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1 Sarrera 

Dokumentu hau gida bat da, Inguruneten azkar sartzeko dauden modu ezberdinak azaltzen dituena. 

Era berean, azaltzen du zer egin behar den Ordezkarien Erregistroan ordezkaritza eman, onartu edo 

baztertzeko.  
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2 Sistemarako sarbidea  

Jarraian, azaltzen da zer bide dauden Ingurunet sisteman sartzeko, aurreikusitako kasuistika 

ezberdinen arabera.  

Atal ezberdinak daude, galdera honi ematen zaion erantzunaren arabera ¿Nola sartu nahi dut 

sisteman?  

 Norbere izenean  

 Langile autonomo gisa  

 Nire enpresaren izenean  

 Enpresa baten ordezkari gisa  

 Pertsona fisiko gisa, enpresa baten izenean  

 Pertsona fisiko gisa, beste pertsona fisiko baten izenean  

 

Atal bakoitzaren barruan, puntu hauei erantzuten zaie: 

 Nor agertuko da espedienteen interesdun titular gisa? 

 Nor agertuko da espedienteen ordezkari gisa? 

 Zer ziurtagiri-mota behar dut? 

 Zer eduki behar dut konfiguratuta Ordezkarien Erregistroan? 

 Nola sartuko naiz sisteman? 

Mesedez, kontsulta ezazu zure egoeraren arabera dagokizun atala. 

2.1 Norbere izenean 

Lehen atal hau sisteman nork bere izenean sartu nahi duenarentzat pentsatuta dago, hau da, 

herritarrentzat (pertsona fisikoak). 

  Nor agertuko da espedienteen interesdun titular gisa? 

Zeu, pertsona fisiko gisa, zure NAN eta izen-abizenekin. 

 Nor agertuko da espedienteen ordezkari gisa? 

Inor ere ez, kasu honetan ez baitago ordezkaririk  

 Zer ziurtagiri-mota behar dut? 
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Pertsona fisiko gisa identifikatuko zaituen edozein, Eusko Jaurlaritzak onartutako identifikazio-

bitartekoen zerrendan jasota dagoena.  

Jakiteko zein dauden onartuta, begiratu esteka honetan: ziurtagiri elektronikoa 

 Zer eduki behar dut konfiguratuta Ordezkarien Erregistroan? 

Ordezkaririk behar ez duzunez, ez duzu beste konfiguraziorik behar. 

 Nola sartuko naiz sisteman? 

Sailkatu lehendabizi “Norbere izenean” aukera, eta sakatu “Hautatu”. 

 

  

https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos
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2.2 Pertsona autonomo gisa 

Sartzeko modu hau administrazio-izapideak langile autonomo gisa egin nahi dituzten pertsonentzat 

pentsatuta dago, hau da, norbere konturako langile gisa dihardutenentzat; kasu hauetan, Identifikazio 

Fiskalerako Zenbakiak eta Nortasuna Agiriaren Zenbakiak bat etorri behar dute (talde honetan ez dira 

sartzen autonomo sozietarioak, horiei beste edozein enpresa edo sozietateri ematen zaion 

tratamendua emango baitzaie Inguruneten). 

Aukera hau egokia da autonomoentzat 

 Nor agertuko da espedienteen interesdun titular gisa? 

Zeu, pertsona fisiko gisa, zure NAN eta izen-abizenekin. 

 Nor agertuko da espedienteen ordezkari gisa? 

Inor ere ez, kasu honetan ez baitago ordezkaririk  

 Zer ziurtagiri-mota behar dut? 

Pertsona fisiko gisa identifikatuko zaituen edozein, Eusko Jaurlaritzak onartutako identifikazio-

bitartekoen zerrendan jasota dagoena.  

Jakiteko zein dauden onartuta, begiratu esteka honetan: ziurtagiri elektronikoa 

 Zer eduki behar dut konfiguratuta Ordezkarien Erregistroan? 

Ordezkaririk behar ez duzunez, ez duzu beste konfiguraziorik behar. 

 Nola sartuko naiz sisteman? 

“Pertsona autonomo gisa” hautatuz.  

Jarraian, Erabilgarri dauden lantokien artean aukeratzeko eskatuko zaizu. Aukeratu lantoki bat, eta, 

jarraian, sakatu “Hautatu”.  

