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Honen bidez betetzen dira Gobernu Kontseiluaren 2015eko urtarrilaren 13ko erabakia (informazio publikoaren 

sarbideari, publizitate aktiboari eta gardentasun nahiz gobernu onaren kulturan aurrera egiteari dagokionez Euskal 

Autonomia Erkidegoko (EAE) Administrazioaren funtzionamendu-neurriak onartzen dituena) eta 2015eko, 2016ko, 

2017ko, 2018ko, 2019ko eta 2020ko balantze-txostenen berri izateko eta gardentasuna bultzatzen jarraitzeko neurriak 

onartzeko Gobernu Kontseiluaren erabakiak. 
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1. Sarrera 

 

Gobernu Kontseiluaren 2015eko urtarrilaren 13ko Erabakia —informazio publikoaren 

sarbideari, publizitate aktiboari eta gardentasun nahiz gobernu onaren kulturan aurrera 

egiteari dagokionez Euskal Autonomia Erkideko Administrazioaren funtzionamendu-

neurriak onartzen dituena— hartu zen 2015ean. 

 

Erabaki horretan, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu 

onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean ezarritakoa betetzeko antolakuntza-eredua 

eta prozedura onetsi ziren, eta informazio publikorako sarbiderako eskubidearen eta 

publizitate aktiboaren ezarpena sail guztiekin bultzatu eta koordinatzeko agindua eman 

zitzaion Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzari, 

EAEko Administraziorako eta haren sektore publikorako informazio publikorako sarbide-

eskaeren erregistro komuna bermatze aldera.  

 

Halaber, ezarri zen ezen, 2015eko urtarrilaren 13ko Erabakia hartu eta urtebeteko epean 

gehienez ere, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko 

Zuzendaritzak gardentasunaren bi alderdien (publizitate aktiboa eta informazio publikoa 

eskuratzeko eskubidea) ezarpen-mailari buruzko balantze bat aurkeztu behar zuela. Hori 

betez, 2016ko martxoaren 22an, Gobernu Kontseiluak txostenaren berri izan zuen (txosten 

horretan, 2015ean izandako aurrerapenei buruzko balantzea ez ezik, 2016an heldu 

beharreko erronkak ere ageri ziren) eta erabaki zuen EAEko Administrazioan eta haren 

sektore publikoan gardentasuna zabaltzen jarraitzea, baita 2016an lortutako aurrerapenei 

buruzko kontuak ematea ere. Era berean, 2017ko apirilaren 4an, 2016. urteko balantzea 

egiteari ekin zitzaion, 2018ko uztailaren 3an, 2017. urtekoari, 2019ko uztailaren 9an, 2018. 

urtekoari, 2020ko ekainaren 16an, 2019. urtekoari eta 2021eko apirilaren 27an, 2020koari.  

 

XII. legegintzaldian egindako aldaketekin, eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu 

Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 8/2021 

Dekretutik aurrera, Gobernu Irekiaren Zuzendaritzaren eskumena da “Informazio 

publikoaren publizitate aktiboaren arloan indarrean dagoen legeria betetzeko eta 

bultzatzeko lanak zeharka koordinatzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 

Orokorra eta haren sektore publikoa indartzea estatuko eta nazioarteko gardentasun-

adierazleetan”.  

 

https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/organos_transparencia/es_def/adjuntos/transparencia-13-enero-2015.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
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Aldaketa hori kontuan hartuta, Gobernu Irekiaren Zuzendaritza da txosten hau egiteko 

arduraduna. Txosten horretan 2021ean egindako aurrerapenei buruzko datuak eskaintzen 

dira, 2020ko balantze-txostenean planteatutako erronken arabera, eta hurrengo 

ekitaldirako erronka berriak formulatzen dira. 
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2. 2021eko aurrerapenak 

2.1. Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen jarduera 

(IPSEB) 

2016ko irailaren 16an, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeari buruzko 

irailaren 13ko 128/2016 Dekretua argitaratu zen. Dekretuaren helburu bakarra da 

erantzuna ematea herritarrek informazio publikoa eskuratzeko aurkeztutako eskaerari 

lotuta dagokion jardun-eremuko EAEko administrazio publikoak informazioa ukatzeko 

emandako ebazpenaren aurrean (berariazkoa nahiz ustezkoa) administrazioarekiko auzien 

jurisdikzioaren aurretik aurkez ditzaketen erreklamazioei.  

 

Herri Administrazio eta Justiziako sailburuaren 2016ko urriaren 6ko Aginduaren bidez, 

osatu egin zen IPSEB, eta kide bat berritu zen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko 

sailburuaren 2017ko azaroaren 15eko Aginduaren bidez, bai eta beste kide bat ere, 

agintaldia amaitu zelako, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko 

uztailaren 7ko Aginduaren bidez. 

