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Proiektuaren izena 

DOKUSI   
Gaia Agiri eta espediente elektronikoak, erregistro 

elektronikoa  

Saila/Erakunde Autonomoa DIT / EJIE   

Proiektuaren arduraduna Antxon Larrañaga E-mail: a-larranaga@ejie.es  
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Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Eusko Jaurlaritzak, Dokumentazio Kudeaketa Ereduaren 

definizioaren arabera, eta ondoren honek ezarritako ildoei 

jarraituz, dokusi- Dokumentu Kudeaketa Sistema Integrala- 

izeneko sistema garatu eta ezarri du, e-administraziorako 

Plataforma Teknologikoaren (PLATEA) azpiegiturekin integratzen 

da. 

 

Produkzio administratiboaren maila guztietan ahalik eta 

eraginkortasunik eta prozesuen soiltasunik handiena eskaintzea du 

xede nagusitzat Dokusik, agirien kudeaketarekin erlazionatutako 

jarduera guztietan eta hauen ziklo osoan: erregistroa, tramitazioa, 

artxibatzea.  

 

Honela bada, dokusik modu aipagarrian lagunduko du kostuen  

murrizketan eta eraginkortasun administratiboa eman dadin, bere 

tresna nagusiaren (agiria) kudeaketa bideratuz, homogeneizatuz 

eta berrituz. 

 

Dokusik agiri elektronikoak eta bere meta-datuak kudeatzen ditu 

eta artxibo irizpideekin gordetzen ditu, teknologia ezberdinen bidez 

kudeatu daiteke; agiri kudeaketarako funtzionalitateak behar 

dituzten Eusko Jaurlaritzaren informazio sistema guztiei ematen die 

zerbitzu, beharrizan hauek tramitazioan izan jatorria zein  

prozedura administratibo batean. 

  

Honako hauek osatzen dute dokusi: 

 

• Dokumentazio Kudeaketa Eredua:  Eusko Jaurlaritzaren 

korporazio-agiri  kudeaketarako proposamena, antolakuntzaren 

eraginkortasunean lagungarri izango diren dokumentazio 

kudeaketari dagozkion funtzioak, prozesuak eta rolak deskribatu 

eta zehazten ditu.   

• Dokumentazio Kudeaketa politikak eta  metodologiak: 

Agirien digitalizazioa, agiri elektronikoen formatu estandarizatuak, 

epe luzera gordetzeko mekanismoak etab..… 

• Dokumentazio Kudeaketaren azpiegitura: Deskribatutako 

antolakuntza eta osagarri normatiboez gain, ondorengo azpiegitura 

teknologikoak ematen dio euskarri dokusiri:  

       Artxibo Digitala: Agiri elektronikoen artxibo honek 

informazioaren egiazkotasuna, zuzentasuna, eskuragarritasuna, 

konfidentzialtasuna eta kontserbazioa ziurtatzeko ardura izango 

du.  

      Artxibo Kudeaketa Sistema:  Artxibatzeko prozesuak 

automatizatzen ditu. 
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Proiektuaren izena 

Kontratazio Publiko Elektronikoaren Eredua  
Gaia Kontratazio Elektronikoa 

Saila/Erakunde Autonomoa Ekonomia eta Ogasuna. Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza   

Proiektuaren arduraduna Don Ignacio Alday-Ondare Zuzendaria  

Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Eusko Jaurlaritzaren eta Europar Batasunaren administrazio 

elektronikoaren gaineko estrategiaren baitan, eta Sektore 

Publikoko Legeak eta herritarrak zerbitzu publikoak eskuratzeko 

sarbide elektronikoaren gaineko Legeak ezartzen dituen 

aurreikuspenen arabera, gehienezko lehentasuna du Eusko 

Jaurlaritzaren Kontratazio Elektronikoaren Ereduak.  Sistema ziur 

eta sartzeko erraz baten bidez, soila baina zehatza, eskuragarria 

eta agerikoa, kontratazio publikoan tresna telematikoen erabilera 

orokorrean zabaltzea proposatzen da, euskal enpresen eta 

administrazioaren beraren lehiakortasuna eta eraginkortasuna 

hobetzeko xedez.  
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Proiektuaren izena 

Irekia: Open Government Euskadin   
Gaia Gardentasuna eta Herritarren Partaidetza. 

Saila/Erakunde Autonomoa Lehendakaritza   

Proiektuaren arduraduna Nagore de los Ríos; Gobernu Irekiaren eta Interneteko 

Komunikazioaren Zuzendaria.  

n.delosrios@ej-gv.es 
   

Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Administrazio Publikoak izaten duen arazo ohikoenetarikoa 

herritarrenganako hurbiltasun falta da. Herritar-administrazio 

harremana lau urtero botoa emateko eskubidera mugatu da. 

Baina, hurrengo hauteskundeetara arte gutxi gora behera falta 

diren  gainontzeko 1.400 egun horietan zehar ere, herritarrak badu 

zer esanik bere Gobernuari.  Beharrizan hau hartzen du 

abiapuntutzat open government-ak, erlazionatzeko era berri honek 

komunikazio kanalak eta kontaktu zuzena ezartzen ditu herritarren  

eta Administrazioaren artean, egun Internetek eskaintzen dituen  

erabilgarritasunei esker.   

