Z

erbitzu

elektronikoen

zerrenda

2022/05/10ean eguneratuta
Informazio gunea eta Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzaren
Unitateen direktorioa.

Informazioa eta Herritarrari Laguntza.
•

EAOren Erregistro Elektroniko Orokorra SARTU

•

Ahalordeen Erregistro Elektronikoa (AEE) SARTU

•

Agerraldi bidezko jakinarazpen elektronikoak egoitza elektronikoan (Lurralde Politika
eta Funtzio Publikoko Ministerioa) SARTU

•

Ziurtagiri digitalei buruzko informazioa eta egiaztapena (FNMT) SARTU

•

Herritarraren karpeta (Sarbide Puntu Orokorra /SPO ) SARTU

•

Agiri elektronikoen baliozkotzea (CVE)

•

Prestatutako Helbide elektronikoa SARTU

•

OAMRrako aurretiko hitzordua SARTU

•

Kexak

eta

Iradokizunak

SARTU

Gobernuaren

Ordezkaritza

eta

Ordezkariordetzetan

SARTU
•

Organigramak, egiturak eta direktorioak (DIR 3) SARTU

•

Ziurtagiri digitalen, izenpe digitalen eta egoitza elektronikoen egiaztapena (VALIDE)

SARTU
•

CL@VE

Erregistro Bulegoei buruzko Informazioa SARTU

ZEK-ko Zerbitzu Elektronikoen zerrenda – Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian 2022/05/10ean
eguneratuta

Informazio gune zehatzerako sarbidea
AcSarrera librea
sarbidea
Prozedura honetan hobetzeko onartutako konpromiso zehatza

Identifikazio digitala bidezko
-1-

Espainian dauden etorkinentzako zerbitzuak.
•

Atzerritarren espedienteen izapide-egoerari buruzko informazioa eskatzea

SARTU
•

Atzerritarren aurretiko hitzordua SARTU

•

052 tasaren ordainketa: atzerriko herritarrei bizileku baimenak eta beste agiriak
izapidatzea. SARTU

•

062 tasaren ordainketa: atzerriko herritarrei lan baimenak izapidatzea.

•

Atzerritarren Baimenen Berritzeak – Aurkezpen Arrunta: Inprimakia deskargatu

SARTU

SARTU
•

Atzerritarren Baimenen Berritze Telematikoak – (MERCURIO) SARTU

•

Atzerritarren Baimenetarako eskabide telematikoak (MERCURIO) SARTU

•

Autonomia Erkidegoek

edo Toki Erakundeek

Atzerritarren gaian

aurkeztutako

dokumentazioa SARTU
•

012 inprimakia deskargatzea: Onarpenak, Baimenak eta Lehiaketak

•

Atzerritarren prozeduretako agiriak telematikoki aurkeztea (ADAE) SARTU

SARTU

Enplegu edo emigranteekin zerikusia daukaten zerbitzuak
•

Estatuari,

kaleratzeagatiko

epaiketetan

izapide-aldiko

soldatengatik

egindako

erreklamazioak SARTU
•

Itzulera-programa: Itzuli direnen aparteko beharrizanei aurre egiteko laguntzak.
(Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren egoitza elektronikoa)

SARTU
Atzerriko unibertsitate-tituluen Homologazioa/Baliozkotzea eta Tituluen
luzapena.
•

059 tasaren ordainketa: titulu eta diploma akademikoak, irakaskuntzakoak eta
profesionalak luzatzea. SARTU

•

Espedienteak

elektronikoki kontsultatzea Hezkuntza eta Lanbide Heziketaren

Ministerioan SARTU
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• Atzerriko ikasketen baliozkotzea lortu izana ziurtatzen duen egiaztagiria lortzea,
aipatutako baliozkotzearen kredentziala galtzeagatik. SARTU
•

079 tasa eredua deskargatzea: atzerriko titulu eta ikasketen homologazio, baliozkotze
eta baliokidetasungatiko diru-sartzea. SARTU

• Atzerriko ikasketak baliozkotzeagatik, 079 tasaren bidegabeko diru-sarreren Itzulketa
eredua deskargatzea SARTU
• Unibertsitatekoak ez diren atzerriko
baliozkotzea SARTU

Lehergai

eta

pirotekniarekin

titulu eta ikasketen homologazioa eta

harremana

daukaten

espedienteen

izapidetza.
•

Ikuskizunak Artifizio Piroteknikoekin eta P2 eta T2 artikuluen tiroketa SARTU

•

Artilero txartelak SARTU

•

Kartutxeria edo Piroteknia Tailerrak edo Gordailuak jartzeko edo aldatzeko baimena

SARTU
•

Lehergaien Behin-behineko

eta Ohiko Kontsumitzaileen baimena, Probintzia eta

Autonomia esparruan. SARTU
•

Lehergaiak hornitzeko baimena SARTU

•

Jendeari piroteknia gaiak saldu edo merkaturatzeko saltokirako baimena. SARTU

•

Leherketa berezietako enpresen baimenak SARTU

•

Lehergaien Kontsumoa eta Lehergaien Erabilera Aktak Erregistratzeko Liburuaren
hileko aurkezpena SARTU