 

2021eko ekitaldian, halaber, presidentetzan ere aldaketa bat gertatu da, 8/2021 

Dekretuak, urtarrilaren 19koak, Gobernantza eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa 

eta funtzionala ezartzen duenak Gobernu Irekiaren Zuzendaritzari esleitu baitzion Batzorde 

horren presidentetza, ordura arte Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta 

Hobetzeko Zuzendaritzak zuena. Presidente berria apirilaren 20ko 129/2021 Dekretuaren 

bidez izendatu zen, eta 2021eko maiatzaren 24ko bilkuran sartu zen Informazio 

Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordean. 

 

Jarraian, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen 2021eko memoriatik 

ateratako informazioa azaltzen da. 

 

 

2.1.1. Erreklamazioak, erreklamazioa jarri zaion erakunde motaren eta 2016-

2021 aldian emandako ebazpen motaren arabera. 

2021. urtean, guztira, 129 erreklamazio aurkeztu ziren. Taula honetan ikusten da arreta 

jaso duten erreklamazioen bilakaera. Hala, taulan ageri denez, hazkunde esponentziala izan 

zen 2016. urtetik 2018. urtera bitartean, 2019ko ekitaldian, berriz, behera egin zuen 

zertxobait, eta 2020. urtean berriro ere gora egin, eta nabarmen gora, aldiz, 2021ean, iaz. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/09/1603956e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/09/1603956e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/10/1604298e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/11/1705724e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/11/1705724e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103971e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103971e.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/04/20/129/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
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URTEA 
ERREKLAMAZIOEN 

EBAZPENAK 

UDALEK INFORMAZIO-
ESKAERARI EMANDAKO 

EZEZKOAREN AURKA 

FORU-ALDUNDIEK 
INFORMAZIO-ESKAERARI 
EMANDAKO EZEZKOAREN 

AURKA 

EAE-KO SEKTORE 
PUBLIKOAREN 
EZEZKOAREN 

AURKA 

BESTE 
ERAKUNDE 
BATZUEK 

EMANDAKO 
EZEZKOAREN 

AURKA 

2016 
 
 
 
 

  

Baietsiak 1    

Ezetsiak     

Ez onartuak     

Atzera egindakoak     

Artxibatuak     

Deribatuak  1   

Guzti
ra 2 1 1 0 0 

2017 
 
 
 
 

 

Baietsiak 13 1 7  

Ezetsiak    1 

Ez onartuak 3  3  

Atzera egindakoak 1  2  

Artxibatuak 1  1  

Deribatuak     

Guzti
ra 33 18 1 13 1 

2018 
 
 
 
 

 

Baietsiak 54  7 5 

Ezetsiak 5  3  

Ez onartuak 9  4  

Atzera egindakoak 12  1  

Artxibatuak     

Deribatuak     

Guzti
ra 100 80 0 15 5 

2019 
 
 
 
 

 

Baietsiak 41  6  

Ezetsiak 5  4  

Ez onartuak 11 3 4  

Atzera egindakoak 8    

Artxibatuak 1  1  

Deribatuak     

Guzti
ra 84 66 3 15 0 

2020 
 
 
 
 

 

Baietsiak 29  29  

Ezetsiak 1  15  

Ez onartuak 6 4 11  

Atzera egindakoak 3    

Artxibatuak 2    

Deribatuak  2   

Guzti
ra 102 41 6 55 0 

2021 
 
 
 

Baietsiak 52  29  

Ezetsiak 15  10  

Ez onartuak 9 1 4  
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Atzera egindakoak 4  3  

Artxibatuak     

Deribatuak  1  1 

Guzti
ra 129 80  2 46 1 

GUZTI
RA 450 286 13 144 7 

    % 63,5 % 3 % 32 % 1,5 

 

 

 

 
 

 

Ikus daitekeenez, 2016tik 2021era bitartean, erreklamazioen % 63,5 EAEko udalek 

informazio publikorako sarbidea ukatu izanagatik edo emandako informazioarekin 

desados egoteagatik dira, % 32 EAEko sektore publikoei lotuta daude, eta soilik % 4,5 

beste erakunde mota batzuei, hala nola profesionalen elkargoak edo IPSEBra jotzen duten 

beste erakunde batzuk, foru-aldundietako edo estatuko gardentasuna bermatzeko 

organoetara jo behar duten arren. 
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2020. urtean, aldatu egin zen joera; izan ere, EAEko sektore publikoak informazioa 

eskuratzeari emandako ezezkoen edo emandako informazioarekin desados egotearen 

ondoriozko erreklamazioen kopurua (55) udalek jasotakoen kopurua baino handiagoa izan 

zen (41). 2021ean, ordea, aurreko joera errepikatu zen, eta, beraz, erreklamazio gehienak 

udalek sarbidea ukatzeagatik edo haiek emandako informazioarekin desados egoteagatik 

dira: 80 eta 46, hurrenez hurren. 