  

Jatorrizko ideia  hau du abiapuntutzat Euskadiko Gobernuaren 

Irekiak, herritarrak Euskadiko Administraziora hurbildu daitezela du 

xede nagusitzat; kontrola, partaidetza eta Gobernuaren 

jardueretan erabakiak hartzeko gaitasuna jartzen ditu herritarraren 

esku,  pertsona bakoitza Gobernuaren eta bere politiken partaide 

sentitu dadin. Honela bada, demokraziaren jatorrizko ideia 

gauzatzea du azken helburutzat: denon artean gobernatzea. Kultur 

aldaketa emango da, rolak aldatu eta herritarra ez da gehiago 

subjektu pasiboa izango, mezuak jaso besterik egiten duena eta 

agente aktiboa bilakatuko da, beregain eragina duten, inporta 

zaizkion erabakietan parte hartzen duen herritarra, era eraginkor, 

erraz eta jarraian.  

  

Eusko Jaurlaritzaren proiektu globala da Irekia, euskal 

administrazio publikoaren baitan kultur iraultzaren aldeko apustua 

egin du gobernuak, gardenagoa bilakatzeko, eta halaber, 

herritarren iritzia garrantzitsua izan dadin benetan.   
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Proiektuaren izena 

On-Line Inkestak   
Gaia Interneterako teknologiaz diseinatutako galdeketa elektronikoen 

bidezko inkestak jasotzea.   

Saila/Erakunde Autonomoa EUSTAT   

Proiektuaren arduraduna Alejandro Ortuñez  aortunez@eustat.es 
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

2002an eman zion hasiera EUSTATek interneten bidez informazio 

estatistikoa jasotzeari, hain zuzen Informazioaren Gizartearen 

gaineko Inkestarekin (Enpresak) hasi ere, interneten aldi 

gorenaren babesean. Aurrerago,  2003an, Eustateko Zuzendaritzak 

arau berri bat ezarri zuen, arau honen arabera informazioa 

jasotzea gai estrategikotzat eta irudi kontutzat jotzen zuen 

Institutuak eta estatistika operazio berri guztiek Interneteko 

formulario batekin hornituz joan ziren.  Martxan ziren operazioen 

kasuetan, ohiko bilketa kanal honen bidezko jasotzearekin osatu 

beharra zegoen. 

Ondorioz, gaur egun, Eustaten inkesta guztiek dute galdeketa 

Interneten, eta etengabe handituz doan portzentajeekin, eta kasu 

nabarmenenetan hasierako laginaren %50 gainditzen dute.  Honek 

guztiak arlo ekonomikoan, datuen kalitatean eta herritarrari 

eskaintzen zaion zerbitzuan du eragina.  
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Proiektuaren 
izena METAPOSTA, kutxa gotor elektronikoa Interneten.   
Gaia Herritarrei eta Enpresei eskaintzen zaizkie zerbitzuak.  

Saila/Erakun
de 
Autonomoa 

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila eta SPRI   

Proiektuaren 
arduraduna 

Iñaki Suarez (SPRI).   

Proiektuaren 
gaineko   
deskribapena 
laburbilduta  

“Euskadi Informazioaren Gizartean-2010 Plangintzaren” barruan dago  METAPOSTA 

proiektua, izaera estrategikoa duelarik aipatu Plangintzan. 

e-Boks (www.e-boks.dk) Danimarkako sistemaren eragin nabarmenarekin,  METAPOSTAk  

“kutxa gotor posta elektronikoa izan nahi du Interneten”,  interes pertsonaleko datuak 

gordetzeko.  Herritarrek eta enpresek balio handikotzat dituzten agiriak era seguru eta 

iraunkorrean gordetzea du oinarri nagusitzat, eta, ondorioz, gune pertsonal elektronikoan 

bilduko dira agiriok. 

  

METAPOSTAk , beraz, posta klasikoa finkatuko du, beregain hartuko duelarik  posta-kutxa 

tradizionalak mundu elektronikoan duen rola.  Sistema berri honen bidez herritarrek jasoko 

dituzten agirien kopuru handia posta-kutxa fisikoan jaso ohi da: fakturak, banku-laburpenak, 

egiaztagiriak, polizak, kontratuak, zitazioak, jakinarazpenak, nominak... 

  

Osagarri modura, erabiltzailearen ordenagailutik agiriak kargatzeko zerbitzuak eskainiko ditu 

METAPOSTAk, bilketa digitala segurua izan dadin. 

Agiriok sortzeak eta bidaltzeak kostu altuak eskatzen ditu ekonomia zein ingurumenaren 

aldetik, honela bada,  era elektronikoan tramitatu eta igorriz gero abantailak eta aurrezte 

partikular eta kolektiboak eragingo ditu zalantzarik gabe, alternatiba garbia eta ekonomikoa 

eskainita.      

Aldi berean, agiri hauek eskuragarri  izateko aukera izango  du jasotzaileak era seguruan, doan 

eta mugarik gabe edukian, galerak saihestuz eta bilketa eraginkorraren bidez. 

