
 
 
 
 

 

Donostia - San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE TURISMO  

COMERCIO Y CONSUMO 

 

 

    
GIDA, MERKATARITZAKO-SALTOKIAK MODERNIZATZEKO LAGUNTZAK ESKATZEKO KANAL 
ELEKTRONIKOAREN BITARTEZ. 
 
 
Honen bidez, merkataritzako-saltokiak modernizatzeko  laguntzak, kanal elektronikoaren bitartez, 
eskatzeko gida aurkezten dugu. 

 
1. oharra: administrazio honek onartutako identifikazio elektronikorako baliabideak erabili behar dira kanal 

elektronikoaren bidez izapidetzeko: 

 Identifikazio elektronikorako onartutako bitartekoak 

 

 
 
 
 
 
 

 

Sar zaitez informazio-fitxa 
honetan: “Merkataritza-
saltokiak modernizatzeko 
laguntzak, 2018”. 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/
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“Eskaera eta dokumentuak 
aurkeztea” izeneko fitxan, sakatu 
“Eskabidea” botoia. 
 

 

 
  
Eta, ondoren, aukeratu dagokion 
sarbideko esteka: 
 

 Erabiltzailea, pasahitza eta 
itsasontzi jokoa. 

 

 Ziurtagiri Digitalak. 
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Ziurtagiri elektronikoaren 
kasuan, sartu ziurtagiriaren PIN 
zenbakia eta sakatu “Onartu” 
botoia. 
 

 
Webeko formularioa betetzeko 4 
urrats eman beharko dituzu: 
 

 1. urratsa: Identifikatu 

 2. urratsa: Bete datuak 

 3.urratsa: Erantsi dokumen-
tuak 

 4. urratsa: Sinatu eta bidali 
 

 
Ez da nahitaezkoa saio bakar 
batean formularioa betetzea, 
sinatzea eta bidaltzea. Hala nahi 
izanez gero, Administrazioaren 
sistema informatikoan gorde 
dezakezu eta prozesuarekin 
hurrengo saioetan jarraitu, utzi 
zenuen puntu berean hasita. 
Horretarako, aukera hauek 
ditugu:  
1.- “Eskabidea gorde” aukera: 
Eskabidea betetzeko 2., 3. eta 4. 
urratsetan gelditu zaitezke eta 
eskabidea gorde sartu dituzuen 
datuekin. Horretarako, AUKERAK 
botoian hautatu “Eskabidea 
gorde”.   
 
 

 
 

 
 
2.- “Txantiloia gorde” aukera:  
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Eskabide bat baino gehiago bete 
behar baduzu eta datu gutxi 
batzuk aldatu, eskabide txantiloi 
bat edo gehiago sortu dezakezu, 
eskabide mota bereko 
bakoitzarentzat datu komunak 
sartuz, eta eredu edo txantiloi 
moduan gordez. Horretarako 
AUKERAK botoian hautatu 
“Txantiloiak gorde”.  
 
 
 
Aurretik gordetako eskabide 
edo txantiloia hautatu: 
Hasitako eskabidearekin 
jarraitzeko edo txantiloia 
berreskuratzeko, berriro sartu 
beharko zara eskabide 
telematikoan, eta 1. urratseko 
AUKERAK botoiaren bitartez 
berreskuratu ditzakezu. 
Horretarako hautatu “egiteko 
dauden eskabideak kontsultatu” 
edo “txantiloiak kontsultatu”. 

 

 

 

  
1. urratsa: Identifikatu 
 
Adierazi diru-laguntzaren 
helburu den enpresaren edo 
negozio turistikoaren titular edo 
ordezkari bat den laguntzaren 
eskatzailea. 
Pertsona fisikoa (autonomoa) 
bazara, zeure burua ordezkatzen 
baduzu eta herritarrentzat 
(pertsona fisikoak) onartutako 
identifikazio elektronikorako 
zenbait baliabideren bidez sartu 
bazara, edo erakundearen 
legezko ordezkaria bazara eta 
enpresentzat eta ordezkarientzat 
onartutako identifikazio 
elektronikorako zenbait 
baliabideren bidez sartu bazara, 
markatu TITULARRA. 
Gainerako kasuetan, adierazi 
ORDEZKARIA. 
 