 

 

2.1.2. Foru-aldundietako gardentasuna bermatzeko organoen erreklamazioak. 

Foru-aldundiek gardentasuna kontrolatzeko organo espezifiko bat dute (2017an sortutako 

Arabako Foru Aldundiarena, 2016an Bizkaiko Foru Aldundiarena eta 2019an Gipuzkoako 

Foru Aldundiaren organoarena), baina orain arte jarduera gutxi izan dute, beren 

webgunean argitaratuta dituzten ebazpenak ikusita. Berme-organo horiek nahitaez 

argitaratu behar dituzte horiek, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari 

eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 24.5 artikuluaren arabera. 

Eta honelaxe azaltzen da honako koadro honetan 
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https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
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URTEA 
ARABAKO Foru Aldundia: 

Gardentasunaren Foru 
Kontseilua 

BIZKAIKO Foru Aldundia: 
Erreklamazioen Batzordea 

GIPUZKOAKO Foru 
Aldundia: 

Gardentasunaren arloko 
Erreklamazio Batzordea 

2018 1 3  

2019 1 8 2 

2020 4 7 3 

2021 5 7 3 

GUZTIRA 11 25 8 

 

 

2.1.3. IPSEBn jasotako erreklamazioen arrazoiak 

Azpimarratzekoa da 2016-2021 aldian erreklamazio gehienen kausa dela egindako 

eskaerak ebazpenik garaiz jaso ez izana, hau da, administrazioaren isiltasuna. Izan ere, 

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 

19/2013 Legearen 20.4 artikulua aplikatuz, erantzuteko gehieneko epea igaro eta 

berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada, eskaera ezetsi egin dela ulertu behar da.  

 

Erreklamazioen % 74 EAEko administrazioek garaiz ez ebaztearen ondorio dira, hau da, 

% 73 toki-erakundeen kasuan eta % 25 EAEko sektore publikoaren kasuan. Horrek 

pentsarazten du toki-erakundeek, batez ere, ez dutela oraindik epe barruan ebazteko 

betebeharra hedatu euren administrazio-egituretan eta erakundearen kulturan, izan ere, 

“Epe barruan ebazpena emateko betebeharra behin eta berriz ez betetzea arau-hauste 

larritzat hartuko da, ez-betetze horien erantzuleei arauetan aurreikusitako diziplina-

araubidea aplikatzeari dagokionez”. (Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko 

bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 20.6 artikulua). 

Erreklamazioen % 26 bakarrik dira emandako informazioarekin desados egoteagatik edo 

informaziorako sarbidea berariaz ukatu izanagatik. 

 

 

URTEA 

ADMINISTRAZIO
AREN 

ISILTASUNA, 
UDALEN ALDETIK 

ADMINISTRAZIO
AREN 

ISILTASUNA, 
FORU-

ALDUNDIEN 
ALDETIK 

ADMINISTRAZIO
AREN 

ISILTASUNA, 
ESTATUKO 

ADMINISTRAZIO
AREN ALDETIK 

ADMINISTRAZIO
AREN 

ISILTASUNA, EAE-
KO SEKTORE 

PUBLIKOAREN 
ALDETIK 

ERREKLAMAZIO 
KOPURUA 

ADMINISTRAZIO
AREN 

ISILTASUNAGATI
K 

GUZTIRA 
JASOTAKO 

ERREKLAMAZIOE
N KOPURUA  

ADMINISTRAZIO-
ISILTASUNAGATI

K DIRENEN % 

2016 1 1     2 2 % 100 

2017 14 1   11 26 33 % 79 

https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
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2018 74     12 86 100 % 86 

2019 53 1   3 57 84 % 68 

2020 36 4   30 70 102 % 69 

2021 66   1 27 94 129 % 73 

Guzti
ra 

244 7 1 83 335 450 % 74 

% % 73 % 2 % 100 % 25    

 

 

EAEko sektore publikoko erakundeen erantzun-maila tokikoena baino nabarmen 

handiagoa bada ere, ezinbestekoa da informazio publikoa eskuratzeko eskaera guztiei 

erantzutea izatea helburua, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta 

gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 20. artikulua aplikatuz; izan ere, 

araua indarrean jarri zenetik 6 urte igaro dira, eta, 2015eko urtarrilaren 13ko Gobernu 

Kontseiluak onartuta, antolaketa-eredua eta prozedura elektronikoa erabat ezarrita daude. 
 
 

2.1.4. IPSEBn aurkeztutako erreklamazioen ebazpenak 

IPSEBk emandako ebazpen moten gainean, nabarmendu behar da joerari eusten zaiola; 

izan ere, 2016-2021 aldi osoan, ebazpenen % 60,89 baiesleak ziren, % 16 ez onartzekoak 

eta soilik % 13,11 ezesleak. Beraz, pentsatzekoa da aurrera egin behar dela 

gardentasunaren kulturan, gure administrazio publikoak horren arabera jardun daitezen. 

 

Ezespenen arrazoia da eskatutako informazioa ez dagoela kasu askotan, eskatu zaion 

erakundearen eskumenekoa ez delako edo dagoena eman delako dagoeneko, baita ere 

informazioa eskuratzeko eskubidea tartean ez dagoen prozedura bat delako, edo 

baldintza formalak ez direlako bete.  