  

Zehatzago esateko, METAPOSTAk ondorengo ezaugarriak ditu:  

  

• Bilketa eta erabilpena borondatezkoa eta selektiboa izango da:  jasotzaile bakoitzak aukeratu 

dezake zein bidaltzaileren dokumentazioa jaso nahi duen. 

  

• Ez da e-posta kontu bat, eta honek arazo asko ekidingo ditu batez ere posta elektroniko 

tradizionalak jasan ohi duen segurtasun falta, hala nola, phishing-a (izaera usurpatzea) edo 

spam-a (eskatu gabeko posta masiboa). 

  

• Edozein lekutatik, edozein unetan eta Interneterako konexioa duen edozein gailutik eskuratu 

daitekeen  web orri baten bidez  erabili daiteke zerbitzu hau.  

  

• Kutxa gotor elektronikora  materialak kargatzeko funtzioen bidez (igo, jaitsi) erabiltzaileek 

igorritako edo utzitako mezuetatik sortu daitezke agiri elektronikoak. 
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• Biltzeko leku eta denbora mugagabea izango du erabiltzaileak.  Bizitza osorako zerbitzua da. 

  

• Erabiltzaileari erabiltzeko erraza eta soila egin dakion diseinatu da.   

  

• Euskadiko herritar eta enpresa guztiei zuzenduta dago, beste eremu batzuetara zabaltzeko 

aukerarekin.   

  

• Azken erabiltzaileak dohainik erabiliko du eta kostu txikia izango du igortzaileentzat.  

  

Zenbait herrialdetan garatzen ari diren “Orrialde pertsonala”  gisako proiektu ugarietan 

ezarritako joeren eragina du METAPOSTAk  Honako hauek nabarmendu daitezke:   

  

• MyPage.no, “nire orria”, Norvegiakoa. 

• e-Boks, “e-kutxa, Danimarkakoa. 

• My.eCitizen, “-nire e-herritarra”, Singapurrekoa. 

• eContact, “e-harremana”, Kanadakoa. 

• Mon.service.public.fr, “nire zerbitzu publikoa”, Frantziakoa. 

• GC Register, “gobernuarekin kontaktatzeko erregistroa” Bretainia Handikoa.  • Netposti, 

“posta sarean”,  Finlandiakoa. 

• Mycertipost, “nire posta ziurtatua”, Belgikakoa. 

• ViaCTT, “posta, telefono eta telegrafoeranzko bidea” Portugal. 

• Australian Government Online Service Point (AGOSP) Australiako Gobernu Federalarena. 

• De-mail, Deutsche-mail, Alemaniako Posta, Alemaniako Gobernu Federalarena. 

  

“Nire etxea Interneten” programan sartu daitezkeen beste zerbitzu batzuen ondoren eman 

daitekeen garapenaren lehen urratsa izan nahi du METAPOSTAk, beste alderdi batzuk 

erantsiko lirateke, hala nola, herritar bakoitzak orrialde pertsonala izatea Interneten.   

 
Danimarkako e-Boks proiektu arrakastatsua da proiektu honen erreferentzia, gure 

gizartean berraplikatu daitezkeen zenbait ezaugarri erabili dira.  Honez gain, bere 

kudeatzaile eta garatzaileekin aritu gara lankidetzan gure proiektua garatzeko eta 

martxan jartzeko laguntza puntuala jaso dugu. 

  

Danimarkako proiektuaren azterketatik ateratako ondorioetariko bat ahaleginak fokalizatu 

beharra da, sistema herritarren artean hedatzeko xedez; eta sender-en artean arrakasta 

izan dezan komunikazioak bidaltzen zaizkion balizko bezeroen artean erabilpen zabala 

behar du izan, eta noski, alderantziz ere, azken erabiltzaileak geroz eta sender gehiago 

eskuragarri izan erabilgarritasun gehiago igarriko da. 

  

Beraz, hedapen lan handia eskatzen du sender-en artean eta hauek erakartzeko ere, EAE-

ko nagusien arteko mailan hasiko da, eta gero gainontzekora hedatuko da.  

 

Proiektua abiarazteko, eta batez ere hedapen, merkaturatze, eta noski, kudeaketa lan 

guzti honetarako, baliabide nahiko dituen erakunde bat eratu beharko da (giza baliabideak 
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zein ekonomikoak) zeregin hau arrakastatsu bilakatu dadin bermeekin burutu ahal 

izateko.    

Dena den, bere balizko bezeroen artean sistema hedatzeko garaian, sender-en lana 

izango da gakoa herritarren artean Metapostak erabilera zabala izan dezan. 

Entitate kudeatzaileari dagokionez, izaera publikoa izatea aurreikusi da, neutraltasuna eta 

segurtasuna bermatzeko herritarren eta sender-en artean. Hala ere, azken hauei begira, 

formulak ezarriko dira Metapostaren kudeaketan, eta batez ere hedapenean, inplikatu 

daitezen.  

 

Epe ertainera begira, sistemaren auto-finantziazioa aurreikusten da, sender-ei  tarifikatu 

beharreko sarreren bidez, bidalitako agirien arabera.   

