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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA 
FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 31/2021 Foru dekretua, uztailaren 20koa. Onespena ematea prozeduren 
eta zerbitzuen katalogoa sortzeari eta hura eta izapideen gida arautzeari

Indarreko legerian ezarrita dago herritarrek eskubidea dutela zerbitzu publikoak baliabide 
elektronikoen bitartez erabiltzeko. Horregatik, botere publikoak beren zerbitzuak modernizatu 
behar dituzte eta administrazio elektronikoa bultzatu behar dute. Horixe ezartzen du urriaren 
1eko 39/2015 Legeak, herri administrazioen administrazio prozedura erkideari buruzkoak, bai 
eta Sektore publikoaren araubide juridikoari buruzkoa urriaren 1eko 40/2015 Legeak ere.

Ildo beretik, urtarrilaren 8ko 4/2010 Errege Dekretuak, Administrazio Elektronikoaren es
parruan Elkarreragingarritasun Eskema Nazionala arautzen duenak, ezartzen du administra
zio publikoek egunean mantendu behar dutela egiten dituzten prozedura informatiboen eta 
zerbitzuen berri ematen duen informazio administratiboaren inbentarioa, behar bezala sailkatua 
eta egituratua, administrazio publikoen sistemen arteko elkarreragingarritasuna bermatzeko, bai 
eta herritarrek zerbitzu publikoak modu elektronikoan jasotzeko eskubideak erabili ahal izatea 
eta horren inguruko betebeharrak bete ahal izatea ere.

Horretarako, eta aurrean aipatutako legezko beharkizunak betetzeko, Arabako Foru Aldun
diak bere prozedurei, zerbitzuei eta izapideei buruzko informazioa eman izan du Prozeduren eta 
Zerbitzuen Gidaren bidez. Gida hau 28/2016 Foru Dekretuak arautzen du (28/2016 Foru Dekretua, 
martxoaren 22koa, Diputatuen Kontseiluarena, izen aldaketa hau onartzen duena: “Zerbitzuen 
Gida” izenaren ordez, “Arabako Foru Aldundiaren Prozedura eta Zerbitzuen Gida”).

Nolanahi ere, Prozeduren eta Zerbitzuen Gida kanporako da, herritarrentzat baita, eta ho
rregatik Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa behar du osagarri modura; bertan barruko zein 
kanpoko prozedurak eta zerbitzuak bilduko dira, elkarreragingarritasunerako egokitutako kate
gorietan sailkatuta eta egituratuta, eta etengabe eguneratuko dira. Diputatuen Kontseiluaren 
martxoaren 22ko 28/2016 Dekretuak ez zuen arautzen horrelako katalogorik.

Beraz, akats hauek zuzendu behar direnez eta aurrean aipatutako legezko beharkizunak 
bete behar direnez gero, Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa sortu behar da, Prozeduren 
eta Zerbitzuen Gidaren barruko euskarria izan dadin, eta horrez gainera Katalogoa eta Gida 
kudeatzeko, mantentzeko eta eguneratzeko lanak arautu behar dira eta egiteko horiek eragingo 
dituzten prozedurak eta ardurak ezarri behar dira.

Halaber, proposatzen da Gidaren izena aldatzea: orain Prozeduren eta Zerbitzuen Gida dena 
Izapideen Gida izatea; izan ere, administrazio publikoetan aski ezaguna da izendazio hori eta 
zailagoa da Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoarekin nahasten.

23/2021 Dekretuak 15. artikuluan xedatzen duenarekin bat etorriz (23/2021 Dekretua, Gobernu 
Kontseiluarena, ekainaren 1ekoa, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru 
Administrazioaren Sailaren egitura organiko eta funtzionala onesten duena), Zerbitzu Oroko
rren Zuzendaritzaren egitekoak dira bultzatzea eta koordinatzea kalitate sistemak ezartzeko eta 
Aldundia modernizatzeko proiektuak eta jarduketak, eta Aldundian zerbitzu elektroniko berriak 
ezartzeko eta administrazio elektronikoa egungo araudiarekin bat etorriz garatzeko proiektuak 
eta jarduketak ere bai.
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Foru dekretu honetan genero ikuspegia txertatzen da eta beraren prestakuntzan kontuan 
eduki dira 29/2017 Foru Dekretuko xedapenak (Gobernu Kontseiluaren 29/2017 Foru Dekretua, 
maiatzaren 23koa, onartzen dituena xedapen orokorrak egiteko prozedura, arau eraginari eta 
genero eraginari buruzko txostenak egiteko gidak eta araugintza teknikari buruzko jarraibideak).

Horregatik, agindutako txostenak egin ondoren eta Enplegua, Merkataritza eta Turismoa 
Sustatzeko eta Foru Administrazioko Saileko foru diputatuak proposatuta, Foru Gobernu 
Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT

1. artikulua. Xedea eta aplikazio eremua

1. Foru dekretu honen bidez Arabako Foru Aldundiaren Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa 
sortzen da eta katalogo hau eta Prozeduren eta Zerbitzuen Gida (hemendik aurrera Izapideen 
Gida izango dena) kudeatzeko, mantentzeko eta eguneratzeko lanak arautzen dira eta egiteko 
horiek eragingo dituzten prozedurak eta ardurak ezartzen dira.

2. Xedapen honen aplikazio eremuak Arabako Foru Aldundiko sail guztiak hartzen ditu. 
Horrez gainera, Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoa – Aldundi Digitala erabiltzeko 
hitzarmena sinatu duten erakunde autonomoei, foru sozietate publikoei eta partzuergoei ere 
aplikatuko zaie.

3. Aurreko apartatuan aipatzen ez diren foru sektoreko entitateek bere administrazio ahalme
nen eskumeneko prozedurak eta zerbitzuak Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoan eta Izapideen 
Gidan sartzeko eskatu ahal izango dute, zuzendaritza organoak erabakia hartu ondoren. Hori 
entitatea atxikita dagoen Arabako Foru Aldundiko saileko zuzendaritza egokiaren bidez egin 
ahal izango da; bestela, hitzarmena sinatu beharko da Arabako Foru Aldundiarekin beraren 
Egoitza Elektronikoa – Aldundi Digitala erabiltzeko.

2. artikulua. Definizioak

1. Foru dekretu honetako zenbait kontzeptu:

• «Prozedura»: Administrazioaren borondatea adierazten duen egintza administratibo bat, 
zentzu zabalean, xede duten izapideen sekuentzia; egintza aurkaragarria zein aurkaraezina izan 
daiteke (ad.: baimenak, emakidak, laguntzak, dirulaguntzak, etab.).

• «Zerbitzua»: jarduketa administratibo beregaina, berak soilik eratzen duena (ad.: tasak 
ordaintzea, datuak kontsultatzea, hitzorduak, etab.).

• «Herritarrak»: pertsona fisikoak, pertsona juridikoak eta nortasun juridikorik gabeko erakun
deak, Arabako Foru Aldundia eta foru sektore publikoko beraren erakundeak ez besteak.

3. Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoan Arabako Foru Aldundiak eta foru sektore publikoko 
gainerako erakundeek kudeatzen dituzten prozedurak eta zerbitzuak biltzen dira, bai barrukoak, 
hau da, Foru Aldundiak eta beraren erakundeek jasotzen dituztenak, bai kanpokoak, hau da, 
herritarrek jasotzen dituztenak.

4. Izapideen Gidan Arabako Foru Aldundiak eta foru sektore publikoko gainerako erakundeek 
kudeatzen dituzten prozedura eta zerbitzuetako batzuei buruzko informazioa biltzen da, hain 
zuzen ere kanpoko hartzaileak dituzten izapideak dituzten prozedurei eta zerbitzuei buruzkoa. 
Gidan agertzen den informazioa Katalogotik hartzen da modu automatikoan. Gero, prozedurei 
eta zerbitzuei buruzko informazioa egokitzen da, herritarrentzat dela kontuan hartuta.

3. artikulua. Publikotasuna

1. Izapideen Gidako informazioa Arabako Foru Aldundiaren web atarian egongo da eskura
garri. Prozedura edo zerbitzu baten izapideak telematikoki egin ahal badira, hura Arabako Foru 
Aldundiaren Egoitza Elektronikoak agertuko da.
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2. Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa ez da publikoa izango eta ez du eratze ondoriorik 
sortuko. Katalogoan agertzen dena ez badator bat prozedura eta zerbitzuen inguruko xedapenen 
edo ebazpenen testu argitaratu ofizialarekin, testu ofizialak edukiko du lehentasuna.

3. Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa Arabako Foru Aldundiaren intranetean egongo da.

4. Katalogoa kudeatzeko prozedura (foru dekretu honen eranskinean dago eta 6. artikuluan 
arautzen da) Arabako Foru Aldundiaren intranetean egongo da eskuragarri. Katalogoa etengabe 
eguneratu behar da. Horregatik, kudeaketa prozedura teknologiaren bilakaerara egokitzeko 
aldatzen den bakoitzean eta prozedurei eta zerbitzuei buruzko informazioa homogeneoa eta 
zuzena izatea bermatzea xede duen zirkular edo zerbitzu jarraibide bat ematen den bakoitzean 
eranskinaren bertsio eguneratua jarriko da Aldundiaren intranetean.

4. artikulua. Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoaren helburuak

Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoak honako helburu hauek dauzka:

a) Kode berezien bidez identifikatzea Arabako Foru Aldundiaren eta gainerako foru sektore 
publikoaren prozedura eta zerbitzu guztiak.

b) Prozedurak eta zerbitzuak egituratzea eta inbentarioko kategorien arabera sailkatzea, 
bateragarriak izan daitezen administrazio publiko guztien sistemekin.

c) Prozedura edo zerbitzu bakoitzari buruzko informazioa homogeneizatzea.

d) Indarreko araudian prozeduren eta zerbitzuen publikotasunaz ezartzen diren baldintzak 
betetzea.

e) Prozeduren eta zerbitzuen kudeaketa administratiboa erraztea.

5. artikulua. Prozeduren eta Zerbitzuaren edukiak eta Izapideen Gidaren edukiak

1. Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoan oinarrizko informazio hau emango da, gutxienez, 
prozedura bakoitzari buruz:

a) Barruko izena.

b) Identifikazio kodea.

c) Organo erabakitzailea: saila, erakunde autonomoa edo foru sektore publikoko entitatea.

d) Prozeduraren hartzaileak.

e) Deskripzio laburra.

f) Ebazpena emateko eta jakinarazteko edo argitaratzeko gehieneko epealdia.

g) Administrazioaren isiltasunaren ondorioak.

h) Prozedurarako ezarritako formulario edo eredu normalizatuak; nahitaezkoak direnez ze
haztuko da.

i) Behar denean, eskaera aurkezteko epealdia eta modua.

j) Arautegia.

k) Interesdunek bete beharreko baldintzak.

l) Interesdunek aurkeztu beharreko dokumentazioa eta datuak.

m) Organo izapidegilea: prozedura administratiboaren izapideak egiten dituen unitatearen 
identifikazio datuak eta harremanetarako informazioa.

2. Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoan oinarrizko informazio hau emango da, gutxienez, 
zerbitzu bakoitzari buruz:

a) Barruko izena.

b) Identifikazio kodea.

c) Organo erabakitzailea: saila, erakunde autonomoa edo foru sektore publikoko entitatea.
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d) Zerbitzuaren hartzaileak.

e) Deskripzio laburra.

f) Behar denean, eskatzeko edo erabiltzeko modua.

g) Organo izapidegilea: zerbitzu publikoa eskatzeko eta erabiltzeko prozesua koordinatzen 
duen unitatearen identifikazio datuak eta harremanetarako informazioa.

3. Izapideen Gidan Katalogoan biltzen diren herritarrentzako prozedurei eta zerbitzuei buruzko 
informazio orokorra emango da; honako osagai hauek edukiko ditu:

a) Herritarrentzako baino ez diren prozedurei eta zerbitzuei buruzko oinarrizko informazioa 
(aurreko 1. eta 2. apartatuetan zehazten dena). Beraz, Arabako Foru Aldundiarenak eta foru 
sektore publikoko erakundeenak ez dira agertuko.

b) Prozedura edo zerbitzu bakoitzaren izapideak egiteko erabil daitezkeen bideak. Izapide 
bakoitza modu elektronikoan (Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan) egin daitekeen 
edo ez zehaztuko da.

c) Hasteko eskatzeko formularioa edo eredu normalizatua edo pertsona interesdunak kanpoko 
prozeduran egin beharreko lehen jarduketarekin lotutakoa.

d) Izapideak egiteko behar diren formularioak, eskaerak eta gainerako agiriak modu elek
tronikoan edo bertaratuta aurkezteko jarraibideak.

e) Hasteko eskaeran edo prozeduran edo zerbitzuan egin beharreko lehen jarduketaren doku
mentuan bilduko diren datu pertsonalen tratamenduaren izena eta helburuak. Datuak Arabako 
Foru Aldundiaren Tratamendu Jardueren Erregistroan edo prozedura edo zerbitzuaren gaineko 
ahalmen administratiboa daukan foru sektore publikoko entitatearen Tratamendu Jardueren 
Erregistroan biltzen dira.

4. Izapideen Gidako informazioa Katalogotik hartuko da. Hain zuzen ere, Aldundiak herritarrei 
eskaintzen dizkien prozedurei eta zerbitzuei buruzko informazio orokorra eta horien izapideei 
buruzkoa, unitate izapidegileek hornitzen dutena, herritarrentzat moldatuko da, administrazio 
prozedura erkidearen legeriak ezartzen duena betetzeko.

6. artikulua. Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoaren kudeaketa

1. Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa kudeatzeko honako lan hauek egingo dira:

— Katalogoko prozedurak eta zerbitzuak identifikatu.

— Prozeduren eta zerbitzuen alta, aldaketa eta bajetako datuak bete, dekretu honen erans
kinean bildutako kudeaketa prozeduraren arabera.

— Datuak etengabe eguneratu eta aurrerantzean zehazten diren guztiak sartu, eranskineko 
prozeduraren arabera.

2. Prozedura edo zerbitzu berria sortzen denean, berari buruzko araudia edo eragiten dion 
xedapena indarrean jartzen den egunean sartuko da Katalogoan, eta berdin jokatuko da Kata
logoan dagoeneko badagoen prozedura edo zerbitzu baten inguruko informazioa aldatzen den 
eta eguneratzen denean ere.

3. Aurkitzen diren informazio akatsak ahalik azkarren zuzenduko dira.

4. Prozedura edo zerbitzu bati Katalogoan alta emateko edo badagoen prozedura edo 
zerbitzu bat eguneratzeko, unitate izapidegileak edo zerbitzua egiten duen unitateak fitxa bat 
egin beharko du 5. artikuluan zehazten den oinarrizko informazioarekin eta Katalogoaren koor
dinazioaren eta jarraipenaren ardura daukan organoari bidaliko dio.

5. Katalogoko prozedura edo zerbitzu bat sortu duen xedapena indargabetzen bada edo 
egintza ondoriorik gabe gelditzen bada, baja logikoa emango zaio.
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6. Artikulu honetan arautzen diren kudeaketa lanak 7. artikuluaren hirugarren apartatuan 
zehazten diren arduradunek egingo dituzte. Horretarako foru dekretu honen eranskineko ku
deaketa prozedura aplikatuko dute.

7. artikulua. Kudeaketaren ardura duten organoak

1. Arabako Foru Aldundiko sailek, haien erakunde autonomoek eta 1. artikuluan aipatzen 
diren foru sektore publikoko gainerako entitateek aplikatu beharko dituzte Prozeduren eta 
Zerbitzuen Katalogoa kudeatzeko foru dekretu honetan ezartzen diren jarduketak. Horrez gai
nera, beren organoek eta unitate administratiboek Katalogoa eta Izapideen Gida kudeatzeko 
behar diren ekintzak egin beharko dituzte.

2. Halaber, Arabako Foru Aldundiko sailek, haien erakunde autonomoek eta 1. artikuluan 
aipatzen diren foru sektore publikoko gainerako entitateek Prozeduren eta Zerbitzuen Katalo
goko eta Izapideen Gidako datuen osotasunaren eta egiazkotasunaren ardura edukiko dute eta 
datu horiek eguneratu beharko dituzte, bakoitzak bere eskumenen eta egitekoen esparruan, 
egitura organikoa ezartzen duen foru dekretuaren edo estatutuen arabera.

3. Aurreko apartatuetan ezartzen diren betebeharrak betetzen laguntzeko, Arabako Foru Al
dundiko zuzendaritza bakoitzak solaskide bat izendatu beharko du, gutxienez, bere eskumeneko 
unitate administratiboen izenean jarduteko Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa abiarazteko 
lanak koordinatzen, bakoitzak bere eskumenen eta egitekoen esparruan, egitura organikoari 
buruzko foru dekreturekin bat etorriz.

4. Aurreko helburu berarekin, Katalogoan prozedurak eta zerbitzuak dituzten erakunde auto
nomoek eta foru sektore publikoko gainerako entitateek ere solaskide bat izendatu beharko dute 
gutxienez. Solaskidetza hori erakunde bakoitza atxikita dagoen saileko zuzendaritzaren unitate 
administratiboen izenean jarduteko aurreko apartatuaren arabera izendatutako pertsonaren 
bitartez gauzatu ahal izango da. Solaskide bat ez ezik, erakunde bakoitzak Prozeduren eta Zerbi
tzuen Katalogoa kudeatzeko eta ezartzeko barruko koordinazio lanak egingo dituzten pertsonak 
izendatu beharko ditu, bere tamaina eta kudeaketaren konplexutasuna kontuan hartuta. Pertsona 
horiek eranskineko prozedurako arduren egituraren arabera dagozkien ardurak edukiko dituzte.

5. Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak prestakuntza jardunaldiak antolatuko ditu Prozeduren 
eta Zerbitzuen Katalogoa eta Izapideen Gida kudeatzeko, eguneratzeko eta aldatzeko irizpideei 
eta jarraibideei buruz. Jardunaldi hauetan aurreko apartatuarekin bat etorriz izendatutako ar
duradunak ariko dira.

8. artikulua. Koordinazioa eta jarraipena

1. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko 
Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzaren egitekoak dira Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoaren eta 
Izapideen Gidaren koordinazioa eta jarraipena, bai eta zenbait sailetan egin ohi diren prozedurak 
identifikatzea, sartzea eta eguneratzea bultzatzea ere.

2. Sailen baten egitura organikoa aldatzen bada, Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoko 
organo erabakitzaileak eta organo izapidegileak ofizioz eguneratuko ditu Zerbitzu Orokorren 
Zuzendaritzak, sailaren egitura organikoari buruzko foru dekretuan xedatzen denaren arabera.

Xedapen gehigarri bakarra

Foru dekretu hau indarrean jartzen denetik sei hilabete pasatu baino lehen Prozeduren eta 
Zerbitzuen Katalogoan sartuta egon beharko dira xedapen honen 7. artikuluan aipatzen diren 
organoek kudeatzen dituzten prozedura eta zerbitzu guztiak.

Xedapen indargabetzaile bakarra

Indargabeturik gelditzen da 28/2016 Foru Dekretua, martxoaren 22koa, Diputatuen Kontsei
luarena, izen aldaketa hau onartzen duena: “Zerbitzuen Gida” izenaren ordez, “Arabako Foru 
Aldundiaren Prozedura eta Zerbitzuen Gida”.
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Azken xedapenetako lehenengoa

Ahalmena ematen zaio Enplegua, Merkataritza eta Turismoa Sustatzeko eta Foru Administra
zioko Saileko titularrari foru dekretu hau betearazteko eta garatzeko behar diren xedapen guztiak 
emateko.

Halaber, ahalmena ematen zaio berariaz Enplegua, Merkataritza eta Turismoa Sustatzeko eta 
Foru Administrazioko Saileko titularrari foru dekretu honen eranskineko kudeaketa prozedura 
aldatzeko, eguneratzeko eta teknologiaren bilakaerara egokitzeko.

Zerbitzu Orokorren Zerbitzuko titularrari ahalmena ematen zaio Prozeduren eta Zerbitzuen 
Katalogoko eta Izapideen Gidako informazioa homogeneoa eta zuzena izatea bermatzea xede 
duen zirkular eta zerbitzu jarraibide guztiak emateko.

Azken xedapenetako bigarrena

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

VitoriaGasteiz, 2021eko uztailaren 20a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Bigarren diputatu nagusiordea eta Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren 
eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatua
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

Zerbitzu Orokorren zuzendaria
JAVIER MARDONES GÓMEZ-MARAÑON
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1. XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA 

Prozedura honen xedea da irizpide jakin batzuen bitartez jarduketa sistema bat ezartzea Arabako Foru 

Aldundiaren prozeduren eta zerbitzuen katalogoa (PZK) eta izapideen gida kudatzeko, eguneratzeko 

eta aldatzeko. 

Aurrerantzean Foru Administrazioa esamoldean bilduko diren erakundeetan aplikatuko da: 

a) Arabako Foru Aldundiko sailetako organo administratiboak. 

b) Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan sartzeko hitzarmena sinatu duten erakunde 

autonomoak, foru sozietate publikoak eta partzuergoak. Horretarako, prozedura honen VI. 

eranskineko protokoloa sinatu beharko da. 

Prozedura hau Foru Administrazioaren prozedura eta zerbitzu guztien definizioari, bilakaerari eta 

dokumentazioari aplikatuko zaie, haien euskarri teknologikoa eta bestelako ezaugarri guztiak 

(teknikoak, antolakuntzakoak eta administratiboak) gorabehera. 

Prozedura hau Arabako Foru Aldundiaren PZK eta izapideen gida arautzen dituen foru dekretuari 

erantsiko zaio eta bera onartzen denean jarriko da indarrean. 

Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzako Antolaketa Zerbitzuak kudeaketa prozedura honen eranskinak 

aldatu eta eguneratuko ditu; horretarako ez da onartu beharko prozeduraren bertsio berria. 
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2. PROZEDURAREN KUDEAKETAKO ARDURAK 

Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak behar diren zirkularrak eta zerbitzu jarraibideak emango ditu 

PZKn eta izapideen gidan bildutako informazioa homogeneoa eta zuzena izan dadin. 

Euskara eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritzak Izapideen Gidaren testuaren diseinua eta estiloa 

koordinatuko ditu. Datuak PZKtik hartuko dira. Izapideen Gidako informazioa Arabako Foru 

Aldundiaren web atarian egongo da eskuragarri. Horrez gainera, Arabako Kalkulu Gunearen 

eraldakuntza digitalerako unitatearen laguntzarekin, interesdunek egoitza elektronikoan telematikoki 

edo bertaratuta, eskaera formulario edo eredu normalizatuarekin edo behar denarekin, egiten dituzten 

kanpoko izapideei buruzko informazioa aurkitzeko estrategia landuko du. 

BFAko zuzendaritza bakoitzak solaskide bat izendatu beharko du, gutxienez, bere eskumeneko unitate 

administratiboen izenean jarduteko PZK abiarazteko lanak koordinatzen, egitura organikoari buruzko 

foru dekretuekin bat etorriz. 

Behar denean, eta aurreko helburu berarekin, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan 

egoteko hitzarmena sinatu duten erakunde autonomoek, sozietate publikoek eta partzuergoek 

solaskide bat izendatuko dute PKZn eta Izapideen Gidan sartzeko lanak koordinatzeko. Horietako 

bakoitzak solaskide bat izendatu beharko du gutxienez eta prozedura honen VI. eranskineko 

protokoloa sinatu beharko du. Solaskidetza hori erakunde bakoitza atxikita dagoen saileko 

zuzendaritzaren unitate administratiboen izenean  jarduteko pertsonaren bitartez gauzatu ahal izango 

da. 

Gainera, aurrean aipatutako zuzendaritzek eta zuzendaritza organoek funtsezko hiru egiteko bultzatu 

beharko dituzte beren kontrolpeko eremuko zuzendaritza egituretan: 

1) Foru Administrazioaren prozedurak eta zerbitzuak zehaztea, kanpokoak zein barrukoak. 

2) Kontrolatzen dituzten unitate izapidegileek kudeatzen dituzten prozedura eta zerbitzuetako 

informazioa aurkeztea, bai eta interesdunek modu telematikoan edo bertaratuta, PZK fitxa erabiliz (III. 

eranskina), egin ditzaketen edo egin behar dituzten izapide eta jarduketa administratiboen zerrenda 

ere, eta Arabako Kalkulu Gunearen administrazio elektronikoko unitateari aurkeztea prozedura edo 

zerbitzuaren araudia eta, horrekin batera, interesdunek izapideak egiteko behar dituzten formularioak 

edo ereduak. 
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3) Kontrolatzen dituzten unitate izapidegileek PZK-ko informazioaren aldaketen berri ematea PZK 

fitxaren bidez (III. eranskina), bai eta erregistratutako prozeduraren edo zerbitzuaren izenaren berri 

ere. 

Prozedura honako hauek aplikatu beharko dute, orokorrean: sailetako prozedurak izapidetzen dituzten 

unitateek eta zerbitzuak egiten dituztenek eta, behar den kasuetan, erakunde autonomoetan, sozietate 

publikoetan eta partzuergoetan egiteko horietan aritzen diren unitateek. 

AFAko zuzendaritzek eta, behar denean, erakunde autonomoek, sozietate publikoek eta partzuergoek 

izendatutako solaskideek AFAko sailentzat lan egiten duten Arabako Kalkulu Guneko informatikarien 

eta administrazio elektronikoaren unitatearen laguntza jasoko dute PZKn sartzeko fitxetako 

informazioa bidaltzeko. 

Arabako Kalkulu Guneko administrazio elektronikoaren unitatearen laguntzarekin Antolaketa 

Zerbitzuak PZKn erregistratutako prozeduren eta zerbitzuen fitxei alta emateko eta fitxa horiek 

eguneratzeko eta hobetzeko komunikazioak koordinatuko ditu (III. eranskina). Gainera, Arabako 

Kalkulu Guneko administrazio elektronikoaren unitatearen laguntzarekin, Antolaketa Zerbitzuak 

PZKn sartzeko fitxak, Arabako Foru Aldundiko sailetako organo administratiboek aurkezten 

dituztenak, aztertuko ditu, PZK-ko deskribapen blokeak (IV. eranskina) identifikatzeko, sailkatzeko 

eta egituratzeko. 

Idazkaritza Teknikoko eta Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuak gai motak, modalitateak eta erregistro 

bulegoak prestatuko ditu erregistro sisteman sarrerak, irteerak eta komunikazioak egiteko PZK-ko 

informazioarekin bat etorriz. 

Informatika Zerbitzuak jarraibide egokiak emango ditu unitate horien prozeduretan eta zerbitzuetan 

behar diren elkarreragingarritasun zerbitzuen (NISAE) eskaerak egiteko. Horrez gainera, behar den 

kasuetan, PZK-ko informazio administratiboa UISekin sinkronizatzeko lanak koordinatuko ditu. 

Agiritegi Zerbitzuak PZKn erregistratutako informazioa sailkapen taulako kodeekin lotzeko lanak 

kudeatuko ditu. 

Arabako Kalkulu Guneko administrazio elektronikoaren unitatea eta eraldakuntza digitalaren 

unitateak PZK-ko datuak AFAko gainerako informazio sistemekin bateratzeko lanak kudeatuko 

dituzte (batez ere erregistroarekin, dokumentuak eta espedienteak kudeatzeko sistemarekin, agiritegi 

sistemarekin eta egoitza elektronikoarekin). 
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3. PROZEDUREN ETA ZERBITZUEN KATALOGOA (PZK) 

PZKn Foru Administrazioak kudeatzen dituen prozedurak eta zerbitzuak biltzen dira, bai barrukoak, 

hau da, Foru Aldundiak eta beraren erakundeek jasotzen dituztenak, bai kanpokoak, hau da, herritarrek 

(pertsona fisikoek, pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek, Arabako Foru 

Aldundia eta foru sektore publikoko beraren erakundeak ez besteek) jasotzen dituztenak. Informazioa 

sailkatuta, egituratuta eta banatuta dauka, honako helburu hauetarako: 

Herritarrentzat: 

• Foru Administrazioak hirugarrenei (kanpokoei) eskaintzen dizkien prozedurak eta zerbitzuak biltzea. 

• Prozedura eta zerbitzu bakoitza azaltzen duen fitxa prestatzea; fitxan prozedurari edo zerbitzuari 

buruz jakin beharreko datu guztiak agertzen dira: aurkeztu beharreko dokumentazioa, ordaindu 

beharreko tasak eta zergak, ebazpena emateko epealdiak, erabakiak hartzen dituzten organoak eta 

izapideak egiten dituztenak, administrazioaren isiltasunaren ondorioak, eta abar. 

• Pertsona interesdunek fase bakoitzean (hasiera, instrukzioa eta ebazpena) egin beharreko izapideak 

zehaztea. 

• Pertsona interesdunek eskura edukitzea PZKn bildutako prozeduretan eta zerbitzuetan irekitako 

izapideen jarduketa elektronikoak (egoitzan edo bertaratuta) egiteko behar dituzten formulario edo 

eredu normalizatuak

• Prozedurak eta zerbitzuak erabiltzaileen logikaren arabera sailkatzea. Hau da, erabiltzaileen egiten 

dituzten bilaketen arabera: gaiak, erabiltzailearen kolektiboa edo mota, izapideak... 

Foru Administrazioarentzat: 

• Kode berezien bidez identifikatzea Arabako Foru Aldundiaren, beraren erakunde autonomoen eta 

gainerako foru sektore publikoaren prozedura eta zerbitzu guztiak. 

• Prozedurak eta zerbitzuak egituratzea eta inbentarioko kategorien arabera sailkatzea, bateragarriak 

izan daitezen administrazio publiko guztien sistemekin. 

• Prozedura edo zerbitzu bakoitzari buruzko informazioa homogeneizatzea. 

• Indarreko araudian prozeduren eta zerbitzuen publikotasunaz ezartzen diren baldintzak betetzea. 
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• Prozeduren eta zerbitzuen kudeaketa administratiboa erraztea. 

• Herritarrek prozeduretan eta zerbitzuetan erabili beharreko ereduen eta formularioen inguruko 

izapide elektronikoak diseinatzea. 

• Datuen babesaz eta jarduera administratiboaren gardentasunaz ezarritakoa aintzat hartzea. 

• Administrazioaren jardunerako behar diren dokumentuak behar bezala definitzea, lantzea eta gordetzea. 

PZK-ko informazioa honela biltzen da: 

• PZKn sartzeko fitxak. Izendatutako solaskideek beren unitate izapidegileei PZKn alta edo baja 

emateko edo aldatzeko eskaeren komunikazioak bideratuko dituzte eta Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren unitatera bidaliko dituzte

• Prozedura hau aplikatu eta ezarri behar duten gainerako unitateek PKZ mantentzeko behar diren 

datuak ematen dituzte, deskribapen blokeen arabera (IV. eranskina). 

PZK-k honako hauei buruzko datuak kudeatuko ditu: 

• Prozeduren eta zerbitzuen inguruko kanpoko izapideak, fase guztietan. 

• Izapideak egiteko baldintzak, jakinarazpenetarako baliabideak eta, orokorrean, prozedura edo 

zerbitzua ondo egiteko behar den informazioa. 

• Izapideen Gida elikatzen duten informazio orokorreko fitxak. Izapideen Gidak herritarrentzako 

bertsioa edukiko du. Bertan hirugarrenentzako (herritarrak, enpresak, elkarteak, beste adm. pub. batzuk) 

prozeduren eta zerbitzuen fitxa informatiboak egongo; fitxak PZKtik esportatu ahal izango dira. 

• Foru Administrazioaren aurrean kanpoko izapideak baliabide telematikoak erabiliz egiteko epealdia, 

modua eta baldintzak; interesdunek izapide horiek egiteko baliabide elektronikoak erabili beharrik ez 

badute, modu presentzialean egiteko epealdia, modua eta baldintzak. 

• Administrazio publikoen esku dauden elkarreragingarritasun zerbitzuen (NISAE) inguruko 

dokumentuak eta datuak. 

• PZK-ko prozeduretan eta zerbitzuetan azaltzen denaren arabera ahalduntza bidez egin daitezkeen 

izapideen zerrenda. 
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4. IZAPIDEEN GIDA 

Izapideen Gida PZK-ko informazioaren herritarrentzako bertsioa da. PZKn bildutako prozeduren eta 

zerbitzuen fitxak oinarritzat hartuta, Izapideen Gidan herritarrentzako informazioa duten fitxak egongo 

dira. Fitxa horietako edukia Aldundiaren web orriko eta egoitza elektronikoko eduki kudeatzailearen 

bidez landuko da. 