 

Oso gutxi ezesten dira Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta 

gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak 14. artikuluan ezartzen dituen 

mugak aplikatzeagatik edo 15. artikuluan arautzen den datu pertsonalen babesagatik. 

 

Ez onartzeko arrazoi nagusiak honako hauek dira: irekita dauden prozeduretan interesa 

duten pertsonak izatea, eta, ondorioz, informazioa araudi espezifikoaren bidez eskuratu 

behar izatea, eta epez kanpo jarritako erreklamazioak izatea. Eskaera errepikakorrak, 

gehiegizkoak edo legearen gardentasun-asmoarekin justifikatzen ez direnak gutxiago dira. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2015/01/13/1/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2015/01/13/1/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
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ERREKLAMAZIOEN 
EBAZPENAK 

UDALEK EMANDAKO 
EZEZKOAREN AURKA 

FORU-ALDUNDIEK 
EMANDAKO 
EZEZKOAREN 

AURKA 

 EAE-KO SEKTORE 
PUBLIKOAREN 
EZEZKOAREN 

AURKA 

BESTE 
ERAKUNDE 
BATZUEK 

EMANDAKO 
EZEZKOAREN 

AURKA 

GUZTIRA % 

Baietsiak 190 1 78 5 274 % 60,89 

Ezetsiak 26   32 1 59 % 13,11 

Ez onartuak 38 8 26   72 % 16,00 
Atzera 
egindakoak 28   6   34 % 7,56 

Artxibatuak 4   2   6 % 1,33 

Deribatuak   4   1 5 % 1,11 

  286 13 144 7 450 % 100 

 

 

 

 
 

 

 

2.1.5. Erreklamatzaileak eta erabilitako interakzio-kanala. 

Erreklamatzaileen % 68 gizonak izan dira 2016-2021 aldi osoan; emakumeak % 13 

bakarrik, eta pertsona juridikoak % 19. 

 

Bestalde, interakzio-kanal erabiliena elektronikoa izan da: interakzioen % 82 egin dira 

hala, postaz % 15, eta era presentzialean % 3.  
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URTEA 

Pertsona fisikoak 
Pertsona juridikoak 

Interakzio-kanala 

Gizonezkoa Emakumezkoa Postaz 
Aurrez 

aurrekoa 
Elektronikoa 

2016  1 1 1  1 

2017 26 7  21  12 

2018 82 16 2 23  77 

2019 75 7 2 5 1 78 

2020 57 16 29 8 14 80 

2021 64 12 53 10  119 

Guztira 304 59 87 68 15 367 

% 68 13 19 15 3 82 

 

 

2.1.6. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren aurrean errekurtsoa 

jarritako IPSEBren ebazpenak. 

2016-2021 aldian, Informazio IPSEBren 7 ebazpenen aurka jarri da errekurtsoa Euskal 

Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean; horietatik, 5 2018. urteko 

espedienteei buruzkoak dira, eta bana 2019. eta 2020. urteetako espedienteei buruzkoak. 

Espediente guztietan epaia eman da, eta kasu guztietan ezetsi egin da IPSEBren 

ebazpenaren aurka jarritako errekurtsoa. Kostuak alderdi demandatzaileari ezarri zaizkio.  
 
 

Administrazio-auzigaietako 
errekurtsoa 

Erreklamazioaren 
espediente-

zenbakia 

IPSEBren 
ebazpen-
zenbakia 

Epaia 

Prozedura 
arruntaren zk. 

Demandatzail
ea 

Epai-
zenbakia 

Epai-data Epaia 

667/2018 

Bizkaiko 
Erizainen 
Elkargo 
Ofiziala 

2018/000061 19/2018 62/2021 2021/2/17 
Errekurtsoa 
ezestea 

70/2019 Oñatiko Udala 2018/000136 69/2018 379/2021 2021/10/19 
Errekurtsoa 
ezestea 

75/2019 UPV/EHU 2018/000098 34/2018 369/2021 2021/10/5 
Errekurtsoa 
ezestea 

134/2019 

Euskal 
Trenbide 
Sarea (ETS) 

2018/000123 57/2018 445/2021 2021/11/12 
Errekurtsoa 
ezestea 

260/2019 
Arrasateko 
Udala 

2018/000176 3/2019 5/2022 2022/1/11 
Errekurtsoa 
ezestea 

469/2020 FJAD 2019/000276 98/2019    

874/2021 GGS 2021/000338 110/2021    
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Aurreko txostenetan jada esan legez, nabarmendu behar da kontrol-erakunde hori, IPSEB, 

eginkizun oso mugatu batekin sortu zela, aldi baterako aurreikusten baitzen. Hauxe zuen 

eginkizun: EAEko administrazio publikoek euren jarduketa-eremuan emandako ebazpen 

ezesle berariazko edo ustezko ororen aurka aurkeztutako aukerako erreklamazioei bakarrik 

erantzutea administrazioarekiko auzien jurisdikziora jo aurretik. Aldi baterako izaera horrek 

mugatu egiten ditu eman beharko lituzkeen bermeak, batez ere eskumenik ez duelako 

ematen dituen ebazpenen betetzearen gaineko jarraipena egiteko, (zehapen-ahalmenik ez 

baitu) ez publizitate aktiboaren betebeharrak ez-betetzeagatiko erreklamazioak kontrolatu 

eta ebazteko, ez eta sentsibilizazio- eta prestakuntza-ekintza beharrezkoen bidez eta arloan 

jarduteko irizpideak emanez gardentasunaren kultura sustatzeko ere, nahiz eta horrek 

guztiak EAEko administrazio publikoen multzoak jokabide homogeneoa izaten lagunduko 

lukeen. 

