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INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA 

SAILA 

Ingurumen Sailburuordetza 

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

Y POLITICA TERRITORIAL 

Viceconsejería de Medio Ambiente 

Dirección de Administración Ambiental 

Disolbatzaileen urteko adierazpena bidaltzeko GIDA_Tindategiak  
 

IKS-eeM aplikazioan sartu behar da hasiera emateko: https://www6.euskadi.net/r49-
20878x/eu/s99aSeguridadWar/comunJSP/s99ainicio.do  
 
1) Hasierako pantailan erabiltzailea identifikatu egin behar da dagokion ziurtagiriaren 

bidez (IZENPE txartela, NAN elektronikoa edo Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-k emititzen duen ziurtagiri elektronikoaren bidez). Aceptar sakatuz PINa 
eskatuko dizu. Horrela erabiltzailearen ongietorri pantailara sartzen da. 

 
2) Pantaila horren ezkerraldean bilatu  e-environment eta sakatu. Horrek aukera 

batzuk irekiko ditu, bilatu e-DMA Solicitud eta sakatu.  
 

3) Hurrengo pantailaren azpiko partean, eskuinaldera, beste botoien artean Crear 
solicitud. izeneko bat dago, hori sakatu. 

 
4) BEHAR DEN ESKAERA EGITEN HASTEKO: 

Hurrengo pantailan bete beharreko eremuak ditu: 
 

Eremu guztiak beterik daudela, sakatu beheko eskuinaldeko botoia: Continuar con la 
solicitud 

 
5) ERANSTEKO BIDALI BEHARREKO FITXEROAK: 
Agertutako pantailaren erditik beheko partean fitxeroak eskatzen ditu. 

 

 
 

Zentroa identifikatzeko 
bai CIF bai NIMA bai 
lupatxoak sakatu, 
horrela leihotxo bat 
irekiko dat eta 
“aceptar” edo 
“seleccionar”  sakatuta 
agertuko dira 
zentruaren datuak.   

Ondoren geziak sakatu eta aukeratu ahal izango dituzu sektorea eta prozedura. Aukeratu 
behar duzu: 
(*) Sector: AIRE 
(*) Procedimiento: COV: Declaración anual de disolventes  
(*) Descripción,  era laburrean, aipatu zehazki zeri buruzkoa den eskaera. Adibidez, 
“2014 disolbatzaileak”. 



 

 

 
 
Fitxero mota (tipo de fichero) aukeratu behar duzu. Tindategien kasuetan honako bi 
tipo izan daitezke:  

•  “Plan de gestión de disolventes” disolbatzaileen kudeaketa plana den 
excela igotzeko.  

• “Memoria” bai fakturen kopiak bai hondakinen DCS agirien kopiak 
igotzeko bai garbitutako arropa kalkulatzeko azalpenak bidaltzeko, 
kasuan kasu.  

Descripción en castellano: Izan daiteke edozein izena baina egokia da deskriptibo 
izatea: “PGD_2014” ; “Facturas” , “Residuos 1” , “Cantidad ropa lavada“,… 
Descripción en euskera: Vale cualquier nombre, como en castellano, es conveniente 
que sea descriptivo: DKP_2014; Fakturak, “Hondakinak 1, “Garbitutako arropa”,… 
 
Sakatu Examinar zure ordenagailuan bilatzeko artxibo/fitxero hori, non gorde duzun 
urte hortako kudeaketa plana edo bidali nahi duzun agiria, aukeratu eta sakatu 
“Abrir”. Berriro bueltako da IKS-eeMaren pantailara: Añadir sakatu. 
 
Horrela erantsi ditzakezu bidali beharreko agiri guztiak. Bestalde, erroreren bat 
gertatu bada, “Eliminar” botoia sakatuta ezabatu ahal duzu, eta zuzena erantsi.  
 
Azkenik, agiri(ak) igotzeko Consolidar documentos sakatu behar duzu. Agertuko da 
abisuko pantaila bat (gehienez kargatu ahal denari buruzkoa) hori ez ohi da 
problema, beraz, sakatu ok.  
 
Agiria(k) hartu dituenean agertuko da ok “subido” hitzaren azpian. 
 
Une horretan Continuar con la solicitud sakatu, beheko eskuinaldeko botoia.. 



 

 

 
6) BIDALTZEN HASTEKO: Hurrengo pantailan instalazioaren datuak agertzen dira eta 

beherago erantzukizun-adierazpena egiteko eremuak, hauek bete eta Continuar con 
la solicitud botoia sakatu. 
 

7) Hurrengo pantailan helbide elektronikoak bete. Hauek behar beharrezkoak dira 
Ingurumen Sailburuordetzak, behar izatekotan, helbide horietara bidaliko baitizu e-
DMA S eskabide honi buruzko jakinarazpenak.  Helbide horiek beteta, sakatu 
Presentar la solicitud  

 
8) Agertuko den hurrengo pantailak erantsi diren dokumentuen laburpena eta beste 

daturen bat azaltzen du.  
 
9) Azkenik, e-DMA Eskaerarekin jarraitzeko Firmar botoia sakatu behar da. Sinadura 

hau IZENPE ren bidez egiten da. Horretarako, IKS-eeM aplikazioan sartu garen 
txartela bera txertatuta egon behar du. 
 

 
Oharra: sinatzeko momentuan baliteke arazo informatikoren bat izatea, ordenagailua ez 
badugu guztiz prest sinatzeko. Adibidez, “elemento emergente” direlakoak blokeatuta dituzula, 
zure enpresak “firewall edo cortafuegos” delako bat instalatuta duela eta horrek eragozten 
duela izapidearekin jarraitzea, JAVA ez duzula guztiz eguneratua. Duda horietarako 
guztietarako, 012 telefonora dei dezakezu (945 018000 Euskaditik kanpo bazara), eta IKS 
zerbitzuarekin pasatzeko eskatu. Arreta ordutegia: 9:00-13:30.  
 
10) Eta horrela, e-DMA Eskaeraren Ingurumen Sailburuordetzan aurkeztu denaren 

ziurtagiria ematen da (inprimatu), sarrera erregistroarekin. 
 

Oharra: Eskaera osoan zehar Gorde Guardar botoia agertuko da. Horrek momentura arte 
egindakoa gordetzeko aukera ematen du, geroago jarraitu ahal izateko.  
 
Eskaera berriro hartzeko, bidali gabe egonda: sartu IKS-eeMen eta ezkerraldeko menuan 
sakatu e-environment eta e-DMA Solicitud. Eskaera prestatu batzuk agertuz gero aukeratu nahi 

duzuna zirkulutxoa markatuz eta sakatu Modificar botoia.  


