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@e Administrazio 
elektronikoa

Espainian, administrazio 
elektronikoa sustatzeko 
talka-planak, hiritarren edo 
enpresen eta herri administrazioen 
arteko harremanak hobetzeko 
hainbat neurri dauka, eta horien 
artean, Zerbitzu Elektroniko 
Eragileen Kartaren argitalpenari 
dagokiona aurki dezakegu. 

Agiri horien bidez, hiritarrei, euren 
eskura dauden zerbitzu 
elektronikoen berri eman nahi 
zaie, bertan, departamentuek eta 
erakunde publikoek zerbitzu 
horiek eskaintzerakoan hartutako 
kalitate-konpromisoak adierazten 
direla. 

http://www.mpr.es http://www.la-moncloa.es

MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA



MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

Erabiltzeko zehaztasunak (bi atarietan)

Eskainitako kalitate-konpromisoak (bi atarietan agertzen dira)

Services rendered by http://www. mpr.es

Erakundearen atari honek Ministerioari buruzko informazioa eskaintzen du: 
bere eginkizunak, organigrama, goi karguak, biografiak, etab.

Horretaz gain, bestelako informazioa ere auki daiteke bertan, besteak 
beste: Administrazio Orokorraren eta Estatuaren Argitalpen Ofizialen 
Katalogo Orokorreko Kontsulta, Ministerioaren Argitalpeneko Kontsulta, eta 
baita bertako Erakunde Autonomoen Argitalpenena ere. 

Argitalpen berrien informazioa eta Argitaratzaileen Gida. 

Ondasun-horniketen lehiaketei eta Ministerioko zerbitzuei buruzko 
informazioa. 

Terrorismoren Biktimei ohoreak eta laguntzak emateko eskaeren 
modalitateei eta prozedurei buruzko informazioa. 

Ministerioaren nazioarteko jarduerari eta parte hartzen duen Erakunde 
Iberoamerikarrei buruzko informazioa. 

Jarduera Parlamentariari eta Legegintzari buruzko informazioa. 

Prentsa-oharren eta ikus-entzunezko baliabideen egunerokotasuna.

Ministroen Batzordeari, Informazio Etxezaintzei, Komunikazioaren Agendari 
eta Prentsako Zerbitzuei buruzko informazioa. 

Erakunde Autonomoen eta lotutako Erakundeen atzipena.

http://www.la-moncloa.es web orriko zerbitzuak:

Erakundearen ataria gazteleraz, ingelesez eta frantsesez, Gobernuko jarduerei eta 
Moncloa-ren Guneari buruzko informazioarekin. 

Gobernuko Presidenteari buruzko informazioa: biografia, esku-hartzeak, fototeka, 
nazioarteko bidaiak, etab. 

Gobernuari buruzko informazioa: bertako osagaiak, gai nagusiak, ministerioak, 
betebeharrak, organigrama, biografiak, etab.

Ministroen Batzordeei buruzko informazioa. 

Gobernuko Bozeramaileari buruzko informazioa: esku-hartzeak, betebeharrak, 
Informazio-Etxezaintzak, etab. 

Estatuko eta Autonomien Erakunde Nagusien lotura. 

Gaurko Estatuaren eta Espainiako ikurrei buruzko informazioa. 

Prentsa-oharren egunerokotasuna, fototeka, prentsa nazionalaren eta 
nazioartekoaren laburpena. 

Komunikazioaren Agendari, Prentsa Zerbitzuei, Atzerriko Korrespontsalei eta 
Komunikabide Sozialei buruzko informazioa. 

Egunero, 24 orduetan eskuragarri (bi web orriak). 

Jarduera parlamentariaren eta legegintzaren informazioa egunero 
eguneratzen da (MPR

Argitalpenen Katalogo Ofiziala (MPR).

Berrikuntzen Aldizkaria (MPR) 

Hornikuntzen Lehiaketa (MPR).

Prentsa-oharrak eta ikus-entzunezko baliabideak (La-Moncloa

Ministroen Batzordea astero eguneratzen da (La-Moncloa). 

Internet Explorer Nabigatzailea, 5.0 bertsioa

“Acrobat Reader” Softwarea PDF artxiboak ikusteko.


