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Gobernu Kontseiluak, 2015eko urtarrilaren 13an, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazioaren funtzionamendurako neurriak onartzen zituen erabaki bat hartu zuen, 

informazio publikoa eskuratzeari, publizitate aktiboa egiteari eta gardentasunaren eta 

gobernu onaren kulturan aurrera egiteari dagokienez. 

 

Erabaki horretan Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu 

onari buruzko 19/2013 Legean ezarritakoa betetzea bermatzeko antolakuntza eredua eta 

prozedura onetsi ziren,  eta informazio publikorako sarbidearen eskubidea eta 

publizitate aktiboaren ezarpena sail guztiekin bultzatu eta koordinatzeko agindua eman 

zitzaion Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko 

Zuzendaritzari, EAEko Administraziorako eta sektore publikorako informazio 

publikoko sarbide eskabideen erregistro komuna bermatuz. 

 

Era berean, erabaki hau onartu eta urtebetean gehienez ere, Herritarrak Hartzeko eta 

Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak gardentasunaren bi alderdien 

ezarpen-mailari buruzko balantze bat aurkeztu behar zuela ezarri zen (publizitate 

aktiboa eta informazio publikorako sarbide eskubidea). Txosten honek, hain zuzen ere, 

agindu horri erantzuten dio. 

 

1.- PUBLIZITATE AKTIBOAREN EZARPENA 

 

2015eko urtarrilean, Eusko Jaurlaritzak bazuen GARDENA-gardentasunaren ataria, eta 

bertan autonomia erkidegoen ebaluazioan Transparencia Internacional España entitateak 

eskatutako informazio guztia argitaratzen zen (INCAU 

http://transparencia.org.es/indice-de-las-comunidades-autonomas-incau/ ). Izan ere, 

egindako azken bi ebaluazioetan Euskal Autonomia Erkidegoak lehenengo postua lortu 

zuen, 97.5 puntu lortuz (ehunetik) 2012. urtean, eta ehunetik ehun puntu eskuratuz 

2014an, 2010. urtean jasotako 57.5 puntuen aldean. 

 

 

http://transparencia.org.es/indice-de-las-comunidades-autonomas-incau/
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Hala ere, ebaluazio honek 80 adierazleren inguruko informazioa argitaratzen den ala ez 

hartzen du aintzat, ez besterik; adierazle horiek hainbat esparrutan multzokatu dira (hain 

zuzen ere, erakunde informazioa, herritarrei eta gizarteari dagokiona, kontratazioa, 

ekonomia-finantzak, lurraldearen antolaketa, hirigintza eta obra publikoak), baina ez da 

argitaratutako informazioaren kalitatea aztertzen, ezta informazioaren euskarria ere. 

 

 

 

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 

19/2013 Legean ezarritakoa kontuan hartuta, informazio jakin bat argitaratzeko 

betebeharrari eta argitaratzeko moduari dagokienez, 2015. urtean zehar aurrerapen 

handiak egin dira publizitate aktiboan; horri esker, baieztatu daiteke EAEko 

Administrazio Orokorrak eskakizun horiek luze eta zabal betetzen dituela, baina esan 

behar da EAEko sektore publikoko entitateen kasuan heterogeneotasuna oso handia 

dela, eta mota guztietako kasuak daudela. Hain justu ere horrek ekarri du 

GARDENTASUNARI, INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO BIDEARI ETA 

GOBERNU ONARI BURUZKO 19/2013 LEGEA BETETZEKO (PUBLIZITATE 

AKTIBOA) ETA INFORMAZIO PUBLIKORAKO SARBIDE ESKUBIDEA 

BALIATZEKO EAEko SEKTORE PUBLIKOARENTZAKO ORIENTAZIOAK 

dokumentua prestatzea; otsailean banatu da, oinarrizko araudi aplikagarrian ezarritako 

betekizunak interpretatzen laguntzeko eta GARDENA Euskal Autonomia Erkidegoko 

atarian eta EAEko sektore publikoko entitate bakoitzaren webgunean argitaratutakoari 

koherentzia emateko. 19/2013 Legean ezarritakoa oro har betetzeko lagungarria izateaz 
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gain, Eusko Jaurlaritzak informazio publikoa argitaratzeko abiarazitako tresnak eta 

baliabideak arrazionalizatzeko ere lagungarria izango da, eta eragin positiboa izango du 

herritarrek EAEko sektore publiko osoaren informazioa ulertzeko eta eskuragarri 

izateko. 

 

1-1 AURRERAPENAK INFORMAZIOA ARGITARATZEKO MODAN ETA 

ERRONKAK 2016. EKITALDIAN 

 

Informazioa argitaratzeko moduari dagokionez, informazio mota bakoitzaren bilakaera 

zein izan den aurrerago aipatuko da, baina, oro har, egindako esfortzuak honako alderdi 

hauek hobetzera bideratu direla esan daiteke: 

 

 OSOTASUNA. Helburua argitaratu beharreko informazio mota bakoitzeko ahal 

bezain datu guztiak argitaratzea izan da, osotasuna zaintzeko ahalegina eginez, 

hau da, informazio guztia egotea eta ahal bezain kalitate onenarekin, datuen 

jatorrizko iturrietara jotzeko saiakera eginez. Gaur egun plazaratu den 

informazioa 19/2013 Legeak finkatutakoa eta Transparencia Internacional 

España entitateak 2014. urterako ezarritakoa da. 19/2013 Lege hau indarrean 

sartzerakoan Transparencia Internacional entitateak aldatu egingo ditu 2016ko 

ebaluaziorako adierazleak; gainera, euskal sektore publikoaren Gardentasun, 

herritarren parte hartzea eta gobernu onaren lege proiektuak eskakizun maila 

altuagoa ezartzen du argitaratu beharreko edukiei dagokienez. Horrek osatuko 

du 2016. urterako erronka, argitaratu beharreko informazioa handitzeari 

dagokionez. 

