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BESTELAKOAK 
 
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS TIO 

  Arg.: 1987.- (Monografia teknikoak; 1) 
 
2. tarifa 
Honako argitalpen honen bitartez, gure ekoizpenean erabilitako metodologiak 
aztertzeko eta deskribatzeko serie bati ekiten zaio, adibidez Euskal Autonomia 
Erkidegoko 1985eko Input-Output taulekin gertatzen den bezala.  

 

 
ATLAS STATISTIQUE DES PYRÉNÉES = ATLAS ESTADÍSTICO DEL PIRINEO = 
ATLES ESTADÍSTIC DELS PIRINEUS = PIRINEOETAKO ATLAS ESTATISTIKOA / 
INSEE, Govern d'Andorra, DATAR, IDESCAT, IEN, EUROSTAT, IAEST, EUSTAT. 
Lau hizkuntzatan argitaratua (spa/baq/cat/fre) 

  Arg.: 2002 
 

  Argitalpen elektronikoa Web-ean 
 
Doakoa  
Lehenengoz, mugaren bi aldeetan elkarlanean jarduteko markoan, Pirinioetako bi 
aldeetako hainbat bulego estatistikok mendikatearen atlas estatistiko bat egin dute. 
Osatu gabe egon arren, lehendabiziko ariketa honek Pirinioak aztertzeko hurbilpen bat 
ekarri du: azalerako 49.850 km2, 1.101.000 biztanle, 617.000 etxebizitza (horietarik 
167.000 bigarren etxebizitzak dira), nekazaritzako 45.000 lanpostu, industriako 
108.000 lanpostu, eraikuntzako 40.000 lanpostu, hirugarren sektoreko 205.000 
lanpostu, nekazaritzakoak ez diren 92.000 establezimendu eta 5,8 milioi turista baino 
gehiago; horiexek dira agiri honetan aurki daitezkeen datuetariko batzuk. 

 

 
EURORREGIÓN : EN CIFRAS = EUROESKUALDEA : ZENBAKITAN = 
EURORÉGION : EN CHIFFRES / EUSTAT eta INSEE, Region Aquitaine. 
Hiru hizkuntzatan egindako argitalpena (spa/baq/fre) 

  Arg.: 1997, 2000 eta 2005 
 
3. tarifa 
 

  Argitalpen elektronikoa Web-ean 
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ATLAS TEMÁTICO-ESTADÍSTICO DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL AEKO 
GAIKAKO ATLAS ESTATISTIKOA 

  3 liburuki 
 
I. liburukia: Mapak 
II. liburukia: Taulak  
Fichas pedagógicas.  Propuestas de actividades de trabajo = Pedagogi fitxak. Lan-
ekintzei buruzko proposamena 
 
6. tarifa (Lan osoa) 
 

  Arg. fotokopiagarria (2 liburuki: I.a: Definizioak; II.a: Taulak) 
 

   Argitalpen elektronikoak (CD 1) edo disketeak (5) 
 
Arg.: 1996 
 
 
 
NOMENCLATOR de la CA DE EUSKADI = EUSKADIKO K.A.KO KALE-IZENDEGIA 

  Urtekaria 
1991-1998. 
 

  Agortua 
Jarraipena ondorengoetan: 
CALLEJERO DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL EA'KO KALE IZENDEGIA 

  Argitalpen elektronikoa: CD-rom 1 / urtean 
2001- 
 
6. tarifa 
 

  Azken bertsioa WEB gunean dago eskuragarri 
 
 
 
NORMALIZACIÓN de códigos = KODEEN NORMALIZAZIOA 

  Arg.: 1982 
 
2. tarifa 
Honakoaren bidez, erabiltzailearen esku jarri nahi ditugu gehien erabiltzen diren 
sailkapen ofizialak, euren kodeak azalduz, betiere lan estatistikoak alderatzeko asmoz. 
Era guztietako kodeak biltzen ditu, hala nola herrialdeetakoak, lurraldeetakoak, lurralde 
historikoetako udalerrietakoak, eremukoak, ahaidetasunekoak, ikasketetakoak, 
enpresaren jarduera ekonomikoetakoak edo lanbide nagusietakoak.  

Halaber, sailkapen horien kontzeptuak euskaraz izendatzeko proposamen bat ere 
jasotzen da, galdera sorta elebidunei erantzutean, gure hizkuntzaren erabilera 
errazteko. 

 56

http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_e.html
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_e.html
http://www.eustat.es/prodserv/kale_formu.asp?idioma=e
http://www.eustat.es/prodserv/kale_formu.asp?idioma=e
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_e.html


                              Produktuen katalogoa 
1982-2009 

 

NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS = IZENDEGIAK ETA KODEAK 

  Arg.: 1995 
 
5. tarifa 
 

  WEB gunean gaurkoturiko informazioa 
 
Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan sailkapen, nomenklatura eta kodeak 
homogeneizatzeko prozesuari jarraitzeko xedez, EUSTATek argitalpen hau egin du, 
normalizazio estatistikoaren ondorengo helburu hauek betetze aldera: batetik, 
erabiltzaileen esku jartzea gehien erabiltzen diren sailkapen ofizialak, haiei dagozkien 
kodeekin; eta, bestetik, oinarrizko euskarria ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 
eremuan kode horien erabileraren homogeneizazioa lortu eta horrela gure estatistikak 
eta beste erakunde edo organismo batzuenak (batez ere Europako Batasunekoak) 
erkatzeko bidea egon dadin.  
 