  

Proiektuko plataformaren garapen teknikoa 10 hilabetetan prest izatea estimatzen da,  

hasierako sender kopuru adierazgarri batekin, kalitate zein kantitateari dagokionez, 

merkaturatu daiteke.  

Laburbildurik, herritarrei eskainitako agiriak biltzeko sistema segurua, mugagabea eta 

iraunkorra da  Metaposta; honez gain, kostuak, denborak eta egun erabilitako paperarekin 

alderatuz ingurumenari egin eragina murriztuko ditu.  

Eta Interneterako konektibitatea eta sinadura digitalaren erabilera sustatuko ditu, 

Informazioaren Gizartean aurrerapena ekarri du honek, herritarrentzat zein Euskadiko 

ehun industrialarentzat.  
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Proiektuaren izena 

Euskadiko Administrazio Publikoaren diru-
laguntzen eta subentzioen digitalizazioa  

Gaia  Eraginkortasuna eta jasangarritasuna    

Saila/Erakunde Autonomoa DIAE/DAC/DIT/EJIE   

Proiektuaren arduraduna Cristina Pérez de San Román c-perez@ej-gv.es   

Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Euskadiko Administrazioaren diru-laguntzen eta subentzioen 

azterketa, tipifikazioa, diseinua eta digitalizazioaren garapena,  

oinarri arautzaileak ezarriz 

  

Proiektuaren gaineko 
informazio gehigarria 

Diru-laguntzak eta subentzioak tramitatzerakoan parte hartzen 

duten zenbait eragileren artean garatu da proiektua (zenbait sail: 

kultura, garraioa, familia, osasuna... eta halaber, OCE, 

Aholkularitza juridikoa): prozedura deialditik hasita ordainketak 

burutzen diren arte garatuko da, barne zein kanpo tramitazioa 

kudeatuz. Euskadiko Administrazio osora zabaldu nahiko luke 

proiektuak , herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen ia %50 

suposatzen duelarik; hau dela eta, Sail bakoitzaren eginkizunari 

ongi egokitu dakizkiokeen osagai teknikoak garatu dira, beti ere 

Tramitazioaren Oinarrizko Ereduaren ildoei jarraituz. 

Eskatzaileak aldi berean burutu ahal izango ditu bere jarduera 

guztiak Administrazioaren web orritik kanpo-tramitazioari esker,  

diru-laguntza eskatzen dion saila edozein izanda ere. 

Barne tramitazioari esker, tramitatzaile-enplegatu publikoak 

mugikortasuna izango du sail ezberdinen eta prozeduren artean 

mugitzeko, hauek eskatzen dioten lan kargaren arabera, Diru-

laguntza/Subentzio prozedura guztiek dituzten Tramitazioaren 

Oinarrizko Ereduaren jarraibideak mantentzen baititu proiektuak. 
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Proiektuaren izena 

Euskadiko Administrazioen Ordainketetarako 
Igarobidea: Ordainketa Mugikortasunean  

Gaia Tecnimap 2010 Sariak  

Saila/Erakunde Autonomoa Justizia eta Herri Administrazio Saila  

Proiektuaren arduraduna Juan Luis Ronco  ronco@ej-gv.es 
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta  Herri Administrazio Sailak 

ordainketa mugikorreko sistema bat garatu du, honi esker 

mugikortasunez egin ahal izango da edozein diru-sarrera 

ordainketa beharrizana sortzen den leku beretik. Eramangarritasun 

altua duten gailuen bidez funtzionatzen du sistema honek, eta 

konektibitate mugatuko baldintzapean ere.  
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Proiektuaren izena 

Saileko espedienteen tramitazio elektronikoaren 
garapena  

Gaia Erabiltzaileei eskainitako zerbitzuak: Administrazioren Baimenak 

Saila/Erakunde Autonomoa Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa   

Proiektuaren arduraduna Isabel Buj – Zerbitzu Zuzendaria 

Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Gobernuaren Administrazioa On line estrategiaren baitan, 

espedienteak onartu daitezen Sailean aurkeztu beharreko agiriak 

era telematikoan egitea bideratuko du sistema honek, herritarren 

arreta bulegoetara joan gabe aurkeztu ahal izango dituzte 

interesatuek.  
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Proiektuaren izena 

Antolakuntza sanitarioaren sistema integratua  
Gaia Osasun zentroen baimenak  

Saila/Erakunde Autonomoa Osasuna eta Kontsumoa 

Proiektuaren arduraduna Txomin Acha Quintana  Txominacha@Ej-Gv.Es 
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Osasun zentroek baimenak emateko prozedura guztiak 

barneratzen ditu, publizitatea eta baimen bereziak barne  

Proiektuaren izena Zeharkako gaiak hartzen ditu barne, hala nola, zentro para-

sanitarioen erregistroa, hondakin kudeaketa, desfibriladoreen 

instalakuntza eta maneiatzeko beharrizko dituen formatzaileak.    
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Proiektuaren izena 