 

 ARGITARALEKUA Ulertu dugu informazioa sortu eta mantentzen duen 

webgunean argitaratu behar dela, baina edukiak sarbide orokorreko beste puntu 

batzuetatik ere partekatu behar dira, izaera bereko baina jatorri desberdineko 

beste informazio batzuekin batera kokatuz. Horri esker, erantzukizuna banatu 

egingo da eta informazioa hobeto eguneratzea bermatuko da. 

 

 AURKEZPENA. Gure ustez garrantzitsua izan da GARDENA EAEko 

Gardentasunaren Atarira sarbidea ematea euskadi.eus sarrerako ataritik, Eusko 

Jaurlaritzaren sarrerako ataritik eta Irekia sarrerako ataritik, ulertzen baita 

informazio garrantzitsu horretara sarbidea izatea erraztu egin behar dela eta 

nahitaez argitaratu behar dela atari publikoetako hasierako pantailetatik. 
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Gardena atariaren bisitek oso bilakaera positiboa izan dute; izan ere, kontuan 

hartuz gero eduki gehienak euskadi.eus sareko beste atari batzuetakoak direla, 

eta bisita propioak dituztela, datu hauetan zenbatu ez direnak, GARDENA gisa 

sortutako orrialdera sartzeko bisiten gorakada % 47koa izan da. 

 

ARLOA 2015 2014 

Gardenaren webgunea globalean 5.532 3.775 

Autonomia Erkidegoari buruzko informazioa 1422 571 

Harremanak herritarrekin eta gizartearekin 593 221 

Gardentasun ekonomiko-finantzarioa 729 372 

Zerbitzuen eta horniduren kontratazioa 584 223 

Lurraldearen antolamendua, hirigintza eta obra 

publikoak 

198 108 

Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea  1715 2 

Gardentasunari buruzko eduki orokorrak 850 66 

 

GARDENA atarian dagoeneko informazio asko argitaratzen delako eta 

gardentasuna eta gobernu ona bultzatzeko tresnak plazaratu direlako gertatu da.  

 

 

GARDENA atarian integratzen da 
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 Gardentasuna zer den, nola neurtzen den eta nola kontrolatzen den 

azaltzeko informazioa  

 Autonomia erkidegoetarako Transparencia Internacional entitateak 

ebaluatzen dituen 80 adierazleei buruzko informazioa, eta 18/2013 

Legeak agindutako adierazle guztiak 

 Informazio publikora iristeko sarbide eskubidea baliatzeari buruzko 

informazioa 

o Baliatzeko sarbide elektronikoarekin 

o Eskabidea izapidetzen jarraitzeko sarbide elektronikoarekin 

o Jaso eta ebatzi diren eskabideei eta sarbidea ukatzen zaizkien 

ebazpen anonimizatueI buruzko informazio eguneratuarekin 

o Informazioa GARDENAn  publizitate aktibo gisa argitaratzeko 

eskaera egiteko aukerarekin 

 Gobernu onerako tresnak Espazio honetan gobernu ona bultzatzeko 

garatzen ari den tresna oro argitaratuko da. 

o Demokraziari eta Herritarren Partaidetzari buruzko Liburu Zuria. 

o Parte hartzearen korapiloak 

o Parte hartzearen bidaia gida 

o Administrazio publikoetan parte hartze prozesuak ebaluatzeko 

ereduak 

o Murgil gaitezen gardentasunean Tripulazio eskuliburua Gida 

honetan gardentasunaren oinarrizko printzipio eta kontzeptuak 

argitzen saiatu gara, antolakuntza gardenagorantz joateko 

mekanismo, informazio publikora sarbide eskubidea bermatzeko 

tresna eta baliabideei eta horren mugei dagokienez, eta ahal 

bezainbeste sustatzeko publizitate aktiboa, araudi erreferentziak 

eta gardentasuna bultzatzen edo egiaztatzen duten organismoak. 
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 EAEko beste gardentasun atari batzuei buruzko informazioa, sarbidea 

emanez hiru aldundien, hiriburuetako udalen eta beste udal batzuen 

atarietara, zehazki gardentasun atariak sortu badituzte. Erakundeen 

webguneetan nahitaez argitaratu beharreko informaziora sarbideak 

edo atariak sortzen diren heinean, bertarako sarbideak areagotuko 

ditugu. 
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 ZUZENEAN ETA ZEHARKA. Informazioa modu zuzenean argitaratzea 

(dokumentuak, taulak...) eta informaziora zeharkako sarbidea konbinatzen saiatu 

gara, datu-baseetan kontsultak eginez, bilatzaileen bitartez; horri esker posible 

da pertsona erabiltzaile bakoitzak nahi duen informazioa ahal bezain modu 

errazenean bilatzea. 

