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1 IDENTIFIKAZIOA ETA DESKRIBAPENA 

Iruñeko Udaleko Egoitza Elektronikoa Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorrari atxikita dagoen zerbitzu bat 
da. 
Iruñeko Udaleko egoitza elektronikoa alegiazko bulego bat da, eta Iruñeko Udalaren webgunean dagoen berariazko 
esteka baten bidez sartzen da. Hartara, horren bidez eta telekomunikazio-sare bat erabilita, herritarrek informazioa 
kontsultatu, bertan eskaintzen diren zerbitzuak erabili eta Iruñeko Udalarekin baliozko harreman juridikoei bide eman 
ahalko diete. 
Egoitza elektronikoak honako hauek ditu: 

• Hala egoitzaren identifikazioa nola kudeaketa-organo arduradunena eta egoitzan erabilgarri jarritako 
zerbitzuena. 

• Egoitza ongi erabiltzeko behar den informazioa, mapa, nabigazio-egitura eta atal erabilgarriak. 

• Egoitzak ematen dituen ziurtagiriak egiaztatzeko sistema, zuzenean eskuratu daitezkeenak. 

• Egoitzan sinadura elektronikoa egiteko onartzen diren sistemen zerrenda. 

• Erabiltzaileendako aholkularitza elektronikoko zerbitzua, egoitza zuzen erabiltzeko. 

• Izaera pertsonaleko datuak babestearekin lotutako informazioa. 
 

2 EGINKIZUNA ETA PRINTZIPIOAK 

Egoitzak Elektronikoak EGINKIZUN hau du zerbitzuak ematean: 

• Eskubideen erabilera eta betebeharren betekizuna erraztea, bitarteko elektronikoak erabiliz. 
• Herritarrek, bitarteko elektronikoak erabiliz, informazioa errazago eskuratzea eta administrazio-prozeduran 

errazago sartzea, aipatu sarbidea mugatzen duten hesien ezabaketan arreta berezia jarrita. 
• Herritarrengan behar hainbateko konfiantza sortzea bitarteko elektronikoen erabileran eta behar diren 

neurriak ezartzea intimitatea  eta izaera pertsonaleko datuak babesteko; hartara, datuen, komunikazioen eta 
zerbitzu elektronikoen segurtasuna bermatzen duten sistemak erabiltzen dira. 

• Herritarrenganako hurbiltasuna eta administrazio-gardentasuna sustatzea. 
• Iruñeko Udalaren udal-administrazioak barne-funtzionamendu hobea izan dezan sustatzea, eraginkortasuna 

eta eragingarritasuna areagotuz eta udal-administrazioaren prozedurak sinplifikatuz, informazioaren 
teknologiak erabiltzearen bitartez. 

• Administrazioaren jarduketari gardentasun handiagoa ematea, eta informazioaren gizartea garatzen 
laguntzea Administrazio Publikoen eta, oro har, gizartearen artean. 

Hona eginkizuna arautzen duten PRINTZIPIOAK: 

• Herritarrendako zerbitzua 
• Administrazioa sinplifikatzea 
• Bitarteko elektronikoak bultzatzea 
• Neutraltasun eta egokitzapen teknologikoa 
• Konfidentzialtasuna, segurtasuna eta datuak babesteko eskubidea errespetatzea 
• Beste entitate publiko edo pribatuekiko lankidetza-printzipioa 
• Gardentasuna eta publizitatea 
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• Erabilgarritasuna eta irisgarritasun unibertsala informaziora eta zerbitzuetara. 
• Informazioen gaineko erantzukizuna, egiazkotasuna, benetakotasuna eta eguneratzea 
• Berdintasuna, eta bitarteko elektronikoak erabiltzen ez dituzten erabiltzaileak bereizkeriaz ez tratatzea. 
• Sarbidea eta eskuragarritasuna behar-beharrezkoa den horretara mugatuak daude. 
• Proportzionaltasuna segurtasun- eta berme-neurrien eskakizunean 
• Legezkotasuna eta berme juridikoa 

3 ZERBITZUAK, KONPROMISOAK ETA BETETZE-MAILAREN ADIERAZLEAK 

Iruñeko Udaleko Egoitza Elektronikoan, batetik, sarbide libreko zerbitzuak daude, eta, bestetik, aldez aurreko 
akreditazioaren bidezko Sarbide Zerbitzuak, hala nola Erregistro Elektronikoa eta Nire Herritar Karpeta. 

1. SARRERA LIBREKO ZERBITZUAK 

• Argibide orokorrak Udalari, egitura organikoari, udal-araudiari eta bestelako argibide interesgarriei buruz. 