 

 

2.1.7. IPSEB Gardena-Gardentasunaren Atarian 

IPSEBk gardentasunaren ataria (Gardena) du eta aldian behin eta eguneratuta argitaratzen 

du jarduketa publikoaren funtzionamenduarekin eta kontrolarekin lotuta dagoen jardueraren 

gardentasuna bermatzeko esanguratsua den informazioa. Informazio horri Gardentasunari, 

informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legearen 15. 

artikuluan jasotako mugak aplikatzen zaizkio, baita izaera pertsonaleko datuen babesetik 

eratorritakoak ere. Bere antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko informazioa 

argitaratzen du, baita garrantzi juridikoa, ekonomikoa, aurrekontuetakoa eta estatistikoa 

duen informazioa ere. 

Bere jarduerarekin lotuta, bere ebazpen eta akta guztiak argitaratzen ditu, eta honako 

hauei buruzko informazio osoa ematen du: erreklamatzailearen ezaugarriak, sexua, 

sartzeko erabili den kanala; erreklamatutako administrazioa; emandako, ukatutako edo ez 

onartutako informazioa; ebazpenaren zentzua eta ebazpenaren edukia betiere 

erreklamatzailearen identifikazioa babestuz, baita erreklamazioaren sarrera-data eta 

ebazpen-data ere. Informazioa aurreko aldagai horietako edozein erabiliz bahetu daiteke, 

hartarako sarbidea irisgarria izan dadin, eta Open Data Euskadi formatu irekietan ere 

prestatzen da, berriz erabili ahal izateko. Orobat, gune horretan argitaratuta daude 

IPSEBren ebazpenei jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoen aurrean Euskal 

Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak emandako epaiak. 

 

 

https://www.gardena.euskadi.eus/webgar00-shderacc/eu/
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
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Legeak 3 hilabeteko epea ezartzen du erreklamazioak ebazteko, eta epe hori igarota, 

ezetsitzat joko da. Hala ere, Batzordeak espedienteen instrukziorako bi kide baino ez dituen 

arren (dedikazio esklusiborik gabeko funtzionarioak, eta eginkizun horiek beren lanpostuari 

dagozkion zereginekin txandakatzen dituzte), erreklamazioak ebazteko batez besteko 

denbora muga horren oso azpitik dago, hurrengo koadroan egiazta daitekeenez. Ikus 

daiteke, halaber, 2021ekoa dela ebazpen-epe laburrena, 44 egun. 

 

 

URTEA 
ERREKLAMAZIOAK EBAZTEKO BATEZ BESTEKO 

EPEA 

2016 48 egun 

2017 54 egun 

2018 54 egun 

2019 49 egun 

2020 56 egun 

2021 44 egun 

 

 

2.2. Gardentasun, Herritarren Parte-hartze eta Gobernu Onaren 

Sailarteko Batzordearen jarduera 

2.2.1. Gardentasun, Herritarren Parte-hartze eta Gobernu Onaren Sailarteko 

Batzordea 

Gobernantza, Gardentasun eta Herritarren Partaidetzarako eta Gobernu Onerako 

Sailarteko Batzordea Eusko Jaurlaritzak gardentasunaren eta herritarren parte-hartzearen 

arloan egiten dituen jarduerak koordinatzeko organoa da, Gobernantza Publiko eta 

Autogobernu Sailari atxikia, eta eginkizun hauek hartzen ditu bere gain: 

 

 Gobernantzaren, gardentasunaren eta herritarren partaidetzaren alorreko 

plangintza zuzendaria ezartzea. 

 Publizitate aktiboaren eta informazio publikorako sarbidearen arloan jarraibideak, 

protokoloak eta jarduteko irizpideak proposatzea batzordea atxikita dagoen saileko 

titularrak Gobernu Kontseiluari onartzeko proposa diezazkion. 

 Demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Euskadiko Liburu Zurian 

jasotako konpromisoak zabal daitezen bultzatzea. 



     

 

 

2021eko balantze-txostena / 15 / 45 

 

 Elkarlaneko eta kontuak emateko ikuspegia duten politika eta zerbitzu publikoen 

ebaluazioa bultzatzea, era horretako politika eta zerbitzuek izan dituzten emaitzei 

eta eraginei buruz. 

