z

erbitzu elektronikoen zerrenda

2022/07/01.ean eguneratua
Gobernuaren Nafarroako Foru Komunitateko Ordezkaritzako Unitateen informazio gunea eta
direktorioa:

Herritarrentzako Informazioa eta Arreta.
• Administrazio Orokorraren Erregistro Elektroniko Orokorra SARTU
• Ziurtagiri digitalen (FNMT) informazioa eta egiaztapena SARTU
• Erregistro gaietan laguntzeko bulegorako aldez aurreko hitzordua SARTU
• Kexak eta iradokizunak Gobernuaren ordezkaritzetan eta ordezkariordetzetan SARTU
• Organigramak, egiturak eta direktorioak (DIR3) SARTU
• Ziurtagiri digitalak, sinadura digitala eta egoitza elektronikoak egiaztatzea (VALIDE) SARTU
• Cl@ve-n erregistratzea, CL@VE erregistratzeko bulegoen bidez SARTU

Etorkinei zuzendutako zerbitzuak Espainian.
• Atzerritartasun espedienteen izapidetze egoerari buruzko informazio eskaera SARTU
• Atzerritarren aurretiazko hitzordua SARTU
• 052 tasa ordaintzea: egoitza baimenak eta bestelako dokumentazioa izapidetzea atzerritarrei
SARTU
• 062 tasaren ordainketa: atzerritarrei lan egiteko baimenak izapidetzea SARTU
• Atzerritartasun baimenak berritzea – Aurkezpen arrunta: inprimakia deskargatzea SARTU
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• Atzerritartasun baimenen berrikuntza telematikoa. (MERCURIO). SARTU
• Atzerritartasun baimenen eskaera telematikoak (MERCURIO). SARTU
• Autonomia erkidegoek edo toki erakundeek atzerritartasunaren arloan dokumentuak
aurkeztea SARTU
• Dokumentazioa telematikoki aurkeztea atzerritartasun prozeduretara (ADAE)SARTU

Enpleguarekin edo etorkinekin lotutako zerbitzuak
• Estatuari erreklamazioak
jasotzeagatik. SARTU

egitea

kaleratzeagatiko

epaiketetan

izapide

aldiko

soldatak

• Itzulera programa. Itzulitakoen aparteko beharrei erantzuteko laguntzak (Gizarteratze, Gizarte
Segurantza eta Migrazio Ministerioaren egoitza elektronikoa) SARTU

Atzerriko titulu akademikoen homologazioa/baliokidetasuna eta tituluak
ematea.
• Hezkuntzako aurretiko hitzordua. SARTU
• 059 tasa ordaintzea: titulu eta diploma akademikoak, irakaskuntzakoak eta profesionalak
ematea SARTU
• Espedienteen kontsulta elektronikoa Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioari. SARTU
• Baliozkotzea egiaztatzen duen egiaztagiria galtzeagatik atzerriko ikasketak baliozkotu izanaren
egiaztagiria lortzea. SARTU
• Deskargatu 790 eredua: atzerriko titulu eta ikasketen homologazio, baliozkotze eta
baliokidetasunengatik sartzea. SARTU
• Deskargatu okerreko diru sarrerak itzultzeko eredua atzerriko ikasketak baliozkotzeagatiko 079
tasatik. SARTU
• Unibertsitateaz kanpoko atzerriko titulu eta ikasketak homologatzea eta baliozkotzea. SARTU
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Lehergaiekin eta pirotekniarekin lotutako espedienteak izapidetzea.
• Artillari txartelak SARTU
• Fabrika batean sartuta ez dauden produktu amaituak eta lehergaiak kontsumitzeko produktuak
gordetzeko baimena ematea (10.000 kg-ra arte) SARTU
• Aditu gisa aitortutako kontsumitzaileen taldeko arduradunaren txartelak ematea (RGCRE)
SARTU
• Lehergailuak hornitzeko baimena SARTU
• Leherketa berezien enpresak baimentzea SARTU
• Hilero aurkeztea Kontsumitzaileen Erregistro Liburua eta Lehergailuen Erabileraren Aktak
SARTU
• Jai manifestazioetan artikulu piroteknikoak erabiltzeko baimena SARTU
• Gai piroteknikoen aditu eta ikastun txartelak ematea SARTU
• 054 tasaren ordainketa: aurreko Industria eta Energia Ministerioko organoek emandako
zerbitzuak SARTU