 

 EGITURA 19/2013 Legeak eskatutako informazioa eta Transparencia 

Internacional España entitateak ezarritako informazioa batzen saiatu gara, baita 

euskal sektore publikoaren Gardentasun, herritarren parte hartze eta gobernu 

onaren lege proiektuarekin lerrokatuta aurreratu ahal izan dugun informazioa 

ere, herritarrek informazio integratura sarbide erraza izatea bermatzeko, egitura 

logiko batean oinarrituz. 

 

 ESKURAGARRITASUNA Informazioa herritarrentzat eskuragarri egotea 

helburuetako bat da, GARDENA ataritik datuak edo dokumentuak behin betiko 

argitaratu dituen menu edo leihora arte gehienez bost klik eginez. 
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 ARGITASUNA 19/2013 Legeak ezarri zuen informazioa modu argi eta 

ulergarrian plazaratuko dela, eta, datuak grafikoekin, irudiekin edo ikus-

entzunezko elementuekin osatzen saiatu gara edo informazio testualen kasuan, 

laguntzak, tutoretzak edo ohar argigarriekin, lengoaia ez teknikoa eta ohikoa 

erabiliz. Hala ere, baliteke 2016. urtean izango dugun erronka handiena, hain 

zuzen ere, horixe izatea, argitaratzen dugun informazioa hobeto ulertzen lagundu 

nahi badugu. 

 

 BERRERABILPENA Datu gehienak formatu berrerabilgarrietan eskaintzen 

saiatu gara, baina, gainera, Open Data Euskadi atarian eskaintzen diren dataseten 

katalogoa nabarmen areagotu dugu. 

 

 

Open Data Euskadin eskainitako dataseten hazkunde bilakaera 2015ean oso 

nabarmena izan da; izan ere, 2013an 63tan handitu zen, 2014an 118 dataset berri 

sortu ziren eta 2015ean 157 dataset gehiago argitaratu ditugu; arlo 

esanguratsuenak dira. 

 

o hezkuntza estatistikak: 27 dataset 

o enplegu eta gizarte politiketako estatistikak 31 dataset 

o ingurumeneko estatistikak 9 dataset 

 

Beste alde batetik, eta datu horiek 2015. urtean berrerabiltzea sustatzeko asmoz, 

bi lehiaketa abiarazi ziren; bata Eusko Jaurlaritzako datu irekiak berrerabiltzeko 

ideiak saritzeko, eta bestea Open Data Euskadiko datuak erabiliz sakelako 

telefonoetarako aplikazioak, web aplikazioak, azterlanak edo zerbitzuak 

sortzeko edo garatzeko; 33 eta 18 proposamen aurkeztu ziren, hurrenez hurren. 

 

Datuak berrerabiltzearekin bat etorriz, eta datu irekien potentziala erakusteko 

asmoz, doako hiru tailer ere antolatu ditugu, garatzaileei bideratutakoak; 

eskuragarri zeuden 60 plazak bete egin ziren. Horrez gain, datu publikoen 

berrerabilerari lotutako hackaton, jardunaldi eta bestelako ikastaroetan parte 

hartu dugu.  

 

 



 
 

11/31 

Azkenik, datu irekien gure katalogoa datos.gob.es atariko katalogoarekin 

federatu dugu, publiko berrerabiltzaileei datu ireki guztietarako sarbidea 

errazteko. 

 

2016. urtera begira helburua Eusko Jaurlaritzako datu publikoak irekitzeko plan 

operatiboa betetzean aurrera egitea da, 2014. urtean egindakoa, eta Big data 

balizko estrategia bati ekitea, horrek negozio eta enplegu aukerak sortzean izan 

dezakeen eraginarekin.  

 

 EGUNERAKETA Argitaratutako informazioarekin batera argitaratutako datuen 

eguneratzearen azken data esleitzeko lan egin dugu, informazioaren kalitatearen 

oinarrizko printzipio bat betetzeko, alegia zein datari dagokion jakiteko. 

 

 

1-2 ARGITARATU BEHARREKO PUBLIZITATEAREN BILAKAERA ETA 

2016. URTERAKO ERRONKAK 

 

Argitaratu beharreko informazioari dagokionez, 19/2013 Legeak agindutako 

informazioren bat argitaratu beharra betetzeko egindako lan nagusiak jaso dira jarraian, 

bereziki konplexutasun maila handiagoa dutenen kasuan, bolumenagatik, jatorriaren 

sakabanaketagatik, eta, batez ere, antolakuntza osoan duen inplikazio mailagatik; horrek 

ekarri du jarduketa zehatz bat bideratu beharra, antolakuntza osoan zabalduz: 

 

 APLIKATU BEHARREKO ARAUDIAK Legeak ezarri du aplikatu 

beharreko araudi guztia plazaratu behar dela. Eusko Jaurlaritzak LEGESAREA 

sortu zuen 2012. urtean, Eusko Jaurlaritzaren baliabide juridiko guztiak 

elkartzen dituen web espazio gisa herritarren eskura jartzeko modu antolatuan 

eta sarbide argi eta errazekin.  