Ez baduzu zure lantokia aurkitzen edo baldin badakizu ez dagoela alta emanda, zeuk eman 

diezaiokezu, “Erantsi lantokia” botoia sakatuz. 

https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos


 
 

 
 
ostirala, 2019.eko maiatzak 17 8:08:11 Orria 9 / 26 

 

Ingurunet sistemak detektatzen badu ez dagoela zure NANari lotutako alta emandako enpresarik / 

entitate publikorik, ohartarazpen bat erakutsiko dizu, eta “Hautatu” botoiaren ordez “Entitatearen 

Alta” agertuko da. 

 

“Entitatearen Alta” botoia sakatuta, formulario elektroniko bat agertuko zaizu, eta zeuk kudeatu ahal 

izango duzu Entitatearen alta. 
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2.3 Nire enpresaren / entitate publikoaren enplegatu gisa  

Atal hau enplegatuentzat da, lan egiten duten enpresaren izenean –eta ez beste enpresa edo 

pertsona baten izenean– izapide bat egin nahi dutenerako.  

Aukera hau egokia da udalentzat, enpresa pribatuentzat eta abarrentzat. 

 Nor agertuko da espedienteen interesdun titular gisa? 

Zuk lan egiten duzun enpresa / entitate publikoa, bere IFK eta egoitza sozialarekin. 

 Nor agertuko da espedienteen ordezkari gisa? 

Inor ere ez, kasu honetan ez baitago ordezkaririk  

Enpresako / entitate publikoko enplegatu gisa agertzen den edozein sar daiteke “Nire karpeta”n 

espedientea ikusteko, nahiz eta beste langile batek eman alta espedienteari. 

 Zer ziurtagiri-mota behar dut? 

Pertsona fisiko gisa identifikatuko zaituen edozein, Eusko Jaurlaritzak onartutako identifikazio-

bitartekoen zerrendan jasota dagoena. Kasu honetan, Entitatearen Ordezkariaren ziurtagiriak ere 

balio du, betiere enpresaren / entitate publikoaren IFKa ere jasotzen badu. 

Jakiteko zein dauden onartuta, begiratu esteka honetan: ziurtagiri elektronikoa 

 Zer eduki behar dut konfiguratuta Ordezkarien Erregistroan? 

Zure enpresan / entitate publikoan enplegatu gisa alta emanda egon behar duzu, baina baimenduta 

dituzun prozedurak bakarrik izapidetu ahal izango dituzu, zehaztuta duzun aldian. 

 

https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos
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 Nola sartuko naiz sisteman? 

“Nire enpresaren / entitate publikoaren enplegatu gisa” hautatuta, zu enplegatuta zauden enpresen / 

entitate publikoen zerrenda agertuko da. Enpresa / entitate publikoa hautatu ondoren, enpresa / 

entitate publiko horretan dauden eta Inguruneten alta emanda dauden lantokien zerrenda agertuko 

zaizu, eta bat aukeratu beharko duzu aurrera jarraitzeko. Lantokia alta emanda ez badago, zeuk eman 

beharko diozu alta, “Lantokia erantsi” botoiaren bidez. 
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2.4 Enpresa / entitate publiko baten ordezkari gisa  

Aukera hau da beren enpresaren / entitate publikoaren izenean jardunik beste enpresa / entitate 

publiko baten izenean izapide bat egin nahi dutenentzat, betiere beste enpresa horrek horretarako 

ahalordea emanez gero. 

Aukera hau egokia da aholkularitzentzat, beste enpresa batzuk ordezkatzen dituzten enpresa 

pribatuentzat....  

 Nor agertuko da espedienteen interesdun titular gisa? 

Lan egiten duzun enpresa / entitate publikoa kontratatu eta ahalordea eman dion enpresa / entitate 

publikoa, dagokion IFK eta egoitza sozialarekin. 

 Nor agertuko da espedienteen ordezkari gisa? 

Zuk lan egiten duzun enpresa / entitate publikoa, bere IFK eta egoitza sozialarekin. 

Zure enpresako / entitate publikoko enplegatu gisa agertzen den edozeinek eskura dezake 

espedientearen informazioa “Nire karpeta”n, nahiz eta beste lankide batek eman alta espedienteari. 

 Zer ziurtagiri-mota behar dut? 

Entitatearen Ordezkariaren ziurtagiria, betiere zure enpresaren / entitate publikoaren identifikazioa 

fiskalaren zenbakia eta ordezkariaren identifikazio pertsonalaren zenbakia ere jasotzen baditu.  

Jakiteko zein diren Eusko Jaurlaritzan onartzen diren ziurtagiri digitalak, jo ezazu esteka honetara: 

ziurtagiri elektronikoa 

 Zer eduki behar dut konfiguratuta Ordezkarien Erregistroan? 