• Udal-zerbitzuen eta administrazio-prozeduren inbentarioa, egoitza elektronikoan haietako zein dauden 
erabilgarri  adierazita. 

• Herritarrek erabil ditzaketen bitarteko elektronikoen zerrenda. 

• Postontzi bat, iradokizunak eta kexak aurkezteko. 

• Iragarki-taula edo ediktu-taula elektronikoa. 

• On-line ordainketak. 

• Egoitzako zerbitzarien eta jaulkitako agirien egiazkotasuna eta osotasuna egiaztatzea. 
2. ALDEZ AURREKO AKREDITAZIOA BEHAR DUTEN ZERBITZUAK  

• Erregistro elektronikoa. 

• Nire herritar karpeta: Iruñeko Udalarekiko komunikazio pertsonalerako zerbitzua; haren bidez, hala pertsona 
fisikoek eta juridikoek nola nortasun juridikorik gabeko entitateek sistema eta prozesu telematikoak erabiltzen 
ahal dituzte, besteak beste, honako zerbitzu hauek eskuratzeko: 

- Iruñeko Udalaren datu-baseetan jasota dagoen norberaren informazioa eskuratzea. 
- Nork bere kabuz eskura izatea Iruñeko Udalaren informazio orokorra, betiere horretara lehenago 

harpidetuz gero. 
- Eragiketak egitea, jakinarazpenak jasotzea eta Egoitzan txertatzen diren prozeduren administrazio-

izapideak egitea, eta haien izapidetze-egoera kontsultatzea. 
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SARBIDE LIBREKO ZERBITZUAK 

 Konpromisoak Betetze-mailaren adierazleak 

 Webgunearen eta egoitza elektronikoaren zerbitzuak 
eguneko 24 orduetan erabilgarri mantentzea urteko egun 
guztietan. 

Web zerbitzuen erabilgarritasunaren ehunekoa 

 Udal-eskumeneko arrazoi teknikoak direla medio 
aurreikusten bada web, egoitza elektronikoa edo bere 
zerbitzuetakoren bat ezin izanen dela erabili, 24 ordu 
lehenago emanen zaie horren berri erabiltzaileei, eta 
adieraziko zaie horien ordez zer bide erabil dezaketen 
kontsultak egiteko. 

Zenbat geldiune programatu diren urtean 

 Webean eta egoitza elektronikoan dagoen informazioa 
indarrean egon dadin zaintzea. 

Eguneratutako fitxen ehunekoa 

Fitxa okerren ehunekoa, fitxa guztien artean 

 Zerbitzuetan nabigatzaile garrantzitsuenetatik, kode irekiko 
sistema eragileetatik eta erabilera orokorreko beste estandar 
batzuetatik sar daitekeela bermatzea 

Zenbat nabigatzaile dauden eutsita  

 Sarrera publikoko informatika-terminalak herritarren eskura 
era librean eta dohainik jartzea egoitza elektronikoan 
sartzeko, gutxienez ere Erregistro Orokorraren, 
Administrazio Argibidearen eta Herritarrendako Laguntza 
Bulegoetan, hirurak ere Iruñeko helbide honetan kokatuak: 
Kale Nagusia 2, behea (Kondestablearen Jauregia). 

Zenbat ordenagailu dauden erabilgarri aurrez 
aurreko laguntza-bulegoetan. 

 Herritarrei laguntza eta aholkuak ematea egoitza 
elektronikoaren erabilerari buruz. 

Zenbat arreta egin diren Egoitza Elektronikoari 
buruz 

 Egoitza elektronikoari gutxienez ere 6 izapide, zerbitzu eta 
prozedura berri atxikitzea, urte bakoitzean. 

Zenbat izapide berri atxiki zaizkion egoitzari 

ALDEZ AURREKO AKREDITAZIOA BEHAR DUTEN ZERBITZUAK 
 Konpromisoak Betetze-mailaren adierazleak 

 Herritarrak eskatzen duenean jakinarazpenak bide elektronikoz 
jasotzea, Udalak konpromisoa hartu du Nire Herritar karpetako 
Jakinarazpenak esparruaren bidez bidaltzeko (ohar bat 
bidaltzen ahalko da herritarrak harremanetarako emana duen 
helbide elektronikora edo telefonora -SMS-, jakinarazpena 
eskuragai dagoela esateko).  

