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1. Araudia 

1/2014 Legea, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien 

Interes Gatazkak Arautzen dituena. 

 

156/2016 Dekretua, azaroaren 15ekoa, kargu publikodunen 

betebeharrei eta eskubideei buruzkoa 

 

21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa. 

 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2014/08/1403439e.shtmll
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2. Informaziorako sarbidea 

Kargu publikodunen eskubide eta betebeharrei 
buruzko informazioa hemen eskura daiteke: 
 www.euskadi.eus/kargupublikoak 

http://www.euskadi.eus/kargupublikoak


Identifikazio elektronikorako onartutako 
bitartekoen gaineko informazio guztia 
euskadi.eus egoitza elektronikoan dago: 
 
Kargu publikodun gisa dituzun eskubide 
eta betebeharrak betetzeko, pantailan 
agertzen diren guztiak erabil ditzakezu. 
 
Kargu publikoduna zaren bitartean 
Enplegatu publikoaren ziurtagiria 
daukazu eskura. 
 
Pertsonalaren Erregistroak IZENPErekin 
adostu du Itsasontzi Jokoa legegintzaldi 
honetan aktiboan egon diren kargu 
publikodun guztiei ematea, beraz kargua 
uztean Itsasontzi Jokoa izango duzu 
eskura. 
 
Identifikazio elektronikorako bitarteko 
honek gure autonomia erkidegoko 
edozein administrazioren aurrean aritzea 
ahalbidetzen dizu, adibidez Osakidetzaren 
aurrean zure Osasun Karpetara jotzeko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Identifikazio elektronikorako bitartekoak 



Kargu publikodunen prozedurak izapidetzeko, 
«Prozedurak» ataletik sartu behar da, hemen: 
www.euskadi.eus/kargupublikoak 
 
Sei zerbitzu jarri dira, eta zerbitzu bakoitzean, 
kargu publiko batean diharduen pertsonak bere 
betebeharrak betetzeko modua, karguan 
hastean, karguan jardun bitartean, kargua 
uztean eta kargua utzi osteko bi urteetan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kargu publikodunen eskubideak eta betebeharrak 

NOIZ ZERBITZUA PROZEDURA 

Hasieran 
Kargu publikoen erregistroa … 
Jardueren adierazpena … 
Ondasunen adierazpena  ... 

Etika-kodeari atxikitzea eta kargu publikodunen oinarrizko datuak jakinaraztea 
Jardueren adierazpena hasieran 
Ondasunen adierazpena hasieran egitea 

Bitartean 

Kargu publikoen erregistroa  … 
Jardueren adierazpena … 
Jardueren adierazpena … 
Jardueren adierazpena  … 
Ondasunen adierazpena  ... 
Jardueren adierazpena … 

Kargu publikodunen oinarrizko datuak aldatzea (beharrezkoa balitz) 
Jardueren bateragarritasuna baimentzeko eskaera (beharrezkoa balitz) 
Baimendutako jardueren amaiera jakinaraztea (beharrezkoa balitz) 
Interes-gatazkaren adierazpena eguneratzea (beharrezkoa balitz) 
Ondasunen adierazpena egitea karguan jardun bitartean 
Abstentzio eta inhibizio  betebeharra jakinaraztea (beharrezkoa balitz) 

Kargua uztean 
Ondasunen adierazpena  ... 
Kalte-ordainak eta prestazioak … 
Kalte-ordainak eta prestazioak … 

Ondasunen adierazpena egitea kargua uztean 
Aldi baterako prestazio ekonomikoa eskatzea (PET) 
Kargua uztearen ondoriozko kalte-ordaina eskatzea 

Kargua utzi 
osteko bi 
urteetan 

Ondasunen adierazpena  ... 
Jardueretan aritzeko bateragarritasuna … 
 
Jardueretan aritzeko bateragarritasuna … 

Ondasunen adierazpena egitea kargua utzi osteko bi urteetan  
Jarduera pribatuetan aritzeko baimena eskatzea, kargua utzi osteko bi urteetan 
Kalte-ordaina jarduera pribatuetan aritzea  ukatu izanagatik 

Edonoiz Kargu publikodunen kontsultak Kargu publikodunen kontsultak 

http://www.euskadi.eus/kargupublikoak


Zerbitzu bakoitzean informazioa eskaintzen da, hiru  ataletan: 
• Laburpena: zerbitzuaren ezaugarriak, araudia, entitate edo 

pertsona hartzaileak, eta informazio gehigarria. 
• Kontsultak: kargu publikoen katalogora sartzea 
• Prozedurak: zerbitzu horretako prozeduren deskribapena. 