 
 
MAPAS EN EXCEL DE LA CA DE EUSKADI Y SU ENTORNO = EUSKAL AEko ETA 
BERE INGURUKO EXCEL-ko MAPAK 

  Argitalpen elektronikoa: CD-rom 1 
Arg.: 1999 
 
6. tarifa 
 
Kasu askotan planimetriaren gainean informazioa irudikatu nahi dugu eta zeregin 
nekeza izaten dugu eskuartean; dena dela, Office 97ko bertsioan grafiko mota hauek 
taxutzeko lana errazten duen aplikazioa txertatzen da. Hala ere, margotu beharreko 
eremu geografikoetako mapen hainbat txantiloi eskuratzeko arazoak izaten dira. CD 
honetan sarturiko txantiloien helburua zera da: informazio estatistikoa irudikatzeko 
erabil daitezkeen hainbat ingurune erraztea; Excelen grafikoak taxutzeko bide ematen 
duten lanabesak bezain erabilerrazak dira. 
 
 
 
RECREACIÓN POLÍTICA DE NICOLÁS DE ARRIQUIBAR. Del uso de la aritmética 
política de Carles Davenant 

  Arg.: 1987 
 

  Agortua 
 
Eusko Legebiltzarraren 4/86 Legea onetsi ostean eta horren 10.37. artikulua betez, 
1986ko azaroaren 29an Euskal Estatistika-Erakundea sortu zen; horren ondorioz, 
honako hau Jesús Astigarragak eta José Manuel Barrenecheak XVIII. mendeko 
ekonomista ezaguna izandako Nicolás de Arriquibarren omenez egindako lanaren 
berrargitalpena da. 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA 
ESTRUCTURAL EN BASE A LAS TIO REGIONALES: la estructura productiva de la 
CA de Euskadi / Fernando del Castillo Cuervo-Arango 

  Arg.: 1986 
 

  Agortua 
 
Honako lan honen xedea ekoizpen egitura ikertzeko teknikak aztertzea da input-output 
taula erregionalen arabera. Ekoizpen egituraren eta arlokako menpetasun eta 
elkarreragin erlazioen azterketa, ziur aski, aplikaziorik ohikoena eta orokorrena da 
input-output azterketa erregionalaren barruan. 
 
 
 
MANUAL DEL AGENTE DE EMPADRONAMIENTO : C.A. de Euskadi : Padrón 
1986 = ERROLDA-AGENTEAREN ESKULIBURUA : Euskadiko K.A. : 1986ko 
Errolda / Eusko Jaurlaritza, Estatistika Zuzendaritza, Foru Aldundiak eta udalak 

  Argitalpen hau ez dago salgai, 1986 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan udal errolden informazioa jasotzeko lana 
homogeneizatu eta erraztearren, jarraibideen inguruko eskuliburu hau egin da, errolda 
agentearen zereginak bideratzeko eta argitzeko. 
 
 
 
MANUAL DEL INSPECTOR DE ZONA : C.A. de Euskadi : Padrón 1986 = ZONAKO 
IKUSTATZAILEAREN ESKULIBURUA : Euskadiko K.A. : 1986ko Errolda / Eusko 
Jaurlaritza, Estatistika Zuzendaritza, Foru Aldundiak eta udalak 

  Argitalpen hau ez dago salgai, 1986 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan udal errolden informazioa jasotzeko lana 
homogeneizatu eta erraztearren, jarraibideen inguruko eskuliburu hau egin da, zonako 
ikuskatzailearen zereginak bideratzeko eta argitzeko. 
 
 
 
MANUAL DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE 
EMPADRONAMIENTO : C.A. de Euskadi : Padrón 1986 = ERROLDATZEKO UDAL 
BULEGOKO ARDURADUNAREN ESKULIBURUA : Euskadiko K.A. : 1986ko 
Errolda / Eusko Jaurlaritza, Estatistika Zuzendaritza, Foru Aldundiak eta udalak 

  Argitalpen hau ez dago salgai, 1986 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan udal errolden informazioa jasotzeko lana 
homogeneizatu eta erraztearren, jarraibideen inguruko eskuliburu hau egin da, udal 
bulegoko arduradunaren zereginak bideratzeko eta argitzeko. 
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MANUAL DEL ENCARGADO DE GRUPO: C.A. de Euskadi : Padrón 1986 = 
TALDE-ARDURADUNAREN ESKULIBURUA : Euskadiko K.A. : 1986ko Errolda / 
Eusko Jaurlaritza, Estatistika Zuzendaritza, Foru Aldundiak eta udalak 

  Argitalpen hau ez dago salgai, 1986 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan udal errolden informazioa jasotzeko lana 
homogeneizatu eta erraztearren, jarraibideen inguruko eskuliburu hau egin da, talde 
arduradunaren zereginak bideratzeko eta argitzeko. 
 