Hileta-tokien Osasunbidea 
Gaia Beste aplikazio eta erakunde batzuekin harremanak eta baimenak 

lortzea  

Saila/Erakunde Autonomoa Osasuna eta Kontsumoa  

Proiektuaren arduraduna Txomin Acha Quintana  txominacha@ej-gv.es 
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Hileta-zerbitzuen aplikazioaren bidezko partaidetza, honela, euren 

zerbitzuak eskaini dizkieten hildakoen gaineko datuekin horniturik 

baimenak lortzen dituzte, tasak ordaindu eta aseguratutakoen 

zerrendak, historia klinikoak, eta diputazioen bidez, diru-

laguntzarik edo subentziorik duten pertsonen gaineko informazioa.  
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Proiektuaren izena 

KZgunea Zentroen Euskadiko Sare Publiko 
Gaia Autonomia Erkidegoen Administrazioaren zerbitzu elektronikoak  

Saila/Erakunde Autonomoa Eusko Jaurlaritzako Informatika eta Telekomunikazio Zuzendaritza/ 

Euskadiko Erkidego Autonomoa  

Proiektuaren arduraduna José María García Orois jm-gorois@ej-gv.es 
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

KZgunea proiektuak bi fase ditu, helburuek bereizten dute 

oinarrian fase bakoitza. Lehenak,  “KZgunea I. Belaunaldia” “arrail 

digitala” deitutakoa haustea du xede nagusitzat eta bigarrenak,  

“KZgunea II. Belaunaldia”, administrazio digitala   

“eAdministrazioa” herritarrari hurbiltzea du xede.  

KZgunea zentroek azpiegitura bakarra osatzen dute,  konektibitate, 

baliabide eta herritarrekiko hurbiltasunaren ikuspuntutik, nazioarte 

mailako beste ereduekin alderatu daiteke, sarbide publikoko, 

laguntzeko, doaneko eta izaera unibertsala duen sare zentroa 

eskaintzen da, Euskadiko Administrazio Elektronikoaren 

zabalkunde eraginkorra eta errentagarria egiten daitekeelarik 

zentro hauetatik.   
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Proiektuaren izena 

IDI (Inter-operabilitate Interface-a)   
Gaia Inter-operabilitate zerbitzuak 

Saila/Erakunde Autonomoa Justizia eta Herri Administrazio Saila  

Proiektuaren arduraduna Arturo López Ruiz alopez-san@ej-gv.es 
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Eusko Jaurlaritzak EJIE bere Sozietate Informatikoaren bidez 

garatutako plataformaren deskribapena. Plataforma honi esker, 

administrazioen arteko inter-operabilitatearen bidez telematikoki 

lortutako datuak eta ziurtagiriak (Aldundien eta Ogasun 

Agentziaren ogasun ziurtagiriak, Gizarte Segurantza, NAN, 

Etxebizitza....)  Eusko Jaurlaritzaren prozedura eta espedienteen 

tramitazioan integratzen dira.  
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Proiektuaren izena 

Inter-operabilitatea Notarioekin  
Gaia Inter-operabilitatea Notarioen eta Eusko Jaurlaritzaren  

Kooperatiben Erregistroan inskripzioa emateko.  

Saila/Erakunde Autonomoa Justizia eta Herri Administrazio Saila  

Proiektuaren arduraduna Felipe Yarritu   

Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Notarioen eta Eusko Jaurlaritzaren plataformak integratzeko 

proiektuaren deskribapena, Eusko Jaurlaritzaren Erregistroan  

kooperatibek inskripzio telematikoa egin dezaten.  
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Proiektuaren izena 

Open Data Euskadi   
Gaia 1. Erabiltzaileentzako zerbitzuak   

Saila/Erakunde Autonomoa Justizia eta Herri Administrazio Saila 

Proiektuaren arduraduna Alberto Ortiz de Zárate;  Herritarren Arretarako Zuzendaria  

a-ortizdezarate@ej-gv.es 
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Bere esku dituen datu publikoak eraginkortasunez zabaltzeko  

konpromisoa hartzen du Eusko Jaurlaritzak, publikotzat jotzen 

direla pribatutasun, segurtasun edo jabegoari dagozkion 

murrizketen pean ez direnak. Era ordenatuan eta lehentasunezko 

irizpideei jarraiki egingo da datu multzoak berrerabili daitezkeen 

formatuetara egokitzea. Datu multzoak jabego lizentzia irekien 

pean eskainiko dira, berriro banatu, erabili eta helburu 

komertzialekin profitatu daitezkeelarik.    
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Proiektuaren izena 

IT Txartela   
Gaia Gaitasun digitalen Ziurtagiria   

Saila/Erakunde Autonomoa Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa eta Spri   

Proiektuaren arduraduna Ana Vitorica  anavitorica@ej-gv.es 
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Pertsona edo erabiltzaile baten gaitasun digitalak egiaztatzen duen 

sistema (IT card) 

Proiektuaren gaineko 
informazio gehigarria 

Nazioarte mailan gauzatutako proiektua (esaterako, Bulgaria, 

Panama) 

Erabilitako teknologia    

Osagai berritzaileak Gaitasun digitalen egiaztapenak  duintasunez egitea enplegu 

publikorako aukeraketa prozesuetan, herritarrari zuzendutako 

eadministrazioa zerbitzuaren hobekuntza enplegatu publikoen 

heziketa ona ziurtatuz  
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Proiektuaren izena 

Espediente Administratiboak tramitatzeko motorra  
Gaia Agiri eta espediente elektronikoak, erregistro elektronikoa   

Saila/Erakunde 
Autonomoa 

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa 

Proiektuaren arduraduna Isabel Buj Gil (Zerbitzu Zuzendaria)   

Proiektuaren gaineko  
deskribapena 
laburbilduta  

Espediente Administratiboak tramitatzeko motor honi esker, era azkar 

eta arinean  inplementatuko dira espedienteak  lan egiteko modu 

normalizatu baten bidez, honako hauek dira modulu edo zerbitzu 

nagusiak:   

  

*Back Office 

• Mahai gain pertsonalizagarria  

• Back-Office-ean integratutako sarreren Kudeaketa Leihatila 

• Espedienteen Kudeaketa 

- Tramite eta eginkizunen eredua. 