Estatuak larrialdietan edo hondamendietan esku hartzea.
• Larrialdi edo hondamendi egoeren ondoriozko kalteetarako laguntzak eta diru laguntzak
eskatzea (Herrizaingo Ministerioaren egoitza elektronikoa) SARTU
• Alta ematea Babes Zibileko Larrialdietarako Irrati sareko (REMER) kolaboratzaile erradiozale
gisa (Herrizaingo Ministerioaren egoitza elektronikoa) SARTU
• Diru laguntzak eskatzea uholdeen eta euri, elur eta haize denboraleen ondorioz udal
azpiegituretan eta bide sarean izandako kalteengatik (AURA). SARTU
• Babes Zibileko laguntzen eskaera (SIGAY) SARTU
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Nazioarteko txertaketa
• Hitzordua nazioarteko txertaketa zerbitzuetan. SARTU
• 058 kode tasa: nazioarteko bidaiarien txertaketa tasa. SARTU

Farmaziako ikuskapena
• Ikuskapen farmazeutikoko zerbitzuen, osasun produktuen, kosmetikoen eta horien lehengaien
baimena. (SIFAEX) (Medikamentu Sanitarioen Espainiako Agentziaren webgunea. (SARTU)
•

Ikuskapen farmazeutikoko

zerbitzuek sendagaiak eta lehengai estupefazienteak eta

psikotropikoak esportatzeko espedienteak baimentzea. (SIFAEX) (Sendagaien eta Osasun
Produktuen Espainiako Agentziaren webgunea). SARTU

Kanpoko Osasuna
•

Kontrol

higieniko

sanitarioekin

lotutako

jarduketak

eskatzea

(gorpuak

lekualdatzea)

SARTU
• Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetatik datozen giza erabilera eta/edo kontsumoko
salgaiak inportatzeko ikuskapen sanitarioa (TRACES plataforma, aduanako

agenteentzat)

SARTU

Animalia jatorriko produktuak eta animaliak elikatzeko landare produktuak
esportatzeko/inportatzeko behar den albaitaritza kontrola
• Hirugarren herrialdeetara esportatzeko osasun dokumentuen eskaera telematikoa (CEXGAN –
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren webgunean SARTU
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Kudeaketa Ekonomiko
• Bidegabeko diru sarrerak itzultzeko eskaera. SARTU

Administrazio baimenak eskatzea
• Ekoizpen, garraio eta banaketa instalazio elektrikoak eraikitzeko, aldatzeko, handitzeko eta
ustiatzeko baimena (Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren egoitza elektronikoa)
SARTU
•

Instalazioak

gauzatzeko

proiektua

onartzea

(Trantsizio

Ekologikorako

eta

erronka

demografikorako Ministerioaren egoitza elektronikoa) SARTU
• Gas naturala garraiatzeko, banatzeko, biltegiratzeko eta birgasifikatzeko instalazioen
administrazio baimenak (Trantsizio Ekologikorako eta erronka demografikorako Ministerioaren
egoitza elektronikoa) SARTU
• Bidegurutzeak eta/edo gasbideak baimentzea. SARTU

• Arma arautuak, arma aurreratuak barne, baimendu gabeko lekuetan erabiltzeko baimena. SARTU
• Segurtasun enpresentzako armazainak baimentzea. SARTU
• Behin behineko tiro eremuetan tiro lehiaketak baimentzea. SARTU
• Jai manifestazioetan artikulu piroteknikoak erabiltzeko baimena. SARTU

Biltzeko eskubidea
• Bileraren komunikazioa SARTU
• Komunikazioen kontsulta SARTU

Enpresentzako zerbitzuak eta beste administrazio batzuk.
• Faktura elektronikoen sarrera puntu orokorra (FACE) SARTU
• Sektore publikoa kontratatzeko plataforma (Ogasun Ministerioaren webgunea) SARTU
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• Toki erakundeen erregistroan probintziak inskribatzea eta beste idatzohar batzuk egitea.
Alkateen eta zinegotzien altak/bajak EE.LL en atarian jarraitzea. SARTU
• Diru laguntzak eskatzea uholdeen eta euri, elur eta haize denboraleen ondorioz udal
azpiegituretan eta bide sarean izandako kalteengatik (AURA). SARTU
• Toki erakundeen erregistroan probintziak inskribatzea eta beste idatzohar batzuk egitea.
Idazkarien/kontu hartzaileen altak/bajak kudeatzea lan gaixotasunen atarian EE.LL. SARTU
• Toki erakundeek aktak kargatzea (toki erakundeen ataria EE.LL). SARTU
• Probintzien inskripzioa eta beste idatzohar batzuk Toki Erakundeen Erregistroan SARTU
• Organo salatzaileen grabazioa: arau hauste administratiboak. Organo salatzaileak grabatzeko
modulua erabiltzea zehapen espedienteetarako. SARTU
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