 EAEko sektore publikoa osatzen duten erakunde guztiek indarrean dagoen araudiak 

publizitate aktiboari buruz ezartzen dituen betebeharrak betetzen dituztela 

bermatzeko nahitaezko zereginak koordinatzea. 

 Nazioarteko gardentasunaren adierazleetan lidergoa sendotzeko beharrezkoak 

diren jarduerak bultzatzea. 

 Informazio publikoa eskuratzeko eskaeren izapideak koordinatzea eta jarraipena 

egitea, ahalik eta azkarren eta kalitatez erantzungo zaiela bermatzeko. 

 Informazio publikoa kudeatzeko eta argitaratzeko bitartekoak, plataformak eta 

garapen informatikoak erabil daitezen sustatzea. 

 Eusko Jaurlaritzaren sailetan eta EAEko sektore publikoa osatzen duten 

erakundeetan, gardentasuna ezartzeari buruzko balantzeen urteko txostenak 

kontuan hartzea. 

 

Gardentasun, Herritarren Parte-hartze eta Gobernu Onaren Sailarteko Batzordea 2017ko 

irailaren 13an eratu zen, eta oinarrizko euskarria bilakatu da publizitate aktiboko 

informazioa mantentze aldera behar diren lanak koordinatzeko eta informazio 

publikoa eskuratzeari buruzko eskaerak kudeatzeko, bai eta EAEko sektore publikoa 

osatzen duten entitateen eta parte hartutako entitateen publizitate aktiboko betebeharrak 

sustatzeko lanerako ere.  

 

2021ean, apirilaren 13an, Gardentasunaren, Partaidetzaren eta Gobernu Onaren Sailarteko 

Batzordearen bilera bat egin zen, aurrez aurreko parte-hartzearekin eta parte-hartze 

telematikoarekin, Covid 19aren ondorioz. Posta elektronikoaren eta telefono-kanalaren 

bidezko harremana etengabea izan da, EAEko sistema osoa eta haren tresnak erantzukizun 

banatuaren ikuspegi horrekin eratu baitira, edozein espedienteren instrukzioaren 

erantzuleek kontu-ematearen erantzukizuna eta izaera publikoko edozein informazioren 

tratamenduaren erantzukizuna senti dezaten, horren bidez jarduketa publikoan 

legitimotasun handiagoa irabaziz. Legearen aplikazioa, eredugarritasuna, 

eskuragarritasuna, kudeaketaren erantzukizuna, kontu-ematea eta gardentasuna gure 

administrazio publikoenganako konfiantza eraikitzeko oinarrizko zutabeak dira.  
 
 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2017/eusko-jaurlaritzak-gobernantza-gardentasun-eta-herritarren-partaidetzarako-erakunde-arteko-batzordea-sortu-du-gobernu-bilera-2017-07-11/
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2.2.2. Informazio publikora iristeko eskabidea 

2.2.2.1. Datu orokorrak 

Informazio publikoa eskuratzeko prozeduran, urtetik urtera gora egin du jasotako 

eskaeren kopuruak, eta ekitaldi honetan % 65 handitu da, 2020. urtearekin alderatuta. Era 

berean, ikusten da erantzuteko epea egonkortu egin dela, 35,08 egunetan mantendu 

baita, 2020ko ekitaldiaren oso antzekoa. Beraz, zentzuzko epe batean ebazten ari dela esan 

daiteke. Gobernu Kontseiluaren 2015eko urtarrilaren 13ko Erabakian ezarritako 20 egun 

balioduneko epea zorrotz betetzen ez bada ere, epea hilabetekoa baino laburragoa da eta 

horixe da Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari 

buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak ebazpena emateko xedatzen duen epea. 

 

Era berean, nabarmendu behar da 2021. urteko ukatzeko 10 ebazpenen artean 4 

administrazio-isiltasun sartu direla, erantzuteko epeetan zenbatu ez direnak eta gertatu 

beharko ez liratekeenak.  

 

Hala ezartzen da Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu 

onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 20.6 artikuluan. Artikulu horren arabera, 

“Epe barruan ebazpena emateko betebeharra behin eta berriz ez betetzea arau-hauste 

larritzat hartuko da, ez-betetze horien erantzuleei arauetan aurreikusitako diziplina-

araubidea aplikatzeari dagokionez”.  

 

Hala ere, ikus daitekeenez, informazioa eskuratzeko ukapena oso txikia da, eta 4 

administrazio-isiltasun gertatu dira, baina datu anekdotikoa baino ez da, jasotako eskaeren 

kopurua kontuan hartuta. 