Izapideen Gidaren bidez PZKn bildutako unitate izapidegileen ardurapeko informazioaren berri 

ematen zaie herritarrei, hizkera moldatu eta soilean. Beraz, Izapideen Gidan hirugarren esku 

(herritarrak, enpresak, elkarteak beste adm. pub. batzuk) jartzen den prozedurei eta zerbitzuei buruzko 

informazioa biltzen da. Gida Aldundiaren web orrian eta egoitza elektronikoan aztertu daiteke. Hona 

Izapideen Gidako informazio fitxen egitura: 

- Bi sailkapen maila, bata gaiaren arabera eta bestea arloaren arabera: 

o 1. maila - gaia: herritarrek erabiltzen dute web orrian eta egoitza elektronikoan Gidako izapideei 

buruzko informazioa aurkitzeko. 

o 2. maila - arloa: AFAko unitate administratiboek erabiltzen dute beren eskumeneko prozedurak 

eta zerbitzuak kudeatzeko. 

- Izapide motak; administrazio publikoen arteko elkarreragingarritasunerako egokituta egongo dira eta 

zuzeneko korrespondentzia eduki behar dute PZK-ko prozedura eta zerbitzuekin eta Foru 

Administrazioaren dokumentu prozesuen multzoekin (prozedura familiak). 

- Hartzaileen kategoriak; PKZren arabera honako hauek izan daitezke: “herritarrak”, “enpresak”, 

“elkarteak eta beste entitate batzuk” eta “administrazio publikoak” (Foru Administrazioa ez beste 

guztiak). 

Informazio egitura horiek PZKren bidez lotu ahal izango dira Informazio Administratiboaren 

Sistemako (IAS) hartzaileen, gaien eta izapide moten kategoriekin. 
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5. METODOLOGIA 

PZKren eta Izapideen Gidaren kudeaketarako ezinbestekoa da zenbait eragilek esku hartzea, 

dokumentu  honen 2. atalean azaltzen den bezala. 

Nolako aldaketa egin nahi den, halako prozesua egin behar da, aldaketa ongi egiteko eta behar diren 

osagai guztiak kontuan edukitzeko. 

- Prozedura edo zerbitzu berria 
- Prozedura edo zerbitzu bat berraktibatu, 

izapideak eskura daudela, epealdi edo deialdi 
baten arabera. 

- Prozedura administratibo edo zerbitzu baten 
izapide berria. 

- Izapideen eskema aldatu: jarduketak gehitu 
edo kendu edo horien arteko ordena aldatu. 

- Informazio sistemetan sartu Foru 
Administrazioaren prozedura familia bateko 
edo bat baino gehiagoko zenbait prozedura eta 
zerbitzutako izapideak. 

- Beste zerbitzu edo unitate bat gehitu. 
- Altak eta dokumentu moten aldaketak 

prozedura edo zerbitzuen kanpoko izapideetan. 
Aldaketak herritarrentzako ereduetan, 
txantiloietan eta formularioetan. 

→ 6. Prozedura edo zerbitzu bati alta eman 

edo aldatu 

- Prozedura edo zerbitzu baten egitekoa amaitu 
edo azkendu. 

- Prozedura bat izapidetzeko edo instruitzeko 
eskumena azkendu beste administrazio baten 
alde. 

- Prozedura  edo zerbitzu bateko izapideak beste 
batean sartu (izapideak beste prozedura edo 
zerbitzu batenekin taldekatu edo bateratu). 

→
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6. PROZEDUREN ETA ZERBITZUEN ALTA ETA ALDAKETA 

 

Hauxe da prozedurei eta zerbitzuei alta emateko eta horiek aldatzeko metodoa: 

1. Unitate izapidegileak eskaera egin behar du (“eskatu”) era honetara (* marka duten datuak 

nahitaez adierazi behar dira): 

o Eskaera mota (alta / aldaketa) *. 

o Prozeduraren kodea. 

o Prozeduraren edo zerbitzuaren izena*. 

o Harremanetarako pertsona, PZK fitxa betetzeko izendatutakoa*. 

o Dokumentuak edo espedienteak nornahik eskuratu ditzakeen edo datu pertsonalen babesa dela-

eta eskuragarritasuna mugatuta dagoen zehaztu behar da (BAI/EZ). 

o Gardentasuna dela-eta dokumentuak edo espedienteak publikoak direnez zehaztu behar da 

(BAI/EZ). 

o Prozeduraren edo zerbitzuaren araudia. 
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o Interesdunek izapideak egiteko bete beharreko formulario edo eredu normalizatuak. 

2. Eskaera aurkezten duen unitate izapidegilearen solaskideak PZK fitxa (III. eranskina) bete behar 

du Arabako Kalkulu Guneko informatikariaren laguntzarekin; horretarako, Arabako Kalkulu 

Guneko administrazio elektronikoaren unitateak galde-sorta baten esteka bidaliko dio. 

3. Galde-sorta eta PZK fitxa (III. eranskina) beteta jaso ondoren Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren unitateak komunikazioak bidaliko ditu honako jarduketa hauek 

egiteko: 

a. Agiritegi Zerbitzua: eskatutako kodeak kudeatu, sailkapenaren taula kontuan hartuta. Agiritegi 

Zerbitzuaren informazioa bete gabe utz daiteke unitate izapidegilearekin zer datu behar den 

zehaztu arte; nolanahi ere, horrek ez du galaraziko PZKn sartzeko eskaerak aurrera egitea. 

b. Antolaketa Zerbitzua: prozeduraren edo zerbitzuaren sailkapena berretsi PZKren tresnaren 

bidez eta Agiritegi Zerbitzuari proposamena bidali (sailkapen taulako 1. eta 2. mailak). 

c. Idazkaritza Teknikoko eta Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua: gai motak, modalitateak eta 

erregistro bulegoak prestatuko ditu erregistro sisteman sarrerak, irteerak eta komunikazioak 

egiteko PZK-ko informazioarekin bat etorriz. 

d. Arabako Kalkulu Guneko eraldakuntza digitalaren unitatea: gaia web orrian-egoitza 

elektronikoan (1. maila) eta arloa AFAN (2. maila). Unitateek aurkeztutako datuak bildu 

Izapideen Gida argitaratzeko. 

e. Informatika Zerbitzua: unitate izapidegileei jarraibideak eman elkarreragingarritasun 

zerbitzuen (NISAE) eskaerak egiteko. 

4. Unitate izapidegileak emandako informazioa eta aurreko puntuan azaldutako jarduketak kontuan 

harturik, Antolaketa Zerbitzuak erantzuna bidaliko die unitate izapidegileari eta Arabako Kalkulu 

Guneko administrazio elektronikoaren unitateari eta bertan azalduko die prozedura edo zerbitzu 

berriak betetzen duenez prozedura honetan izapide administratiboak bateratzeko eta Arabako Foru 

Aldundiaren administrazio elektronikoaren tresnak ahalik ondoen erabiltzeko ezarritako irizpide 

orokorrak. 
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5. Egindako jarduketen emaitzak Antolaketa Zerbitzuak eta Arabako Kalkulu Guneko administrazio 

elektronikoaren unitateak gordeko dituzte. Jarduketen interpretazioa dela-eta sortzen diren ika-

mikak PZKn alta emateko prozesuan ebatziko dira. 

6. Ondoren, Arabako Kalkulu Guneko administrazio elektronikoaren unitateak eta eraldakuntza 

digitalaren unitateak jarraibideak emango dituzte informazio eta komunikazio sistemetan sartzeko 

izapideen, dokumentuen, txostenen eta datu bilketako formularioen zerrenda eta egutegia 

ezartzeko. Halaber, izapideetako eredu edo formulario elektronikoak zehazteko lanak kudeatuko 

dituzte. Horien identifikazio kodeak PZKn erregistratuko dira. Horrez gainera, Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza digitalaren unitatea PZKn behin betiko alta emandako informazioaz baliatuko 

da Izapideen Gidako fitxa informatiboak argitaratzeko (fitxen diseinuaren irizpideak V. 

eranskinean zehazten dira). 

7. PZK dinamikoa denez gero, Arabako Kalkulu Guneko administrazio elektronikoaren unitateak 

eta eraldakuntza digitalaren unitateak txosten bat bidaliko die Antolaketa Zerbitzuari eta 

Idazkaritza Teknikoko eta Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuari. Bertan honako hauek zehaztuko 

dira: 

• Prozeduren eta zerbitzuen izapide elektronikoen erabileraren inguruko datuak eta estatistikak, 

sexuaren arabera xehatuta, ahal dela. 

• Prozedura bakoitzean antzeman diren beharrizanak eta proposatzen diren hobekuntza eta 

aldaketak. 

• Orokorrean, Foru Administrazioaren prozedura eta zerbitzuen inguruan arretagune 

presentzialetan zein modu telematikoan aurkeztu beharreko informazio administratiboaren 

kalitatea hobetzeko kontuan hartu beharreko gainerako guztiak. 

8. Horren guztiaren osagarri modura, Agiritegi Zerbitzuak noiznahi eskatu ahal izango die unitate 

izapidegileei informazio gehiago dokumentuak eta espedienteak eskuratzeko, hautatzeko eta 

bidaltzeko eskaerei buruzko irizpenak emateko. 
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7. PROZEDUREN ETA ZERBITZUEN BAJA 

 

PZK-ko prozedura eta zerbitzu guztiak azken aldaketatik hiru urte igarotakoan berrikusiko dira. Bi 

kasu hauetan eskatuko du unitate izapidegileak PZK-ko prozedura edo zerbitzu bati baja emateko: hiru 

urte igarotakoan, PZKn bertan ezarritako egunean, prozeduraren edo zerbitzuaren egitekoa aldatzen 

denean; katalogoan ezarritako data baino lehen, ebazpen baten bidez ezartzen denean prozedura edo 

zerbitzua izapidetzeko edo instruitzeko eskumena beste administrazio batek daukala. Prozedurari edo 

zerbitzuari honela emango zaio baja: 

1. PZK-ko prozedura edo zerbitzu bati baja eman behar zaiola ikusirik (programatutako 

berrikuspenaren ondorioz edo beraren gaineko eskumena azkendu delako), unitate izapidegileak 

eskaera egingo du (“eskatu”) era honetara: 

o Prozeduraren kodea*. 

o Prozeduraren edo zerbitzuaren izena*. 

o Harremanetarako pertsona, PZK fitxa betetzeko izendatutakoa*. 

o Baja emateko arrazoiak*. 

2. Arabako Kalkulu Guneko administrazio elektronikoaren unitateak baja logikoa emango dio 

prozedurari edo zerbitzuari PZKn. Hori egindakoan prozedura edo zerbitzua modu “historikoan” 

agertuko da informazio sistemetan eta izapideak egiteko tresnetan. 

