
 

METAPOSTAREN prestazioen, eta beste proiektu publiko batzuen eta doako merkataritza-

zerbitzu ospetsuenetako batzuen arteko konparazioa. 

METAPOSTAREN izaera bereizgarria ulertzeko, Gmail (Google) mezularitza-zerbitzuaren, Mediafire 

Interneteko fitxategi-zerbitzuaren eta METAPOSTAREN arteko konparazio-taula eskaini nahi dugu. 

 

Kontzeptua 

 

 

 

Posta elektronikoa 
jaso. 

– Bai. – Ez. – Ez. 

Posta elektronikoa 
igorri. 

– Bai. – Ez. – Ez. 

Sinadura 
elektroniko 
onartuaren 
erabilera. 

– Ez. – Ez. – Bai. 

Sarrera-
erregistroko 

legezko funtzioak. 

– Ez, aplikazioak 
emandakoei 
dagozkienak soilik. 
Legezko 
erantzukizunik gabe. 

– Ez, aplikazioak 
emandakoei 
dagozkienak soilik. 
Legezko 
erantzukizunik gabe. 

– Bai. Erregistro telematiko 
publiko gisa jardungo du, 

honako lege-esparru 
honen arabera: 
 Herritarrek zerbitzu 

elektronikoetarako 
sarbidea izateari 
buruzko Legea. 

 209/2003 Errege 
Dekretua, otsailaren 
21ekoa, erregistro eta 
jakinarazpen 
telematikoak arautzen 
dituena eta 
herritarrek ziurtagiriak 
ekartzearen ordez 
baliabide telematikoak 
erabiltzea arautzen 
duena. 

 Euskal Autonomia 
Erkidegoko 
administrazio-
prozeduretan 
bitarteko elektroniko, 
informatiko eta 
telematikoen erabilera 
arautzen duen 
Dekretua. 

Mezuen eta 
dokumentuen 

sarreraren 
Jakinarazpen 

Elektronikoaren 
legezko funtzioak. 

– Ez. – Ez. 

– Bai. Honako hauetan 
ezarritako legezko 
baldintzak betetzeko gai 
diren jakinarazpen 
elektronikoko 
mekanismoak eskainiko 
ditu: 
 Herri Administrazioen 

Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 

30/1992 Legearen 58. 
eta 59. artikuluak, 



 

administrazio-egintzak 
jakinarazteko. 

 Herritarrek zerbitzu 
elektronikoetarako 
sarbidea izateari 
buruzko Legea. 

 209/2003 Errege 
Dekretua, otsailaren 
21ekoa, erregistro eta 
jakinarazpen 
telematikoak arautzen 
dituena eta 
herritarrek ziurtagiriak 
ekartzearen ordez 
baliabide telematikoak 
erabiltzea arautzen 

duena. 
 Euskal Autonomia 

Erkidegoko 
administrazio-
prozeduretan 
bitarteko elektroniko, 
informatiko eta 
telematikoen erabilera 
arautzen duen Eusko 
Jaurlaritzaren 
Dekretua. 

– 4.673 zenbakiko Agindua, 
2004ko abuztuaren 
16koa, Ogasun eta Herri-
Administrazioko 
sailburuarena, Herri 
Administrazioetako 
kontratuei buruzko 
legerian aurreikusitako 
zenbait prozedura eta 
jardunen izapidetze 
telematikoari buruzkoa. 

Denbora-mugarik 
gabeko 

biltegiratzea. 
– Funtsean, bai. 

– Bai, betiere zerbitzua 
60 egunean behin 
erabiltzen bada. 
Erabilera-maila 
txikiagoek fitxategiak 
garbitzea dakarte. 

– Bai. 

Biltegiratzearen 
legezko eskema. 

– Ez, aitorpen pribatu 
bat soilik. 

– Ez, aitorpen pribatu 
bat soilik. 

– Dokumentuak erabilitako 
dokumentu motaren eta 

lotutako honako 
izapidetze-baldintza hauen 
arabera kudeatzeko eta 
biltegiratzeko eskema bat 
dauka: 
 Identifikazioa. 
 Komunikazio mota. 
 Ziurtagiri digitalaren 

beharra. 
 Dokumentu digitalari 

eskatutako legezko 
biltegiratzealdia. 

Dokumentuak 
biltegiratzea 

– Bai – Bai – Bai. 

Dokumentuak 
beste pertsona 

batzuekin 
partekatzea. 

– Bai. – Bai. – Bai. 

Dokumentu 
publikoaren 

– Bai, biltegiratutako 
material jakin batzuei 

– Bai, baina ordainketa-
bertsioetan baino ez; 

– Bai, doako zerbitzua, lege-
balioarekin. 



 

aitorpena, 
zerbitzu 

digitaletako 
ekarpenaren 

ondorioetarako. 

dagokienez 
(argazkiak). 

ez du lege-baliorik. 

Erabiltzailearen 
identifikazioa. 

(Posta elektronikoko 
helbidea) + gakoa. 

(Posta elektronikoko 
helbidea) + gakoa. 

– Izenperen sinadura 
elektroniko baimenduaren 
ziurtagiriak. 

– eNAN. 
– Eusko Jaurlaritzak 

onartutako sinadura 
elektronikoen edozein 
ziurtagiri. 

– Banka Elektronikoaren 
kanpoko identifikazio-
sistema (erakundeak 
bidezkotzat hartzen badu) 
edo antzekoa igorleen 
kasuan (Senderra). 