Zenbat ohar bidali diren 

Zenbat jakinarazpen jarri diren eskura Nire 
Herritar Karpetan 

Zenbat jakinarazpen elektroniko egin diren 
egiazki 

 Datuak segurtasunez bidaltzeko protokoloak eskaintzea, 
beharrezkoa den bakoitzean (herritar karpeta), aldeek (Udalak 
eta partikularrak) elkarri igortzen dioten informazioaren 
pribatutasuna eta osotasuna bermatze aldera. 

Zenbat sarrera izan diren herritar karpetan, 
datuak segurtasunez transferitzeko 
protokoloa erabiliz, eta bi aldeen artean 
ziurtagiri digitalak trukatuz.  
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4 ERABILERARAKO ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK 

• Interneten sartzeko gutxienezko baldintzak betetzen dituen ordenagailua edo gailu elektronikoa, edozein sistema 
eragiletakoa (Windows, MacOS, Linux), nabigazio-programa batekin (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple 
Safari, Google Chrome, Opera) eta Internet konexioarekin, ahal bada banda zabalekoa (ADSL motakoa). 

• Pertsonaren nortasuna bermatze aldera gailu jakin batzuk beharrezkoak diren zerbitzu eta izapideetarako, 
ordenagailuan edo gailuan ziurtagiri digital bat instalatua eduki behar da. 

• Udaleko Egoitza Elektronikoaren edukiak egoki ikusteko gomendatutako gutxieneko bereizmena 1024 x 768 da. 
• Egoitzako agiri jakin batzuk ikusteko behar den programa Adobe Reader da (9. bertsioa edo hortik gorakoa). 

5 ZERBITZU-GUTUNAREN KUDEAKETA 

Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorraren ardura da behar diren neurriak hartzea konpromisoak gauzatzeko, 
eta, era berean, adierazleak urtean nola bilakatzen diren jarraitzeko eta kontrolatzeko. Alorrak aukeratzen duen 
jarraipen-sistema edozein den ere, gutxienez honako jarduketa hauek eginen dira: 

 Adierazleen bilakaerari jarraitzeko bilerak, sei hilez behin. 

 Urteko Auditoretzak,konpromisoen betetze-maila bere osoan edo zati batean egiaztatzeko, adierazleen jarraipena 
ikusteko eta arduradunek urte osoan zehaztutako ekintzen kudeaketa egiaztatzeko. 

Hori guztia gauzatuko da Zerbitzu-Gutunen kudeaketarako eta jarraipenerako Gidan ezarritakoaren arabera. 

6 ARAU ETA LEGEEN ZERRENDA 

• Iruñeko Udaleko administrazio elektronikoa arautzen duen ordenantza, 2010eko irailaren 17koa, (3/CP) (153. 
NAO, 2010eko abenduaren 17koa). 

• 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa. 

• 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, (Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen Legea). 

• Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea 

• Iruñeko Udalaren Iradokizun eta Erreklamazioen Batzorde Bereziaren erregelamendua  (128. NAO, 
2008/10/20koa).  

• Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eta haren 
garapen-araudia. 

• 59/2003 Legea, abenduaren 19koa, Sinadura Elektronikoari buruzkoa. 
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7 ZERBITZUEN ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

Zerbitzuen erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak dira hala Iruñeko herritarrek beren Udal Administrazioaren 
aurrean dituzten Eskubide eta Betebeharren Gutunean bilduta daudenak  nola aurreko idatzi-zatian azaldutako 
arau indardunetatik datozenak. 

Zehazki, egoitza elektronikoaren erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak Iruñeko Udaleko Administrazio 
Elektronikoa arautzen duen Ordenantzan zehazturik daude eta, besteak beste, ESKUBIDE hauek jasota daude:  

• Herritarrek eskubidea dute Udal Administrazioarekin harremanetan sartzeko, bitarteko elektronikoak erabilita. 

• Herritarrek zein prozeduratan interesik eduki eta eskubidea dute prozedura horien izapide-egoera zertan den 
jakiteko, bitarteko elektronikoak erabilita. 

• Herritarrek zein prozeduratan interesdun izan eta eskubidea dute prozedura horietako dokumentu 
elektronikoen kopia elektronikoak lortzeko. 

• Herritarrek eskubidea dute Udal Administrazioak kalitatezko eduki elektronikoak, eskuragarriak, gardenak eta 
ulergarriak haien eskura jar ditzan. 

• Herritarrek eskubidea dute herri-administrazioek erabiltzen dituzten aplikazio, sistema edota fitxategietan 
jasotako datuak isilpean eta seguru gordeko direlako bermea edukitzeko. 