3. Izapideak epealdi edo deialdi baten barruan egin behar diren prozedurei eta zerbitzuei ez zaie baja 

emango harik eta unitate izapidegileak baja emateko eskaera aurkeztu arte. Kanpoko izapideak 

egiteko epealdia edo deialdia amaitutakoan, prozedura eta zerbitzu hauek inaktibo egongo dira 

PZKn, eta baja eman gabe. Baldin eta unitate izapidegileak prozedura edo zerbitzua aldatzeko 

eskatzen badu, deialdi edo epealdi berria ezarri dela-eta, prozedura edo zerbitzua berraktibatuko da 

eta izapideak egiteko aldia zehaztuko da (Ikus: 6. PROZEDUREN ETA ZERBITZUEN ALTA 

ETA ALDAKETA). 
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I. ERANSKINA. GLOSARIOA 

Prozedura 

“Administrazioaren borondatea adierazten duen egintza administratibo bat, zentzu zabalean, xede 

duten izapideen sekuentzia; egintza aurkaragarria zein aurkaraezina izan daiteke” (Informazio 

Administratiboaren Sistema - IAS. Edukien gida. 2017).  

“Administrazio-egintza bat emateko edo Administrazioaren borondatea adierazteko formalki egindako 

izapide eta jarduketen multzo ordenatua” (39/2015 Legea). 

Prozedura administratiboetako izapideak legez ezartzen dira eta izapideetako espedienteak dokumentu 

tipifikatuak dira. 

Adib.: baimenak, emakidak, laguntzak… 

Zerbitzua 

Zerbitzua da “jarduketa administratibo beregaina, berak soilik eratzen duena” (Informazio 

Administratiboaren Sistema - IAS. Edukien gida. 2017) 

Ad.: hitzordua, datu kontsulta... 

Administrazio espedientea 

Administrazio ebazpenaren aurrekari eta oinarri izateko balio duten agiri eta jarduketen eta hura 

betearazteko eginbideen multzo ordenatua. Espedienteak formatu elektronikoa eduki behar du, eta 

haren osagai izan behar duten agiri, froga, irizpen, txosten, erabaki, jakinarazpen eta gainerako 

eginbideak ordenaturik batuz osatu behar da, eta barnean dituen agiri guztien aurkibide zenbakitu 

batekin joan behar du bidaltzen denean. Espedientean hartutako erabakiaren kopia elektroniko 

ziurtatua ere egon behar da (39/2015 Legea). 

Izapide arrunta 

Izapidetzeko ataza edo jarduera, xede jakineko jarduketa bat edo batzuk egiteko beharrezkoa dena 

baina espediente baten izapidetzea erabat burutzeko aski ez dena. Izapide arruntak orokorrak dira, 

erakunde osoaren esku jartzen dira eta, horrenbestez, era askotako espedienteetan egiten dira. 
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Prozesua 

Elkarrekin lotuta egonik edo elkarri eragiten diotela, sarrerez baliatuz aurreikusitako emaitza sortzen 

duten jardueren multzoa (NTC ISO 9000:2015. Kalitatea kudeatzeko sistemak. Oinarriak eta 

kontzeptuak).
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II. ERANSKINA. ARAU ESPARRUA 

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenarena. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf 

4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren Elkarreragingarritasunerako 

Nazio Eskema arautzen duena. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1331.pdf  

Ebazpena, 2012ko ekainaren 28koa, Administrazio Publikoen Estatu Idazkaritzaren, agiri 

elektronikoak kudeatzeko politikako elkarreragingarritasunaren arau teknikoa onartzen duena. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-10048.pdf 

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak 

bermatzeari buruzkoa. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3 

203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, sektore publikoan baliabide elektronikoak erabiliz 

jarduteko arautegia onartzen duena. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con 
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III. ERANSKINA. PZK FITXA 

PZK eratzeko eta Izapideen Gida argitaratzeko ezinbestekoa da prozedurak eta zerbitzuak zehaztea eta 

dokumentatzea, eta horretarako jarraian azalduko den “PZK fitxa” izeneko sarrera formularioan 

agertzen diren elementuak erabiltzen dituen analisi eta definizio eredua aplikatu behar da. Galde-sorta 

honen bidez unitate izapidegileetako solaskideek prozeduren alten eta aldaketen berri eman dezakete, 

bai eta Izapideen Gidaren herritarrentzako bertsioan azaltzen diren kanpoko izapideen berri ere.
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PKZ-ko prozeduraren edo zerbitzuaren identifikazioa grabatu ondoren alta eman ahal zaie 

PZKren herritarrentzako bertsioan azaltzen diren kanpoko sarrera edo hasiera izapideei eta 

PZKren inguruko prozedurarekin lotutako kanpoko izapideei 

PKZ Kodea: XXXXX. PKZ Izena: XXXX 
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IV. ERANSKINA. PZK-KO DESKRIBAPEN BLOKEAK 

PZKn datuak sartzeko fitxak eta Izapideen Gidako izapideen altak aukera emango dute bloke batzuk 

etengabe baliozkotzeko eta hobetzeko. Bloke horiek prozedura honen 2. atalean aipatzen diren 

eragileen taldeak landuko ditu. Talde horrek noiznahi eskatu ahal izango dizkie unitate izapidegileei 

jarduerei buruzko informazioa osatzeko eta eguneratuta mantentzeko eta prozeduren eta zerbitzuen 

inguruko informazio garrantzitsua gutxika-gutxika hobetzeko behar diren PZK-ko deskribapen 

blokeetako datuak. Gero, informazio hori guztia zenbait arlotan erabiliko da: prozeduren eta 

zerbitzuen sailkapena; Izapideen Gidaren bidez horien berri emateko politika; dokumentuak eta datuak 

kudeatzeko, sailkatzeko eta baliozkotzeko politika; informazio administratiboaren 

elkarreragingarritasunaren politika; arreta, laguntza eta erregistro politika; zenbait informazio sistema, 

Arabako Foru Aldundiarenak eta bestelakoak. Informazio eremu bakoitzaren eskuinean informazioa 

PZKn eguneratuta mantentzeko ardura daukan unitatea dago. 

1. blokea. PZK. IDENTIFIKAZIOA 

1.1 Kodea  

1.1.1 PROZEDUREN ETA 

ZERBITZUEN KATALOGOKO 

KODEA 

Foru Administrazioaren Prozeduren eta 

Zerbitzuen Katalogoa kudeatzeko erabiltzen 

den informazio sistemako kode unibokoa. 

Arabako Kalkulu 

Guneko administrazio 

elektronikoaren unitatea 

1.1.2 IASeko KODEA Estatuaren Informazio Administratiboaren 

Sistemaren barruan izapide bakoitzari 

(prozedura edo zerbitzua) ezarritako kode 

unibokoa. 

Informatika Zerbitzua 

1.1.3 PROZESU 

DOKUMENTALAREN 

KODEA ESPEDIENTEEN 

KUDEAKETAN: BAI 

BAI kodea dokumentuak kudeatzeko prozesuan 

(Tgune, Asun…), prozedurarena (espediente 

guztiak) edo zerbitzuarena (“zerbitzu karpetak”), 

elkarreragingrritasunerako egokitutako izapideen 

motari dagokiona. Osagaiak: “Foru 

Administrazioaren prozeduren familia”, “unitate 

arduradunaren kudeaketa eremua” eta 

“espedienteak atxikitzeko gaia”. 

Arabako Kalkulu 

Guneko administrazio 

elektronikoaren unitatea 

1.2 Bertsioa (ID)  Arabako Kalkulu 

Guneko administrazio 

elektronikoaren unitatea 
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1. blokea. PZK. IDENTIFIKAZIOA 

1.3 Azken eguneratzearen data 

(ID) 

 Arabako Kalkulu 

Guneko administrazio 

elektronikoaren unitatea 

1.4 Mota Hautatu hauetako bat: 

 Prozedura. 

 Zerbitzua. 

Arabako Kalkulu 

Guneko administrazio 

elektronikoaren unitatea 

1.5 Lotura agiritegiarekin  

1.5.1 DOKUMENTU 

SAILAREN KODEA (5. maila) 

Kontsultatzeko besterik ez da agertzen. Behar 

den agiritegiarekin lotzeko informazioa 

zehaztuta ez badago, ez da ezer agertuko. 

Agiritegi Zerbitzua 

1.5.2 DOKUMENTU 

SAILAREN DESKRIBAPENA 

(5. maila) 

Kontsultatzeko besterik ez da agertzen. Izapide 

motari dagokion agiritegiarekin lotzeko 

informazioa zehaztuta ez badago, ez da ezer 

agertuko. 

Agiritegi Zerbitzua 

1.5.3 JARDUERA EDO 

AZPIEGITEKOA (3. maila) 

Kontsultatzeko besterik ez da agertzen. Izapide 

motari dagokion agiritegiarekin lotzeko 

informazioa zehaztuta ez badago, ez da ezer 

agertuko. 

Agiritegi Zerbitzua 

1.5.4 EGITEKOA (2. maila) Kontsultatzeko besterik ez da agertzen. Izapide 

motari dagokion agiritegiarekin lotzeko 

informazioa zehaztuta ez badago, Antolaketa 

Zerbitzuak sarrera fitxan egindako 2. mailaren 

proposamena agertuko da. 

Agiritegi Zerbitzua 

1.5.5 ARLO FUNTZIONALA 

(1. maila) 

Kontsultatzeko besterik ez da agertzen. Izapide 

motari dagokion agiritegiarekin lotzeko 

informazioa zehaztuta ez badago, Antolaketa 

Zerbitzuak sarrera fitxan egindako 1. mailaren 

proposamena agertuko da. 

Agiritegi Zerbitzua 

1.5.6 FUNTSA (erakundea) Kontsultatzeko besterik ez da agertzen. Izapide 

motari dagokion agiritegiarekin lotzeko 

informazioa zehaztuta ez badago, ez da ezer 

agertuko. 

Agiritegi Zerbitzua 
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2. blokea. PZK. SAILKAPENA 

2.1 Arloa  

2.1.1   1. MAILA. GAIA WEB 

ORRIAN-EGOITZAN 

Nekazaritza eta abeltzaintza, ogasuna… Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

2.1.2   2. MAILA. AFAREN 

ESKUMENEKO ARLOA 

Abeltzaintza, zergen arloko informazioa… Unitate izapidegilea 

2.1.3 ARLOAK - HARREMANAK Prozedura sortuko duen harreman mota: 

 Kanpokoa – (AFAren eta herritarren arteko 

harremanak; herritarrak honako hauek dira: 

pertsona fisikoak, pertsona juridikoak, 

nortasun juridikorik gabeko entitateak, 

enplegatu publiko eta beste administrazio 

publiko batzuk). 

 Barrukoa – (AFAk eskaintzen dituen 

elkarreragingarritasun zerbitzuak erabiltzea, 

AFAren organoen arteko harremanak, 

harremanak Foru Administrazioko erakunde 

autonomoekin, sozietate publikoekin eta 

partzuergoekin). 