 

Hala ere, azken urteetan atari hura ez zen elikatu atal askotan, eta 2015. urtean 

LEGEGUNEA-Euskal araudiaren gune bihurtu genuen, informazioa eguneratu 

eta mota gehiagotako informazioa jartzeko asmoz, bereziki Garrantzi juridikoko 

dokumentazioa izena duena. Une honetan hiru atal handi daude: Araudia, 

Eskumenak eta Transferentziak, eta Garrantzi juridikoko dokumentazioa. 
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Hemen argitaratzen dena eta euskal sektore publikoaren webgunean argitaratzen 

dena koherentea izan dadin, sektorea osatzen duten entitateei orientazioa eskaini 

zaie entitatea sortu, funtzionatu eta kudeatu beharreko arloak arautzen dituzten 

araudiak argitaratzeaz gain, informazioa osatu dezaten LEGEGUNEA-Euskal 

araudiaren gunera sarbidea emanez. 

 

Informazio hori formatu berrerabilgarrietan ere eskaintzen da, Open Data 

Euskadiren katalogotik. 

 

 GARRANTZI JURIDIKOKO INFORMAZIOA Legeak ezarri du garrantzi 

juridikoko informazioa osatzen duten dokumentu ugari argitaratu behar direla, 

zuzenbideak, jarraibideak, akordioak, zirkularrak edo partikularrek edo beste 

organo batzuek egindako kontsultei emandako erantzunak, zuzenbidea 

interpretatzen duten neurrian edo ondorio juridikoak baldin badauzkate, baita 

lege edo araudien proiektuak ere, dagokien memoria, txosten eta dokumentuekin 

batera, espedienteak osatu eta jendaurreko informazio izapidean jarri behar 

badira. 

 

Informazio hori LEGEGUNEA atarian ere argitaratzen ari da, Garrantzi 

juridikoko dokumentazioaren atalean. 

 

Garrantzi juridikoko informazioa, epigrafe honen lehenengo atalean aipatutako 

informazioari dagokionez, TRAMITAGUNE aplikaziotik dator zuzenean; 

aplikazio horretatik kudeatzen dira arauak, bestelako administrazio jarduketak 

eta egintzak egiteko espediente guztiak. Argitalpena modu erabat 

deszentralizatuan egiten dute espediente bakoitza bideratzen duten pertsonek, eta 
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horien esku dago argitaratzeko betebeharra betetzea. Oso eredu berritzailea da; 

izan ere, beste administrazio publiko batzuek ez daukate eAdministraziorako eta 

izapidetze elektronikorako plataforma teknologiko komunik, Administrazio 

Elektronikoko zerbitzuak eskaintzeko oinarrizko elementu korporatibo 

horizontalen nukleoa osatzen duten modulu eta sistema komunen multzoa 

integratzen dituena; gure kasuan honako hauek dira: PLATEA Izapidetzea, 

PLATEA Dokumentazioa (Dokumentuak kudeatzeko sistema, Dokusi artxibo 

digitalarekin) eta PLATEA Internet. Horrez gain, administrazio publiko 

gehienak interesatuek eskatutako prozedurak baino ez dituzte digitalizatu, hau 

da, herritarrekin, enpresekin eta oro har entitateekin elkarrekintzan aritzetik 

eratorritakoak, eta ez barne prozedurak. Gure kasuan, barne prozeduren % 100 

dagoeneko elektronikoki egin daiteke; horri esker, gardentasunerako argitalpen 

eredu deszentralizatu bat ezarri ahal izan dugu, argitaratu beharreko informazioa 

eta dokumentuak sortzen eta bideratzen dituen organoari itsatsita. 

 

Une honetan, atal honetan aipatutako informazioari dagokionez, 4.221 erregistro 

ditugu argitaratuta gaztelaniaz, eta 2743 euskaraz. 

 

 

 

Eta 22.960 izango lirateke datu-basera txertatzen diren kanpo iturrien doktrina 

jasoz gero (gaztelaniaz baino ez dago).  

 

 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-contbp2z/es/contenidos/informacion/modelo_gestion_documental/es_modgesdo/modelogestiondocumetal.html
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-contbp2z/es/contenidos/informacion/presencia_inter_dest_02/es_mpint02/presencia_inter_dest_02.html
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Erregistro horiei dagokienez (espedienteak dira, lege aurreproiektuen edo araudi 

proiektuen kasuan) informazio asko argitaratzen da, lotutako dokumentuez gain, 

lege aurreproiektuetarako hurrengo pantaila-argazkian ikus daitekeen moduan 

 

 

 

edo honako honetan, araudi proiektuen kasuan. 
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Informazio hori formatu berrerabilgarrietan ere eskaintzen da, Open Data 

Euskadiren katalogotik. 

 

 HITZARMENAK ETA KUDEAKETA AGINDUAK Prozedura bera ezarri 

da modalitate guztietan hitzarmenak argitaratzeko (protokoloak, kofinantzaketa 

hitzarmenak, ondare hitzarmena...) eta kudeaketa aginduetarako (barne 

adjudikazioak, kudeaketa aginduak eta programa kontratuak), hau da, izapidetze 

lanak egiten dituen pertsona bakoitzak Tramitagunetik argitaratzen ditu 

espedienteak; une honetan 113 erregistro ditu gaztelaniaz (112 euskaraz).  

