ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
Zioen Azalpena
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak bere 45. artikuluan berariaz
adierazitakoaren arabera, administrazio guztiek sustatu beharko lituzkete
jarduerak garatu eta eskumenetaz baliatu ahal izateko beharrezkoak diren teknika
eta baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera eta abian jartzea;
betiere, Konstituzioak eta legeek baliabide horiek erabiltzeko jartzen dituzten
mugak kontuan izanik. Betebehar orokor honek Toki Administrazioa osatzen duten
Erakundeak ere barne hartzen ditu.
Beranduago, Tokiko Gobernua Berritzeko Neurriei buruzko abenduaren 16ko
57/2003 Legeak Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen aldaketa nabarmena eragin zuen 70 bis artikuluko 3. atalean
hurrengoa gehituz: tokiko erakundeek, eta bereziki udalerriek, informazioaren eta
komunikazioen teknologien erabilera interaktiboa sustatu behar dutela herritarrekin
parte hartzea eta komunikazioa errazteko, dokumentuak aurkezteko eta izapide
administratiboak, inkestak edota herritarrei kontsultak egiteko. Horrez gain,
diputazio probintzialek, kabildoek eta irletako kontseiluek laguntza emango diete
ekonomia edo kudeaketa arloetan gaitasun nahikoa ez izateagatik atal honetan
ezarritako betebeharrak bete ezin dituzten udalerriei.
Azkenik, herritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoari buruzko
ekainaren 22ko 11/2007 Legeak ezarritakoaren arabera, beste zenbait gairen
artean, egin beharreko lehenengoetariko betebeharra harremanak eratzeko
«egoitza» administratibo elektronikoa argi eta garbi zehaztea da, identifikazioaren,
egiaztapenaren, gutxieneko edukiaren, babes juridikoaren, irisgarritasunaren,
erabilgarritasunaren, neutraltasunaren eta elkarrekiko eraginkortasunaren
arloetako erregimena bultzatuz.
Aipatutako Legearen 10.3 artikuluak adierazten duen bezala, administrazio
bakoitzak beraien egoitza elektronikoaren sorkuntzarako baliabideak zehaztuko
ditu, publizitate ofizialaren, erantzukizunaren, kalitatearen, segurtasunaren,
erabilgarritasunaren,
irisgarritasunaren,
neutralitatearen
eta
elkarrekiko
eraginkortasunaren printzipioak kontuan izanez.
Aipatutako guztia kontuan hartuta, eta esandako legeek herritarren eta
administrazioaren arteko harremana eratzeko eta bermatzeko sustapenaren
aldeko joera ezarri dutenez gero, eta errealitate berri honetara egokitzeko eta
moldatzeko Bizkaiko lurralde historikoko Foru Aldundiak udaletxeei eskaintzen
dieten laguntza kontuan izanez, baldintza eta betebeharra dugu herritarrekin
harremanak izateko udal markoa zehaztea; beraz,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak emandako
eskuduntzak erabiliz.

