta: 

 Elementuen egungo titularrak Azalerako (A) bihurtzen dira 
 YS1en egungo titularrak Lurjabe (L) bihurtzen dira. 

 Sakabanatuta dauden eraikinak: 
o Bizitoki zuten hiri-partzela kendu eta lehengo landa-partzelaren azpipartzelan 

kokatuko da. 
o Azpipartzela horietan, hiri- edo landa-izaerakoak diren kontuan hartuta, honako 

hauek egongo dira: 
 Eraikina: 

 Landa-lurra: A erabilerarekin 
 Hirikoa: gainerako erabilerak 

 Lurzorua elementua: 
 Hirikoa: JE erabilera/mota (hiri-eraikuntza) 
 Landakoa: JG erabilera/mota (landa-eraikuntza) 

o Hiri-azpipartzeletan, JE motako/erabilerako elementuak ezabatu ahal izango dira, 
lurzoruen eta hegalen titulartasunaren arabera. 

o Landa-azpipartzeletan, landa-eraikuntza bat egoteak (A erabilera) JE motako 
erabilera-elementu bat izatera behartzen du. 

 

6. Geruzen kudeaketa 
 
Aplikazio berrian, bistaratu nahi diren geruzak eta testuak kudeatu ahal izango dira. 
 
Aktibatutako/desaktibatutako geruzak aldatu egingo dira, gauden eskalaren arabera. 
 
Botoi bat egongo da lehenetsita aktibatutako geruzetara itzultzeko eta testuak desaktibatzeko. 
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7. Geruzak kargatzea 
Aplikazio berriak kanpoko geruzak kargatzeko aukera emango du, gero ikusteko. 
Formatu hauek onartzen dira: 

 Shp (shp geruzak eta hari atxikitako geruza osagarriek zip fitxategi batean konprimituta egon 
behar dute) 

 Gml 
 WMS 
 Dxf 
 BFA ortoargazkiak 
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Geruza kargatu ondoren, geruzen menua aktibatuko da, eta eskuineko menuan bistaratu ahal izango 
da. 
 
 
 

 
Geruza bat baino gehiago karga daiteke. 
 
Menuan aukera hauek daude, besteak beste: 
 

 Geruzaren gardentasunarekin jolasteko aukera ematen du 

Geruza ezabatu daiteke 

 Geruzaren zooma egin daiteke 

Kargatutako geruzak lehenesteko aukera ematen du. 

8. Datuen esportazioak 
 
Aplikazio berriak datuak hainbat formatutan esportatzeko aukera ematen du, hautatzeko eta 
esportatzeko hainbat aukeraren bidez. 
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 Plangintza areak 
 Sistema Orokorrak 

Geruza horiek desaktibatu egin daitezke, horietako bakoitzean klik eginda. 
 
 
 

 
 
 
 
Maparen bistaratzea geruza bakoitzaren planeamendu-erabilerak zehazten du, eta geruzen 
gainezarpenaren arabera koloreen intentsitatea aldatzen du. 
Maparen eremu batean klikatzean, dagokion geruza hautatuko da eta, behean, geruza horri dagokion 
plangintzaren informazioa duen erlaitz bat irekiko da. 
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o Eraikuntza-urtea 

 
 
Bilaketa mugatu ondoren, pantailan lekukoak agertzen dira (puntu gorria), eta behean « Laginak » 
erlaitza agertzen da, non aurkitutako lekuko guztiak zerrendatzen diren. 
 
Zerrendako laginetako batean klikatuz gero, informazio gehiago ematen du. 
 

 
 
 

12. Utilitate grafikoak 
Aplikazioan mapak bistaratzeko beste utilitate batzuk daude. 
 
Azaldutako bistaratze-mota dugu: 

 Mistoa: erdi grafikoa, erdi alfanumerikoa. Kontsulten ondoren aplikatzen da, lehenetsita 
 Grafikoa: informazio grafiko guztia 
 Alfanumerikoa: mapa ez da ikusten; datuak baino ez  

 

 
 
Pantailan edozein informazio alfanumeriko eta sartutako edo marraztutako grafiko oro ezabatzeko 

botoia ere badago, eta mapa bakarrik geratuko da.  
 
Ortoargazkiak kargatzeko goitik beherako menua ere badago.  
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13. UTM koordenatuak 
 
Mapa eskatutako koordenatuetan kokatzeko aukera ematen du, UTM ETRS89-30N sisteman. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. 56. urteko argazkiak 
 
Egungo partzelen eta 1956ko katastro-berrikuspenean jasotako partzelen arteko konparazioa 
egiteko aukera ematen du. 
 
Lurzati batean kokatzen bagara 
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Eta eskuineko menuan 56ko argazkiak ikonoa sakatuko dugu. Aplikazioak 56ko argazkietako zapiak 
dituen partzelarioa aterako digu. 
 

 
 
Horietakoren batean klik eginez gero, aukeratutako 56ko argazkia irekiko da eskuinaldean. 
 

 
 
Gezi bat duela ikusten badugu (adibidean gorriz inguratuta), esan nahi du eremu horretan 56. urtetik 
aurrera egindako jarduketei buruzko informazioa duen krokisen bat izan dezakeela. 
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Sakatu Bilatu, eta grafikoki zein alfanumerikoki adieraziko dizu eraikina zer eremutan dagoen eta zer 
prezio duen. 
 

 
 
 

 Ezkerreko menua: balio-zonak, eraikin-zonak eta zonako elementuak bilatzeko aukera 
ematen du 
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o Zona: Ingurumen Baimen Bereziko Gunerik edo Katastroko Baloraziorik nahi den 
adierazi ondoren, honako hauek adierazi behar dira: 

 Eremuaren erabilera: 
 Etxebizitza-Garajea-Trastelekua-Bulegoa 
 Industria 
 Saltegia 

 Udalerria 
 Barrutia: 0 guztietarako, Bilborako izan ezik 
 Eremua 

 
 

Bilatu botoiari sakatu behar zaio, eta eremuari buruzko eta eremu 
horretako eraikinen zerrendari buruzko informazioa ateratzen du 
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