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Bide hau erabiltzeko eskatzaileek sinadura elektronikoko ziurtagiri bat eduki 
beharko dute. 

Laburpen dokumentua bete ondoren, dokumentua sinatu eta 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.eus web orrialdean aurki daitezke.  
Kanal elektronikoa aukeratzen dutenentzako, eskaera egin eta ondorengo tramiteak 
https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/y22-izapide2/eu/ estekaren bidez egingo dira 

ESKAERAREN FORMALIZAZIOA 

1. Behin eskaera bukatuta aplikazio informatikoan erabilgarri egondo den Eusko Jaurlaritzaren Sede 
Elektronikoaren loturan sartu ahal izango da, datu personal batzuk zuzenean kopiatuko dira. (izena, 
abizenak, espediente zenbakia).  Gainontzeko datuak argibideak jarraituz bete beharko dira.  

Gogoratu figura bakoitzeko laburpen dokumentu bat bete eta tasa bat ordaindu eta bidali beharko dela. 

 

 

 

 

 

 

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2017/10/Decreto_21_2012_notificacion_electronica_eu.pdf
https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2017/10/Decreto_21_2012_notificacion_electronica_eu.pdf
https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/y22-izapide2/eu/
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2.  Formularioaren hiru atalak bete beharko dituzu: 

DATU OROKORRAK 

 

AKREDITAZIOAREN DATUAK 
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ERANTZUPEKO ADIERAZPENAK 
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3. Ondorengo pausoan tasa ordaindu izanaren ziurtagiria erantsi beharko da. 

 

4. Behin datuak zuzenak direla egiaztatu eta gero, elektronikoki sortutako laburpen 

dokumentua sinatu eta bidali. 

Eskaeraren emate data, eskaera telematikoetarako web orrian eskatutako dokumentuen 
bidalketa elektronikoki sinatzen deneko data izango da 

 



 

5 

 

 

Bide honen erabilerarako BALDINTZAK 

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). 

       

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 

http://www.izenpe.com/s15-12010/es
http://www.izenpe.com/
http://www.dnielectronico.es/
http://www.cert.fnmt.es/


 

6 

 

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. 

http://www.java.com/
http://get.adobe.com/es/reader/
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JAKINARAZPENAK 

Unibasq-etik jakinarazpen bat bidaltzen denean eskatzaileak posta elektroniko eta/edo SMS 
bidez mezu bat hartuko du, www.euskadi.net web orrian jakinarazpen bat irakurtzeko zain 
daukala esateko.  

Ondorengo egunetan ebazpen indibidualizatua bidaliko zaie eskatzaileei, bakoitzak eskatutako 
moduan. 

Eskaera bakoitzari lotuta dauden ebazpenak eta jakinarazpenak Sede Elektronikoko Nire 
Karpeta-n kontsultatu ahal izango dira.  

 

http://www.euskadi.net/

