Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura
Erkideraren Legea (39/2015)
Aldaketa Nabarmenenak aipagai

Orokorrean:
Administrazioagaz herritarrek euki beharreko hartu emona
erreztera dator Lege hau eta Betebeharrak ezartzen dizkio
administrazioari, eraginkortasunean, segurtasun juridikoan eta
gardentasunean irabazteko.

Nabarmentzekoa:
-Administrazioarekin tramitatzeko (edozein izanda ere) Puntu

bakar batera bideratzeko eskumena ematen zaio interesdunari.
-Ez dau aurkeztutako Dokumentu bat berriro aurkeztu behar
herritarrak, edozein administraziotan aurkeztuta badu, edo
administrazio batek sortu badu.
-Herritarra ez da administrazio arteko zubia, ez du batetik bestera
ibili behar; Administrazio arteko elkar lana eta interoperabilidadea
da helburu.

2016ko urriak 2tik testuaren artikulu
gehienak indarrean daude teorikoki.

Zer egongo da indarrean 2018ko
urriak 2tik?
1.- Erregistro elektronikoa (16. art)
2.- Enplegatu publiko gaituen erregistroa (12.3 art)
3.- Administrazioaren Sarrera Puntu Elektroniko Orokorra
(13.a art)
4.-Artxibo elektroniko bakarra (17. art)
5.- Ahalordetzeen (apoderados) erregistro elektronikoa (5 eta
6 art.)

ALDAKETA NABARMENEN
DODEKALOGOA PUNTUZ PUNTU
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Tramitazio elektronikoak lehentasuna
Jakinarazpen elektronikoa
Legeak, Izenpea eta identifikazioa bereizten ditu
Jarduteko gaitasuna
Ordezkaritza
Erregistroa
Artxibo Elektronikoa
Epeak
Interesdunaren eskubideak
Arauen plangintza

1.- Tramitazio elektronikoak lehentasuna dauka
paperezkoarekiko
70.2. art.: Espedienteak formatu elektronikoa izan behar du, eta
haren osagai izan behar duten dokumentu, froga, irizpen, txosten,
erabaki, jakinarazpen eta gainerako eginbideak ordenaturik batuz
osatu behar da…
75. 1. art.: Ebazpena eman beharra eragin duten egitateak
zehazteko, ezagutzeko eta egiaztatzeko behar diren instrukzioegintzak ofizioz eta bitarteko elektronikoz egingo ditu prozedura
izapidetzen ari den organoak.

1.- Tramitazio elektronikoak lehentasuna dauka
paperezkoarekiko
14.1 art.: Pertsona fisikoek noiznahi erabaki dezakete beren
eskubideak eta betebeharrak baliatzeko administrazio publikoekin
komunikatzean bitarteko elektronikoak erabili edo ez.
14. 2. art.: Administrazio publikoekin harremana bitarteko
elektronikoz izatera behartuta egongo dira:
-Pertsona juridikoak.
- Nortasun juridikorik gabeko entitateak.
- Diharduten jarduera profesionalean jarduteko elkargo bateko kide
izan behar dutenak, (notarioak, jabetzaren erregistratzaileak eta
merkataritza-erregistratzaileak. )
- Administrazioarekiko harremana elektronikoki izatera behartua
dagoen interesdun baten ordezkari direnak.
- Administrazio publikoetako enplegatuak, enplegatu publiko
izateagatik administraziookin egiten dituzten izapide eta
jarduketetarako, administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten
duen eran.

2.- JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOA
Jakinarazpenak elektronikoki egin behar dira. Paperean egiten diren
jakinarazpen guztiak interesdunaren eskura jarri beharko dira
jarduten ari den administrazioaren edo organismoaren egoitza
elektronikoan.
43. art.: 1. Bitarteko elektronikoz egindako jakinarazpenak diharduen
administrazioaren edo organismoaren egoitza elektronikoan agertuz
egingo dira… egoitza elektronikoan agertzea zera da: interesdunak
edo haren ordezkariak, behar bezala identifikaturik,jakinarazpenaren
edukia eskuratzea.