•

Piroteknia artikuluak jai adierazpenetan erabiltzeko baimena SARTU

•

Piroteknia gaietako adituen eta aprendizen txartelen luzapena SARTU

•

Piroteknia edo kartutxeria gaiak kendu/geldotu, birziklatu/berrerabiltzeko tratamenduak
baimentzea. SARTU
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•

054 tasaren ordainketa: aurreko Industria eta Energia Ministerioko

organoek

emandako zerbitzuak SARTU

Administrazio desjabetze espedienteen tramitazioa
Desjabetu / Ordezkari gisa:

 Izapidearen egoera kontsultatzea SARTU
 Alegazioa aurkezta SARTU
 Berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea SARTU
 Agerraldi bidezko jakinarazpena SARTU
 Berandutzeagatiko interesen eskaera balio justuaren ebazpenean SARTU
 Akatsen zuzenketa SARTU
 Nire espedienteak SARTU
 Adierazpen elektronikoa
•

SARTU

Onuradun / Ordezkari gisa:
 Espedientearen alta SARTU
 069 eredua deskargatzea, nahitaezko desjabetze probintzia epaimahaien
batzarraldien kostuak ordaintzeko SARTU
 Izapidearen egoera kontsultatzea SARTU
 Alegazioa jartzea SARTU
 Berraztertze-errekutsoa jartzea SARTU
 Agerraldi bidezko jakinarazpena SARTU
 Akatsen zuzenketa SARTU
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 Nire espedienteak SARTU
 Adierazpen elektronikoa SARTU

Estatuen parte-hartzea larrialdietan edo hondamendietan
• Larrialdiek edo hondamendiek eragindako kalteengatiko laguntzak eta diru-laguntzak
eskatzea (Barne Ministerioaren Egoitza Elektronikoa) SARTU
•

Herri-Babeseko Larrialdietako Irrati-sareko irrati-zale gisa alta emateko eskaera (REMER)
(Barne Ministerioaren Egoitza Elektronikoa) SARTU

Nazioarteko txertaketa.
• Aurretiazko hitzordua nazioarteko txertaketa zerbitzuetan SARTU
•

058 kodeko tasa: nazioarteko bidaiariei txertoa jartzeagatiko tasa SARTU

Farmazia Ikuskapena.
• Ikuskatze bisitarako eskabidea eta osasun produktuen instalazioen aktak egiteko
eskaera. Osasun produktuen instalazioak (OPI) (Sendagaien

eta

Osasun

Produktuen Espainiako Agentziaren webgunea). SARTU

• Sendagai, osasun eta kosmetika produktuen farmazia ikuskaritza (Sendagaien eta
Osasun Produktuen Espainiako Agentziaren webgunea). SARTU

Kanpo-osasuna.
• Higiene-osasuneko ikuskapenak itsasontzietan (SISAEX aplikazioa). SARTU
• Higiene-osasun kontrolekin zerikusia daukaten jarduerak eskatzea (osasun alertak
eta gorpuak lekuz aldatzea)

• Instalazio bat ibilgetuen

SARTU
biltegi legez erabiltzeko baimen-eskabidea edo bere

jardutea eteteko baimena eskatzea SARTU

• Salgaien osasun kontrola egiteko mugako instalazio berriak baimentzeko eskabidea
(Osasun Ministerioaren webgunea). SARTU
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• Giza-erabilerako edota kontsumorako inportazio salgaien osasun ikuskaritza
(Europar Batzordearen TRACES sistemaren webgunea) SARTU

• 057 tasa: Osasun zerbitzuak SARTU
• 060 tasa: kanpo-osasunak, elkartekoak ez diren naziotako haragi eta animaliajatorriko produktoei egiten dizkien kontrolengatiko tasa SARTU

• Animalia-jatorrikoak ez diren elikagai zehatz batzuen

inportazioen kontrol

ofizialengatiko tasa. (071 Tasa). SARTU

Landare Osasuna: Produktuak inportatu/esportatzeko egin beharreko
kontrol fitosanitarioa.
•

Hazien eta mintegi landareen inportazioa (IMPORSEMPLAN – Nekazaritza, Arrantza
eta Elikadura Ministerioaren webgunea) SARTU

•

Landareen kanpo merkataritzarako sistema informatikoan inskribatzeko eskabidea
(CEXVEG – Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren webgunea) SARTU

•

Hirugarren herrialdetatik inportatutako animalia jatorriko eta animalia jatorrikoak ez
diren produktuen erregistroa eta aitorpena (Europar Batzordearen

TRACES

sistemaren webgunea). SARTU
•

055 tasaren ordainketa: Landare-osasunerako ikuskapenak eta kontrol ofizialak.