 

 

 

Administrazio jarduketa hauetatik informazio ugari argitaratzen da, azkenean 

sinatzen diren dokumentuez gain (hitzarmenak, aginduak...). 
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Informazio hori formatu berrerabilgarrietan ere eskaintzen da, Open Data 

Euskadiren katalogotik. 

 

LEGEGUNEAN argitaratzen dena eta euskal sektore publikoko webguneetan 

argitaratzen dena koherentea izan dadin, sektorea osatzen duten entitateei 

orientazioa eskaini zaie sinatuko dituzten hitzarmen edo kudeaketa aginduak 

zuzenean edo atxikitako sailaren bitartez Tramitagunean jaso ahal izateko, 

informazio guztia LEGEGUNEAn integratu eta bertatik eskaini ahal izateko. 

 

 FUNTZIOAK, ENTITATEAREN ORGANIGRAMAK, ETA KARGU 

PUBLIKOEN KATALOGOAREN IBILBIDE PROFESIONALA ETA 

PROFILA Kasu honetan informazioa argitaratzen zuten atariak integratu egin 

dira (Komunikazio irekiaren gida eta Irekiako karguen erlaitza), informazio 

guztia integratuta egon dadin eta berbera izan dadin aipatutako bi atarietako 

edozeinetatik edo GARDENAtik sartuz gero. 

 

Informazio hori formatu berrerabilgarrietan ere eskaintzen da, Open Data 

Euskadiren katalogotik. 
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GARDENA atarian argitaratzen dena eta euskal sektore publikoko webguneetan 

argitaratzen dena koherentea izan dadin, sektorea osatzen duten entitateei 

orientazioa eskaini zaie informazio hori argitaratzean lotura zuzena izan dezaten 

Komunikazio Irekiaren Gidarekin, GARDENAk egiten duen moduan, eta bertan 

une horretan falta den informazioa osatu beharko lukete (funtzioak, karguen 

ibilbide profesionala, etab.). 

 

 URTEKO ETA URTE ANITZEKO PLANAK ETA PROGRAMAK, 

BETETZE MAILAREN ADIERAZLEAK ETA EMAITZAK 

Lehendakaritzako sailen plan eta gobernu planen egutegiari buruzko informazioa 

argitaratzen zuen webgunea egokitu egin da, legeak agintzen duen informazioa 

argitaratzen dela bermatzeko, baina une honetan ez da modu automatikoan 

egiten Tramitagunetik. Une honetan hala izan dadin lanean ari gara, eta, aldi 

berean, beste administrazio jarduketa batzuk egiten dira, espedienteak 

izapidetzen dituzten pertsonak kasuan kasuko dokumentuak argitaratzeko 

arduradunak izan daitezen, Lehendakaritzako sailen planetan eta gobernu planen 

egutegiaren jarraipenean, baita LEGEGUNEAn ere, kalitatezko argitalpen 

eguneratua bermatzeko. 

 

 

Beste alde batetik, eta betetze mailaren adierazleei eta emaitzei dagokienez, 

ohartarazi behar da 19/2013 Legeak urteko eta urte anitzeko plan eta programen 

betetze maila eta emaitzak argitaratu beharra ezarri zuen arren, neurtzeko 
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adierazleekin eta balorazioarekin batera, kudeaketa publikoan ez dago ebaluazio 

kultura nahikorik, eta horren ondorioz kasu askotan onartutako planak ez dira 

ebaluatzen edo ebaluazioak jarraipen txosten hutsak baino ez dira, sorrarazitako 

eraginen edo emaitzen ebaluazioaren adierazleetan sakondu gabe. Horrenbestez, 

existitzen ez diren ebaluazio prozesu horiek ezin dira argitaratu, agerikoa denez. 

 

Jarraian ikus daitekeen moduan, 19/2013 Legean finkatutakoa betetzeko zer 

argitaratu behar den adierazteko adibide ona da honako hau, urteko eta urte 

anitzeko plan eta programen ebaluazioari dagokionez; horrenbestez, 

argitalpenerako tresna prest dagoen arren, benetan ebaluatzeko betebeharrari 

bultzada politiko handiagoa ematea beharrezkoa. da 
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Horren haritik, Gobernu Kontseiluak 2015eko azaroaren 10ean onartu zuen 

Gardentasun, herritarren parte hartze eta gobernu onaren lege proiektuari egin 

behar diogu erreferentzia, II. tituluan eta hurrengo artikuluetan jasotako 

plangintza eta ebaluatzeko betebeharra sustatzeko eta arautzeko helburu tinkoa 

baitu. 