 

URTEA 
Jasotako 
eskaeren 
kopurua 

Onartu ez 
direnen 
kopurua 

Sarbide 
osoa 

emateko 
ebazpenen 

kopurua 

Sarbide 
partziala 
emateko 

ebazpenen 
kopurua 

Ukatzeko 
ebazpenen 

kopurua 

Atzera 
egindakoen 

edo 
bideratutakoen 

kopurua 

Ebazteko 
batezbesteko 

denbora 
(egun 

naturalak) 

Ebazteko 
batezbesteko 

denbora 
(egun 

baliodunak) 

2015 30 3 23   3 1 27 egun  

2016 67 6 53     8 20 egun   

2017 56 8 38 3   7 23,5 egun   

2018 87 12 59 11 3 2 28 egun   

2019 179 22 123 14 5 15 28,83 egun   

2020 201 34 126 15 10 16 35,82 egun  

2021 332 38 235 28 10 21 35,08 egun 23,33 egun* 

GUZTIRA 952 123 657 70 32 70   

* 10 egun baliodun deskontatu dira zuzenketa eskatu eta erantzunik jaso ez duten eskaeretan. 

https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/control_de_la_transparencia/eu_def/adjuntos/Propuesta-de-Acuerdo-de-Consejo-de-Gobierno-Informe-de-Balance-2018_eu.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
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2.2.2.2. Datuak sailen arabera 

Sail guztiak inplikatuta egon dira prozeduran, baina honako sail hauek jaso dute eskaera 

gehien: Osasun Sailak (eskaeren % 35,5), Segurtasun Sailak (% 15), Ekonomiaren 

Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak (% 15) eta Hezkuntza Sailak (% 12,5). Ez 

da jaso EAEko sektore publikoa osatzen duten erakundeetatik datorren eskaerarik (URAtik 

izan ezik), baina dagokion sailak eskatzaileei igorritako informazioren bat eman du 

erakunde horietakoren batek, baina ez dakigu horrelako informaziorik ez dagoelako izan 

den edo EAEko sektore publikoko erakunde horietatik arreta ematen ari direlako Gobernu 

Kontseiluaren 2015eko urtarrilaren 13ko Erabakian ezarritako prozedurari jarraitu gabe. 

Erabaki horretan honako hau zehazten da: «Administrazio Orokorrean edo haren sektore 

publikoan (administrazio instituzionala edo erakunde instrumentalak) jasotzen diren 

eskaera guztiak Herritarren Arretan eskumena duen zuzendaritzara bideratuko dira, 

elektroniko erregistra ditzaten. Ordutik aurrera, elektronikoki kudeatuko da prozedura 

osoa, izapideak elektronikoki egiteko PLATEA eta TRAMITAGUNE plataforma komunaren 

bitartez». 

 

Sailen araberako egun baliodunetan ebazteko epeei buruzko datuek erakusten dute sail 

gehienek betetzen dituztela, edo betetzear daudela, Gobernu Kontseiluaren 2015eko 

urtarrilaren 13ko Erabakiak ebazteko ezartzen dituen 20 egun baliodunak. Berdintasun, 

Justizia eta Gizarte Politiketako Saila (43,00 egun baliodun), Osasun Saila (28,89 egun 

baliodun) eta Ekonomia eta Ogasun Saila (25,33 egun baliodun) akordio horretan 

aurreikusitako epeetatik urrunduko lirateke, baina Lan eta Enplegu Sailak ere ez du 

ezarritako epea betetzen (22,11 egun baliodun). 

 
 

Saila 

Ebazteko 

batezbesteko 

denbora 2021ean 

(egun 

baliodunak) 

2021ean 

jasotako 

eskaeren-

kopurua 

Administrazio-

isiluneen-

kopurua 2021 

Lehendakaritza 13,80 egun 5  

Segurtasuna 17,16 egun 50  

Lana eta Enplegua 22,11 egun 9  
Gobernantza Publikoa eta 
Autogobernua 15,78 egun 23  

Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 19,81 egun 49 1 

Ekonomia eta Ogasun Saila 25,33 egun 3  

https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/control_de_la_transparencia/eu_def/adjuntos/Propuesta-de-Acuerdo-de-Consejo-de-Gobierno-Informe-de-Balance-2018_eu.pdf
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/control_de_la_transparencia/eu_def/adjuntos/Propuesta-de-Acuerdo-de-Consejo-de-Gobierno-Informe-de-Balance-2018_eu.pdf
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Hezkuntza 19,73 egun 42  
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraioak 19,75 egun* 8  

Osasuna 28,89 egun 118 3 

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 

Politikak 
43,00 egun* 18  

Kultura eta Hizkuntza Politika 10,33 egun 6  

Turismoa, Merkataritza eta 

Kontsumoa 
3,00 egun 1  

23,33 egun 332 4 

* 10 egun baliodun deskontatu dira zuzenketa eskatu eta erantzunik jaso ez duten eskaeretan. 
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SAILA 