 
Gainera, goiko eskuinaldean kargu publikodunen eskubide eta 
betebeharrei buruzko ohiko galderetara nahiz beste baliabide 
batzuetara jo daiteke, hala nola : 
• Inprimatu: zerbitzuko fitxa inprimatzeko 
• Bidali: edukiaren url-a posta elektronikoz bidaltzeko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Prozedurak» atalean prozedurak agertzen dira eta horien 
gaineko informazioa ikus daiteke, hemen sakatuz:  
 
 
 
 
 

4. Zerbitzuari eta prozedurari buruzko informazioa 

Zerbitzuko fitxaren adibidea 



Prozedura bakoitzean informazioa agertzen da, hiru 
ataletan: 
• Laburpena: prozeduraren ezaugarriak, araudia, 

hartzaileak, baldintzak eta merituak, eta organo 
kudeatzailea. 

• Izapideak: hasteko izapidea (adierazpena, 
jakinarazpena, eskaera, …) eta espediente 
horretan egin beharreko beste izapide batzuk 

• Ebazpena eta errekurtsoak: atal hau soilik 
agertzen da prozedura baimena denean. 

• Kontaktua:  Pertsonalaren Erregistroko 
Zerbitzuari kontsultak egiteko posta elektronikoa. 
 

Gainera, goiko eskuinaldean kargu publikodunen 
eskubide eta betebeharrei buruzko ohiko galderetara 
nahiz beste baliabide batzuetara jo daiteke, hala 
nola: 
• Inprimatu: prozedurako fitxa inprimatzeko 
• Bidali: edukiaren url-a posta elektronikoz 

bidaltzeko. 
 
 
 
 

Adierazpenak edo eskaerak aurkezteko, hemen 
sakatu behar da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Zerbitzuari eta prozedurari buruzko informazioa 

Prozedurako fitxaren adibidea 



Hauek dira eskaera bat aurkezteko egin beharreko pausoak: 
1. Izapideari buruzko informazioa. 
2. Prozedurako baldintzen arabera aurkeztu beharreko dokumentazioa, beharrezkoa balitz. 
3. Zerbitzu elektronikorako sarbidea. 

4. Eskaerak aurkezteari buruzko informazioa 

Eskaera izapidearen adibidea 



Eskaeren aurkezpena hasteko hemen sakatu: 

4. Eskaerak aurkezteari buruzko informazioa 



Pantaila bat agertzen da, erabiliko den identifikazio 
elektronikorako bitartekoa aukeratzeko: ziurtagiri elektronikoa 
edo itsasontzi-jokoa.  
 
Hurrengo pantailek adierazten digute zein datu sartu behar 
diren identifikatzeko. 
 
Identifikatuta gaudenean, eskaera irekitzen da. 

5. Eskaerak aurkeztea 



Eskatzailearen jarduteko modua aukeratzen da: titularra edo 
ordezkaria, eta “Hurrengoa” sakatzen da 

5. Eskaerak aurkeztea 

Ez da beharrezkoa eskaera ekinaldi bakarrean osatzea, gorde 
daiteke eta administrazioak hilabetez  zainduko du. 
Bidali gabeko eskaera bat gorde bada,  “Kontsultatu” sakatuz 
berreskuratu daiteke izapidetzearekin jarraitzeko. 



Eskaeren izapidetzea lau pausotan egiten da: 
1. pausoa: Identifikatu 
2. pausoa: Datuak bete 
3. pausoa: Dokumentuak erantsi 
4. pausoa: Sinatu eta bidali. 

 
1. pausoa: Identifikatu, pantaila honen aurreko egintzak dira. 
 
“Gorde” botoia da eskaera bat gordetzea ahalbidetzen duena, sinatu gabea eta administraziora bidali ez duguna, eta beste une batean 
izapidetu dezakegu.  

5. Eskaerak aurkeztea 



Bete beharreko informazioa ataletan erakusten da, goialdean. 
“Datu Orokorrak” atalean daude: 

• A: eskaeraren organo hartzailea 
• Datu pertsonalak: titularraren, edo dagokionean ordezkariaren, izen-abizenak, eta identifikazio dokumentua eta 

zenbakia. Datu hauek automatikoki betetzen dira, erabilitako identifikazio bitartekoan jasotako datuekin. 
• Jakinarazpen eta komunikazio kanala: Elektronikoa.  
• Abisuak jasotzeko datuak: posta elektroniko bat edo gehiago adieraztea ahalbidetzen du, eta abisua jasoko dugu 

horietan administrazioak jakinarazpen elektronikoa bidaltzen digunean Nire kudeaketak  gunera. 
• Jakinarazpen, komunikazio eta abisuen hizkuntza: administrazioak gugana jotzean erabiliko duen hizkuntza aukeratzea 

ahalbidetzen du. 
 
Erdiko ataletan, prozedura bakoitzak eskatzen dituen datu zehatzak jasotzen dira. 

