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HOMOLOGAZIO ESKAERA 
ELEKTRONIKOKI EGITEKO GIDA 

 

 

2020ko abenduaren 11tik aurrera erakunde interesdunek bitarteko elektronikoz egin 

ahal izango dituzte homologazio izapide guztiak (eskaera, kontsultak,…). Helburua, 

prozedura erraztea eta eskatzaileak eta IVAPek dokumentazio guztia momentu oro 

eskuragarri izatea da. 

 

Hortaz, eskabideak IVAPeko web gunean aurkeztu beharko dira, bitarteko 

elektronikoen bitartez, prestakuntza ataleko helbide honetan 

https://ivap.euskadi.eus/haisiera. Ondoren Prestakuntza jardueren homologazioa 

prozeduran sartu.  

Erakunde interesdunek, bitarteko elektronikoen bidez, prozedura honetako izapide 

guztiak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak onartzen duen 

edozein ziurtagiri elektroniko erabili ahal izango dute. Onartutako ziurtagiri elektronikoak 

zeintzuk diren jakiteko, esteka honetan kontsultu: 

https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak 

Eskabidearen GAINONTZEKO izapideak, «Nire karpeta» atalaren bidez egingo 

dira: http://www.euskadi.eus/nire-karpeta. 

Erakunde eskatzaileek, eskabidea eta dagokion dokumentazioa, euskaraz edo 

gaztelaniaz aurkez ditzakete. Prozeduran zehar, komunikazioetarako,  erakundeak 

hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 

azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren 

arabera. 

Prestakuntza jardueren homologazio prozeduran sartuta, ondorengo pantaila 

ikusiko duzu, bertan  homologazio prozeduraren informazio guztia ikus daiteke, hala 

nola, Deskribapena, Nori dagoen zuzenduta, Araudia, Erakundeak, Kontaktu-

informazioa eta Tramitazioa. 

 

https://ivap.euskadi.eus/haisiera
https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak
https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/
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Tramitazio atalean Eskabidea eta dokumentazioa aurkezteaz gain, beste tramite 

batzuk ere egin daitezke. Dokumentazio gehigarria adierazi, zuzenketak, epea luzatzeko 

eskabidea eta beste hainbat izapide egiteko aukera ere badago. 

Gogoratu prestakuntza-jarduera bukatu ondorengo bi hilabeteetan, erakunde edo 

entitate antolatzaileak III. eranskina bidaliko dio IVAPi, «Erantzukizunpeko Deklarazioa», 

non jasotzen den prestakuntza-jarduera egin dela ziurtatzen duen erantzukizunpeko 

deklarazioa. Prestakuntza-jarduera aprobetxamenduzkoa izan bada, III. eranskinarekin 

batera ebaluazio-probaren eredua aurkeztu beharko da. 

Eskabidea egiterako orduan, lehendabizi, ondorengo pantaila ikusiko da. 

Identifikazio sistema aukeratu eta klikatu dagokion karratuan. 
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1. ESKAERA ETA DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA 
 

Eskaera egiteko lau urrats  agertuko dira; Identifikatu, Datuak bete, Dokumentuak 

erantsi, eta Sinatu eta bidali. 

 

 
1. URRATSA: Identifikatu 

Lehenengo eta behin, eskaera noren izenean egiten den zehaztu behar da. 

Pertsona hori titular gisa edo erakunde baten ordezkari gisa aritu daiteke. 
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Ondoren, eskatzailearen datuak bete. Datuak bete ondoren ONARTU botoian 

klikatu. 

 

Izapidea ordezkari bezala egiten baduzu, ondorengo taulan, ordezkatzen duzun 

erakundearen datuak sartu beharko dituzu.  

 

Ondoren, jakinarazpenak jasotzeko datuak bete. 
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Datu gehigarriak bete eta aurrera jo HURRENGOA botoian klikatuta. 

 

  



 

 

6 

 

2. URRATSA: Datuak bete 

Prestakuntza ekintzaren datuak sartu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikastaroaren datak eta ordutegiak atalean kontuan izan, ikastaroa osatzen duen 

egun bakoitzaren ordu kopuruak zehaztu behar dituzula. Horretarako, unitate didaktiko 

bakoitza sartzean, eskuinaldean agertzen den zutabea bete beharko da agertzen den 

oharreko formatuari jarraiki.  

Datu guztiak bete ondoren HURRENGOA botoia klikatu.  
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HIRUGARREN URRATSA: Dokumentuak erantsi  

Hirugarren urratsean dokumentuak eransteko aukera daukagu. Atal horretan erantsi 

beharko dugu II. Eranskina. Hau da,  prestakuntza-ekintzaren helburu operatiboen eta 

prestakuntza-ekintzaren programaren dokumentua. 

 

 

Prozeduran hasieran aukera izango duzu dokumentuen eredua deskargatzeko eta 
betetzeko, ondoren urrats honetan igo ahal izateko. 
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Dokumentu guztiak erantsi ondoren, sakatu HURRENGOA botoia. 

 

  



 

 

9 

 

4. URRATSA: Sinatu eta bidali  

Bukatzeko, Sinatu eta bidali urratsa geratzen zaigu. Bertan, aurretik betetako datu 

guztiak azaltzen dira. Dena irakurri eta agertzen denarekin ados bazaude eskaera 

prozesuarekin bukatuko dugu SINATU ETA BIDALI botoiari emanda.  Akatsak ageri 

badira, zuzenketak egiteko aukera dago ATZERA botoiari emanda. 

Aukera gehigarriak: 

Kontuan izan eskaera egiteko prozesu guztian aukera desberdinak daudela. Uneoro 

atzera egiteko aukera dago zuzenketak egiteko. Bestalde,  aukera dago  egindakoa 

gordetzeko. Azken horrek prozesua errazten du, idatzitako informazioa idatzita geratzen 

delako, eta aukera ematen duelako beste momentu batean bukatzeko. 

 

 

  

 

Oso erabilgarria izan daitekeen beste aukera bat Txantiloiak gorde aukera da. 

Eskera egiten ari zarenean eskuinaldean azaltzen den ikonoa da. Aukera horrek, 

eskabide berri bat egiteko orduan, aurretik egindakoen datuak eta dokumentuak gordeta 

izateko aukera ematen dizu. Oso erabilgarria izan daiteke batez ere edizio desberdinak 

egiteko aurreikuspenik balego. Aukera horrek prozesua asko errazten du, ez baita 

eskaera berriz hasieratik egin behar, txantiloietan gordeta duzun eskaera hautatu eta 

horrela prozesua azkartuko da. 
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2. ERANTZUKIZUNPEKO DEKLARAZIOA 
 

Prestakuntza-jarduera bukatu eta ondorengo bi hilabeteetan, prestakuntza-

jarduera egin dela ziurtatzen duen erantzukizunpeko deklarazioa bete beharko da.  

 

 

 

Bestalde, prestakuntza-jarduera aprobetxamendukoa izan bada, ebaluazio-

probaren eredua ere erantsi beharko da. 

3. BESTE TRAMITE BATZUK 
 

Atal honetatik dokumentua zuzentzeko aukera dago besteak beste. Zuzenketak 

egiteko Nire Karpeta jartzen duen botoian klik egin, eta aukera emango du zuzenketa 

egiteko. 