- Tramite eta eginkizunen Katalogoa. 

- Espedientearen ikuspena. 

- Eginkizun eta oharren postontzia. 

- Espedienteen bandejak. 

• Agirien kudeatzailea. 

• Hirugarrenen kudeatzailea. 

• Sarrera eta ordainketen kudeatzailea. 

• Irteerak eta jakinarazpenak.  

• Txostenen kudeatzailea. Aginte koadroak. 

• Barne komunikazioak. 

• Taula nagusien eta katalogoen kudeaketa.   

*Sistemaren monitorea 

•  Sistema bera kontrolatzeko eta auditoria egiteko.  

*Front Office 

• Jarduera arloetako web orria.  

• Eragile Lankideen webak.  

• Baimenen Kudeatzailea. 

• Eskakizunen motorra. 
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*Aplikazioak / Sailak 

• Deskripzioa eta sail pilotuak 

• Sailaren funtzionaltasuna aztertzeko gida 

• Ikuskapenen kudeaketa komuna  
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Proiektuaren izena 

BI-a bisita turistikoen azterketara aplikatuta   
Gaia  Lankidetzan egindako lan-inguruneak    

Saila/Erakunde Autonomoa Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa   

Proiektuaren arduraduna Isabel Buj Gil (Zerbitzu Zuzendaria)   

Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Eusko Jaurlaritzaren Turismo Zuzendaritzari eta Euskadiko Turismo 

Bulegoen Sareari zuzenduta garatu da, tresna honi esker 

bulegoetan jasotzen duten bisiten gaineko informazioa eta bisita 

hauek eskatzen duten informazioa bilduko dira. 

  

Bulegoek eskainitako informazioaren estatistika-ustiaketa elementu 

gisa,  Data Mart espezifikoa garatu da BI tresna batekin ustiatuz, 

eta honi esker agregazio maila ezberdinetan informazioa erabiliz 

gain, ikuspuntu ezberdinetatik aztertuko da informazioa.    

BI konponbide hau bisualizatu ahal izatea erabakigarria izanda, 

udal Turismo bulegoek zentralizatutako sistema batean euren 

informazioa sartzeko erabakia hartu dezaten.  
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Proiektuaren izena 

JUSTIZIASIP   
Gaia Justizia profesional guztiei zuzendutako espediente judizial elektronikorako 

sarbide telematikoa  

Saila/Erakunde Autonomoa Justizia eta Herri Administrazioa 

Proiektuaren arduraduna Miren Martinez Unanue  martinez.mg@aju.ej-gv.es 
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Euskadiko Justizia Administrazioak duela zenbait denbora erabiltzen du 

Justizia Espediente Elektronikoa xede duen tramitazio elektronikoa. Hala 

ere, abokatuekin eta prokuradoreekin komunikatzeko papera bakarrik 

erabili izan da orain arte, bulego judizialetan aurkeztu eta jaso beharreko 

paperak.   Duela zenbait denbora hasi zitzaien komunikazio telematikoa 

bidaltzen (egiaztatu ondoren, partaide diren espedienteen gaineko 

kontsultak egin zitzaketen). Beste urrats bat eman da orain, eta euren 

lantokietatik tramitatu dezakete jada, hau da, idazkiak aurkeztu eta 

prozedura judizialak hasi ditzakete bide telematikoz (beharrezko 

dokumentazio guztiarekin), aurreratutako sinadura elektronikoa eta 

denbora-data egiaztatuz.  
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Proiektuaren 
izena HAUTANET   
Gaia Administrazio irekia.     

Saila/Erakunde 
Autonomoa 

IVAP   

Proiektuaren 
arduraduna 

Iosu Uribe.  Iosu-uribe@ivap.es 

Proiektuaren 
gaineko  
deskribapena 
laburbilduta  

ZER DA HAUTANET? 

Interneten bidezko EAEko administrazio publikoentzako sistema honi esker: 

(www.ivap.euskadi.net/hautanet) 
• Epaimahaiko kalifikatzaileetan aritzeko IVAP-HAEEko kideak eskatu ahal izango dira. 

• IVAP-HAEEri lankidetza eskatu ahal izan zaio aukeraketa prozesuen fase ezberdinetan: 

oinarrien berrikusketa, azterketen prestakuntza.  

• Espedienteen tramitazioaren jarraipena egin ahalko da zein fasetan dauden jakiteko une 

oro.   

