
ESKABIDE 

PRESENTZIALAK 



Eskabideak aurkeztea 

1.- Eskabide-orria online bete eta 

Administrazioaren sistema informatikoan 

"gorde", eskatzen den gainerako 

dokumentazioarekin batera (bestelako 

formularioak, memoria, aurrekontua…) 

2.- Geroago eskabide-orria inprimatu, 

eskuz sinatu eta deialdiak  ezarritako 

epean aurkeztu behar duzu. 

 

GARRANTZITSUA: BAKAR BAKARRIK 

ESKABIDE-ORRIA inprimatu eta aurkezten 

da. Gainerako dokumentazioa 

Administrazioaren esku egongo da sistema 

informatikoan. 

 

Eskabidea kanal presentziala erabiliz 

aurkezteko: 

 

Eskabidea aurkeztu ahalko da: 

• ZUZENEAN - Aurrez aurreko 

arreta zerbitzua 

• EAEko erregistro 

laguntzaileak. Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazio 

Orokorraren eta bere erakunde 

autonomiadunen erregistroen 

sorrera, antolaketa eta 

funtzionamenduari buruzko 

apirilaren 29ko 72/2008 

Dekretuan adierazten diren 

tokietan.   

• Aurkezteko beste leku batzuk: 

Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 18.4 artikuluan 

aurreikusita dagoen bitartekoren 

bat erabiliz. 



 
 

 

Eskabide-orria online bete eta 

Administrazioaren sistema informatikoan 

"gorde", eskatzen den  gainerako 

dokumentazioarekin batera (bestelako 

formularioak, memoria, aurrekontua…). 



 
 

 

1 Pausoa – Datuak bete 

«Titular» atalean eskatzailearen 

datuak bete behar dituzu. 

Ordezkariarenak ere bai, beste 

baten izenean ari bazara.  

Datuok bete behar dituzu: 

• Zein lurraldetan dauden 

eskatzailearen datu fiskalak. 

• Jakinarazpen eta 

komunikazioetarako kanala 

(elektronikoa edo postala). 

• Jakinarazpen, komunikazio eta 

abisuen hizkuntza. 

 

Jakinarazpen elektronikoak 

jasotzeko ziurtagiri 

elektroniko bat izan behar 

duzu (itsasontzien jokoa, 

izenpe txartela, NAN 

elektronikoa edo antzekoa). 

Jakinarazpen elektronikoa aukeratzen 

baduzu, mesedez bete itzazu abisuak 

jasotzeko datuak (telefonoa edo posta 

elektronikoa) eskabidearen inguruko 

abisuak jaso ahal izateko.  



 
 

 

1. Pausoa – Datuak bete 

«Erantzukizunpeko adierazpenak» 

ataleko datuak  bete behar dituzu. 

 

Aukera batzuk markatuta azalduko 

zaizkizu eta ezingo dituzu aldatu. 

Sakatu «hurrengoa» 2. pausora 

pasatzeko (dokumentuak erantsi). 

Aurretik dokumenturen bat 

entregatu baduzu, ez duzu berriro 

aurkeztu behar, baldin eta 

dokumentuaren izena, data, eta 

erakundea adierazten badituzu. 



2. Pausoa – Dokumentuak erantsi 

Sakatu «Erantsi fitxategia», 

dagokion atalean, eskabidearekin 

batera aurkeztu beharreko 

dokumentuak eransteko. 

Eskatutakoez gain, dokumentu 

gehiago erantsi nahi izanez gero, 

sakatu  «Dokumentu gehiago». 

Administrazioak datuok 

egiaztatzeko oniritzia ematen 

baduzu, ez dituzu agiri horiek 

aurkeztu behar. 

Sakatu «Hurrengoa» 3. pausora 

pasatzeko (Gorde eskabidea). 



 
 

 

3. Pausoa – Gorde 

Konprobatu datuak zuzen grabatu 

direla: 

• Titularraren datuak. 

• Ordezkariaren datuak, ordezkari 

gisa ari bazara. 

• Zein lurraldetan dauden 

eskatzailearen datu fiskalak. 

• Jakinarazpen eta 

komunikazioetarako kanala (posta 

helbidea eta abisuetarako datuak). 

• Erantzukizunpeko adierazpenak. 

• Erantsitako dokumentuak. 

Sakatu «Gorde», zuk emandako 

datuak Administrazioak gorde 

ditzan. 



 
 

 

4. Pausoa – Inprimatu eta Administrazioan entregatu 

Eskabidea balioduna izateko 

inprimatu, sinatu eta 

Administrazioan aurkeztu 

behar duzu, deialdiak 

ezarritako epearen barruan. 

 

Non aurkeztu eskabidea:  

• ZUZENEAN - Aurrez aurreko 

arreta zerbitzua 

• EAEko erregistro 

laguntzaileak. Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazio Orokorraren 

eta bere erakunde autonomiadunen 

erregistroen sorrera, antolaketa eta 

funtzionamenduari buruzko apirilaren 

29ko 72/2008 Dekretuan adierazten 

diren tokietan.   

• Aurkezteko beste leku batzuk: 
Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 18.4 artikuluan 

aurreikusita dagoen bitartekoren bat 

erabiliz. 



 

ESKATZAILEA 

Zure izenean badiharduzu: 

• Eskatzailea atalean Titularra aukera markatu. 

• Datu pertsonalak atalean titularrari dagozkion 

datuak bete. 

• Eskabidea titular gisa sinatu. 

 

Beste norbaiten izenean badiharduzu: 

• Eskatzailea atalean Ordezkaria aukera 

markatu. 

• Datu pertsonalak atalean, ordezkatzen duzun 

pertsonaren/erakundearen datuak bete 

Titularra jartzen duen lekuan eta zureak 

Ordezkaria jartzen duen lekuan. 

• Eskabidea ordezkari gisa sinatu. 

 

OHARRA: Kontuan izan erakundeak beti 

ordezkari baten bidez aritzen direla. 

 

JAKINARAZPEN- ETA KOMUNIKAZIO-KANALA 

Jakinarazpenak eta komunikazioak zein kanaletatik 

jaso nahi dituzun aukera dezakezu. 

• Posta bidez: Posta bidezkoa atalean 

adierazten duzun posta-helbidera bidaltzen 

dira. 

• Kanal elektronikoz: Nire Karpeta 

jakinarazpenetarako eta komunikazioetarako 

dagoen ontzira bidaltzen dira. Sartzeko, 

beharrezkoa da ziurtagiri elektroniko bat 

edukitzea. 

 

Oharra: hamar egun pasatzen badituzu 

jakinarazpenera sartu gabe, atzera botako da, 

izapidea egintzat emango da eta prozedurak 

aurrera egingo du. 

 

Eskabide-orria betetzeko argibideak 