 
 
MANUAL DE GESTIÓN PADRONAL. Padrón Municipal de habitantes de la CA de 
Euskadi = ERROLDA KUDEATZEKO ESKULIBURUA. Euskadiko K.A.ko 
biztanleen udal-errolda. 

  Arg.: 1991 
 
2. tarifa 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan udal errolden informazioa jasotzeko lana 
homogeneizatu eta erraztearren, jarraibideen inguruko eskuliburu hau egin da, errolda 
orrien edukiari nahiz berrikuntzaren osteko kudeaketari egokiturikoa. 
 
 
 
GUÍA DE VIAJE DEL AGENTE CENSAL = ZENTSU AGENTEAREN BIDAIA 
GIDALIBURUA. Censos 2001 / INE eta EUSTAT 

  Argitalpen hau ez dago salgai, 2001 
 
Zentsu agenteak erabiliko dituen kontzeptu, lan metodo, lanabes, zeregin, jarduketa 
adibide eta agiriak jasotzen dituen gidaliburua. 
 
 
 
MANUAL DEL ENCARGADO DE GRUPO = TALDEKO ARDURADUNAREN 
ESKULIBURUA. Censos 2001 / INE eta EUSTAT 

  Argitalpen hau ez dago salgai, 2001 
 
Taldeko arduradunari bere zeregina betetzen laguntzen dion eskuliburua, betiere 
eskualdeko arduradunaren eta zentsu agentearen laguntzaz; honako bildutako edukiak 
garrantzitsuak dira zentsu bat egiteko garaian. 
 
 
 
DICCIONARIO DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS = TERMINO ESTATISTIKOEN 
HIZTEGIA 

  Arg.: 1985. Lau hizkuntzatan (baq/spa/fre/eng) 
 
2. tarifa 
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Termino estatistikoen kopuru handia jasotzen du, gehienak EUSTATek bere 
argitalpenetan erabili izan dituenak. Lan honen ardura UZEIk (Unibertsitate-
Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea) izan du; izan ere, gure hizkuntza normalizatzeko 
kabinete profesional eta espezializatua da eta jakintza arlo ugariri buruzko hiztegi asko 
burutu ditu. 
 
Gaurkoturiko bertsioa hiru hizkuntzatan dago (spa/baq/eng) eta UZEIren laguntzaz 
egin da. 

  Lineako argitalpena, 2005 
 
 
HEDAPEN. Base de datos de difusión estadística. PC-Axis V.2.0 = HEDAPEN. 
Estatistikorako datu-basea = HEDAPEN. Estatistikorako datu-basea. PC-Axis V. 
2.0 

  Arg.: 1994 
 

  Agortua 
 
Zabalkunde estatistikorako datu basea EUSTATen lehentasuna izan da azken 
urteotan; horrela bada, argitara eman da Suediako Estatistika Institutuak garaturiko 
software baten bitartez (PC-Axis); sistema honek taula estatistikoak biltzeko eta 
kontsultatzeko aukera ematen du, bai eta software komertzialeko beste programa 
batzuetara (esaterako EXCEL) lekualdatzeko bide ere. 
 
 
HEDAPEN. Sistema de difusión estadística. Manual para el usuario. PC-Axis 
(versión 1.5 para windows) = HEDAPEN. Estatistiken zabalkundeko sistema. PC-
Axis (windows-erako 1.5 bertsioa) 

  Arg.: 1997 
 

  Agortua 
 
1994an EUSTATek datuak zabaltzeko abian jarritako sistema, informazio 
estatistikoaren eskatzaileei zerbitzu hobea eskaintzearren; horrenbestez, informazio 
hori eskuratzeko sarbidea errazten da datu estatistikoak biltzeko eta erabiltzeko 
software komun baten bitartez, betiere zabalkunde estatistikoaren eremua euskarri 
elektronikora zabalduz. 
 
 
INDUSTRIA EN AQUITANIA-C.A. DE EUSKADI-NAVARRA 1998 = INDUSTRIA  
AKITANIA-EUSKAL AE-NAFARROA MULTZOAN = L'INDUSTRIE EN AQUITAINE-
C.A. D'EUSKADI-NAVARRE 

  Arg.: 1998 
Doan 
 

  Argitalpen elektronikoa (PDF) 
 
Agente sozio-ekonomikoek mugaz gaindiko benetako espazioa sortzeko daukaten 
informazio premiak BEGIRA, Nafarroako Estatistika Institutua eta EUSTAT animatu 
ditu Akitaniak, Nafarroak eta Euskal Autonomia Erkidegoak osatzen duten 
eurorregioaren industriaren azterketan sakontzera. 
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