 

2.1.4 ELKARRERAGIN-

GARRITASUNERAKO 

EGOKITUTAKO ARLOAK  

Hautatu (bi gutxienez, hiru gehienez): 

 Kanpoko harremanak (pertsona fisikoak, 

pertsona juridikoak, beste adm. pub. batzuk 

barne, nortasun juridikorik gabeko entitateak) 

(nahitaez markatu behar da hau edo 

hurrengoa). 

 Barruko harremanak (AFArekin, erakunde 

autonomoekin eta foru sektore publikoarekin) 

(nahitaez markatu behar da hau edo aurrekoa). 

 Bekak, laguntzak eta sariak. (Hau markatuz 

gero, GUTXIENEZ beste bi ere hautatu behar dira). 

 Kanpo ekintza. 

 Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta 

elikadura. 

Unitate izapidegilea 
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2. blokea. PZK. SAILKAPENA 

 Elkarteak, fundazioak eta bestelako 

entitateak. 

 Herritartasuna eta nazionalitatea. 

 Komunikazioa. 

 Kontsumoa. 

 Kultura. 

 Kirolak. 

 Ekonomia, merkataritza eta herri 

administrazioen ondarea. 

 Hezkuntza eta prestakuntza. 

 Enplegua eta Gizarte Segurantza. 

 Enpresak. 

 Energia eta industria. 

 Estatistikak. 

 Zergak eta bestelako tributuak. 

 Zergaz bestelako sarrerak. 

 Justizia. 

 Ingurumena. 

 Herri lanak, zirkulazioa eta garraioak. 

 Herritarren partaidetza eta ekimena. 

 Pentsioak. 

 Babes zibila, herritarren segurtasuna eta 

defentsa nazionala. 

 Osasuna. 

 Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna. 

 Teknologia, ikerketa eta berrikuntza. 

 Telekomunikazioak eta informazio gizartea. 

 Turismoa, aisia eta astialdia. 

 Etxebizitza eta hirigintza. 

 Euskara. 

 Gazteak. 

 Lurralde oreka eta toki administrazioa. 
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2. blokea. PZK. SAILKAPENA 

2.2 Izapide motak eta klaseak  

2.2.1 ELKARRERAGIN-

GARRITASUNERAKO 

EGOKITUTAKO IZAPIDEEN 

MOTAK 

Hautatu hauetako bat: 

 Barruko arrunta. 

 Barruko berezia. 

 Kanpoko arrunta. 

 Kanpoko berezia. 

Arabako Kalkulu 

Guneko administrazio 

elektronikoaren unitatea 

2.2.2 ELKARRERAGIN-

GARRITASUNERAKO 

EGOKITUTAKO IZAPIDEEN 

KLASEAK 

Hautatu hauetako BAT BAKARRIK: 

 Aduanakoa. 

 Gizarte Segurantzako afiliazioa eta 

kotizazioa. 

 Baimenak, lizentziak, emakidak eta 

homologazioak. 

 Laguntzak, bekak eta dirulaguntzak. 

 Ziurtagiriak. 

 Kontratazio publikoa. 

 Hitzarmenak. 

 Elkarreragingarritasun zerbitzua (NISAE) - 

AFA lagatzailea. 

 Ekonomia eta ondare kudeaketa. 

 Pertsona interesdunen adierazpenak eta 

komunikazioak. 

 Ikuskaritza. 

 Sariak. 

 Prestazioak. 

 Giza baliabideak. 

 Erregistroak eta erroldak. 

 Ondare erantzukizuna eta beste kalteordain 

eskaera batzuk.. 

 Egintza administratiboak, erreklamazioak 

eta errekurtsoak berrikustea 

 Isunak eta zehapenak. 

 Kontsultak, kexuak eta iradokizunak. 

 Salaketak. 

Unitate izapidegilea 
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2. blokea. PZK. SAILKAPENA 

 Jendearentzako informazioa. 

 Zergak eta Ogasuneko izapideak. 
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3. blokea. PZK. DATU OROKORRAK 

3.1 Izena (*) Prozedura administratiboaren edo zerbitzuaren izen 

formala. 

Unitate izapidegilea 

3.2. Izenburua Prozeduraren edo izenaren izena, herritarrek ondo 

ulertzeko moldatua. 

Unitate izapidegilea 

3.3 Deskribapena (*) Prozedurako jarduketen edo zerbitzuaren urratsen 

zerrenda ordenatua. Batetik ekintza adierazten duen 

aditz izena agertu behar da (aurkezpena, bidalketa, 

justifikazioa…) eta bestetik dokumentuaren mota 

aipatu behar da (“ereduaren aurkezpena”, “eskaeraren 

aurkezpena”, “zerga egoitzaren kontsulta”, 

“ebazpenaren jakinarazpena”…), prozeduraren 

espedientearen hasieratik edo zerbitzuaren 

dokumentuen bilketatik. 

Unitate izapidegilea 

3.4 Organo izapidegilea (*)  

3.4.1 DIR3 KODEA   Izapidetzeko edo instruitzeko eskumena daukan 

organoaren DIR3 kodea. 

Informatika Zerbitzua 

3.4.2 IZENA   Izapidetzeko edo instruitzeko eskumena daukan 

organoaren izena. 

Unitate izapidegilea 

3.5 Ebazpena emango duen 

organoa (*) 

 

3.5.1 DIR3 KODEA   Ebazteko eskumena daukan organoaren DIR3 kodea. Informatika Zerbitzua 

3.5.2 IZENA   Organo erabakitzailearen izena. Unitate izapidegilea 

3.6 Helburua Zer lortu nahi den prozedurarekin edo zerbitzuarekin: 

zergatik behar den, zertarako behar den eta zer lortu 

nahi den. 

Unitate izapidegilea 

3.7 Pertsona interesdunak (*)  

3.7.1 XEDE PUBLIKOA 

ETA PERTSONA 

INTERESDUNEN 

BALDINTZAK 

Adierazi behar da zer pertsonak (fisiko zein juridikok) 

duten prozeduran jarduteko gaitasuna eta jarduteko 

gaitasuna duten zer pertsona egon daitezkeen 

prozeduraren eraginpean, eta pertsona interesdunek 

bete beharreko baldintzak zehaztu behar dira. 

Unitate izapidegilea 
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3. blokea. PZK. DATU OROKORRAK 

3.7.2 HARTZAILEA 

MOTA 

Hautatu (lau gehienez): 

 Administrazio publikoak, AFA ez beste guztiak. 

 Herritarrak (pertsona fisikoak). 

 Enpresak, profesionalak. 

 Elkarteak, beste pertsona juridiko batzuk. 

 AFA (barruko prozedura edo zerbitzua). 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

3.7.3 AHALORDETZEEN 

ERREGISTROA 

GAITZEA *: 

Zehaztu behar da ahalordetzeen erregistroa gaitu 

daitekeen ala ez. Hautatu hauetako bat: 

 Ahalordetzeen erregistroa gaitu. 

 Ez gaitu ahalordetzeen erregistroa. 

Unitate izapidegilea 

3.7.4 ELKARRERAGIN-

GARRITASUN 

ZERBITZUAK 

GAITZEA*: 

Zehaztu behar da asmorik dagoenez NISAE 

elkarreragingarritasun zerbitzuak erabiltzeko 

prozedura batean AFAk eta beste administrazio 

publiko batzuek dauzkaten datuak kontsultatzeko. 

Hautatu hauetako bat: 

Adierazi behar da elkarreragingarritasun zerbitzuak 

(NISAE) erabiltzeko asmorik dagoen ala ez. Hautatu 

hauetako bat: 

 Prozedurarako ez da erabili behar NISAE 

elkarreragingarritasun zerbitzurik. 

 Prozedurarako NISAE elkarreragingarritasun 

zerbitzuak erabili behar dira (baliagarri dauden 

zerbitzuen zerrenda: 

https://nisae.izenpe.eus/contenidos/informacion/nisae/

es_def/adjuntos/NISAE_erabilgarri_zerbitzuak-

servicios_disponibles.pdf ) 

Unitate izapidegilea 

3.7.5 ERABALIKO DIREN 

ELKARRERAGIN-

GARRITASUN 

ZERBITZUAK: 

Testu eremu honetan prozeduran erabili beharko diren 

NISAE zerbitzuak adieraz daitezke: 

Unitate izapidegilea 

3.8 Subjektuak tasa edo 

prezio publikoak ordaindu 

behar ditu (*) 

Hautatu hauetako bat: 

 Bai. 

 Ez. 

Unitate izapidegilea 
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4. blokea. PZK. INFORMAZIOA 

4.1 Hasteko modua (*) Hautatu (bi gehienez): 

 Interesduna. 

 Ofizioz. 

Unitate izapidegilea 

4.2 Hasteko baldintzak  

4.2.1 BALDINTZAK 

INTERESDUNAK HASIZ GERO 

(hasteko modua: INTERESDUNA) 

Hasteko eskaeren baldintzak. Formulario 

normalizatuak, nahitaezkoak direnez zehaztuta. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

4.2.2 BALDINTZAK OFIZIOZ 

HASIZ GERO (hasteko modua: 

OFIZIOZ) 

Hasteko aginduen baldintzak. Formulario 

normalizatuak, nahitaezkoak direnez zehaztuta. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

4.3 Isiltasunaren ondorioak (*)  

4.3.1 ISILTASUNAREN 

ONDORIOAK (hasteko modua: 

INTERESDUNA) 

Hautatu hauetako bat: 

 Positiboa. 

 Negatiboa. 

 Iraungitzea. 

 Aplikatu beharreko araudiaren arabera. 

 Bat ere ez. 

Unitate izapidegilea 

4.3.2 ISILTASUNAREN 

ONDORIOAK (hasteko modua: 

OFIZIOZ) 

Hautatu hauetako bat: 

 Positiboa. 

 Negatiboa. 

 Iraungitzea. 

 Aplikatu beharreko araudiaren arabera. 

 Bat ere ez. 

Unitate izapidegilea 

4.4 Berariazko ebazpena 

jakinarazteko gehieneko epealdia (*) 

 

4.4.1 EBAZTEKO EPEALDIA 

(mota)   

Hautatu hauetako bat: 

 Orduak. 

 Egunak. 

 Asteak. 

 Hilak 

Unitate izapidegilea 
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4. blokea. PZK. INFORMAZIOA 

 Urteak. 

 Bat ere ez. 

 Aplikatu beharreko araudiaren arabera 

(ebazteko epealdi bat baino gehiago dagoen 

prozeduretan soilik). 

4.4.2 EBAZTEKO EPEALDIA 

(balio numerikoa)   

Aurreko eremuan “Orduak", “Egunak", 

“Asteak", “Hilak" edo “Urteak" hautatu bada, 

eremu hau bete behar da. 

Unitate izapidegilea 

4.5 Administrazio bidea amaitzea (*) Hautatu hauetako bat: 

 Bai. 

 Ez. 