Zure enpresan / entitate publikoan enplegatu gisa alta emanda egon behar duzu, baina baimenduta 

dituzun prozedurak bakarrik izapidetu ahal izango dituzu, zehaztuta duzun aldian. 

Gainera ordezkari/ordezkatu harremana egon behar du zure enpresaren / entitate publikoaren (A 

enpresa) eta ordezkatzen duzun enpresaren / entitate publikoaren (B enpresa) artean, gutxienez 

baimenduta dituzun prozeduretarako, zehaztuta duzun denboraldirako edo gehiagorako. 

https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos
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Ordezkarien Erregistroari buruzko informazio gehiago izateko, dokumentu honen 3. apartatura jo 

dezakezu, edo Ordezkarien Erregistro Elektronikora 

 Nola sartuko naiz sisteman? 

“Nire enpresak / entitate publikoak ordezkatzen duen entitate baten izenean” hautatuta. Aukera hau 

bakarrik ikus dezakete lan egiten duten enpresaren izenean sartzen diren langileek, baldin eta, aldi 

berean, enpresa / entitate publiko horrek beste enpresa / entitate publiko batzuk ordezkatzen 

badituzte. Aukera hori hautatu ondoren, ordezkatzen dituzun enpresen zerrenda agertuko zaizu. 

Hautatu zein enpresa / entitate publiko nahi duzun, eta, jarraian, lantokia. Lantokia Inguruneten alta 

emanda ez badago, zuk eman beharko diozu, “Lantokia erantsi” botoiaren bidez. 

Aukera hori ez bazaizu azaltzen eta beste enpresa / entitate publiko batzuk ordezkatzeko aukera 

erabili nahi baduzu, enpresa horiek Ordezkarien Erregistroan ordezkaritzako boterea eman dizuten 

kontsultatu behar duzu. 

Ordezkarien Erregistroari buruzko informazio gehiago izateko, dokumentu honen 3. apartatura jo 

dezakezu, edo Ordezkarien Erregistro Elektronikora 

http://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-a2inguru/eu/
http://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-a2inguru/eu/
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2.5 Pertsona fisiko gisa, enpresa / entitate publiko baten izenean 

Kasu honetan, pertsona fisiko bat da, izapide bat egingo duena enpresa / entitate publiko baten 

izenean (ez du zertan enpresa / entitate publiko batek kontratatuta egon behar). Enpresa / entitate 

publiko horrek ordezkaritza-ahalorde esklusiboa ematen du, administrazio-prozedura batzuk, edo 

guztiak, egiteko.  

Aukera hau egokia da enplegatua ez izan arren beste enpresa / entitate publiko baten izenean jardun 

nahi duten partikularrentzat. 

 Nor agertuko da espedienteen interesdun titular gisa? 

Ordezkaritza-ahalordea eman dizun enpresa 

 Nor agertuko da espedienteen ordezkari gisa? 

Zeu, pertsona fisiko gisa, zure NANa eta izen-abizenekin. 

 Zer ziurtagiri-mota behar dut? 

Pertsona fisiko gisa identifikatuko zaituen edozein, Eusko Jaurlaritzak onartutako identifikazio-

bitartekoen zerrendan jasota dagoena.  

Jakiteko zein dauden onartuta, begiratu esteka honetan: ziurtagiri elektronikoa 

 Zer eduki behar dut konfiguratuta Ordezkarien Erregistroan? 

Enpresaren / entitate publikoaren izenean pertsona fisiko gisa sisteman sartzeko, ordezkari gisa 

erregistratuta egon behar duzu Ordezkarien Erregistroan. Ez bazaude erregistratuta, alta eman behar 

duzu, urrats hauek eginez: 

Lehendabizi, enpresa / entitate publiko interesdunak Ordezkarien Erregistroan sartu behar du, eta 

ordezkaritza-ahalordea emango dizu. Segidan, sisteman sartu behar duzu, ordezkaritza 

kontsultatzeko; ados bazaude, onartu, eta ez bazaude, baztertu. Gero, biok, ahalorde-emaileak eta 

ahalordedunak, dokumentu elektroniko bat izenpetuko duzue, ordezkaritza hori jasoko duena, eta 

bukatutzat emango da alta emateko prozesua. 

 

https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos
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Ordezkarien Erregistroari buruzko informazio gehiago izateko, dokumentu honen 3. apartatura jo 

dezakezu, edo Ordezkarien Erregistro Elektronikora 

 Nola sartuko naiz sisteman? 

