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XEDAPEN ORROKORAK
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I. Xedapen 
orokorrak

2. Artikulua : 
Aplikazio-eremua

1. Jarduerak eta 
instalazioak Euskadin 

dauden industria-
segurtasuna.

2. IATak beren araudi
espezifikoaren arabera
arautuko dira, eta, osagarri
gisa, dekretu honen
arabera.

3. Sektore Elektrikoaren
eta Hidrokarburoen
Sektorearen
administrazio-baimena
behar duten jarduerak
eta instalazioak
salbuetsita daude.
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I. Xedapen 
orokorrak

5. Artikulua: Industria 
Segurtasuneko 

Administrazioarekiko 
harremana

1. Jarduera baten 
titular diren pertsona 

fisiko bitarteko 
elektronikoen bidez 
harremana izatera 
behartuta daude.

2. 8. eta 9. 
artikuluetan 
aurreikusitako 
erantzukizunpeko
adierazpenen eta 
komunikazioak 
argitaratutako 
ereduetan egin 

daitezke. 

3.
Administrazioak
araubide bereziak
ezar ditzake agiri
eta datu jakin
batzuk
aurkezteko.
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I. Xedapen 
orokorrak

6. Artikulua: Ordezkaritza

2. Agente 
laguntzaileek, oro har, 
bitarteko elektronikoen 

bidez aurkeztu ahal 
izango dituzte 

titularrak ordezkatzeko 
agiriak

1. Titularrak edo 
haren ordezkariak 

aurkeztu ahal izango 
ditu agiriak, artikulu 

honetan eta bete 
beharreko gainerako 

arauetan aurreikusitako 
modu eta baldintzetan.

3. Interesdunen 
ordezkari izan 

daitezke, 
administrazioak 
xede horrekin 
hitzarmenak 

sinatzen dituen 
interesdunak.
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I. Xedapen 
orokorrak

7. artikulua. Industria-
segurtasuneko instalazioak 

identifikatzea

2. Xedapen orokorraren bidez, 
baliozkotzat jotzen diren 

identifikazio-sistemak ezarri ahal 
izango dira, instalazio mota 

bakoitzerako espezifikoak izan 
daitezkeenak, bai eta horiek 

ezartzeko baldintzak ere.

1. Industria-
segurtasuneko 

instalazioak modu 
bakarrean eta 

zalantzarik gabe 
identifikatuta egongo 

dira zerbitzuan jartzen 
direnetik handik kanpo 

jartzen diren arte.
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I. Xedapen 
orokorrak

8. artikulua. Erantzukizunpeko
adierazpenak

Jarduerak: 
4. Aurkezteak estatu 

guztia jarduera egiteko 
eskubidea ematen dio 

interesdunari 

1. Erantzukizunpeko
adierazpena:
interesdunak
sinatutako dokumentu
bat ;erantzukizunaren
pean, betetzen dituela
bete beharreko araudi
guztiak

6. Jasotzen den 
datuetan 

zehaztasunik eza 
faltsuak izatea, edo 

ez aurkeztea, 
jarduerarekin 

jarraitzeko 
ezintasuna



XEDAPEN ORROKORAK
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I. Xedapen 
orokorrak

9. artikulua. Jakinarazpenak

14. artikuluko e) eta f) letretan 
aipatutako jakinarazpen bat 
aurkeztu beharko da, atal 

honetako termino eta baldintzetan.

1. Interesdunak
agintaritza eskudunari
identifikazio-datuak
eta haren xedea
mugatzeko behar diren
datuak adierazten
dizkion dokumentua
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10. artikulua. 
Araubide orokorra

2. Erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztu
behar da industria-
segurtasuneko jarduera
bat hasteko edo
industria-segurtasuneko
instalazio bat zerbitzuan
jartzeko.

4. Sektoreko erregelamenduak 
besterik ezartzen ez badu, ezin 
izango da baimen-araubidearen 
mendeko industria-segurtasuneko 
instalazioen exekuzioa hasi, harik 
eta horretarako aurkeztutako 
baimen-eskaera baiesteko 
ebazpena eman arte. 
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11. artikulua. 
Instalazioak zerbitzuan 
jartzeko salbuespenezko 
baimena

1. eskatuko da,
segurtasun-baldintzen
arloan indarrean dauden
baldintza teknikoak ezin
badira bete.

2. Agintaritza eskudunak egokitzat 
jotzen dituen segurtasun-neurriak 
hartu beharko dira. 

3. Ebazpena emateko 
eta jakinarazteko epea 
sei hilabetekoa izango 

da.