 

II. TITULUA.- POLITIKA PUBLIKOEN PLANGINTZA ETA 

EBALUAZIOA 

I. KAPITULUA.- Gobernu-ekintzaren plangintza, aurretiazko 

ebaluazioa eta informazioa 

5. artikulua.- Gobernu-plana 

6. artikulua.- Lege-aurreproiektu, plan estrategiko eta jarduera 

garrantzitsuen inpaktuaren aurretiazko ebaluazioa, eta esku-hartze 

publikoen beste ebaluazioak 

7. artikulua.- Lege-proiektu, plan estrategiko eta jarduera garrantzitsuen 

inpaktuaren aurretiazko ebaluazioa: definizioa eta ebaluatzeko prozedura 

8. artikulua.- Gobernu Planaren garapenaren segimendua 

II. KAPITULUA.- Politika publikoen emaitzen eta eragin metatuen 

ebaluazioa 

9. artikulua.- Emaitzen eta eragin metatuen ebaluazioa 

10. artikulua.- Sinplifikazio administratiboa eta kargak arintzea 

11. artikulua.- Arau-multzoen eraginen ebaluazioa 

III. KAPITULUA.- Politika publikoen plangintza eta ebaluazioa eta 

prozesu horien publizitatea sustatzea 

12. artikulua.- Politika publikoak planifikatu eta ebaluatzeko kultura 

13. artikulua.- Ezagutza zientifikoa eta aditua politika publikoen 

ebaluazioan sartzea 

14. artikulua.- Ebaluazioaren publizitatea 

 

Hala ere, datuak eta adierazleak berriz erabili ahal izateko, eta benetako kontu-

ematea izateko, programa publikoak eta politikak ebaluatzeko atari zehatz bat 

sortu beharko litzateke, informazio hori modu integratuan jasoko lukeena eta 

datu irekietara sartzea ahalbidetuko lukeena, berriz erabiltzeko. 

 

 KONTRATU TXIKIAK. Eusko Jaurlaritzako sailetako kontratu txiki guztiak 

Kontratuen Euskal Erregistrora atxikitzea bultzatu da; hala, 2015. urtean, eta 
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19/2013 Legea indarrean sartu baino urtebete lehenago, Eusko Jaurlaritzako sail 

guztietatik 3.546 kontratu txiki erregistro horretan argitaratu dira. 

 

Informazio hori berriz erabiltzeko formatuetan deskarga daiteke, baina une 

honetan ez dira Open Data Euskadiko Katalogotik eskaintzen (gainerako 

kontratuak bai); 2016. urteko ekitaldian egin beharko litzateke. 

 

 

Ezinbestekoa da EAEko sektore publikoko entitate guztiek kontratu guztiak 

Euskal sektore publikoaren kontratuen erregistroan txertatzea bultzatzea, 

kontratu txikiak barne, herritarrek sarbidea izan dezaten kontratu jardun guztira 

informazio sistema berberetik, eta hala adierazi zaie entitate horiei EAEko 

sektore publikoarentzako orientazioari buruzko dokumentuan. 

 

 EMANDAKO LAGUNTZAK ETA DIRU-LAGUNTZAK Laguntzak eta 

diru-laguntzak argitaratzeko aplikazio informatiko zehatz bat prestatu da, 

Ogasun eta Finantzak Sailak sortu eta zaintzen duen datu-base batek elikatzen 

duena; horri esker, esparru desberdinetako bilaketa motor baten bitartez 

datuetara iristeko aukera daukagu (datak, entitatea, onuraduna, laguntzaren 

zenbatekoa...). 
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2015. urterako Eusko Jaurlaritzaren partetik datu-basean 22.771 laguntza ageri 

dira 

 

 

 

eta 25.489 laguntza gehitzen baditugu HABE, IVAP, EUSTAT, Emakunde, 

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, OSALAN, Kontsumobide eta 

LANBIDE entitateek emandakoak. 

 

Honako informazio hau erakusten da: 

  

 

eta diru-laguntza baten onuradun guztiak eta pertsona fisiko edo juridiko bati 

emandako diru-laguntza guztiak ikusteko aukera ematen du. 

 

Laguntzen eta diru-laguntzen datu globalak hobeto ulertzeko bisualizazioak 

prestatzeko lanean ari gara dagoeneko, eta epe ertainean, IKUS kontrol 

ekonomikoaren aplikazio orokorra berritzeko prozesuan laguntzak eta 

onuradunak argitaratzeko sistema hobe bat aurreikusi beharko litzateke, 

informazioa sortzeko sistema bikoitza ez mantentzeko; bertsioa elebiduna izango 

litzateke. 

 

Ez dakigu datu horiek zein lizentziaren bitartez eskainiko diren Open Data 

Euskadin, eta kontsulta estatuko Gardentasunaren eta Gobernu Onaren 

Kontseiluari egin diogun arren ez dugu erantzun argirik jaso; gaur egun ez da 
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daturik formatu berrerabilgarrietan erabiltzen, ezta Open Data Euskadiko 

katalogoan ere. 

 

 LZ eta ENPLEGATUEN BATERAGARRITASUN EBAZPENAK; 

ORDAINSARIAK, KARGU UZTEEN ONDORIOZKO KALTE-

ORDAINAK ETA KARGU PUBLIKOEN BATERAGARRITASUN 

EBAZPENAK 

 

LZri dagokionez, EAEko Administrazio Orokorreko sailetako eta erakunde 

autonomoetako funtzionario, behin-behineko langile eta lan kontratudun 

langileen lanpostuen zerrendaren argitalpena egunero eguneratzea automatizatu 

dugu; hala, GARDENAn eta Open Data Euskadin kalitatezko informazioa 

eskaini ahal izango dugu. 

