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1. SARRERA 

 
 

IKS eeM sisteman sartu behar duzu, hasteko:  
 
https://www6.euskadi.net/r49-20878x/eu/s99aSeguridadWar/comunJSP/s99ainicio.do  

 

 
 

Aplikazioan, “Centros” atalean sartu, eta diru-laguntza eskatuko den zentroa bilatu. 
Behin zerrendan ikusten duzunean, taularen azpialdean dagoen “Subvenciones” koadroan 
sartu. 
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Eskaera egiteko erabiltzen ari zaren txartelak zentro bakarra baldin badu, baduzu beste 
aukera bat sartzeko: “Entidades y Centros” atalean dagoen “Subvenciones” azpiatalean 
sartu, eta “Buscar” sakatu. 

 

 
 

Aplikaziora sartzeko pantaila ikusiko duzu orduan. 2013 urtea eta 1go deialdia 
aukeratuta utzi, eta aukeratu ze motatako diru-laguntza eskatuko den: prozedura 
arrunteko bat (PROTECCIÓN) edo prozedura erraztuko bat (PROTECCIÓN 
SIMPLIFICADA). 
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2.  “PROTECCIÓN” ESKAERA (PROZEDURA 
ARRUNTA) 

Aurretik eskaeraren bat egin badugu, bertan ikusiko dugu: “Borrador” egoera 
izango dute oraindik zirriborroan dituzunak, eta “Análisis documentación” egoera jada 
bidalita daudenak. 

 

 
 

Beste eskaera bat hasteko, “nuevo” ( ) sakatu. 
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2.1. ENTITATE DATUAK 

Zenbait erlaitza dituen pantaila bat ikusiko dugu. Batetik bestera mugi zaitezke, 
“Siguiente” bidez, eskaera egiteko. 

 

 
 

Hasteko, zentroa aukeratu behar da: zentroa bilatu ( ). 
 

 
 

Edozein bilaketa irizpide sartu, “buscar” sakatu eta zentroa aukeratu ( ). 
 

IKS-eeM sistemak zentru horri buruz dituen datuak erakutsiko ditu pantailak 
(Oharra: gris kolorean dauden atalak IKS-eeM datu basetik hartzen ditu aplikazioak. Atal 
horretan aldaketarik egin nahi izanez gero, gorde eskabidea eta berriro itzuli IKS-eeM 
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sistemaren hasierako pantailara; bertan, entitate eta zentro ataletan nahi dituzun 
aldaketak egin ahal izango dituzu.  
 

 
 
 

2.2. ZENTROAREN DATUAK 

Pantaila honetan derrigorrean sartu beharreko datuak honako hauek dira: Tipo de 
Domicilio, Licencia de Apertura, Nº de proyectos presentados en el procedimiento 
ordinario eta Nº de proyectos presentados en el procedimiento simplificado: 

 

Oharra: Deialdi honetarako proiektu bat baino gehiago eskatu nahi baduzu, eskaera bana 
egin behar duzu. Baina eskaera guztietan, atal honetan informazio bera sartuko duzu: 
zenbat proiektu aurkeztuko diren guztira, zentro horretarako: 
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2.3. ZENTROAREN DATUAK (2) 

Pantaila honetan derrigorrean sartu beharreko datuak honako hauek dira:  empresa IPPC 
eta Empresa con sistema de gestión medioambiental certificado.  

 
 

2.4. PROIEKTUARI BURUZKO DATUAK 

Proiektuari buruzko datuak sartuko dituzu hemen. Honako hauek dira derrigorrean 

sartu beharrekoak: Título del proyecto, Línea eta Sublínea de Subvención eta Breve 

descripción del mismo. Gainera, proiektuen faseei buruzko taula bete behar duzu. 
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2.5. DATU EKONOMIKOAK 

Proiektuari buruzko datu ekonomikoak sartuko dituzu hemen: detalle de la inversión, 

ahorros producidos en los primeros cinco años de funcionamiento eta detalle de la 

financiación. Garrantzitsua da oso datu hauek guztiak sartzea, diruz lagundu 

daitezkeen kostuetan eragin zuzena dutelako. Esaterako, aurreko pantailan dagoen 

“Proyecto de inversión” taulako kostu totala, eta pantaila honetan dauden TOTAL 

INVERSIÓN eta TOTAL (€) zenbakiak berdinak izan behar dute. Gainera, hemen 

sartutako datuak koherenteak izan behar dute memoria teknikoan azaldu denarekin. 
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2.6. HELBURUAK 

Proiektua nolakoa den, erlaitza batzuk edo besteak beteko dira: Agua, Aire, Residuos, 

Ruido, Suelo. Contribución e Innovación eta Transferencia pestainak proiektu 

guztientzat bete daitezke, printzipioz. Pantaila hauetan kopiatu behar duzu eskabide 

orrialdeko eranskinetan jarri duzun informazio bera. 