• Lankidetza espazio bat partekatu ahal izango da aukeraketa prozesuen kudeaketarako 

garrantzitsua daitekeen informazioarekin:   

o Araudia 

o Oinarrien ereduak. 

o … 

NOR SARTU DAITEKE HAUTANETEN? 

• Entitate bakoitzak ordezkari gisa izendatutako pertsona, aurretik alta emateko eskatuta.  

• IVAP-HAEEk epaimahaietako kide izendatutako pertsonak. 

Nola sartu daiteke Hautaneten? 

• Gako edo pasahitza sartuz edo  

• Ziurtagiri digitalaren bidez (Txartela ONA, e-NAN, …) 

   

ZE EGITURA DU HAUTANETEK? 

• Nire datuak: Entitatearen gaineko identifikazio informazioa. Entitateak berak aldatu 

dezake.   

• Nire prozesuak: Izendapenak eta kolaborazioak. 

• Irekitako espediente bakoitzaren jarraipenaren gaineko informazioa.  

• Eskakizun berriak. 

• Telematikoki jakinarazteko sistema. Honi esker, jakinarazpenak jasotzeko era 

aukeratu daiteke. 

• Ordezkaria izendatzea: IVAP-HAEErekin ordezkaria aldatu egin daiteke. 

• Lankidetzarako espazioa: Era guztietako informazio garrantzitsua biltzen du 

aukeraketa prozesuak kudeatzeko : oinarrien ereduak, protokoloak, aholkuak, praktika 

egokiak, araudia etab.  

 

ZERBITZUEN KARTERA 

1.- Deialdiaren oinarrien berrikuspena 

DESKRIBAPENA: Argitaratu aurretik deialdi bateko Oinarrien berrikuspena . 

2.- Test gisako azterketen lanketa.  
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DESKRIBAPENA: Ikasgai-zerrenda baten gaineko erantzun-alternatiboa duten azterketen 

lanketa.   

3.- Garapen frogak egitea. 

DESKRIBAPENA: Erantzun irekiak, praktikoak dituzten azterketen proposamenen  

idazketa.  

4.- Azterketak fotokopiatzea. 

DESKRIBAPENA: Azterketak fotokopiatzea (IVAP-HAEEk azterketa landu duen kasuan 

bakarrik). 

5.- Test gisako azterketen zuzenketa  

DESKRIBAPENA: Erantzun-alternatiboa duten frogen zuzenketa mekanizatua, jaso eta 24 

orduko epealdiaren barruan.  

6.- Froga psikoteknikoak edo gaitasunen gaineko ebaluaketa.   

DESKRIBAPENA: Aukeraketa prozesuaren postura aurkezten direnen egokitasuna 

aztertzeko frogak egitea.   

7.- Elkarrizketak. 

DESKRIBAPENA:: Aukeraketa prozesuaren postura aurkezten direnen egokitasuna 

aztertzeko elkarrizketak egitea  

8.- Lan-poltsetarako pertsonalaren eskakizuna. 

DESKRIBAPENA: EAEren Administrazio Orokorraren Lan-poltsetarako pertsonala eskatzea.  

 



 
 

 30 / 34

 
Proiektuaren izena 

EAEko bio-aniztasunaren gaineko informazio 
sistema  

Gaia Erabiltzaileentzako zerbitzuak, Eraginkortasuna eta 

Jasangarritasuna, Dibulgazioa  

Saila/Erakunde Autonomoa Ingurumen, Lurralde Antolakuntza, Nekazaritza eta Arrantza  

Proiektuaren arduraduna Marta Iturribarria  hari-berdea@ej-gv.es 
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Bio-aniztasunaren gaineko Informazio Sistema Interneten 

kontsultatu daitekeen aplikazio informatiko elebiduna da (euskara, 

gaztelania) eta Euskadiko Erkidego Autonomoaren bio-

aniztasunaren gaineko informazioa (datu alfanumerikoak eta 

geografikoak) zentralizatzen ditu. Lankidetza-inguru batean lan 

egiteko diseinatu da (Extranet baten bidez sartu dezakete 

informazioa lankidetzan arituko diren entitateek) eta informazioa 

trukatzeko gailu bati esker pertsonalizatutako informazioa eskatu 

daiteke edo informazio berria bidali sistemara gehitzeko.  

  

Garatutako proiektua. 

Aurten ospatzen da Bio-aniztasunaren urtea. 
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Proiektuaren izena 

Nekazaritza-ustiategiak ezagutzeko eta 
aholkatzeko kudeaketa aukera berriak  

Gaia Erabiltzaileentzako zerbitzuak, Eraginkortasuna eta 

Jasangarritasuna, Lege Ekimenak eta teknologikoak   

Saila/Erakunde Autonomoa Ingurumen, Lurralde Antolakuntza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 

 

Proiektuaren arduraduna Gregorio Manrique Martin  gmanrique@ikt.es    

Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Nekazal Garapen 

Jasangarriaren gaineko Plangintzak jasotako landa-ingurumenari 

dagozkion neurrietan oinarritutako diru-laguntzak tramitatzeko 

prozedura.  Itsas eta angula arrantzarako lizentziak emateko eta 

berritzeko tramitazio administratiboa.  

