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 Formularioen Toolkita: 

 

o Toolkit-en estiloetan zenbait hobekuntza egin da 

o “Elektronikoak bakarrik” gisa konfiguratutako prozeduretan eskabide 

presentzialetarako irispidea eragozteko kontrola sartu da 

o Eskabidearen zuzenketa aldatu da, bloke guztiak zabalduta erakutsiko direla 

o Formularioen Toolkit-en atalak berrantolatu dira 

o Errepikapen-taldeak hobetu egin dira, taula bateko erregistroak antolatu ahal 

izateko 

o Prozedura bat existitzen ez denean edo indarrean ez dagoenean ohar-mezuak 

hobetu egin dira 

o Banku-kontua edo IBAN eremuetan kontrol-digitua balidatzeko kontrola sartu 

da  

 

 Espedienteen Kudeatzailea 

 

o Gobernu Kontseiluarentzat bidalketan hobekuntza berriak sartu dira 

o Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari (COJUAE delakoa) espedienteak 

bidaltzeko tresna aldatu da 

o  “Ikuskapenak” prozeduren familia gehitu da Tramitagunen 

o Eskabide berriak edota dokumentuen ekarpen berriak daudenean abisuen 

bidalketa konfiguratzeko aukera ezarri da 

 

 Ordezkarien Erregistro Elektronikoa (RdR): 

 

o Ordezkarien Erregistroaren (RdR delakoa) informazioa, ezer aldatu gabe, ikusi 

ahal izateko kontsulta-profil berria sortu da 

o Borondatezko ordezkaritzen funtzionamenduari buruzko informazioa emateko 

ohar-mezua gehitu da 

o Ordezkaritzen iraunaldiaren kudeaketa hobetu egin da 

o Ordezkaritzak kudeatzeko baimena baliogabetzeko funtzionalitatea aldatu da  

o Ordezkaritzak zuzentzeko tresna aldatu da, bakarrik Administratzaile-profila 

dutenentzako erabilgarri 



 
 

o  “Nire karpeta”-ko kontuaren abisu-datuak lehenetsi dira, Ordezkarien 

Erregistroan sartutakoen gainetik 

o Pertsona juridikoen ordezkariek nahitaez jakinarazpen kanal elektronikoa 

edukitzeko baliozkotzea sartu da  

 

 Nire karpeta: 

 

o Dirulaguntzen prozeduretan onartzeko, uko egiteko edo atzera egiteko 

funtzionalitateak aldatu egin dira 

o Pertsona juridikoen borondatezko ordezkari ari diren pertsona fisikoek posta 

bidezko kanala hautatu ahal ez izateko kontrola sartu da 

o Eskaera-dokumentuak, ekarpenak, erregistro-egiaztagiriak, jakinarazpen-

dokumentuak, komunikazioak eta ziurtagiriak, baita haien argitalpen-

egiaztagiriak ere, PDF formatuan deskargatzeko aukera sortu da 

o Formularioen Toolkiaren bidez hasitako espedienteetan, espedientearen 

identifikazio-informazioa osatu da eskaeraren erregistro-zenbakiarekin 


