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1. Aurretiazko betekizunak.

1.1 Entitatearen ordezkariaren ziurtagiria eskuratzea.

1.2 BFAren Egoitza elektronikoan alta ematea.

2. Bizkaiko Foru Aldundiaren (BFA) Egoitza elektronikoan sartzea.

3. Nire espedienteak atalean sartzea (entitatearenak edo zentroenak
eguneratzeko).

4. Datuak berrikusteko eta eguneratzeko formularioa.

Aurkibidea



Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroaren datuak Eguneratzeko
formulario elektronikoan sartzeko betekizunak:

• Entitatearen ordezkariaren ziurtagiria.

• Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoan altan
izatea.
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1. Aurretiazko betekizunak.



• Espedienteak (entitatearena eta zentroenak) entitatearen izenean daude, IFZri
atxikita.

• BFAren egoitza elektronikoan sartu behar da, erakundea titular gisa eta haren
izenean jarduten duen pertsona identifikatzen dituen ziurtagiriarekin.

• Ez sartu ziurtagiri pertsonalarekin, titularra pertsona fisikoa denean salbu (orduan
bere B@QK-rekin jardun dezake).

• Izenpe-n (edo sinadura elektronikoa eskaintzen duen edozein entitatetan)
entitatearen ordezkariaren ziurtagiria eskuratzeko, entitatearen ordez jarduteko
gaitasuna egiaztatu behar da.
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1.1. Entitatearen ordezkariaren ziurtagiria eskuratzea

Entitatearen ordezkariaren ziurtagiria beharrezkoa da

https://www.izenpe.eus/entitatearen-eta-nortasun-juridikorik-gabeko-entitatearen-ordezkariaren-ziurtagiria/webize00-cnempresas/eu/
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1.2. BFAren Egoitza elektronikoan alta ematea.

1. Egoitza elektronikoan sartu: https://web.bizkaia.eus

Entitateak BFAaren egoitzan lehen aldiz sartzean, alta eman behar du.

Garrantzitsua: egoitzara sartu aurretik, sartu identifikatzeko eta sinatzeko erabiliko

den ziurtagiria. Egoitzan sartu ondoren egiten bada, akatsa eman ohi du.

https://web.bizkaia.eus/
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1.2. BFAren Egoitza elektronikoan alta ematea

2. Egoitza elektronikoan sartu eta sakatu EREMU PRIBATUA – Sarbidea



7

1.2. BFAren Egoitza elektronikoan alta ematea

2. Egoitzan sartzen den pertsona (erakundea) identifikatzea:

Aukeratu 

Ziurtagiri digitalak (*)

(*)Titularra pertsona fisikoa bada, B@kQarekin identifika daiteke.
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1.2. BFAren Egoitza elektronikoan alta ematea

• Erakundearen ziurtagiri horretan

identifikatutako pertsonaren

datuak agertzen dira.

• Eman Onartu.

• Sartu PINa.

2. Egoitzan sartzen den pertsona (erakundea) identifikatzea:
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3. Nire datuak egoitza elektronikoan bete

• Datuak bete eta amaitzean sakatu Berretsi

1.2. BFAren Egoitza elektronikoan alta ematea



10

2. Bizkaiko Foru Aldundiaren (BFA) Egoitza elektronikoan sartzea.

Garrantzitsua: egoitzara sartu aurretik, sartu identifikatzeko eta sinatzeko erabiliko

den ziurtagiria. Egoitzan sartu ondoren egiten bada, akatsa eman ohi du.

Egoitza elektronikoan sartu: https://web.bizkaia.eus

https://web.bizkaia.eus/
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Sakatu

NIRE IZAPIDEAK

Garrantzitsua: egoitzara sartu aurretik, sartu identifikatzeko eta sinatzeko erabiliko

den ziurtagiria. Egoitzan sartu ondoren egiten bada, akatsa eman ohi du.

Aukeratu

NIRE ESPEDIENTEAK

1. NIRE IZAPIDEAK – NIRE ESPEDIENTEAK atalean sartu

 

3. Sartu nire espedienteetan
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3. Sartu nire espedienteetan

2. Egoitzan sartzen den pertsona (erakundea) identifikatzea:

Aukeratu Ziurtagiri digitalak 

entitate gisa ari gara eta (*)

(*)Titularra pertsona fisikoa bada, B@kQarekin identifika daiteke.
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• Entitatearen ziurtagiri horretan

identifikatutako pertsonaren

datuak agertzen dira.

