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ZURE INPLIKAZIORIK GABE,
EZ DA POSIBLE IZANGO

Zer da GFAren egoitza elektronikoa?
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2010eko iraila



MODERNIZAZIOKO GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDIAREN EGOITZA

Z d i k di b i i k?

ZUZENDARITZAALDUNDIAREN EGOITZA 
ELEKTRONIKOA

• Zer da eta zeintzuk dira bere ezaugarri nagusiak?

• Edukia. Zeintzuk dira eskaintzen dituen tramitazio 
l kt ik k bit b i k?elektronikoko zerbitzu berriak?

– Tramiteak eta zerbitzuak
– Gipuzkoataria
– Erregistro elektronikoa
– Jakinarazpen elektronikoa
– Sinadura elektronikoa– Sinadura elektronikoa
– Iragarki taula

• Informazio interesgarria• Informazio interesgarria
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Egoitza elektronikoa Herritarren arretarako 
www.GFAegoitza.net bulego birtuala

Zerbitzu 
elektronikoetarakoelektronikoetarako 

sarbidea

Informazio ofiziala, 
eguneratua, egiazkoag , g

Konprometitu egitenp g
gaitu!

Zer da eta zeintzuk dira bere ezaugarriak?



Zer alde dago

Zerbitzu 
elektronikoetarako 

Foru dekretu bidez sortu da

Egoitza titularitatea eta harekikoZer alde dago 
egoitza 

elektronikoaren eta 
oraingo webguneen 

sarbidea da eta beste 
ezaugarri batzuk ditu

Egoitza titularitatea eta harekiko 
komunikazio segurua ziurtatuta 
daude (https:)

D t t d i d
g g
artean? Departamentuen ardura izango da

bere eskumeneko informazioa, 
tramiteak eta zerbitzuak 
egiazkoak izatea eta osatuta etaegiazkoak izatea eta osatuta eta 
eguneratuta egotea.

Ez da erakusleiho 
elektroniko bat, 

ofizialak diren 
informazioak 

bakarrik agertzen 
dira.

Zer da eta zeintzuk dira bere ezaugarriak?



24 ordu/7egunHerritarren arretarako 
bulego birtualabulego birtuala

Joan-etorririk egin 
gabe, ilaran egon 
gabe zain egon

Urte osoan zabalik
Salbuespena:

gabe, zain egon 
gabe • astelehenetan 3:00etatik    

6:00etara • aurreikusitako arrazoi 
teknikoengatikg
(Berriak ataleko oharrak sartzeko)

Epeen zenbaketa:
Lurraldean laneguntzatLurraldean laneguntzat 

jotakoak

Zer da eta zeintzuk dira bere ezaugarriak?



EGOITZA ELEKTRONIKOAREN 
EDUKIA

MODERNIZAZIOKO 
ZUZENDARITZAEDUKIA ZUZENDARITZA

Zeintzuk dira

Tramiteak eta zerbitzuak

GipuzkoatariaZeintzuk dira 
eskaintzen 

dituen 

Gipuzkoataria

Erregistro elektronikoa

Jakinarazpen Elektronikoa
zerbitzu eta 
baliabide 

Jakinarazpen Elektronikoa

Sinadura elektronikoa

I ki lberriak? Iragarki taula
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Tramiteak eta zerbitzuak

Diputazioaren tramite eta zerbitzuen 
berri ematen dizu datu praktikoen 
bidez, tramitazio elektronikoa 
hasteko eskuragarri dituzun 
i i ki li t k dinprimaki normalizatuak edo 
sarbideak erakutsiz.

- Pixkanaka ezartzen joango da-

Egoitzaren edukia



Gipuzkoataria

Identitatea frogatzeko eta aitortutako
sinadura elektronikoaren edosinadura elektronikoaren edo
pasahitzaren bidez pertsona
interesatua egiaztatzea eskatzen duteng
Foru Aldundiko tramite eta zerbitzu
elektronikoetara sartzeko aukera

k i dieskaintzen dizu.