Pantaila horiek ez dira derrigorrean bete behar, baina kontuan hartu behar duzu 

balorazio puntuen tarte handi bat datu horietatik puntuatzen dela; hortaz, komeni 

zaizu ondo aztertzea zure proiektuak dituen helburuak (memorian azalduta), eta 

datuak pantaila hauetan jartzea. 
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3. PROZEDURA ERRAZTURAKO ESKAERA 
(PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO) 

Aurretik eskaeraren bat egin badugu, bertan ikusiko dugu: “Borrador” egoera 
izango dute oraindik zirriborroan dituzunak, eta “Análisis documentación” egoera jada 
bidalita daudenak. Prozedura erraztuko espedienteek PROTS-xxxx-2013 itxurako kodea 
dute. 

 

 

 
 

Beste eskaera bat hasteko, “nuevo” ( ) sakatu. 
Hasierako pausuak prozedura erraztuko pausuen igualak dira (gida honetako 2.1, 2.2 eta 
2.3 pausuak). 
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3.1. PROIEKTUARI BURUZKO DATUAK 

Proiektuari buruzko datuak sartuko dituzu hemen. Honako hauek dira derrigorrean 

sartu beharrekoak: Título del proyecto, Línea eta Sublínea de Subvención eta Breve 

descripción del mismo. Gainera, proiektuen faseei buruzko taula bete behar duzu. 

 

 
 



 14

4. ESKAERA BIDALTZEA 

 “Terminar” botoia sakatzerakoan (edozein pantailatik sakatu dezakezu), 

aplikazioak konprobatuko du derrigorrean sartu beharreko datu guztiak sartuta 

daudela. Hala bada, beste pantaila berri bat irekiko zaizu, eskabidea bidaltzeko 

(Datuak bete, dokumentuak gehitu, eskabidea sinatu eta eskabidea bidali). 

 

4.1. DATUAK BETE 

Formulario bati kusiko duzu, eta bertan dagoeneko zenbait datu kargatuta izango 

dituzu. 

 “Notificación” atalean aukera telematikoa sakatu behar duzu. Horrela, 

komunikazio guztiak www.euskadi.net orrialdearen sede elektronikoan dagoen “Mis 

gestiones” buzoian jasoko dituzu. Mail helbide bat eta telefono mugikor bat ematea 

gomendatzen dizugu, notifikazio bat duzunean abisua bertan jasotzeko. Bat baino 

gehiago eman ditzakezu. 

Administrazioarekin harremana izan nahi duzun hizkuntza aukeratu eta hurrengo 

pantailara jo ezazu, “siguiente” botoia sakatuz. 
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4.2. DOKUMENTUAK GEHITU 

Ordenagailuan dituzun dokumentuak igo ahal dituzu hemen. 

Hasteko, lehenengo “Añadir documento electrónico” sakatu, eta “Examinar” 

botoiaren bidez, bilatu dokumentua, eta “Añadir documento” sakatu. Ondoren,  

“Adjuntar documento electrónico” botoia sakatu. 

 

 

Honako pausu hau ondo egin duzula ziurtatzeko, fijatu zaitez ea igo duzun 

artxiboa beltzen agertzen den, dokumentuen zerrendan. Adibidez, hurrengo eredu 

honetan “Memoria teknikoa” izeneko dokumentua ondo igota dago, ez ordea beste 

biak: 
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4.3. ESKABIDEA SINATU 

Bete ditugun datuen laburpena ikusiko dugu orduan. Zuzena bada informazioa, 

“Firmar” botoia sakatu, eta txartelaren PIN kodea sartuz, sinatu ezazu eskabidea. 
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4.4. ESKABIDEA BIDALI 

 Sinatu ondoren, laburpena erakutsiko dizu berriro aplikazioak, baina oraingoan 

sinatuta dagoela ikusiko duzu. “Enviar” sakatu, bidaltzeko. 

 
 
Pantailan konfirmazio mezu bat ikusiko duzu orduan. Bidalketa ziurtagiria har 

dezakezu “Obtener justificante de registro” delakoarekin. Ziurtagiri hori paper bidezko 
izapideetan jasotzen den sarrera zigiluaren baliokidea da. 
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Hasierako pantailara itzultzen bazara, ikusiko duzu eskaera horren egoera aldatu dela,  
Borrador-etika Análisis doc-era, eta orain espedienteak sarrera data baduela.  
 
 

 