5. Eskaerak aurkeztea 



Erantzukizunpeko adierazpenak: atal honetan daude, 
• Baimenak: administrazioak prozeduran eskatutako datuak eskura ditzakeen kasuetan, eskatzailearen esanbidezko baimena eskatzen da 

datuok eskuratzeko, ez bada lege mailako arau batek baimenik gabe eskuratzea ahalbidetzen duela.  
Baimena ematen ez bada, pertsonak dokumentazioa aurkeztu beharko du 2. pausoan, “Dokumentazioa aurkeztea”.   

• Erantzukizunpeko adierazpenak: prozedurak eskatutako baldintzak betetzeari buruzko balizko beste erantzukizunpeko adierazpenez 
gain, guztietan jasotzen dira nahitaezko bi adierazpen,  

• Eskaeran emandako datuak eguneratzearen arduraduna naiz. 
• Eskaera honetan eta atxikitako dokumentuetan agertzen diren datuak egiazkoak dira. 

LOPD: azken atalak erregistroaren aitortzaren eta LOPDko eskubideen berri ematen du. 
 
2. pausora, “Dokumentuak erantsi”, jarraitu ahal izateko, (*) derrigorrezkoak bezala markatutako datuak sartu behar ditugu atal guztietan. 
Derrigorrezko daturen bat falta denean, bete beharreko datua falta duen atala nabarmentzen da. 
 
 
 
 
 
 
 
Jarraitzeko, “Hurrengoa” sakatu. 
 
 
 

5. Eskaerak aurkeztea 



2. pausoan: Dokumentuak erantsi, prozeduran 
eskatzen diren dokumentuak zehazten dira.  
Egin daitezkeen egintzak dira: 

• Erantsi 
• Bilatu 
• Aurkeztua 

 
 

Erantsi: pantaila bat irekitzen du, zure 
ordenagailuan daukazun dokumentu bat 
eransteko. Onartutako formatuak euskadi.eus 
egoitza elektronikoan deskribatzen dira 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Eskaerak aurkeztea 

Bilatu:  dokumentuak bilatzea 
ahalbidetzen du, administrazio honetan 
inoiz izapidetu dituzun beste espediente 
batzuetan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aurkeztua: baimena ematen zaio administrazioari, beste espediente batean 
aurkeztu zen dokumentu bat kontsulta dezan. Kasu honetan, ondorengo datuak 
bete behar dira: 
• Aurkeztutako dokumentuaren izena 
• Emate-organoa 
• Emate-data 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Batzuetan, eskatu ez diguten dokumentu bat aurkeztu behar 
dugu. 
“Dokumentua erantsi” sakatzen dugu 
 
 
 
 
 
 
 
• Leiho bat irekitzen da, erantsiko den dokumentuaren izena 

idazteko. “Gorde” sakatu. 
 
 
 
 
 
 
 

• Ordenagailuan daukagun dokumentua erantsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Erantsitako dokumentua agertzen da. 

 
 

• “Hurrengoa” sakatu 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Eskaerak aurkeztea 



Betetako eskaera agertzen da, zuzena 
den egiaztatzeko. 
 
 
Zuzena ez bada: “Atzera” sakatu eta 
zuzendu dagokiona. 
 
Zuzena bada: “Sinatu eta bidali” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Eskaerak aurkeztea 



Eskaera eta atxikitako dokumentuak sinatzeko leihoak 
erakusten dira.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Eskaerak aurkeztea 



Eskaera administrazioan jaso dela adierazten duen mezu bat agertzen da. 
Egintza hauek egin daitezke: 

• Eskaera jaitsi: eskaera ireki edo pdf formatuan gordetzea ahalbidetzen du. 
• Erregistroko ziurtagiria lortzea: erregistroko ziurtagiria ireki edo gordetzea ahalbidetzen du, Erregistroko ziurtagiria lortu sakatuz. 
• Espedientea “Nire kudeaketak” gunean kontsultatzea: Nire kudeaketak ireki, Nire kudeaketak sakatuz. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Eskaerak aurkeztea 



“Erregistroko ziurtagiria lortu” sakatuz, erregistroko ziurtagiria 
agertzen da. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Eskaerak aurkeztea 



“Nire kudeaketak” sakatuz, ziurtagiri elektronikoaz identifikatutako 
pertsonaren espedienteetara sartzen da. 
Nire kudeaketak guneari buruzko informazio guztia euskadi.eus egoitza 
elektronikoan dago 
“Nire espediente aktiboak” sakatuz, administrazioan irekita ditugun 
espediente guztiak agertzen dira. 
 
Eskaera aurkeztu arren administrazioak espedientea ireki ez badu, 
“Espedientea: Irekitzeke” agertzen da. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Espedienteen jarraipena 

https://euskadi.net/appcont/newPaymentGateway/manualesGestion/CursoMisGestiones_es.htm


Espedientearen gainean sakatuz, daukan 
informazio guztia eta eskatzaileak egin 
ditzakeen izapideak agertzen dira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Espedienteen jarraipena 