4. instalazioak 
zerbitzuan jartzeko, 

salbuespenezko 
baimenaz gain, 

erantzukizunpeko
adierazpen bat 

aurkeztu beharko 
dela.
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14. artikulua. 
Betebehar orokorrak
f) Jakinarazpenak noiz?

f. 1 jarduera edo instalazio
batean ezarritako
betekizunak gerora
betetzeari uztea.

f.2. instalazioen titulartasuna edo 
titularraren izen soziala aldatzea.

f.3. industria-segurtasuneko instalazioak lekuz 
aldatzea, lekualdaketa horrek instalazio horien 

prozesuetan, edukieran edo ekipamendu-
ondasunetan aldaketak eragiten baditu ere.

2. atala:
Instalazioen eta 

jardueren 
funtzionamendua
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14. artikulua. 
Betebehar orokorrak
g) E. Adierazpenkak
noiz?

g. 1 Industria-
segurtasuneko
jardueraren
funtsezko aldaketa

g.2. Industria-segurtasuneko 
instalazioa handitzea. 

g.3. industria-
segurtasuneko 

instalazioak 
zerbitzutik kanpo 

uztea edo industria-
segurtasuneko 
jarduera etetea

2. atala:
Instalazioen eta 

jardueren 
funtzionamendua
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17. artikulua. 
Agente gaituak

1. Agente
gaituak dira
industria-
segurtasuneko
instalazioak edo
jarduerak
diseinatzeko,
instalatzeko,
mantentzeko,
konpontzeko edo
kontrolatzeko
jardueren
titularrak diren
pertsona fisiko
edo juridikoak

2. Gaitutako agenteak 11., 12. eta 
13. artikuluetan aurreikusitako 
betekizunen eta betebeharren 
araubidearen mende egongo dira

3. Gaitutako agenteen 
betebehar 

espezifikoak

2. atala:
Instalazioen eta 

jardueren 
funtzionamendua
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18. artikulua. 
Kontrol erakundeak

5. Kontrol-erakundeen ziurtagiriak eta jarduerak
erreklamatu ahal izango dira.
Prozedura:
a)KE-ren desadostasun sistema agortutakoan
b)Ezingo da KE-ez aldatu erreklamazioa baietsi arte
c) Administrazioak ebatzi emateko epea: 6 hilabete

2. atala:
Instalazioen eta 

jardueren 
funtzionamendua
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20. artikulua. 
Kontrola

Jardueren eta instalazioen
kontrola ikuskapen,
auditoria edo laginketen
bidez egingo da, eta
aldizkako ikuskapen eta
berrikuspenen bidez

3. Kontrol-erakundeen ikuskapena, 
araudi sektorialean ezarritako 
modu eta baldintzetan. 

1. Ikuskapenak: a 
industria-

segurtasuneko 
administrazioak edo 

gaitutako agente 
ikuskatzaileek.

2. Admnistrazioak:
a) Araudiak dioenean
b) Salaketak
c) Istripuak
Ikuskapenetan:
Agintaritzaren
agenteak

21. artikulua. 
Ikuskapenak
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Industria Segurtasuneko 
Dekretua / APLIKAZIOAK
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1. Sarrera

Equipos a
presión

Grúas
Torre

Instalaciones 
Térmicas

Ascensores

Almacenamiento
Productos
Químicos

Combustibles
Líquidos

1.- igogailu bat martxan jartzea

2.- igogailu baten ordez beste bat jartzea

3.- garabi mugikor autopropultsatua inskribatzea

4.- presiozko ekipo bat martxan jartzea (proiektuarekin edo gabe)

5.- presiozko ekipoen instalazio bat aldatzea (proiektuarekin edo gabe)

6.- behe-tentsioko instalazioak martxan jartzeko eta/edo aldatzeko jakinarazpena

7.- energia sortzeko instalazioak martxan jartzeko eta/edo aldatzeko komunikazioa

Baja 
TensiónGeneración

Instalaciones
Frigoríficas

Instalaciones 
Potencialmente
contaminantes

Alta Tensión

Grúas
Autopro
pulsadas

23

Erabiltzailearen tramitazioa sinplifikatu egin da
dokumentazioa aurkeztuta, erantzukizunpeko
adierazpena izan ezik.

Administrazioak aurkeztutako aitorpenaren kopia
baino ez dio emango administratuari, erregistro-
zenbakiarekin eta QR kodearekin, autentifikatzeko.

Salbuespen hauek daude:



2. Tramitatzaileak: Nork izapidetu dezake

Enpresak (entitate sinadura)
 Titularrak
 Enpresa instalatzaileak / Kontserbatzaileak / ingenieritzakoak
 Enpresa banatzaileak / Kontrol erakundeak

Pertsonak (hiritar –persona fisikoa- sinadura)
 Titularrak
 Proiektuaren egilea/Obra zuzendaritzaren ziurtagiriaren egilea
Instalazio-ziurtagiriaren egilea

O un representante autorizado (firma de ciudadano-persona 
física)

Interneterako konexioa eta sinadura elektroniko ziurtatua duen
oro. 