– MetaPostak zuzenean 
eskainitako sarbidea 
(Erabiltzailea + 
Pasahitza). 

 

Kostua. 
– Doako bertsioa. 
– Enpresa-bertsioak 

badaude. 

– Doako bertsioa. 
– Bolumen handia 

biltegiratzeko 
ordainketa-bertsioa. 

– Doako bertsioa. 
– Bolumen handia 

biltegiratzeko ordainketa-
bertsioa. 

SSL enkriptazioa 
konexioan. 

– Enkriptazio propioa 
Gmail-erako. 

– Bai. – Bai. 

Biltegiratzearen 
legezko 

arduraduna. 
– Enpresa pribatua. – Enpresa pribatua. 

– Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio 
Orokorra. 

Erantzukizuna 
datuen galeraren 

kasuan. 

– Inolako erantzukizunik 
ez. 

– Inolako erantzukizunik 
ez. 

– Ez. 

Sistemaren 
legezko erabilera-

esparrua. 

– “Google-ren 
pribatutasun-
politikaren" eta “Gmail 
programako politiken” 
aitorpen pribatua. 

– Google AEBetako 
segurtasun-bermerako 
pribatutasun-
printzipioei (US Safe 
harbor privacy 
principles) atxikitzen 
zaie. 

– “Erabilera-terminoen” 
aitorpen pribatua 
webgunean. 

– Atxikitzen zaion 
legezko ezein korpusi 
buruzko aipamenik ez, 
adingabeen babesari 
eta Texasko (AEB) 
Estatuan indarrean 
dauden lege orokorrei 
buruzkoa izan ezik. 

– 11/2007 Legea, ekainaren 
22koa, herritarrek zerbitzu 
publikoetarako sarbide 
elektronikoa izateari 
buruzkoa. 

– 1999/93/EE Zuzentaraua, 
1999ko abenduaren 

13koa, Europako 
Parlamentuarena eta 
Kontseiluarena, sinadura 
elektronikorako 
Erkidegoko esparrua 
ezartzen duena. 

– 14/1999 Errege Lege 
Dekretua, irailaren 17koa, 
sinadura elektronikoari, 
horren eraginkortasun 
juridikoa onartzeari eta 
jendeari ziurtapen-
zerbitzuak eskaintzeari 
buruzkoa.  

– 2000ko otsailaren 21eko 
Agindua, ziurtapen-
zerbitzuak ematen 
dituztenen ziurtapen-
arautegia, eta sinadura 
elektronikoko produktu 



 

jakin batzuen ziurtapen-
arautegia onartzen duena 

– 59/2003 Legea, 
abenduaren 19koa, 
sinadura elektronikoari 
buruzkoa. 

– 209/2003 Errege 
Dekretua, otsailaren 
21ekoa, erregistro eta 
jakinarazpen telematikoak 
arautzen dituena eta 
herritarrek ziurtagiriak 
ekartzearen ordez 
baliabide telematikoak 
erabiltzea arautzen duena. 

– 15/1999 Lege Organikoa, 

abenduaren 13koa, datu 
pertsonalak babesteari 
buruzkoa. 

– Faktura Elektronikoari 
buruzko Legea. 

– Merkataritza 
Elektronikoari buruzko 
Legea. 

– Interneteko 
erabilerraztasun-araudiak. 

– 232/2007 Dekretua, 
abenduaren 18koa, Eusko 
Jaurlaritzarena, 
administrazio-
prozeduretan bitarteko 
elektroniko, informatiko 
eta telematikoen erabilera 
arautzen duena. 

 

Datu pertsonalen 
babesa. 

– Aitorpen pribatua 
webgunean; datuak ez 
dira ustiatuko, ezta 
salduko ere. 

– Atxikitzen zaion 
legezko ezein korpusi 
buruzko aipamenik ez. 

– Aitorpen pribatua 
webgunean; datuak ez 
dira ustiatuko, ezta 
salduko ere. 

– Atxikitzen zaion 
legezko ezein korpusi 
buruzko aipamenik ez. 

– 15/1999 Lege Organikoa, 
abenduaren 13koa, datu 
pertsonalak babesteari 
buruzkoa.  

– Euskal Autonomia 
Erkidegoko administrazio-
prozeduretan bitarteko 
elektronikoen, 
informatikoen eta 
telematikoen erabilera 
arautzen duen Dekretua. 

– Euskal Autonomia 
Erkidegoko Herri 
Administrazioek 
MetaPostan biltegiratutako 
datuetarako 
erabilerraztasunik eza 
arautzen duen erakunde 

arteko Akordioa.  

Merkataritza-
publizitatea 
webgunean. 

– Bai. – Ez. 
– Ez, igorleen aurkezpena 

baino ez da eskaintzen. 

Euskarri Zentroa. 
– Posta elektronikoa. 
– Txata. 

– Posta elektronikoa. 
– Txata. 

– Euskarri-zentro propioa, 
astelehenetik larunbatera 
bitarte. 

– Harremanak telefono eta 
posta elektroniko bidez. 

– Laguntza-funtzioak on-
line, “WebControl” tresnen 
bidez. 

Prestakuntza. 
– Ikaskuntza-demoak 

on-line. 
– Ikaskuntza-demoak 

on-line. 
– Ikaskuntza-demoak on-

line. 



 

– Prestakuntza presentziala 
KZgunean eta 
antzekoetan, 
herritarrentzat eta 
enpresentzat. 

 