 

Enplegatu publikoen bateragarritasunei dagokienez, EAEko Administrazio 

Orokorreko eta erakunde autonomoetako langile publikoek, indarrean dagoen 

araudiarekin bat etorriz, bigarren jardun publiko edo pribatua garatze aldera 

baimena eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari buruzko informazioaren 

gaineko eduki zehatzak dituen webgune bat sortu dugu.  

(http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-

edukia/es/contenidos/informacion/compatibilidades_eepp/es_def/index.shtml)  

Une honetan indarrean dauden baimenak argitaratu ditugu, EAEko 

Administrazio Orokorraren eta erakunde autonomoen mendeko langileei 

dagokienez, baita Ertzaintzako eta Hezkuntzako langileei dagokienez ere; hala 

ere, beste talde batzuen gaineko informazioa argitaratzeke dago, esaterako 

Justizia Saileko eta Osakidetzako langileei dagokiena. 

 

Kargu publikoen eskubide eta betebeharrei dagokienez, eduki zehatzak dituen 

webgune bat sortu dugu (www.euskadi.eus/cargospúblicos). Bertan argitaratzen 

da kargu publikoen katalogoan jasotako pertsonei buruzko informazioa. 

Berrikuntza gisa, ekainaren 26ko 1/2014 Legea indarrean sartu zenetik kargua 

utzi duten kargu publikoen zerrenda ere argitaratu da, hau da, 2014/11/01etik; 

horrenbestez, Legeak jasotako zenbait kasutako jardueraren 

bateragarritasunerako baimena eskatzeko betebeharra daukate. 

 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-edukia/es/contenidos/informacion/compatibilidades_eepp/es_def/index.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-edukia/es/contenidos/informacion/compatibilidades_eepp/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/cargosp%C3%BAblicos
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Lansarien taulen bilakaerari dagokionez, zuzenbide pribatuko erakunde 

publikoko, Osakidetza eta sektore publiko osoko lansarien taulen bilakaera 

argitaratu dugu. 

 

Azkenik, eta karguak uztearen ondoriozko kalte-ordainei dagokienez, erakunde 

publiko eta sozietateen zuzendaritza langileen kalte-ordainak argitaratu ditugu, 

2006. urtetik hona. 

 

Kargu publikoen eskubide eta betebeharrei lotutako zerbitzu guztiak 

digitalizatzeko lanean ari gara. Zerbitzu horiek ezarri ondoren, kargu publikoen 

izapidetze eta komunikazioa bitarteko elektronikoen bitartez egingo da. 

 

 19/2013 LEGEA BETETZEAREKIN LOTURA BEREZIRIK EZ DUTEN 

ADIERAZLEAK, IREKIAN JASOTAKOAK (ESTEKA GARDENA 

ATARITIK) 

 

o Gobernu Programen Jarraipena Berritzailea da 2014an 2012-2016 

Gobernu Programaren jarraipena egiteko webgunea sortu izana; izan ere, 

herritarren aurrean legegintzaldiko konpromisoen kontu-ematean datza; 

horrez gain, elkarrekintzaren ikuspuntutik ere berritzailea izan da, eduki 

horiek komentatu ahal direlako. 
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o Kargu publikoei buruzko informazioa 2015. urtean karguen fitxetan 

dagokien administrazio organoak kudeatzen duen aurrekontua ere jaso 

da, eta hurrengo egunetan erakundeak bete beharreko funtzioak 

betetzeko dituen lanpostuen zerrendako postuak argitaratuko dira.  

  

o Legebiltzarreko galderei erantzutea. Legebiltzarrak egindako galderei 

Eusko Jaurlaritzak emandako erantzunak jasotzeak ere balio handia 

dauka (Eusko Legebiltzarraren webgunera esteka jarriz); 2014. urtean 

egin zen behin-behinean eta Gobernuaren eta Eusko Legebiltzarraren 

arteko harremanak kudeatzen dituen aplikazioa eguneratzeko zain gaude, 

interkonexio eta esportazio automatizatua eta etengabekoa posible izan 

dadin.  
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o Gardentasun, gobernu ireki eta herritarren parte hartzerako e-

learning prestakuntza ikastaroa 2015. urtean on line ikastaro bat jarri 

da herritarren esku, gobernu irekiaren estrategia bat osatzen duten hiru 

osagaiei (gardentasuna, parte hartzea eta kolaborazioa) buruzko 

oinarrizko kontzeptuak transmititzera bideratutakoak. 
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Azkenik, nabarmendu behar da Irekia ataria UNPSA´15 SARIETAN saritu zuela 

NBEk,  Mekanismo berrien bidez erabaki politikoetan herritarren partaidetza 

sustatzekokategorian. Euskadiko Gobernu Irekia ekimena (IREKIAk 

garatutakoa) aitzindaria izan da esparru horretan Europa mailan.  