Hautatu “Honako erakunde honen ordezkari gisa” Jarraian, ordezkatzen dituzun enpresen / entitate 

publikoen zerrenda agertuko da, eta agertzen diren lantokien artean bat aukeratzeko eskatuko zaizu; 

horretarako, zerrendan klikatu. Azkenean “Hautatu” botoia sakatu beharko duzu.  

Ez baduzu zure lantokia aurkitzen edo baldin badakizu ez dagoela alta emanda, zeuk eman 

diezaiokezu, “Erantsi lantokia” botoia sakatuz. 

 

 

http://www.euskadi.eus/registro-electronico-de-representantes/web01-a2inguru/es/
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2.6 Pertsona fisiko gisa, beste pertsona fisiko baten izenean 

Kasu honetan, pertsona fisiko batek beste pertsona baten izenean egiten du izapidea. Pertsona 

horrek ordezkaritza-ahalorde esklusiboa ematen du, administrazio-prozedura batzuk, edo guztiak, 

egiteko.  

Aukera hau egokia da beste partikular baten izenean jardun nahi duten partikularrentzat 

 Nor agertuko da espedienteen interesdun titular gisa? 

Ordezkaritza-ahalordea eman dizun pertsona, bere NANarekin eta izen-abizenekin. 

 Nor agertuko da espedienteen ordezkari gisa? 

Zeu, pertsona fisiko gisa, zure NANa eta izen-abizenekin. 

 Zer ziurtagiri-mota behar dut? 

Pertsona fisiko gisa identifikatuko zaituen edozein, Eusko Jaurlaritzak onartutako identifikazio-

bitartekoen zerrendan jasota dagoena. 

 Jakiteko zein diren Eusko Jaurlaritzan onartzen diren ziurtagiri digitalak, jo ezazu esteka honetara: 

ziurtagiri elektronikoa 

 Zer eduki behar dut konfiguratuta Ordezkarien Erregistroan? 

Beste pertsona fisiko baten izenean pertsona fisiko gisa sisteman sartzeko, beste pertsona fisikoaren 

ordezkari gisa erregistratuta egon behar duzu Ordezkarien Erregistroan. Ez bazaude erregistratuta, 

alta eman behar duzu, urrats hauek eginez: 

Lehendabizi, interesduna Ordezkarien Erregistroan sartuko da, eta ordezkaritza-ahalordea emango 

dizu. Segidan, sisteman sartu behar duzu, ordezkaritza kontsultatzeko; ados bazaude, onartu, eta ez 

bazaude, baztertu. Gero, biok, ahalorde-emaileak eta ahalordedunak, dokumentu elektroniko bat 

izenpetuko duzue, ordezkaritza hori jasoko duena, eta bukatutzat emango da alta emateko prozesua. 

 

 

https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos
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Ordezkarien Erregistroari buruzko informazio gehiago izateko, dokumentu honen 3. apartatura jo 

dezakezu, edo Ordezkarien Erregistro Elektronikora 

 Nola sartuko naiz sisteman? 

“Pertsona honen ordezkari gisa” aukera hautatuz. Jarraian, ordezkatzen dituzun pertsonen zerrenda 

agertuko da, eta agertzen diren lantokien artean bat aukeratzeko eskatuko zaizu; horretarako, 

zerrendan klikatu, eta aukeratu lantokia “Hautatu” sakatuz.  

Ez baduzu zure lantokia aurkitzen edo baldin badakizu ez dagoela alta emanda, zeuk eman 

diezaiokezu, “Erantsi lantokia” botoia sakatuz. 

 

 

http://www.euskadi.eus/registro-electronico-de-representantes/web01-a2inguru/es/
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3 Ordezkaritza ematea Ordezkarien Erregistroaren 
bidez 

Pertsona fisiko edo juridiko batek ordezkaritza-ahalordea eman nahi badu, Ordezkarien 

Erregistroaren bidez egin behar du. 

3.1 Ordezkaritza-ahalordea eman nahi dut 

Ordezkaritza-ahalordea emateko, “Ordezkatzen naute...”atalean sartu behar duzu, Ordezkarien 

Erregistroan, eta “Ordezkaritza esleitu” sakatu. 