 

https://euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/
https://euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/
https://euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/
https://euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/
https://euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/
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Eskatzailea ordezkaria denean: 
Eskabidea betetzen ari dena 
(pertsona/entitatea) alta emanda 
badago “Ordezkarien Erregistro 
Elektronikoan” legezko ordezkari 
gisa edo entitateko langile gisa 
diru-laguntza eskatzen duen 
pertsona edo entitatea 
ordezkatzeko, ordezkatutako 
pertsona edo entitatea hautatu 
beharko du. Hura hautatu eta 
gero, automatikoki beteko dira 
titularraren eta ordezkariaren 
identifikazio-datuak hurrengo 
urratseko “identitate-datuak” 
atalean. 
 
Ez badago alta emanda 
“Ordezkarien Erregistro 
Elektronikoan”, hurrengo 
urratsera igarotzea onartuko zaio 
eta diru-laguntza eskatzen duen 
enpresaren edo pertsonaren 
titularraren datuak bete beharko 
ditu, eta bereak ere bai ordezkari 
gisa. Horrelakoetan, 
ordezkaritzaren agiriak aurkeztu 
beharko ditu. (Ikusi 
“Ordezkaritza” atala diru-
laguntzaren informazio-fitxaren 
“Eskaera eta dokumentuak 
aurkeztea” atalean.) 
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2. urratsa: Bete datuak 
 
Hauxe identifikatzen du 
eskabidearen webeko 
formularioaren “Oinarrizko 
datuak” fitxak: prozeduraren 
organo kudeatzailea, zure 
ziurtagiritik jasoko diren 
identitate-datuak eta zein 
lurralde historikotan jasota 
dauden datu fiskalak. 
 
 

 
Jakinarazteko kanala hau izango 
da:  
 

 Elektronikoa: Nire 
kudeaketak ataleko 
jakinarazpenen eta 
komunikazioen ontzira 
bidaliko dira. Sartu ahal 
izateko, beharrezkoa da 
onartutako ziurtagiri 
elektronikoa edukitzea. 

 
Oharra: 10 egun naturaleko 
epean ez bazara sartzen 
jakinarazpen elektroniko bat 
ikustera, ulertuko da uko egin 
diozula; izapidea egintzat 
emango da eta prozedurarekin 
jarraituko du administrazioak. 
 
Gomendioa: Mesedez, erabili 
Abisu-sistema, posta 
elektronikoz edo SMS-z.  
 
Abisu bat jasoko duzu 
jakinarazpen edo 
komunikazioren bat bidaltzen 
zaizun bakoitzean. 
 
Oharra: hainbat posta 
elektroniko edo SMS sar 
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ditzakezu, GEHITU botoia sakatuz 
 
 
 
 

Adierazi zein hizkuntzatan jaso 
nahi dituzun jakinarazpenak, 
komunikazioak eta abisuak. 
 
Datuak babesteari buruzko 
abisua: 
Izaera Pertsonaleko Datuak 
Babesteari buruzko abenduaren 
13ko 15/1999 Lege Organikoak 
xedatutakoa betetzeko,  
-DBLO- 
 

 
Datu osagarriak izeneko fitxan 
 
Enpresaren datuak bete behar 
dituzu 
 
 

 
 

 
 

 
Ondasun Erkidegoa edo 
Sozietate Zibila baldin bada, 
partaideak bete behar dituzu 
GEHITU botoia sakatuz 
 

 
 
Erakunde eskatzailearen egoitza 
sozialaren datuak bete behar 
dituzu 

 
 
Harremanetarako pertsonaren 
datuak bete behar dituzu 
GEHITU botoia sakatuz 
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Plantilako langile-kopuruaren 
datuak bete behar dituzu 

 
“Diruz lagun daitezkeen 
kontzeptuak” atalean, adierazi 
diruz lagun daitekeen zein 
kontzeptuetarako eskatzen den 
laguntza. 

 

 

Diruz lagun daitezkeen 
kontzeptuak aukeratu ondoren , 
“Proiektuen Datuak” izeneko 
fitxak egindako inbertsioa 
erakutsiko du. 
 
