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3 
ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN EGOITZA ELEKTRONIKOETAN PRO ZEDURAK 
TRAMITATZEKO ETA KOMUNIKAZIO ETA JAKINARAZPEN ELEKT RONIKOAK 
JASOTZEKO JARRAIBIDEA 
 
 
  
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3.2. artikuluaren 
arabera, beren arteko harremanetarako bitarteko elektronikoak erabiltzeko obligazioa dute 
administrazio publikoek, batzuek eta besteek baliatzen dituzten sistema eta konponbideen 
elkarreragingarritasuna eta segurtasuna ziurtatzen dutelarik, datu pertsonalen babesa 
bermatzen, eta, ahal dela, interesdunei zerbitzuak batera eman ahal izatea ahalbidetzen. 
 
Aurreikuspen horrek nahitaezko bihurtzen ditu administrazio publikoen arteko harreman-bide 
telematikoak, eta Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko 
ekainaren 22ko 11/2007 Legeak bultzatu zituen aldaketak areagotzen ditu. 
 
Lege-arau horiek betetze aldera, ezinbestean egoitza elektronikoetan tramitatu beharreko 
hainbat prozedura ezartzen ari dira administrazioak, direla ohiko prozedurak —hala nola 
zergen alorreko tramiteak egiteko, aldizkari ofizialetako argitalpenak bideratzeko edo 
bestetarako—, direla aldian-aldian baliatzen diren prozedurak —hala nola diru-laguntzak 
eskatzeko—. 
 
Udalaren izenean egoitza elektronikoetan tramite horiek egiteaz arduratzen diren udal 
langileek nola jokatu behar duten hainbat zalantza sortu zirelarik, jarraibide bat idatzi zen 
2012ko ekainaren 14an, eta bertan adierazi zen zein aukera dauden udal langileek 
administrazio publikoen egoitzetan Udala ordezkatzeko. Era berean, 2016ko urriaren 5ean, 
prozesu horietan sortzen diren komunikazio eta jakinarazpen elektronikoak jasotzeko orduan 
nola jokatu behar den azaltzen zuen jarraibidea eman zen. Bi jarraibide horiek batu egin dira 
orain. 
 
Beste administrazio batzuen egoitza elektronikoetan tramiteak egin behar dituzten udal 
langileek honela jokatu beharko dute: 
 
- Lehenik eta behin, udal langileek administrazio publikoen egoitza elektronikoetara sartzerik 
izan dezaten alkateak arauz eman beharreko baimena eduki beharko du prozeduraren 
tramitazioaz arduratzen den langileak —intraneteko deskarga-gunean (lan-arloko gestioak) 
eskura daiteke inprimakia—. 
 
Baimena eskuratzean, bi egoera desberdin egoki daitezke: 
 
1) Egoitza elektronikoak udal langileari aukera ematea bere burua bere ziurtagiri 
pertsonalarekin identifikatzen duelarik tramiteak egiteko —NAN elektronikoa, Izenpe txartela, 
Ona txartela...—. Kasu horretan, baimendutako pertsona zuzenean sartuko da egoitzara, dena 



 

 

delako tramitea egiteko beharrezko den dokumentazioarekin batera alkatearen baimena 
erantsiz. 
 
2) Baimenak ematen duen ordezkatze-ahalmena dena delako administrazio publikoaren egoitza 
elektronikoan inskribatu behar izatea, Gasteizko Udalaren sinadura elektronikoa erabiliz 
horretarako. Halakoetan, Udal Administrazioaren Sailarekin —Informazioaren Teknologiak— 
harremanetan jarri beharko du baimendutako langileak, peticiones.ti@vitoria-gasteiz.org 
posta-helbidea baliatuz, eta alkatearen baimenaren kopia erantsi. 
 
- Prozedura jakin bat tramitatzeaz arduratuko den langileak Gasteizko Udalaren izenean era 
guztietako komunikazio eta jakinarazpenak jasotzeko ahalmena izango duela aurreikusten da 
udal langileek beste administrazio publiko batzuen egoitza elektronikoetara sartzerik izan 
dezaten alkateak arauz eman beharreko baimenean. 
 
Ahalmen hori benetako egiteko, bere helbide elektronikoa jarri beharko du langileak 
tramitazio-datuetan, bertara iritsiko baitzaizkio dena delako administrazioaren egoitzan jaso 
beharreko jakinarazpenak dituela ohartaraziko dioten abisuak. Abisua jaso ondoren, dena 
delako administrazioaren egoitzan sartuko da langilea, identifikazio-txartel digitala baliatuz —
NAN elektronikoa, Izenpe txartela, Ona txartela...— jakinarazpena jasotzeko. Era berean, bere 
ardura izango da, beste edozein jarduera egin aurretik, bere sailak jakinarazpena edo 
komunikazioa Gasteizko Udaleko Sarrera Erregistro Nagusian behar bezala erregistratuta 
uztea.  
 
Bestalde, avisonotificaciones@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikoa ezarri da —izaera 
orokorrarekin— bertan jaso daitezen administrazio publikoek bidaltzen dituzten 
jakinarazpen eta komunikazioak, prozedura jakin bati lotuta ez dauden kasuetan. 
Helbide elektroniko horretan egunero begiratu beharko du pertsona batek, zeinek, gainera, 
alkatearen baimena izango baitu jaso behar diren jakinarazpen edo komunikazioak dauden 
egoitza elektronikoetara sartzeko. Modu horretan jasotzen diren komunikazio eta 
jakinarazpenak ere sarrera-erregistroan erregistratu beharko dira. Horretarako, 
registrogeneral@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikoa baliatu beharko du dena delako 
arduradunak, eta bertara bidali beharko du formatu elektronikoan jaso duen dokumentazioa. 
Helbide horretatik —egunero begiratu beharko da—, erregistratu ondoren, sailei bidaliko 
zaizkie jakinarazpen eta komunikazioak, baliza elektronikoaren bitartez (eCo baliza). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2017ko apirilaren 7an. 
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