• Herritarrek eskubidea dute, kasu orotan eduki ere, Nortasun Agiri Nazionalaren sinadura elektronikoaren 
sistemak erabiltzeko, Udal administrazioarekin egiten duten izapide elektroniko guztietan. 

Aldi berean, herritarrek BETEBEHAR hauekin bat jokatu behar dute: 

• Zerbitzua fede onaren printzipioarekin bat erabili beharko dute. 

• Informazioa zertarako eskatu eta horretarako egokia den informazioa, egiazkoa, osoa eta zehatza, eman 
behar dute. 

• Herritarrak identifikatu beharko dira, Udal Administrazioak hala eskatzen duenean, bitarteko elektronikoen 
bidez dituzten administrazio-harremanetan. 

8 LANKIDETZA ETA PARTE-HARTZEA, ALORRAREN ZERBITZUAK HOBETZEKO 

Iruñeko Udalak hainbat tresna erabiltzen ditu, Udalak berak ematen dituen zerbitzuen gainean bukaerako 
erabiltzaileek zer balioespen eta zer iritzi duten jakitea sustatzeko. Hona hemen tresnak: 

• Gogobetetze-inkestak, arreta-guneetan eta webgunean (www.pamplona.es) herritarren eskura jarritakoak, Udalak 
ematen dituen zerbitzuen gainean herritarrek zer-nolako gogobetetze-maila duten jakiteko. 

• Sistema bat ezarria dago kexa edo iradokizun bat egiteko, dela 010 telefonoaren bidez, dela www.pamplona.es 
webgunearen bidez, dela aurrez aurre, Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (HLZ), jendaurreko ordutegian. 

http://www.pamplona.net/sacweb/VerFicha.asp?a=20-67164�
http://www.pamplona.net/sacweb/VerFicha.asp?a=20-67164�
http://www.pamplona.es/�
http://www.pamplona.es/�
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9 IRADOKIZUN- ETA ERREKLAMAZIO-SISTEMA 

Iruñeko Udalak Oharrak, Kexak eta Iradokizunak udal-zerbitzuetan aurkezteko sistema bat jarri du erabiltzaileen 
eskura. Hona hemen zer bide dauden eskura: 

Bide 
telematikoa 

Iradokizun-postontzia eta Erregistro Elektronikoa, Iruñeko Udalaren webgunean 
kokatua:www.pamplona.es 

Telefonoz  010 (Iruña)  948 420 100 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) 

Erregistro Orokorra / Herritarrendako Laguntza Bulegoa (Kondestablearen 
Jauregia, Kale Nagusia, 2 – 31001 – Iruña) 

Aurrez 
aurrekoa 

Iruñeko Udalaren erregistro osagarriak (ikusi www.pamplona.es) 

Iradokizuna edo erreklamazioa zer bidetatik jaso den, bide berbera erabiliko da haiei erantzuteko, gehienez ere 15 
egun balioduneko epean. Epe horretan erantzun osorik ematerik ez badago, herritarrari jakinaraziko zaio zer jarduketa 
egiten ari diren eta zer datatan aurreikusia dagoen erantzutea. 

Hori guztia eginen da Udalaren Ohar, Kexa eta Iradokizunak kudeatzeko Prozeduran ezarritakoarekin bat. 

10  JENDEARI ARRETA EGITEKO HELBIDEAK ETA ORDUTEGIAK 

EGOITZA ELEKTRONIKOA 

Helbidea https://sedeelectronica.pamplona.es 

Iruñeko Udalaren webgunean kokaturiko helbidea  

http://www.pamplona.es 

Ordutegia Aurrez aurrekoa Eguneko 24 orduetan, urteko 365 egunetan 

Iruñeko Udalaren 010 Zerbitzua Telefono bidezko 
arreta  010 (Iruña) 

 948 420100 (Iruñeaz kanpotik deituz 
gero edo tarifa lauarekin) 

Astelehenetik ostiralera (8:00 – 19:00). 
Larunbatetan (09:30 - 13:30). 
Sanferminetan: Egunero (09:30 – 13:30). 
Udako gainerako asteetan (07/15etik 09/11ra): 
Astelehenetik ostiralera (8:00 – 15:00). 

 

http://www.pamplona.es/forms/aviso_queja_suge1.asp�
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=111411VA&idioma=1�
http://www.pamplona.es/�
https://sedeelectronica.pamplona.es/�
http://www.pamplona.es/�
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11 UNITATE ARDURADUNA 

Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol Alorreko Zuzendaritza 
Udaletxe plaza, zk.g., 4. solairua 31001 Iruña 

 948-420266 / 948-420150   948-420716 
 www.pamplona.es 
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