3.- Legeak, Izenpea eta identifikazioa bereizten ditu.
Hiru sistema bereizten dira:
- Ziurtagiri elektronikoa
- Zigilu elektronikoa
- Pasahitz bidezkoa- (Gako itunduko sistemak eta administrazio
publikoek baliozkotzat jotzen duten beste edozein sistema, ezartzen
diren termino eta kondizioetan 9.1 c) art)
Hiruretarik bat gitxienez, onartu behar dau Administrazioak eta
9.1.c aukera onestekotan, aurreko biak ere onartutzat jotzen dituela
ulertzen da izapide edo prozedura horretarako.
Izenpetzea beharrezkoa da honako kasuetan (11. art):
Eskaerak egiteko. Erantzukizunpeko adierazpenak edo
komunikazioak aurkezteko. Errekurtsoak jartzeko. Akzioetan atzera
egiteko. Eskubideei uko egiteko.

4.- Jarduteko gaitasuna.
Orain arte ez bezala, lege honen arabera: …ukituen taldeek,
nortasun juridikorik gabeko batasun eta entitateek eta ondare
independente edo autonomoek (3.art) jarduteko gaitasuna dute.

5.- Ordezkaritza.
Legeak erreztasunak eskaintzen ditu, beste baten izenean
jarduteko, eta sinadurarekin gertatzen zan bezala:
(5. art) Beste pertsona baten izenean eskaerak egiteko,
erantzukizunpeko adierazpenak edo komunikazioak aurkezteko,
errekurtsoak jartzeko, akzioetan atzera egiteko eta eskubideei uko
egiteko, ordezkaritza egiaztatu beharko da. Izapide huts diren
egintza eta kudeaketak, berriz, inolako egiaztapenik gabe egin
ditzake ordezkariak.

Ordezkaritza egiaztaturik geldituko da apud acta ahalordetzearen
bitartez egin bada, agerraldi pertsonala eginez edo dagokion egoitza
elektronikoan agerraldi elektronikoa eginez, edo administrazio
publiko eskudunaren ahalordetzeen erregistro elektronikoan
inskribatu izana egiaztatuz.

6.- Erregistroa:
Udalak erregistro Elektronikoa prest euki behar du 2018ko urrirako,
aurkezten diran dokumentu guztiak jasotzeko eta beste erregistro
laguntzaile guztiekin bat egiteko.
Aigiriak gainera be:
- Posta-bulegoetan
- Espainiak atzerrian dituen ordezkaritza diplomatikoetan
- Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan
- Indarrean dauden xedapenetan ezarritako beste edozein tokitan.
...aurkez daiteke.

6.- Erregistroa:
Administrazio guzti-guztien erregistro elektronikoek osotara
elkarreragingarriak izan behar dute, hartara berma dadin haien
bateragarritasun informatikoa eta elkarrekiko konexioa, eta orobat
erregistro-idazpenen eta edozein erregistrotan aurkezten diren
dokumentuen transmisio telematikoa.

7.- Artxibo Elektronikoa:
17. art.: 1. Amaitutako prozedurei dagokien artxibo elektroniko
bakar bat izan beharko du administrazio bakoitzak, aplikatzekoa den
araudian ezarritako moduan.
2. Dokumentu elektronikoak haien autentikotasuna, osotasuna eta
kontserbazioa bermatuko dituen formatu batean kontserbatu behar
dira, eta orobat bermatu behar da haiek kontsultatzeko modua
izango dela, eman zirenetik igaro den denbora gorabehera.
…Dokumentuak deuseztatzeko, baimena beharko da, aplikatzekoa
den araudian xedatutakoaren arabera.
3. Dokumentuak biltegiratzeko bitarteko edo euskarriek segurtasunneurriak izan beharko dituzte, Segurtasunaren Eskema Nazionalean
aurreikusitakoaren arabera…