 

Proiektuaren gaineko 
informazio gehigarria 

Alderdi alfanumerikoak eta GIS-a integratzen dituzten tresna 

informatikoak; maila ezberdinetako nekazaritzako elikagaien 

operadore ezberdinen artean (nekazaritza-ustiategiak, 

kooperatibak, ekoizleen elkarteak, merkatariak...) eta parte 

hartzen duten administrazio eskudunen artean gauzatutako den 

lankidetza izaera dute. 
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Proiektuaren izena 

Ziurtagiri digital berriak: LE, Zigilu eta Enplegatu 
Publikodun egoitza elektronikoa.   

Gaia Ziurtagiri digitala, 11/2007 Legearen ezarpena eta MAP-ek 

zehaztutako eskakizunak. 

Saila/Erakunde Autonomoa IZENPE   

Proiektuaren arduraduna Raquel Garay  r-garay@izenpe.net   
Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Herritarrek zerbitzu publikoak eskuragarri izan ditzaten 11/2007 

Legearen garapenaren eta ezarpenaren eszenatokian, Euskadiko 

administrazioek zein menpeko organo eta enpresek araua bete 

dezaten beharrezko diren gutxienezko baldintzak eskaintzeaz gain, 

Izenpek beste aurrera pausu bat eman du:  MAP-ek zehaztutako 

profila baino haratago doazen produktuak eskainiko ditu eta hauen 

aukerak eta segurtasuna zabalduko ditu, halaber.  

Egoitza Elektronikoaren Ziurtagiria: Herritarrei eskainitako helbide 

elektroniko honi esker, era seguruan konektatu ahal izango dira 

web orri ofizialetara, edo web orri bat egiaztatu ahal izango dute. 

Dagoeneko zerbitzari seguruaren gaineko bere ziurtagirietan 

eskaintzen duen luzatutako egiaztapena, LE, eransten dio Izenpek; 

honi esker, azken erabiltzaileak tokiaren segurtasunaren gaineko 

ikuspen hobea izango du eta web lekuaren anti-phishing babes-

geruza hedatu egingo da.   

Zigilua: Izenpek orain arte eskainitako ziurtagirien zuhaitza 

osatzen du, jarduera administratibo automatizaturako sinadura 

elektronikorako ziurtagiriak izateko aukera eskainiz. 

Enplegatu Publikoaren Ziurtagiria: Duela zenbait urte jaulkitzen du 

Izenpek, gehienezko banaketa lortu du jada Euskadiko 

administrazio ezberdinetan, udal zein aldundi mailan, eta hedatze 

fasean dago une honetan Euskadiko Administrazio Orokorreko 

enplegatuen artean; honela bada, ONA edo HERRITAR  – 

onartutako entitate eta korporazioen ziurtagiriak- bidez tramitatu 

dezaketen herritar eta enpresen eta lanerako tresna teknologiko 

osatua izango duen funtzionarioaren arteko harreman telematikoen 

zirkulua osatu egingo da.  
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Proiektuaren izena 

ETIKOMIN: bio-etikaren gainean online praktika 
profesionalerako komunitatea  

Gaia 3. Eraginkortasuna eta jasangarritasuna| lankidetza lan-inguruneak  

Saila/Erakunde Autonomoa Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzua | Barne Eskualdea   

Proiektuaren arduraduna Agurtzane Ortego Fernández de Retana   

Proiektuaren gaineko  
deskribapena laburbilduta  

Praktika profesionala on line egiten duen komunitatea da 

ETIKOMIN eta Barne Eskualdearen (Bizkaia) Osakidetzako (euskal 

osasun zerbitzua) partaideak lankidetzan aritu daitezen, plataforma 

bat izango dute eusgarri. Honez gain, bio-etikan interesatutako edo 

inplikatutako eta gure erkidegokoak ez diren beste profesional 

batzuk ere parte hartu dezakete. Helburuak:  

• Barne Eskualdeko Etika-Laguntza Batzordeari lan eta 

komunikazio plataforma bat eskaintzea. 

• Bere partaideen arteko lankidetza errutina asinkronak 

eraikitzea.  

• ELB-aren lanaren emaitzen berri ematea interesatutako 

profesionalei.  

• ELB eta Galdakaoko Ospitalearen arteko lankidetza 

harremanak finkatzea.  

• Beste ELB batzuen eta interesatutako pertsonen arteko 

lankidetza harremanei ekitea.  

• ELB-aren aholkularitza praktikaren baitan eta barne 

kudeaketan berrikuntza sustatzea.  

• Partaideen arteko harreman elebiduna 

(euskara/gaztelania) bermatzea.  
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Proiektuaren izena 

Ingurumen Tele-tramitazio Elektronikoa (IKS-eeM)   
 
Gaia 

Inter-operabilitatea 
 
Saila/Erakunde Autonomoa 

Ingurumen, Lurralde Antolakuntza, Nekazaritza eta Arrantza  
 
Proiektuaren Arduraduna 

Mikel Ballesteros   
 
Proiektuaren deskribapena laburbilduta 

Hondakinen kudeaketan informazioaren transakzioa kudeatuko da sistema honi esker.  
 
Proiektuaren gaineko informazio gehigarria 

   
 
 
 
 
 