Egoitzaren edukia



Erregistro elektronikoa

Diputazioaren eskumenekoak direnDiputazioaren eskumenekoak diren 
gaiei buruzko eskaerak, idatziak 

edo komunikazioak inprimaki p
orokorren bidez aurkezteko aukera 

eskaintzen dizu, tramitazio 
l kt ik it k i i kielektronikoa egiteko inprimaki 
edo aplikazio berezirik ez 

dagoeneandagoenean.

Egoitzaren edukia



Sinadura elektronikoaSinadura elektronikoa

Diputazioaren aplikazioak 
erabiltzen direnean bide 

elektronikoetatik sinatutako 
agirien benetakotasuna eta 

t i t t kosotasuna egiaztatzeko 
erabiltzen da

Egoitzaren edukia



Jakinarazpen elektronikoa

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
jakinarazpenjakinarazpen 

elektronikoetarako sarbidea 
izango duzu, baldin eta 

j ki t k bidjakinarazpenetarako bide 
hori erabiltzea berariaz 

onartu baduzu -jakinarazpen 
modalitate hori duten 
prozeduretan-, edo 

modalitate hori nahitaezko 
gisa ezarri bada.

- Pixkanaka ezartzen joango da-

Egoitzaren edukia



Iragarki taula

Iragarki taula 
fisikoetanfisikoetan 
argitaratu 

beharreko agiriak
ordeztuko edoordeztuko edo 

osatuko dira bide 
elektronikoak 

erabilizerabiliz.

Egoitzaren edukia



EGOITZA ELEKTRONIKOAREN MODERNIZAZIOKO 
ZUZENDARITZA

EDUKIA

Kontsultak, kexak eta iradokizunak

ZUZENDARITZA

Kontsultak, kexak eta iradokizunak

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

Zeintzuk dira 
erabilgarri 

Kontratatzailearen profila

Hornit aileei end tako
g

dauden 
zerbitzuak?

Hornitzaileei zuzendutako 
zerbitzuak

Enplegu Publikorako Eskaintza

Xedapenen jendaurreko informazioa

Arreta bulegoen zerrenda
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Eskuragarri dauden beste zerbitzu batzuk:

Berriak jasotzeko 
harpidetza

Informazio 
buletineko 
harpidetza

Tramitazio elektronikoa

Iragarki taulan 
argitaratutakoaren eta 
jendaurrean jartzeko 

On-lineko laguntza

Tramitazio elektronikoa 
egiten den bitartean sor 

daitezkeen zalantza 
informatikoak argitzen 

l d k di

j j
tramitean dauden izaera 

orokorreko xedapen 
proiektuen informazioa 

emango da lagunduko dizuemango da.

Informazio interesgarria



INFORMAZIO INTERESGARRIA MODERNIZAZIOKO 
ZUZENDARITZA

Zein foru dekreturen bidez 
sortu da egoitza elektronikoa?g

2010eko irailaren 28ko 23/2010 Foru 
Dekretua foru administrazioan bitartekoDekretua, foru administrazioan bitarteko 
elektronikoen erabilera arautzen duena

2010eko urriaren 7ko GAO, 193. zk.2010eko urriaren 7ko GAO, 193. zk.

Hirugarren tituluan administrazio elektronikoaren gaian eskumenak 
eta egitekoak banatzen dira.
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https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2010/10/07/e1011286.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2010/10/07/e1011286.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2010/10/07/e1011286.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2010/10/07/e1011286.htm


INFORMAZIO INTERESGARRIA MODERNIZAZIOKO 

ZUZENDARITZA

Nola sar daiteke 
egoitza 
l k ik ?

https:// www.GFAegoitza.net

Beste webgune honetatik ere sar daiteke,
elektronikoan?

g ,
http: www.gipuzkoa.net

Noiz jarriko da
2010eko urriaren 29an.

Noiz jarriko da 
martxan?

Indarrean sartu aurretik pixka bat ezagutu nahi baduzu, 
probetan edo garatzen ari den egoitzan sar zaitezke, 

baina probakoa denez funtzionalitateak ez daudebaina probakoa denez, funtzionalitateak ez daude 
erabilgarri.
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http://jano.sare.gipuzkoa.net/sede/eu/html/index.shtml

