JAKINARAZPEN ELEKTRONIKORAKO LAGUNTZA GIDA
Deialdian esaten den modura erregistroa bide elektronikoz, www.euskadi.net helbide
elektronikoan egin ahal izango da, otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuarekin, Administrazio
Elektronikoari buruzkoarekin; eta 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenarekin, Informatika eta
Telekomunikazioen zuzendariarenak, PLATEA plataforma, E-administraziorako plataforma
teknologikoa onartzen duenarekin bat. Izapidetzeko argibideak www.unibasq.org web orrialdean
aurki daitezke.

1. Bide honen erabilerarako BALDINTZAK
Eskatzaileek sinadura elektronikoko ziurtagiri bat eduki behar izango dute.
Erabiltzeko eta instalatzeko jarraibideak daude IZENPEren webguneko “Deskargatu Softwarea”
eremuan.

1 - Onartzen diren sinadura-sistemak hauek dira:
a. IZENPEKO txartelak. IZENPEk jaulkitako herritarraren txartela, ONA txartela eta
unibertsitateko txartela erabil daitezke (www.izenpe.com).
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b. NAN elektronikoa. NAN elektronikoa ere onartzen da (www.dnielectronico.es)

c. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre erakundeak jaulkitako ziurtagiriak
(www.cert.fnmt.es)
2 - Onartzen diren nabigatzaileak hauek dira:
a. Microsoft Internet Explorer 6 edo berriagoa
b. Mozilla Firefox 4 edo berriagoa
3 - Sinadurarako osagaiak Java behar du beharrezkoak diren eragiketak egiteko. Java
instalatuta eta eguneratuta daukazun egiazta dezakezu webgune honetan: java.com
4 - Bai entrega-frogagiria bai eskaeraren ebazpena PDF formatuan entregatzen dira, horregatik,
PDF formatuko fitxategiak irakurtzeko programa bat eduki behar da, adibidez Adobe Reader.

2. ESKAERA BETETZEA
Behin eskaera itxita, adieraziko zaizu zer dokumentu erantsi behar diren eskaera era egokian
amaitzeko.
Jakinarazpen elektronikoa aukeratzen baduzu ondorengo pausoak jarraitu beharko dituzu:
1. Betetako eskaera bakoitzaren XML artxiboa jaitsi eta zure ordenagailuan gorde.

2. XML artxiboa aplikazio elektronikoan adieraziko den eskaera telematikoetarako
web-orrira igo
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3. Zure ordenagailutik eskaera igo bezain laster (XML artxiboa), datuak aplikazio
informatikotik zuzenean irauliko dira Eusko Jaurlaritzaren eskaera
telematikoetarako web-orrira.
GARRANTZITSUA: EZ SARTU DATUAK ESKUZ

4. Behin eskaera kargatu eta gero, Tasen likidaziorako inprimakia eta ordainketaren
ziurtagiria erantsi behar dituzu

5. Aztertu botoian sakatu, ordenagailuan dokumentua bilatu, gehitu eta ondoren
erantsi.
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6. Behin datuak zuzenak direla egiaztatu eta gero, sortutako laburpen dokumentua
sinatu eta bidali.
Eskaeraren emate data, eskaera telematikoetarako web orrian eskatutako dokumentuen
bidalketa elektronikoki sinatzen deneko data izango da.

GARRANTZITSUA, KONTUAN IZAN BEHARREKOA:
Jakinarazpen-sisteman, bi gauza hauek noiz gertatu diren egiaztatzeko modua egon
behar du, data eta ordua jarrita: jakinarazi nahi den egintza noiz jarri den interesdunaren
eskuetan; eta interesduna noiz sartu den edukira. Sartzen den momentutik aurrera
pentsatuko da jakinarazpena eginda dagoela. Jakin baldin badakigu iritsi zaiola
jakinarazpena, baina hamar egun natural geroago oraindik ez baldin bada edukira sartu,
ulertuko dugu jakinarazpena ukatu egin duela. Izapidea eginda dagoela ulertuko da eta
prozedurak aurrera jarraituko du, ez bada garbi geratzen, ofizioz edo interesdunak
eskaturik, teknikoki ezinezkoa izan zaiola edukira sartzea.

3. JAKINARAZPENAK
Dagokion izapidetzea egin ondoren, eskatzaileak posta elektronikoaren edo mezu laburren
zerbitzuaren (SMS) bidez abisu bat jasoko du jakinarazpena www.euskadi.net web orrialdean
dagoela jakinarazteko.
Eskaera bakoitzak dauzkan ebazpen guztiak kontsultatu eta deskargatu ahal izango dira Egoitza
elektronikoko Nire kudeaketak atalean.

Hasieran egindako aukeraketa edozein momentutan alda dezake. Aldatzea erabakitzen
baldin badu, aldaketaren berri erregistroan jaso eta hurrengo egunetik aurrera etorriko
dira ondorioak.
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