Atal horretan, ahalordea emango diozun pertsona fisiko edo juridikoaren datuak adierazi behar 

dituzu. Hautatu zein jarduketetarako eman nahi diozun ahalordea, baita horiei lotutako 

administrazio-prozedurak ere (Eusko Jaurlaritzako prozedura guztiak, jarduketa-eremu zehatz 

baterako prozedurak, edo jarduketa-eremu ezberdinetako banakako prozedurak). 
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Formularioa bete ondoren, sakatu “Jarraitu”. 

 

Leiho bat irekiko da, Ordezkaritza-eskaera elektronikoa erakutsiz; eskaera hori izenpetu behar duzu.  

Horretarako, Idazki Desktop softwarea erabili behar duzu. 

 

Izenpetu ondoren, ohar bat agertuko zaizu, bidali eta erantzun gabe dauden eskaeren kopurua 

adierazten duena. 

 

 

  

https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
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3.2 Ordezkaritza-ahalorde bat onartu edo baztertu nahi dut 

Ordezkaritza-ahalordea onartu edo baztertzeko, Ordezkarien Erregistroko “....ordezkatzen dut” 

atalean sartu behar duzu, eta “Jasotako eskaera erantzun gabeak” testuaren ondoan dagoen 

zenbakian sakatu. 

 

Horrela, erantzun gabe dauden eskaerak agertuko dira.  

 

Horietako bat hautatu ondoren, “Onartu edo “baztertu” sakatu behar duzu.  

 

Eta ahalorde-emaileak betetako formularioa agertuko da; hor, zure datuak osatu ahal izango dituzu 

(“Ordezkaria” eta “Ohartarazpenak jasotzeko datuak”). 

Hori egin ondoren, sakatu “Onartu” edo “Baztertu”. 

 

“Onartu” edo “Baztertu” sakatu ondoren, agertzen zaizun dokumentua izenpetu behar duzu 

(Ordezkaritza onartzea edo baztertzea). 

Horretarako, Idazki Desktop softwarea erabili behar duzu. 

https://www.izenpe.eus/informazioa/idazki-izenpe-sinadura-erremintak/s15-content/eu/
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Izenpetu ondoren bukatzen da Ordezkarien Erregistroarekiko harremana. 
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4 Inguruneterako sarbideari buruzko ohiko galderak 

Jarraian, Inguruneten sartzean gertatzen diren arazoak eta horiei eman dakizkiekeen konponbideen 

zerrenda agertzen da.   

1. kasua 

Enpresa / entitate publiko bateko enplegatu bat naiz, eta enplegatu bezala nire enpresarentzat / 

entitate publikoarentzat eskaera bat egiteko sartzen naizenean, ezin ditut ikusi administrazio-

unitateak. Baina Norbere izenean sartuz gero, ikusten ditut.  

 Berrikusi zer prozeduretarako eman zaizun baimena Ordezkarien Erregistroan. Agian, 

Ordezkaritzari ez dizkiozu erantsi Inguruneten kudeatzen diren prozedurak.  

 

Prozedura berri horiek eransteko, deitu 012 (945 01 80 00, EAEtik kanpo bazaude) eta esan 

Ordezkaritza bati prozedura berriak erantsi nahi dizkiozula.  

 

Administrazio-unitateetako izapideak egiteko, unitate horiei lotutako prozedura-kode hauek 

adieraz ditzakezu erreferentzia gisa: 

 

o 00234 – Ingurumen-baimen integratua (IBI-IPPC) 

o 10505.- Jarduera sailkatuak. 

o 01194 – Kategoria-, Produktu-, Ekoetiketa-baimenak 

o 10662 – Natura Ingurunea 

o 01201 – Finantza-bermea 

 

 

2. kasua 

Nire enpresari / entitate publikoari alta ematen saiatzen naiz, baina IFKen zabalgarrian ez zait 

inongo aukerarik agertzen. 

 Agian, Inguruneten identifikatzeko erabili duzun ziurtagiri pertsonalean (NANe, FNMT, 

B@kq...) ez da agertzen izapideak egiteko ordezkatzen duzun enpresaren / entitate 

publikoaren IFKa. Gainera, gerta daiteke zure NANa enpresaren / entitate publikoaren 

IFKarekin lotzen duen informaziorik ez izatea Ordezkarien Erregistroan. 

 

Saiatu honela konpontzen: 

o Entitatearen ordezkariaren ziurtagiria lortuz, zure NANa zure entitatearen IFKarekin 

lotzen duena. 
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o Sartu Ordezkarien Erregistroan, eta definitu zure NANa IFKren enplegatu bezala, egin 

nahi dituzun prozeduretarako. 

 

 