Unitate izapidegilea 

4.6 Aplikatu beharreko araudia eta 

oharrak (*) 

 

4.6.1 ARAUDIA   Aplikatu beharreko arauen zerrenda: 

1. Izenburua (aldizkarian agertzen den bezala): 

Arauaren data (onarpen eguna) 

Aldizkarian argitaratu den eguna 

2. Izenburua (aldizkarian agertzen den bezala): 

Arauaren data (onarpen eguna) 

Aldizkarian argitaratu den eguna 

… 

Unitate izapidegilea 

4.7 Jakinarazpenak Hautatu (lau gehienez): 

 Posta. 

 Elektronikoa, egoitza elektronikoan sartuta. 

 Elektronikoa, emandako helbidean. 

 Jakinarazpenetarako helbidea. 

Arabako Kalkulu 

Guneko administrazio 

elektronikoaren unitatea 
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5. blokea. PZK. LOTUTAKO DOKUMENTAZIOA 

5.1 Pertsona interesdunak 

aurkeztu beharreko 

dokumentazioa (DI) (*) 

Pertsona interesdunak izapideak egiteko 

aurkeztu beharreko dokumentuen zerrenda, 

NISAE zerbitzuen bitartez kontsultatzeko 

aukera egotea edo Administrazioak ematea 

gorabehera (adibidez: Erantzukizunpeko 

adierazpena, memoria justifikatiboa, 

bideragarritasunari buruzko azterlana). 

1. 

2. 

3. 

… 

Unitate izapidegilea 
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6. blokea. PZK. ERREKURTSOAK, ERREKLAMAZIO BIDEAK (EBAZPEN FASEA) 

6.1 Ebazpena eta errekurtsoak 

(prozedurak soilik) 

  

6.1.1 ERREKURTSOA Markatu zuzena “X” batez: 

 Gora jotzeko errekurtsoa. 

 Berraztertzeko errekurtsoa. 

 Berrikusteko errekurtso berezia. 

 Auzibide zibilera jo aurreko erreklamazioa. 

 Lan arloko auzibidera jo aurreko erreklamazioa. 

 Administrazioarekiko diru erreklamazioa. 

 Administrazioarekiko auzi errekurtsoa. 

 Beste bat: zehaztu. 

Unitate izapidegilea 

6.1.2 ERREKURTSOAREN 

EPEALDIA 

 Unitate izapidegilea 

6.1.3 ERREKURTSOAREN 

ORGANOA 

 Unitate izapidegilea 

6.2 Beste erreklamazio bide batzuk “Kontsultak, kexuak eta iradokizunak” 

multzoarekin lotutako izapideari buruzko 

informazioaren esteka 

Unitate izapidegilea 
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7. blokea. PZK. EGOITZAKO IZAPÌDEAK. HASIERA FASEA ETA INSTRUKZIO FASEA (1 - n izapide: 

hasiera eta lotuak) 

Prozeduren atalak izapideak dira; izapideak jarduketak dira, eta bi modutara hasten dira: prozedura batean interesa 

duten pertsonek kanpotik edo izapidegileak berak barrutik. Bloke honetan gutxienez kanpoko izapide bat adierazi 

behar da, hain zuzen ere hasteko eskatzeko formulario edo eredu normalizatuarekin edo pertsona interesdunak 

kanpoko prozeduran egin beharreko lehen jarduketarekin lotua. 

Kanpoko izapideak (interesdunek egiten dituztenak) honelakoak izan daitezke: eskaera; dokumentu zuzenketa; atzera 

egiteko eskaera; alegazioa; errekurtsoa aurkeztu; uko egiteko eskaera; etab. 

7.1 Lotutako izapidearen izena eta 

kodea 

 Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren 

unitatea eta eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

7.2 Izapidea eskuratzea.  

7.2.1 IZAPIDEA 

IDENTIFIKATZEKO 

SISTEMA 

Hautatu (hamaika gehienez): 

 Maila altua – ZIURTAGIRI DIGITALA. 

 Maila ertaina – BAKq. 

 Maila baxua – BAK. 

 Maila baxua - Erabiltzailea/pasahitza eman. 

 Ez da behar autentifikaziorik. 

 Beste batzuk (zehaztu). 

Unitate izapidegilea 

7.2.2 IZAPIDETZE 

ELEKTRONIKOAREN 

MAILA: IZAPIDEA 

Hautatu hauetako bat: 

 Informazioa. 

 Formularioa deskargatu. 

 Deskargatu eta bidali. 

 Izapidetze elektronikoa. 

 Proaktiboa. 

 Izapidetze elektronikorik ez. 

Unitate izapidegilea 

7.3 Izapideko eragiketak  

7.3.1 ALDIZKOTASUNA Hautatu hauetako bat: 

 Jarraitua. 

 Deialdiaren arabera. 

 Epealdien arabera. 

Unitate izapidegilea 
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7. blokea. PZK. EGOITZAKO IZAPÌDEAK. HASIERA FASEA ETA INSTRUKZIO FASEA (1 - n izapide: 

hasiera eta lotuak) 

Prozeduren atalak izapideak dira; izapideak jarduketak dira, eta bi modutara hasten dira: prozedura batean interesa 

duten pertsonek kanpotik edo izapidegileak berak barrutik. Bloke honetan gutxienez kanpoko izapide bat adierazi 

behar da, hain zuzen ere hasteko eskatzeko formulario edo eredu normalizatuarekin edo pertsona interesdunak 

kanpoko prozeduran egin beharreko lehen jarduketarekin lotua. 

Kanpoko izapideak (interesdunek egiten dituztenak) honelakoak izan daitezke: eskaera; dokumentu zuzenketa; atzera 

egiteko eskaera; alegazioa; errekurtsoa aurkeztu; uko egiteko eskaera; etab. 

7.3.2 FORMULARIOAK, 

DOKUMENTAZIOA ETA 

DATUAK BERTARATUTA 

AURKEZTEA   

Hautatu hauetako bat: 

 Bai. 

 Ez. 

Unitate izapidegilea 

7.3.3 FORMULARIOAK, 

DOKUMENTAZIOA ETA 

DATUAK MODU 

ELEKTRONIKOAN 

AURKEZTEA   

Hautatu hauetako bat: 

 Ezin da. 

 Erregistro elektroniko komuna. 

 AFAren egoitzako aplikazio berezia, 

Erregistro Elektronikoarekin. 

Unitate izapidegilea 

7.3.4 IZAPIDEA EGITEKO 

APLIKAZIO BEREZIAREN 

URLa 

Aurreko eremuan “Aplikazio bereziaz” 

hautatu behar da, eremu hau bete behar da. 

Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren 

unitatea eta eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

7.3.5 IZAPIDEA 

AURKEZTEKO TOKIA 

7.3.2 eremuan “Bai” jarri bada, hau da, 

bertaratuta aurkeztuko bada, eremu hau bete 

behar da. 

Unitate izapidegilea 

7.3.6 HARREMANETARAKO 

DATUAK IZAPIDEA 

EGITEKO 

- Zerbitzu edo atal arduraduna. 

- Harremanetarako helbide elektronikoa. 

- Arduradunaren izena (datu hau ez da 

ikusten egoitza elektronikoan). 

Unitate izapidegilea 
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8. blokea. PZK. PROZEDURAREN INFORMAZIO OROKORRA 

8.1 Kodea Abiaburua: 1.1 Kodea. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

8.2. Izena Abiaburuak: 3.1 izena eta 3.2. Izenburua. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

8.3 Deskribapena Abiaburuak: 3.3 Deskripzioa eta 3.6 Helburua. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

8.4 Organo erabakitzailea Abiaburua: 3.5. Ebazpena emango duen organoa. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

8.5 Araudia Abiaburua: 4.6 Aplikatu beharreko araudia eta 

oharrak. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

8.6. Jasotzaileak. Baldintzak. Abiaburua: 3.7.1 Xede publikoa eta pertsona 

interesdunen baldintzak. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

8.7 Eskaera aurkezteko epealdia 

eta modua 

Abiaburua: 7.3 Eskaera izapideko eragiketak (edo 

pertsona interesdunak egin ahal / behar duen lehen 

jarduketakoak. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

8.8 Organo kudeatzailea Abiaburua: 3.4 Organo izapidegilea. Prozedura 

administratiboaren izapideak egiten dituen (edo 

zerbitzu publikoa eskatzeko eta erabiltzeko prozesua 

koordinatzen duen) unitatearen identifikazio datuak eta 

harremanetarako informazioa adierazi behar dira. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

8.9 Ebazteko eta jakinarazteko 

gehieneko epealdia (prozedurak 

soilik) 

Abiaburua: 4.4 Berariazko ebazpena jakinarazteko 

gehieneko epealdia. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

8.10 Administrazioaren 

isiltasunaren ondorioak 

(prozedurak) 

Abiaburua: 4.3 Isiltasunaren ondorioak. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 
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8. blokea. PZK. PROZEDURAREN INFORMAZIO OROKORRA 

8.11 Ezarritako formulario 

normalizatuak, nahitaezkoak 

direnez zehaztuta 

Formulario normalizatuen zerrenda (hasteko 

izapideen botoiak); abiaburua: 4.2 Hasteko 

baldintzak. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

8.12 Pertsona interesdunek 

aurkeztu beharreko 

dokumentazioa 

Eskatzen diren dokumentuen zerrenda; abiaburua: 5.1 

Pertsona interesdunak aurkeztu beharreko 

dokumentazioa (DI). 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 
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9. blokea. PZK. ZERBITZUAREN INFORMAZIO OROKORRA 

9.1 Kodea Abiaburua: 1.1 Kodea. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

9.2. Izena Abiaburuak: 3.1 izena eta 3.2. Izenburua. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

9.3 Deskribapena Abiaburuak: 3.3 Deskribapena eta 3.6 Helburua. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

9.4 Organo erabakitzailea Abiaburua: 3.5. Ebazpena emango duen organoa. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

9.5 Araudia Abiaburua: 4.6 Aplikatu beharreko araudia eta oharrak. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

9.6. Jasotzaileak. Baldintzak. Abiaburua: 3.7.1 Xede publikoa eta pertsona 

interesdunen baldintzak. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

9.7 Eskatzeko edo sartzeko 

modua 

Abiaburua: 7.3 Eskaera izapideko eragiketak (edo 

pertsona interesdunak egin ahal / behar duen lehen 

jarduketakoak. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

9.8 Organo kudeatzailea Abiaburua: 3.4 Organo izapidegilea. Zerbitzu publikoa 

eskatzeko eta erabiltzeko prozesua koordinatzen duen 

unitatearen identifikazio datuak eta harremanetarako 

informazioa adierazi behar dira. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

9.9 Ezarritako formulario 

normalizatuak, nahitaezkoak 

direnez zehaztuta 

Formulario normalizatuen zerrenda (hasteko izapideen 

botoiak); abiaburua: 4.2 Hasteko baldintzak. 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