 

 

2.- INFORMAZIO PUBLIKORAKO SARBIDEAREN ESKUBIDEAREN 

EZARPENA 

 

 

2015eko urtarrilean, eta Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeko Bideari eta 

Gobernu Onari buruzko 19/2013 Legea indarrean sartu baino urtebete lehenago, 

autonomia erkidegoei dagokienez, informazio publikorako sarbide eskubidea baliatzeko 

prozedura ezarri genuen. 
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Prozedura hori PLATEA plataforman jarritako aplikazio informatiko baten bitartez 

ematen da; bertara egoitza elektronikotik sartzen da, eta herritarrek informazio 

publikora sartzeko eskabideak jasotzeko aukera ematen du, kanal elektronikotik, posta 

bidez zein aurrez aurre bertaratuz. Bide elektronikoa ez beste bide batzuetatik jasotako 

eskabideak Zuzenean zerbitzuaren bitartez sartzen dira, baina edozein sailen bitartez ere 

sar daitezke. 

 

Antolakuntzaren ikuspuntutik, eskabidea Zuzenean zerbitzuak sailkatzen du; horrek 

esan nahi du sail eskumendunera berehalako eskalatua dagoela, espedientearen kasuan 

kasuko izapideari dagokionez. Sail bakoitzak zehazten du nork izapidetu behar duen eta 

informazioa non jaso behar den, baita ebazpena emateko organo eskumenduna zein den 

ere. 

 

Kanal elektronikora sarbidea eman daiteke, egoitza elektronikotik bertatik zein 

GARDENA-Gardentasunaren Ataritik, edo euskadi.eus eta ejgv.eus atarietatik. 

 

 

2015. urtean 30 eskabide jaso ditugu; horietatik hiru ez dira onartu (bi eskabidea 

jakiteko eskumendunak ez izateagatik, eta bat eskabide bikoiztua zelako); hogeita hiru 

eskabideren kasuan ebazpena eman egin da eskatutako informaziora iristeko sarbidea 

emanez; hiru eskabide, berriz, sarbidea ukatuz ebatzi dira; eta eskabideetako batean 

atzera egin zen, eskatu ondoren eskatzaileak ez zuelako informazioa identifikatu. 
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Informazio hori GARDENAn argitaratuta dago, ukapen ebazpenekin batera, jasotzen 

zituzten datu pertsonalak aldez aurretik kendu eta gero eta interesdunei jakinarazi 

ondoren. 

 

 

 

Sail guztiak inplikatu dira prozeduran, eta Herri Administrazio eta Justizia, 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun, eta Ingurumen eta Lurralde Politika sailek 

jaso dute eskabide kopuru altuena. EAEko sektore publikoa osatzen duten entitateen 

partez ez da eskabiderik jaso; igorritako informazioren bat, ordea, bai izan da entitate 

horietakoren batek emandakoa. Berraztertzeko errekurtso bakarra jaso da, eta 

informaziora sarbidea emanez ebatzi zen. 

 

SAILA ESKABIDEAK 

LEHENDAKARITZA  1 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA ETA JUSTIZIA  6 

EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA 6+1* 

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 1 

OGASUNA ETA FINANTZAK 1 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA 2 

SEGURTASUNA  2 

OSASUNA 4 

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA 6+1* 

  * eskabidea bi ebazpenekin 

 

Gobernu Kontseiluaren 2015eko urtarrilaren 13ko Erabakiak gehienez 20 egun 

balioduneko epea ezarri zuen jakinarazpenerako (beste 20 egun baliodunekin luza 

daitekeena) informazioaren bolumenak edo konplexutasunak hala eskatzen badu; epeak 

eten egiten dira interesdunari zerbait zuzentzeko eskaera egin behar bazaio, gehienez 10 
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egun balioduneko epean edo gehienez 15 egun balioduneko epean hirugarrenei 

entzunaldia eskaini behar bazaie, haien interes eta eskubideak kaltetu badira. 

 

2015. urtean jasotako 30 eskabide horien kasuan, eskabidea aurkeztu den unetik 

interesdunari ebazpena jakinarazi arteko batez besteko epea 27 egun naturalekoa izan 

da. 19/2013 Legeak hilabeteko epea ezarri zuen, beste hilabetez luza daitekeena, epeak 

eteteko kasu berberekin. 

 

Hobekuntza-ekintzak 

 

Herritarrak Hartzeko eta Administrazio Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzatik 

zenbait saio informatibo egin dira sektore publikoko entitateentzat (2015eko otsailaren 

13an eta 18an), eta eskatu dutenei aholkularitza eskaini zaie; hala ere, deigarria da 

EAEko sektore publikoetako entitateetatik ez dela informazio sarbidearen eskubidea 

baliatzeko eskabiderik jaso. 

 

Horregatik, urtarrilean 19/2013 Legean ezarritako betetzeari buruzko ebaluazioa egin 

ondoren, publizitate aktiboari zein informazio publikorako sarbidea izateko eskubidea 

baliatzeari dagokionez, entitate horietara orientazioak igorri dira, betetzen dituztela 

bermatzeko. 

 

Bilakaeraren aurreikuspena 

 

2016. urtean eskabide gehiago jasotzen ari gara (13 eskabide otsailaren 25era arte); hala 

ere, 2015. urtea arreta eskaini ahal izateko beharrezko antolakuntza eta teknologia 

azpiegitura sortzeko erabili denez, ezarritako prozeduraren kudeaketan azkartasun 

handiagoa espero da. 

 