6. Nola bete adierazpen bat

Eskaera berriak

Eskaerak



6. Nola bete adierazpen bat

Adierazpen mota:

“AE-A Igogailu bat abian jartzea”



Bete Sinatu Bidali

6. Nola bete adierazpen bat

Gaude pasuari
buruzko
laguntza

informazioa

Gidatutako
ibilbidea

Lan eta betetze
eremua

Egindako
pausoak

Bete
daitezken
pausoak

Sistemak baimendu
bitartean betegarriak
ez dauden pausoak



Pausoa: “Eskaeraren hasierako datuak”
ESKABIDEAREN AURKEZLEA:
Titularra, enpresa instalatzailea, 
enpresa kontserbatzailea, ingeniaritza-
enpresa, enpresa banatzailea, KEB, 
garabi-operadorea, proiektuaren egilea, 
ziurtagiriaren egilea, enpresaren
ordezkari bat izan daiteke.

Eskaera SINATZEAREN ARDURADUNA:
Aurreko aurkezleak pertsona bati bere
izenean izapidetzeko baimena ematen
dionean bakarrik.

DATUEN BABESA:
Konfidentzialtasun-konpromisoa



Pausoa: “Instalazioaren kokapena”

Kokapena identifikatu ahal izango da kalea eta ataria identifikatuz, balioak bilatuz dagozkien 
lupak sakatuz.

Edo mapako kokapenaren bidez.

UTM koordenatuak automatikoki beteko dira aurreko bi aukeretako edozein erabiltzean.

Eraikuntzaren
Kokapena

betetzeko bi
aukerak



Pausoa: “Titularra”

Titularraren helbide elektronikoa
nahitaezkoa da



Pausoa: “Enpresa instalatzailea”

Erregistratutako
enpresa

Enpresa instalatzailea
erregistratuta ez dagoenean soilik.



Pausoa: “Datu teknikoak” – Adibidea: Igogailuak



Pausoa: “Dokumentuak aurkeztea”

EZ dago dokumentuak aurkezteko
pausorik.

Orokorrean: EZIN DIRA AURKEZTU



Pausoa: “Balioztatzea”

* Datuak sartzen eta 
dokumentuak aurkezten amaitu
ahal izateko bete behar dena
jakinarazi du.

* Hasieratik ikusgai



Pausoa: “Harremanetarako datuak”

Datuen sarrera amaitu ahal
izateko bete behar dena
jakinarazi du



Pausoa: “Klausulak”

Adierazpen-klausula
guztiak checkeatu eta lege-
klausulak onartu beharko
dira.



Pausoa: “Sinadura”

Eskaera
sinatzen da



Bi dokumentu ekoizten dira:

1. Eskaeraren sarrera-erregistroaren egiaztagiria

2. ZIGILURIK GABEKO Erantzukizinpeko adierazpena

Agiri hau sortzen den espedienteari gehituko zaio

Pausoa: Bidaltzea

Aurkeztutako eskaerak honako hauei buruzko informazio guztia biltzen du: 

3. Fasea Bidali1. Fasea Datuak bete
2. Fasea: Sinatu:

• Harrementarako datuak
• Klausulak
• Eskaera sinatu



7. Nola lortu nire erantzukizunpeko adierazpen zigilatua

Aurkeztutako eskabideen atalean, 
honako hauek berreskura daitezke:

 Erregistro-egiaztagiria

 Erantzukizunpeko adierazpen 
zigilatua

Aurkeztutako eskaeren zerrendan, eskabide bakoitzaren ezkerreko + sinboloan 
sakatuta, erregistro-egiaztagiria eta Administrazioak zigilatutako erantzukizunpeko
adierazpena berreskura daitezke.



Zigilatutako erantzukizunpeko
adierazpen Eusko
Jaurlaritzaren egoitza
elektronikoaren bidez egiaztatu
ahal izango da.

Agiria egiaztatu

- Informazio hau jasoko du:

Eskaera entregatutako eguna
eta ordua

Sarrerako erregistro zenbakia

Espediente zenbakia

Agiria egiaztatzeko QR kodea

7. Nola lortu nire zigilatutako erantzukizunpeko adierazpena
1. Orrialdea: Interesdunek /Datu
teknikoak



7. Nola lortu nire zigilatutako erantzukizunpeko adierazpena
2. orrialdea: Adierazpenen Klausulak / Lege klausulak Pagina 3: DBLO



Eskerrik asko zuen arretagatik

Gracias por su atención

Eskerrik asko zuen arretagatik

Gracias por su atención
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