8.- Epeak :
30. art. : Epeen zenbaketa araubidea:
ORDUAK:
Legeetan edo Europar Batasuneko zuzenbidean beste zenbaketarik
adierazi ezean, epeak ordutan jartzen badira, ordu baliodunak direla
joko da.
Baliodunak dira egun baliodun bateko ordu guztiak.
Ordutan adierazitako epeak orduz ordu eta minutuz minutu
zenbatuko dira dena delako egintza jakinarazten edo argitaratzen
den ordu eta minututik aurrera, eta ezin izango dira izan hogeita lau
ordu baino gehiagokoak, hala izanez gero egunetan adieraziko
baitira.

8.- Epeak :
30. art. : Epeen zenbaketa araubidea:
EGUNAK:
…epeak egunetan jartzen badira egun baliodunak direla ulertuko da;

beraz, ez dira zenbatuko larunbatak, igandeak eta jai egun
izendatutakoak.
Epeak egun naturaletan adierazi badira, hala eskatzen duelako lege
batek edo Europar Batasuneko zuzenbideak, datu hori jaso egin
behar da jakinarazpenetan.
Egunetan adierazitako epeak zenbatzeko lehen eguna egintza
jakinarazten edo argitaratzen denaren biharamuna izango da, edo
administrazio-isiltasunez baiesten edo ezesten denaren biharamuna.
Epea hilabetetan edo urtetan jartzen bada, egintza jakinarazi edo
argitaratu den egunaren biharamunetik aurrera zenbatuko da, edo
administrazio-isiltasunez baiesten edo ezesten den egunaren
biharamunetik.

9.- Interesdunaren eskubideak:
53.1.a) Noiznahi jakitea interesdun diren prozeduren izapidetzea
nola doan; administrazio-isiltasunak zer esanahi duen,
Administrazioak ez badu epean ebazpen espresurik ematen ez
jakinarazten; zer organo den eskudun instrukzioa egiteko, hala
badagokio, eta ebazpena emateko; eta zer izapide-egintza eman
dituen.
Eskubidea izango dute, orobat, prozeduretan jasotako
dokumentuak eskuratzeko eta haien kopia lortzeko.
Administrazio publikoekiko harremana bitarteko elektronikoz
dutenek eskubidea izango dute aurreko paragrafoan aipatzen den
informazioa kontsultatzeko Administrazioaren Irispide Puntu
Elektroniko Orokorrean, zeinak irispide-atari baten moduan
funtzionatuko baitu.
Prozeduretan sartutako dokumentuen kopiak emateko
Administrazioak duen betebeharra konplitutzat joko da haiek
eskura jartzen direnean administrazio eskudunaren Irispide Puntu
Elektroniko Orokorrean edo dagozkion egoitza elektronikoetan.

9.- Interesdunaren eskubideak:
53.1. c) Jatorrizko dokumentuak ez aurkeztea, non eta,
salbuespenezko moduan, aplikatzekoa den araudi erregulatzaileak ez
duen kontrakoa ezartzen. Salbuespenezko moduan jatorrizko
dokumentu bat aurkeztu behar badute, haren kopia autentikatua
eskuratzeko eskubidea dute.

53.1. e) Prozedurari aplikatzekoak diren arauetan eskatzen ez den
datu eta dokumenturik ez aurkeztu behar izatea, administrazio
publikoen esku badaude jada edo haiek prestatuak baldin badira.

10- Arauen plangintza eta Herritarren partaidetza:
132 art. Urtero, udalak, hurrengo urtean onartu edo aldatuko diren
arauen ARAUDI PLANGINTZA onartu eta publikatu behar du web
guneko Gardentasun Atarian.
133 art. Legearen edo erregelamenduaren proiektua edo
aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat eta
audientzia bat bideratuko da administrazio eskudunaren
webgunearen bitartez zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki
ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek puntu
hauei buruz jakiteko:
a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak.
b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den.
c) Arauaren helburuak.
d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ezerregulatzaileak.