• Sakatu Onartu.

• Sartu PINa.

2. Egoitzan sartzen den pertsona (erakundea) identifikatzea:

3. Sartu nire espedienteetan
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Txartelan entitatearen ordezkari agertzen dena erakundearen izenean jardulea eta

entitatea interesduna dira.

Egoitzan eskuragarri 

jarritako entitatearen 

espedienteak agertzen 

dira.

3. Sartu nire espedienteetan
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Zentro asko eta, beraz, espediente asko dituzten entitateek iragazkia erabil dezakete.
BFArekin egindako beste izapide batzuk ere agertzen dira zerrendan. 

Espedienteak 
irazteko sakatu 
Aldatu bilaketa. 

3. Sartu nire espedienteetan: espedienteak iragazi

Espedienteak iragazi
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Eskatutako jarduketekin:

Klikatu Eskatutako

jarduketekin egin behar

den izapideak bilatzeko.

3. Sartu nire espedienteetan: espedienteak iragazi

Bilaketaren emaitza 
eskaintzen du.
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4. Datuak berrikusteko eta eguneratzeko formularioa.

Datuak eguneratzeko 

espedientea hautatu eta 

haren gainean klik egin.
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Gizarte Zerbitzuen

Erregistroko Datuak

Eguneratzeko izapidean sartu.

GOGORATU! Espedientean beste izapide batzuk ager daitezke, egiteke ekintzaren bat dutenak.

4. Datuak berrikusteko eta eguneratzeko formularioa.

Honako fase hauek agertuko dira:

➢ Prozeduraren hasieraren

jakinarazpena (informazio-

jakinarazpena).

➢ Informazioaren errekerimendua 

(Erregistroko datuak eguneratzeko 

formularioa). Berdez nabarmenduta 

agertzen da, ekintzaren bat egiteko 

duelako.

Klikatu Gizarte Zerbitzuen Foru

Erregistroa Eguneratzeko

Formularioa
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4. Datuak berrikusteko eta eguneratzeko formularioa.

Formularioa Erregistroan 

dauden datuekin beteta 

agertzen da.

1. Kargatutako datuak 

berrikusi eta dagozkion 

datuak eguneratu.

2. Bidezkoak diren

egiaztagiriak eransti.

3. Sinatu eta bidali.
GOGORATU: Zentroak baimentzeko prozesuarekin 

lotutako datuak ezin dira formulario honetan aldatu.

Klikatu Gizarte Zerbitzuen 

Erregistroko Datuak 

Eguneratzeko formularioa.



20

4. Datuak berrikusteko eta eguneratzeko formularioa.

Klikatu Zirriborroa gorde  

aldaketak gordetzeko 

geroago jarraitzeko

1. Aurrez kargatutako datuak berrikustea eta dagokiona eguneratzea.

Nire irazpideak- Nire 

zirriborrroak atalean 

eskura daude gordetako 

ziriborroak.
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2.  Bidezko egiaztagiriak eranstea.

Entitateak:

- Izena, legezko ordezkaria, egoitza soziala, artatutako biztanleria, erregistro-datuak aldatzeko:

- Merkataritza-sozietateak: Eskriturak.

- Fundazioak, elkarteak, erlijio-kongregazioak, sozietate zibilak: Entitatearen akordioa.

- Sektore publikoko entitateak: Ebazpena edo xedapen orokorra.

- Zentroak:

- Zentroaren titularraren aldaketak (baimen-prozeduraren mende ez daudenak): Zentroaren lagapen-
dokumentua.

- Aldaketak higiezinaren datuetan: Salerosketa-kontratua, errentamendua edo lokala lagatzeko agiria.

- Zentro mota, artatutako biztanleria edo plaza-kopurua (baimenik behar ez dutenak) aldatzea. 
Jardueraren memoria.

4. Datuak berrikusteko eta eguneratzeko formularioa.
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4. Datuak berrikusteko eta eguneratzeko formularioa.

3. Datuak aztertuta, eguneratzeko eskaera sinatu

Eskuineko scroll-

arekin, berrikusi 

nola geratzen den 

formularioa 

sartutako datuekin.

Dena zuzena 

bada, sakatu 

Sinatu botoia eta 

PINa sartu 

ondoren, 

formularioa 

bidaliko da.



Argibideren bat behar izanez gero, harremanetan jarri

sailarekin:

Telefonoa: 94 406 6000

Emaila: registross@bizkaia.eus

mailto:registross@bizkaia.eus

