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0 Sarrera 

Dokumentu honek eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak ematen dituzten teknikariei 

buruzko kontsultak egingo dituzten pertsonen edo enpresen gidari izatea du helburu. 
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1 Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak ematen dituzten 

teknikariei buruzko kontsulta publikoa. 

Energiaren eraginkortasunaren ziurtagiriak ematen dituzten teknikariei buruzko erregistro 

berriak honako helburu hauek ditu: 

1. Ziurtagiriak ematen dituen teknikari baten zerbitzuak kontratatu behar dituzten 

herritarrek teknikaria aurkitu ahal izatea aplikazio berriak ematen duen kontsulta berriaren 

bidez.  

2. Teknikariek beren datuen gaineko kontrola izatea sisteman; izan ere, datuak 

eguneratzeko eta alta emateko aukera dago, baldin eta, eraginkortasuneko ziurtagiriak inoiz 

eman ez izateagatik, erregistroan agertzen ez badira. 

 

Sailaren ataritik eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak ematen dituzten teknikarien 

erregistroaren kontsultara eta mantenura sartzeko, honako pauso hauei jarraitu behar zaie: 
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«Ekonomiaren Garapen eta Azpiegiturak» aukeraren gainean sakatuz: 
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«Internet bitartez tramitatu» aukeraren gainean sakatuz: 
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«Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak» aukeran sakatuz: 

 

 

3. puntuan, ziurtagiriak ematen dituzten teknikarien erregistroa izenekoan, sakatuz, 

«Teknikarien kontsulta» orrialdera iritsiko gara. 

 

1.1 Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak ematen 

dituzten teknikariei buruzko kontsulta 

Kontsultak iragazki hau ematen du: 
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Bilaketa egiteko, teknikariaren identifikazio-dokumentuaren edo probintziaren edo teknikariaren 

izenaren edo abizenen berri eman beharra dago nahitaez. 

Kontsultari dagokionez, aipatu beharra dago, probintziaren arabera eginez gero, balio hauek 

egon daitezkeela: 

 

 

Iragazki horren bidez, aurkitu daitezke, alde batetik, EAEko hiru probintzietako batean dauden 

teknikariak; eta, bestetik, atzerrian edo EAEtik kanpoko edozein probintziatan dauden 

teknikariak. 

 

Kontsulta egin eta gero, baldintzak betetzen dituzten teknikariak ageriko dira: 
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Une horren ostean, honako ekintza hauek egin daitezke: 

Kontsultaren emaitza Excelera eramatea. Erregistro kopurua handia denean, informazioa 

erosoago aztertzeko aukera ematen baitu. 

Aurkitutako teknikari baten datu zehatzak ikustea, «Xehetasunak» botoian sakatuz: 

 

 

 

- Hautatutako teknikariaren datuak eguneratzea, «Aldatu» botoian sakatuz. Teknikariak 

berak baino ezingo ditu datuak eguneratu; izan ere, ekintza horrek ziurtagiri baliodun 

batekin identifikatzea eskatzen du. 
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- Sisteman teknikari berri gisa erregistratzea, «Berria» botoia sakatuz. Teknikariak berak 

baino ezingo ditu datuak eguneratu; izan ere, ekintza horrek ziurtagiri baliodun batekin 

identifikatzea eskatzen du. 

 

1.2 Ziurtagiria ematen duen teknikariaren alta 

Teknikari berri bat erregistratzeko, kontsulta-leihotik ez bada aurkitu, «Berria» botoian sakatuz 

gero, identifikazioa eskatuko da ziurtagiri baliodun bidez; izan ere, teknikariak berak baino ezin 

du bere burua erregistratu: 

 

 

 

 

Lehenetsita dagoenez, ziurtagiria irakurriz lortutako datuak aurkezten dira: 

- Izena eta bi abizenak. 

- Identifikazio-dokumentua, mota nahiz identifikatzailea. 

 

Teknikariaren alta emateko eremu hauek bete behar dira nahitaez: 
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- Izena eta bi abizenak; horiek, sartutako ziurtagiritik berreskuratu direnez, babestuta 

ageri dira. 

- Identifikazio-dokumentua, mota nahiz identifikatzailea; horiek, sartutako ziurtagiritik 

berreskuratu direnez, babestuta ageri dira. 

- 1. telefonoa 

- Helbide elektronikoa 

- Probintzia eta udalerria nazioko herritarren kasuan, eta herrialdea bakarrik atzerritarren 

kasuan. 

- Teknikariaren titulazioa 

 

Profesionalen datuak kontsultaren bidez jakitera eman ez daitezen, honako marka hau gehitu 

da: 

 

 

 

Eraginkortasuneko ziurtagiriak aurkeztu nahi dituzten, baina beren datuak jakitera eman nahi ez 

dituzten profesionalek marka hori aktibatu behar dute. 

 

Nahitaezko eremu guztiak bete eta «Gorde» botoian sakatu ondoren, teknikari erregistratuta 

egongo da sisteman. Beraz, eraginkortasuneko ziurtagiri bat aurkezteko unean dagoeneko 

erregistratu den informazioa ageriko zaio.  

1.3 Ziurtagiria ematen duen teknikariaren datuak aldatzea 

Ziurtagiria ematen duen teknikari baten datuak aldatzeko, teknikariak kontsulta-leihoa bilatu 

behar du aldez aurretik. Orduan, emaitzen taulan bere burua hautatu, eta «Aldatu» botoian 

sakatu behar du. Ekintza horrek ziurtagiri baliodun bidez identifikatzea eskatzen du; izan ere, 

teknikariak berak baino ezin du egin: 
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Ziurtagiriak aldatu beharreko erregistroko datuekin bat egiten ez badu, aplikazioak ekintza 

galaraziko du, eta honako ohar-mezu hau emango du: 

 

 

Ziurtagiriak aldatu beharreko erregistroko datuekin bat egiten badu, informazioa honela ageriko 

da: 
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Ziurtagirian irakur daitezkeen pertsonaren identifikazio-datuak babestuta daude, hau da, ezin 

dira eguneratu. Gainerako eremuak alda daitezke, bai eta garbitu ere; betiere altako atalean 

aipatutako nahitaezko eremuen murrizketak betetzen badira. 

Beharbada, teknikari batek erregistroan agertzeari utzi nahiko dio. Horretarako, aldaketa-

leihoak zenbait aukera ematen ditu, hala nola bajako data sartzeko aukera. Hori eginez gero, 

teknikaria jarduerarik gabeko egoeran egongo litzateke, eta, ondorioz, ezingo luke 

eraginkortasuneko ziurtagiririk aurkeztu. 

 

 