SARTU
Animalia-jatorriko produktuen esportazio/inportaziorako egin beharreko
albaitari-kontrola.
•

Hirugarren herrialdetara esportatzeko osasun-agirien eskaera telematikoa (CEXGAN
– Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren webgunea) SARTU

•

Hirugarren herrialdetatik inportatutako animalia jatorriko eta animalia jatorrikoak ez
diren produktuen erregistroa eta aitorpena (TRACES – Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadura Ministerioaren webgunea) SARTU

•

050 tasaren ordainketa: Animalia jatorrikoak ez diren pentsu zehatz batzuen
inportazioen kontrol ofizialak. SARTU
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•

080 tasaren ordainketa: Elkartekoak ez diren herrialdeetatik etorri eta nazio lurraldean
sartzen diren giza-kontsumorako ez diren animalia jatorriko produktuen ikuskapena
eta albaitari kontrolak. SARTU

•

051 tasaren ordainketa: Europar Elkartekoak ez diren herrialdeetatik etorri eta nazio
lurraldean sartzen diren animalia bizien ikuskapena eta albaitari kontrolak. SARTU

Aisialdiko itsas arrantza.
• Babes-neurri berezien pean dauden espezieak harrapatzeko baimenak eta arrantzalehiaketak. (RECREATIVOS – Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren
webgunea) SARTU

• Kanpoko uretan aisialdiko arrantza egiteko baimena (Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadura Ministerioaren Egoitza Elektronikoa) SARTU
• Kirol-arrantza

lehiaketarako

baimena

(Nekazaritza,

Arrantza

eta

Elikadura

Ministerioaren Egoitza Elektronikoa) SARTU

Kudeaketa ekonomikoa.
• Bidegabeko diru-sarrerak itzultzeko eskabidea SARTU

Administrazio zehapenei dagozkien espedienteak.
•

Zehapen prozeduren espedieentarako sarbidea: kontsulta, alegazioak, errekurtsoak,
069 eredua deskargatzea… SARTU

•

Zehapen prozeduren jakinarazpen elektronikoa, Sarbide Puntu Orokorraren egoitza
elektronikoaren Herritarren Karpetan agertzeagatik. SARTU

Administrazio baimenen eskaera.
•

Produkzio, garraio eta banaketa instalazio elektrikoetarako eraikuntza, aldatze,
handiagotze eta ustiatzeko baimenak (Trantsizio Ekologikorako eta Erronka
Demografikorako Ministerioaren Egoitza Elektronikoa) SARTU
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•

Instalazioak egiteko proiektua onartzea (Trantsizio Ekologikorako eta Erronka
Demografikorako Ministerioaren Egoitza Elektronikoa SARTU

•

Gas naturalaren garraio, banaketa, biltegiratze eta birgasifikazio instalazioen
administrazio baimenak (Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako
Ministerioaren Egoitza Elektronikoa ) SARTU

•

054 tasaren ordainketa: lehenagoko Industria eta Energia Ministerioaren organoek
emandako zebitzuak. SARTU

•

Segurtasun enpresen armategi-baimenak SARTU

•

053 tasaren ordainketa: Segurtasun Pribatuan zerbitzuak eta jarduerak ematea

SARTU
•

Tiro-lehiaketarako baimena. SARTU

•

Araututako armen erabilera –abankargakoak barne- baimenduta ez dauden lekuetan
erabiltzea baimentzea SARTU

•

056 tasaren ordainketa: Onarpenak, baimenak eta lehiaketak

•

061 tasaren ordainketa: Administrazioaren

SARTU

zerbitzu-prestazioak eta jarduerak

errepidezko lur-garraioen antolamendu gaian. SARTU

Enpresa eta beste Administrazioentzako zerbitzuak.
• Faktura elektroniken sarrera-puntu orokorra (FACE) SARTU
• Sektore Publikoaren kontratazio plataforma (Ogasun Ministerioaren webgunea)
SARTU
• Salaketa Organoen grabaketa: Aiministrazio-hausteak. Salaketa Organoen Grabaketa
modulua (SOG) zehapen espedienteetarako erabiltzea SARTU
• Espedienteak jasotzea: Unitate atzemaileek espedienteak jasotzea. Unitate
Atzemaileen

Espedienteen

Altarako

modulua

(DROGAS

AEUA),

zehapen

espedienteetarako erabiltzea SARTU
•

Toki Erakundeek aktak kargatzea (TT.EE.-en Ataria) SARTU

•

Udaletxeek datuak sartzeko daukaten betebeharra (ISPA) (TT.EE.-en Ataria.)

SARTU
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•

Probintzien inskribapena eta beste idatzoharrak Toki Erakundeen Erregistroan egitea.
Zinegotzien alten / bajen segimendua (TT.EE.-en Ataria) SARTU

•

Probintzien inskribapena eta beste idatzoharrak Toki Erakundeen Erregistroan egitea.
Idazkari / kontu-hatzaileen altak / bajak TT.EE.-en Atarian kudeatzea SARTU
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