Aukeratutako diruz lagun 
daitezkeen kontzeptuei dagokien 
fakturen taula bete behar duzu. 
 

 Salgaietako balantza 
elektronikoak, informatika-
ekipoak, aplikazioak eta 
hauen osagarriak, beti ere 
merkaturatze-prozesuen 
barruan integratuta badaude 
edo enpresa-kudeaketarako 
badira. 

 Ekipamenduak, altzariak eta 
lokaleko eraberritzea eta 
eguneratzea 

 

 

 
Gainera, Egindako inbertsioaren 
azalpen-memoria, inbertsioa 
egiten den establezimenduaren 
izena eta kokapena, bete behar 
dituzu 
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“Erantzukizunpeko 
adierazpenak” fitxan, hautatu 
dagozkion aukerak. 
 
2. urratseko datu guztiak bete 
eta gero, hautatu “Hurrengoa” 
botoia (pantailaren 
eskuinaldean, behean). 
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3. urratsa: Erantsi dokumentuak 
 
Hautatu “Erantsi” botoia  

 
eskatutako dokumentaziorako 
gehitu beharreko dokumentazio-
tipologia bakoitzetik. 
 
 

 

 
Atal honetan identifikatuko dira 
erantsitako dokumentuak. 
 

 

 
 
Oharra: “AURKA NAGO” aukera 
hautatzen bada, prozeduran 
eskatzen den dokumentazioa 
aurkeztu behar da. 
 
Eskatutako dokumentu guztiak 
gehitu eta gero, hautatu 
“Hurrengoa” botoia. 
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4. urratsa: Sinatu eta bidali 
 
Emandako informazioaren 
laburpena erakusten du webeko 
formularioak. 
 
Berrikusi emandako informazioa 
osoa eta zuzena dela. 
 
Sakatu “Sinatu eta bidali” 
botoia. 
 
Oharra: Horrela, webeko 
formularioa eta erantsitako 
dokumentuak sinatuko dira, eta 
informazio guztia bidaliko da 
Merkataritza Zuzendaritzara 
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Hautatu sinadura-agiria eta 
sakatu “Onartu” botoia. 
 

 
Hautatu “Onartu” botoia. 
 

 
 



 
 

 14 de 16 

Sartu sinaduraren PIN zenbakia 
eta sakatu “Onartu” botoia. 
 

 
Eskabidearen bidalketaren 
berrespena adierazten dizu 
sistemak. 
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Hautatu “Itxi” botoia 
eskabidearen prozesua 
amaitzeko. 
 

 
Zure eskaeraren jarraipena egin 
dezakezu Nire kudeaketak 
tresnaren bidez, egoitza 
elektroniko honetan eskuragarri: 
 
https://www.euskadi.eus/y22-
home/eu 
 
 
“Onartutako identifikazio 
elektronikorako baliabideren 
bat” eduki beharko duzu tresna 
hori erabiltzeko. 
 

 

https://www.euskadi.eus/y22-home/eu
https://www.euskadi.eus/y22-home/eu
https://www.euskadi.eus/y22-home/eu
https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/
https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/
https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/
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Onartutako identifikazio 
elektronikorako baliabideen 
artean, tresna berri bat dago: 
Itsasontzi-jokoa; erabiltzailea 
identifika daiteke eta 
dokumentuak sina daitezke, 
Interneten, haren bidez. 
 
Errazagoa eta erabilgarriagoa da 
beste sinadura elektronikoko 
baliabide batzuk baino. 
 

 Edozein gailutatik eta 
edozein lekutatik erabil 
ditzakezu. 

 Ez duzu softwarea instalatu 
behar, ezta nabigatzailea 
konfiguratu ere ez. 

 Ez duzu behar txartel-
irakurgailurik. 

 Lege-balio osoa du eta 
guztiz segurua da. 

 Doakoa da. 
 
Erraztasunaren eta 
segurtasunaren arteko 
konpromiso perfektua da. 
 
OHARRA: Itsasontzi-jokoaren 
bidez, kanal elektronikoa erabili 
ahalko duzu etorkizunean, 
administrazio honekin eduki 
ditzakezun harreman 
elektronikoetan. 
 

 

https://www.euskadi.eus/itsasontzi-jokoa/y22-izapide2/eu/