9.10 Pertsona interesdunek 

aurkeztu beharreko 

dokumentazioa 

Eskatzen diren dokumentuen zerrenda; abiaburua: 5.1 

Pertsona interesdunak aurkeztu beharreko 

dokumentazioa (DI). 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 
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10. blokea. PZK. ERREGISTROA ERABILTZEAREKIN LOTUTAKO IZAPIDEEN ZERRENDA 
(1 - n izapide: hasiera, instrukzioa, lotuak) 

10.1 Lotutako izapidearen 

izena eta kodea 

 Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

10.2 Izapidea eskuratzea.  

10.2.1 IZAPIDEA 

IDENTIFIKATZEKO 

SISTEMA 

Abiaburua: 7.2.1 IZAPIDEA IDENTIFIKATZEKO 

SISTEMA 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

10.2.2 IZAPIDETZE 

ELEKTRONIKOAREN 

MAILA: IZAPIDEA 

Abiaburua: 7.2.2 IZAPIDETZE ELEKTRONIKOAREN 

MAILA: IZAPIDEA 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

10.3 Izapideko eragiketak  

10.3.1 ALDIZKOTASUNA Abiaburua: 7.3.1 ALDIZKOTASUNA Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

10.3.2 FORMULARIOAK, 

DOKUMENTAZIOA ETA 

DATUAK 

BERTARATUTA 

AURKEZTEA 

Abiaburua: 7.3.2 FORMULARIOAK, DOKUMENTAZIOA 

ETA DATUAK BERTARATUTA AURKEZTEA 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

10.3.3 FORMULARIOAK, 

DOKUMENTAZIOA ETA 

DATUAK MODU 

ELEKTRONIKOAN 

AURKEZTEA   

Abiaburua: 7.3.3 FORMULARIOAK, DOKUMENTAZIOA 

ETA DATUAK MODU ELEKTRONIKOAN 

AURKEZTEA 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

10.3.4 IZAPIDEA 

EGITEKO APLIKAZIO 

BEREZIAREN URLa 

Abiaburua: IZAPIDEA EGITEKO APLIKAZIO 

BEREZIAREN URLa 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

10.3.5 IZAPIDEA 

AURKEZTEKO TOKIA 

Abiaburua: 7.3.5 IZAPIDEA AURKEZTEKO TOKIA Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 
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10. blokea. PZK. ERREGISTROA ERABILTZEAREKIN LOTUTAKO IZAPIDEEN ZERRENDA 
(1 - n izapide: hasiera, instrukzioa, lotuak) 

10.3.6 

HARREMANETARAKO 

DATUAK IZAPIDEA 

EGITEKO 

Abiaburua: 7.3.6 HARREMANETARAKO DATUAK 

IZAPIDEA EGITEKO 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 
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11. blokea. PZK. INFORMAZIOA: ERREKURTSOAK, ERREKLAMAZIO BIDEAK. EBAZPEN FASEA 

11.1 Ebazteko eta jakinarazteko 

gehieneko epealdia (prozedurak 

soilik) 

Hemengo testu bera: 8.9 Ebazteko eta 

jakinarazteko gehieneko epealdia (prozedurak 

soilik). 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

11.2 Administrazioaren isiltasunaren 

ondorioak (prozedurak) 

Hemengo testu bera: 8.10 Administrazioaren 

isiltasunaren ondorioak (prozedurak). 

Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

11.3 Ebazpena eta errekurtsoak 

(prozedurak soilik) 

 Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

11.3.1 ERREKURTSOA Abiaburua: 6.1.1 ERREKURTSOA Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

11.3.2 ERREKURTSOAREN 

EPEALDIA 

Abiaburua: 6.1.2 ERREKURTSOAREN EPEALDIA Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

11.1.3 ERREKURTSOAREN 

ORGANOA 

Abiaburua: 6.1.3 ERREKURTSOAREN ORGANOA Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

11.4 Beste erreklamazio bide batzuk Abiaburua: 6.2 Beste erreklamazio bide batzuk. Arabako Kalkulu 

Guneko eraldakuntza 

digitalaren unitatea 
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12. blokea. PZK. BARRUKO DATUAK: ARGITALPENAK ETA ESTATISTIKAK 

12.1 Prozedura edo zerbitzuaren 

argitalpena 

 

12.1.1 EGOERA   Aktibaturik (egoitzan-web orrian 

argitaratuta, kontsultagarri eta editagarri 

edukien kudeatzailearen bidez). 

 Erreserban (egoitzan-web orrian argitaratu 

gabe, kontsultagarri eta editagarri edukien 

kudeatzailearen bidez, gero argitaratzeko edo 

berriz argitaratzeko). 

 Erreserban (egoitzan-web orrian argitaratu 

gabe, kontsultagarri eta editagarri edukien 

kudeatzailearen bidez, gero argitaratzeko edo 

berriz argitaratzeko). Arrazoia: Prozedura 

iraungi da edo zerbitzua bertan behera utzi 

da). 

 Indargabetuta (egoitzan-web orrian 

argitaratu gabe, kontsultagarri eta editagarri 

edukien kudeatzailearen bidez, gero 

argitaratzeko edo berriz argitaratzeko). 

Arrazoia: Prozedura beste prozedura batek 

indargabetu du edo zerbitzua zerbitzuen 

eskaintzatik kendu da). 

Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren 

unitatea eta eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

12.1.2 AZKEN 

ARGITALPENAREN DATA  

Egoera “aktibaturik” izan den azken eguna. Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren 

unitatea eta eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

12.1.3 AZKEN 

DESARGITALPENAREN 

DATA  

Egoera “erreserban” izan den azken eguna. Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren 

unitatea eta eraldakuntza 

digitalaren unitatea 
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12. blokea. PZK. BARRUKO DATUAK: ARGITALPENAK ETA ESTATISTIKAK 

12.1.4 IRAUNGIPENAREN 

EDO INDARGABETZEAREN 

DATA 

Egoera “iraungita” edo “indargabetuta” 

bihurtu den eguna. 

Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren 

unitatea eta eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

12.2 PZK: urteko informazio estatistikoa  

12.2.1 ERAGIN HANDIA Urtea / Aldia: 

- Eragin handiko izapideen zerrenda eta %. 

- Eragin txikiko izapideen zerrenda eta %. 

Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren 

unitatea eta eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

10.2.2 EBAZTEKO 

DENBORA, BATEZ BESTE 

- Izapideen zerrendaren eta haiek ebazteko 

batez besteko denboraren analisi 

estatistikoa. 

Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren 

unitatea eta eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

10.2.3 IZAPIDEEN 

BOLUMENA 

Urtea / Aldia: 

- Guztira. 

- Elektronikoki hasitakoak. 

- Elektronikoki hasi ez direnak. 

- Ziurtagiri elektronikoarekin hasitakoak. 

- NAN elektronikoarekin hasitakoak. 

- Beste modu batean hasitakoak. 

Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren 

unitatea eta eraldakuntza 

digitalaren unitatea 

10.2.4 JAKINARAZPENEN 

BOLUMENA 

Urtea / Aldia: 

- Paperean. 

- Bertaratuta. 

- GEEren bidez. 

- Guztira. 

Arabako Kalkulu Guneko 

administrazio elektronikoaren 

unitatea eta eraldakuntza 

digitalaren unitatea 
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V. ERANSKINA. IZAPIDEEN GIDA DISEINATZEKO IRIZPIDEAK 
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VI. ERANSKINA. ARABAKO FORU ALDUNDIAREN PROZEDUREN ETA ZERBITZUEN 

KATALOGOARI ETA IZAPIDEEN GIDARI ATXIKITZEKO PROTOKOLOA 

(Izena eta kargua)_______________________________________(e)k, (erakunde autonomoa, 

sozietate publikoa edo partzuergoa)___________________________ren ordezkaria den aldetik, 

honako hau

ADIERAZTEN DU: 

1. ____(e)ko _________aren __(e)(a)n (erakunde autonomoa, sozietate publikoa edo 

partzuergoa)________________(e)k hitzarmena sinatu du Arabako Foru Aldundiaren egoitza 

elektronikoan sartzeko. → Erakundea AFAren egoitza elektronikoan badago 

1. (erakunde autonomoa, sozietate publikoa edo partzuergoa)________________(r)en (organo 

eskuduna)______________________________________(e)k _____(e)ko _________aren __(e)(a)n 

erabaki du eskatzea bere administrazio ahalmenen eskumeneko prozedurak eta zerbitzuak Arabako 

Foru Aldundiaren Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoan eta Izapideen Gidan sartzeko. → Erakundea 

Foru Dekretuaren 1.3 artikuluan agertzen bada 

2. Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa sortzen duen eta hori eta Izapideen Gidaren arautzen dituen 

Foru Dekretuak 7. artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz, (erakunde autonomoa, sozietate 

publikoa edo partzuergoa) ________________(e)k foru dekretu honetan Prozeduren eta Zerbitzuen 

Katalogoa kudeatzeko ezartzen dituen jarduketak aplikatu behar ditu eta behar dena egin behar du bere 

organo eta unitate administratiboek Katalogoa eta Izapideen Gida kudeatzeko behar diren ekintza 

guztiak egin ditzaten. 

Horregatik, honako hau 

ERABAKIZEN DU: 

Lehenengoa. Onartzea (erakunde autonomoa, sozietate publikoa edo partzuergoa) 

________________(r)en prozedurak eta zerbitzuak Arabako Foru Aldundiaren Prozeduren eta 

Zerbitzuen Katalogoan eta Izapideen Gidan sartzea.  

Bigarrena. Bere gain hartzen ditu Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa sortzen duen eta hori eta 

Izapideen Gidaren arautzen dituen Foru Dekretuak ezartzen dituen betebeharrak, eta bertan ezartzen 
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dituen jarduketak egingo ditu Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa eta Izapideen Gida ondo 

kudeatzeko.  

Hirugarrena. Arabako Foru Aldundiaren Prozeduren eta Zerbitzuen Katalogoa (PZK) eta Izapideen 

Gida kudeatzeko prozedura (erakunde autonomoa, sozietate publikoa edo partzuergoa) 

________________(e)n aplikatzeko, kudeatzeko eta koordinatzeko ondoko zerrendan agertzen diren 

pertsonak izendatzen ditu. Pertsona horiek solaskideak izango dira Arabako Foru Aldundiarekiko 

harremanetan. 

(Erakunde autonomo, sozietate publiko edo partzuergoaren solaskideen izen-abizenak) 

- .______________________________ 

- .______________________________ 

- .______________________________ 

- .______________________________ 

- .______________________________ 

Zerrenda honetan gertatzen diren aldaketak ahalik azkarren jakinarazi behar zaizkio Arabako Foru 

Aldundiko Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari. 

(Lekua eta data) 

Izena eta abizenak 

 

 

(Sinadura) 

Arabako Foru Aldundiko Zerbitzu Orokorren 

zuzendaria

Izena eta abizenak 

 

 

(Sinadura) 

Erakunde autonomo, sozietate publiko edo 
partzuergoaren ordezkariaren kargua
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