Artikuluak
Lehenengoa.- Mundakako Udalak, agindu honetan berari dagokion zatia
betetzeko, bere egoitza elektronikoa www.mundaka.org/eMundaka dela
zehazten du, eta horren bidez herritarrek informazio elektroniko orokorra
eskuragarri izango dutela, baita norberaren informaziorako zerbitzuak, biztanleen
arreta zerbitzua, zerga-bulego birtuala, hirigintza kudeaketa eta beste udal
webguneetarako loturak.
Bigarrena.- Aldi berean, Mundakako Udaletxeko Erregistro Elektronikoa
sortuko da 11/2007 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren arabera. Helburu
horretarako, idazkaritza bere kudeaketaren arduraduna izango dela zehazten da.
Erregistro telematiko hori ondorio guztietarako integratuko da korporazioaren
Erregistro orokorrean eta herritarrentzat borondatezkoa izango da, erregistro
honen bidez egindako eskaeren, idazkien edo jakinarazpenen aurkezpenak
arautzen dituen etorkizuneko prozedura telematikoen sorrerarako arauek edo
indarrean dagoen legeriak ezarritako derrigorrezko erabilera kasuetan izan ezik.
Erregistro telematikora sartzeko aukera eguneko 24 orduetan zehar izango dute,
urteko edozein egunetan. Sarrera eta/edo irteera data eta ordua jasotzen dituen
zerbitzu elektroniko baten bidez gordeko dira. Epeak bete diren ala ez
erabakitzeko, laneguna ez denean jasotako dokumentuak hurrengo lanegunean
jaso balira bezala erabiliko dira. Erregistro telematikoak data eta ordu ofiziala
jarraituko ditu.
Erregistro telematikoaren bidez aurkeztutako eskaera, idazki edo jakinarazpenek
indarrean dagoen legeriak onartzen dituen beste baliabideen bidez aurkeztutako
dokumentuek dituzten ondorio berak izango dituzte.
Erregistro telematikoak ez ditu egoitza elektronikoan zehaztutako ereduak
jarraitzen ez dituzten eskaerak, idazkiak edo jakinarazpenak onartuko. Era berean,
Dekretu honetan aurreikusitakoaren arabera Udaletxeak ezartzen dituen
identifikaziorako eta biztanleen akreditaziorako mekanismoak betetzen ez badira,
Erregistro telematikoak ez ditu eskaerak, idazkiak edo jakinarazpenak onartuko.
Erregistro telematikoak dokumentu bat igorriko du automatikoki, eta bertan
aurkeztutako idazkiaren, eskaeraren edo jakinarazpenaren baimendutako kopia
bat agertuko da, baita aurkeztutako beste dokumentuen kopiak ere, eta horrekin
batera aurkezpenaren data eta ordua eta erregistroko sarrera zenbakia adieraziko
dira.
Arrazoi teknikoen ondorioz erregistroa ezin izango dela erabili aurreikusten bada,
erabiltzaileei ahalik eta arinen jakinaraziko zaie egoerak horrela jarraitzen duen
bitartean.

Biztanleek Interneteko egoitza elektronikoaren bidez Administrazioarekin
harremanetan jartzeko aukera izango dute eta era horretan egiteko prest dauden
izapideak bideratu ahal izango dituzte. Bitarteko elektronikoz egin ahal izango
diren izapideak egoitzan bertan zehaztuko dira, baita Ordenantza hau garatuko
duten bitarteko juridikoetan ere.
Hirugarrena.- Lege edo arauen xedapenaren arabera udal ediktuen taulan
argitaratu behar diren egintza edo jakinarazpenak, nahi izanez gero ediktu taula
elektronikoan ere edo taula elektronikoan soilik argitaratu ahal izango dira.
Herritarrek ez dute beraien nortasuna egiaztatzeko mekanismorik behar izango
ediktu taula elektronikora sartzeko.
Ediktu taula elektronikoa Udalaren egoitza elektronikoan argitaratuko da. Ediktu
taula elektronikoak edukien egiazkotasuna, integritatea eta erabilgarritasuna
bermatzen dituzten sistema eta mekanismoak izango ditu legeriak aurreikusten
dituen baldintzen arabera.
Dagozkien epeak neurtzeko, ediktuen argitalpen dataren
adierazpena bermatzen dituen mekanismo bat ezarriko da.

eta
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Udal egoitzaren bidez ediktu taula elektronikoa ikusteko aukera izango dute
eguneko 24 orduetan zehar, urteko egun guztietan. Arrazoi teknikoen ondorioz
ediktu taula elektronikoa ezin izango dela erabili aurreikusten bada, ahalik eta
arinen jakinaraziko zaie erabiltzaileei, eta taula kontsultatzeko dituzten beste
baliabideak adieraziko zaizkie.
Laugarrena.- Alkatetzaren Dekretu bidez, aurreko artikuluak betetzen dituen
zehaztapen multzo bat onartuko da, zerbitzuaren etorkizuneko baldintzei kalterik
egin gabe, Ordenantza honen hainbat alderdi homogeneizatu eta finkatzeko.
Honen berri emango zaie Udal Arloen eta Udalaren Erakunde Autonomoen
arduradunei eta Mundakako Udalaren webgunean argitaratu egingo da. Toki
Erregimenaren Oinarriak arautzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70. artikuluan
xedatutakoaren arabera, ordenantza hau testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta aipatu lege-testuaren 65.2. artikuluan ezarritako hamabost egun
baliodunen epea igaro ondoren sartuko da indarrean.
2013ko abenduaren 31ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua (249 zk.).