JASOTAKO 
ESKAEREN 
KOPURUA 

SARBIDE OSOKO 
EDO 

PARTZIALEKO 
EBAZPENAK 

UKATZEKO 
EBAZPENAK 

EZ ONARTZEKO 
EBAZPENAK 

ATZERA EGITEAK 
ESKUDUNERA 
BIDERATZEA 

ISILTASUNA 
(NEGATIBOA) 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

LEHENDAKARITZA 5 % 1,5 4 % 1,5   1 % 2,6       

SEGURTASUNA 50 % 15 42 % 16 1 % 16,7 4 % 10,6   3 % 25,0   

LANA ETA ENPLEGUA 9 % 2,7 7 % 2,7   2 % 5,3       

GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA 
AUTOGOBERNUA 

23 % 6,9 21 % 8   1 % 2,6   1 % 8,3   

EKONOMIAREN GARAPENA, 
JASANGARRITASUNA ETA 
INGURUMENA 

49 % 15 39 % 14,8 2 % 33,3 6 % 15,8   1 % 8,3 1 % 25,0 

EKONOMIA ETA OGASUNA 3 % 1 1 % 0,4       2 % 16,7   

HEZKUNTZA 42 % 12,5 24 % 9,1   18 % 47,4       

LURRALDE PLANGINTZA, 
ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK 

8 % 2,4 5 % 1,9   1 % 2,6 1 % 11,1 1 % 8,3   

OSASUNA 118 % 35,5 108 % 41 3 % 50 3 % 7,9   1 % 8,3 3 % 75,0 

BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA 
GIZARTE-POLITIKAK 

18 % 5,4 6 % 2,3   1 % 2,6 8 % 88,9 3 % 25,0   

KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA 

6 % 1,8 5 % 1,90   1 % 2,6       

TURISMOA, MERKATARITZA 
ETA KONTSUMOA 

1 % 0,3 1 % 0,4           

GUZTIRA 332 % 100 263 % 100 6 % 100 38 % 100 9 % 100 12 % 100 4 % 100 
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2.2.2.3. Ukatzeak eta ez onartzeak 

Informazio publikoa eskuratzeko eskaerak ez onartzeari dagokionez, adierazi behar da ez 

onartzeko arrazoiak Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu 

onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 18. artikuluan zerrendatzen direla. 

 

Ukatutakoak Ez onartuak 

Arrazoia Kopurua Arrazoia Kopurua 

Izapidetze-bidean 1 
Informazio pertsonala edo laguntzakoa 

1 

Ez dago informazio hori 3 
Prestatzeko eta argitaratzeko prozesu 

orokorrean 6 

Datu pertsonalak 1 
Ezarritako bideak emandako informazioa 

1 

Ez da informazio publikoa 1 
Ez da informazio publikoa. Eskatzailea 

prozedura egokira igorriko da. 18 

  
Ez dago bere eskutan 

8 

  
Zuzenketarik ez 

1 

  
Berregitea 

1 

  
Errepikakorrak edo gehiegizkoak 

2 

GUZTIRA 6 GUZTIRA 38 

 

Beste kasuistika bat informazio publikoa eskuratzeko prozeduraren bidez izapidetzeko 

jasotako eskaerak izan dira, baina ez ziren informazio publikoari buruzkoak Gardentasunari, 

informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 

19/2013 Legearen 13. Artikuluak xedatutakoaren arabera, baizik eta beste mota bateko 

informazioari edo izapideei buruzkoak, hala nola, alderdi interesdun izango liratekeen 

prozedurak, erakunde pribatuei buruzko informazioa, espediente bati dokumentazioa 

aurkeztea, Eusko Jaurlaritzako langileen arloko eskaerak, etab. Kasu horietan, zuzenean 

eman zaie eskatzaileei prozedura egokiaren berri, eta prozedura itxi egin da, beste 

izapiderik egin behar izan gabe. 

 

Jasotako eskaeren kopurua Kopurua 

Informazio publikora iristeko eskabidea 332 

Jasotako eskabideak, informazio publikoa eskuratzekoak ez zirenak 45 

GUZTIRA 377 

 

https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
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Jarduteko modu horri esker, eskatzaileak bere eskaera egin ahal izango du prozedura-mota 

bakoitzerako ezarritako bideak erabiliz, informazio publikoa eskuratzeko eskaera bat 

izapidetzeko denborarik galdu gabe, eskaera hori, amaieran, ez bailitzateke onartuko. 
 
 

2.2.2.4. Erreklamatzaileak eta erabilitako interakzio-kanala. 

2015-2021 aldian, eskatzaileen % 52 gizonak izan dira, eta % 23 emakumeak, eta % 25 

pertsona juridikoak. 

 

Eskatutako informazioa jakinarazteko aukeratutako kanalari dagokionez, kanal 

elektronikoa da nagusi, eta postala, berriz, %14 baino ez da. Joera hori, gainera, 2015-2021 

aldi osoan zehar egiaztatu da, baina gero eta nabarmenagoa da azken urteetan (2020 eta 

2021), pandemiaren ondorioz. 

 

Urtea 

Pertsona fisikoak 
Pertsona 

juridikoak 

Jakinarazpen-kanala 

Gizonezkoa 
Emakumezk

oa 
Postaz Elektronikoa 

2015 15 5 10 8 22 

2016 50 10 7 19 48 

2017 36 14 6 11 45 

2018 59 14 14 13 74 

2019 109 40 52 50 151 

2020 98 44 59 22 179 

2021 144 97 91 15 317 

Guztira 511 224 239 138 836 

% 52 23 25 14 86 

 

 

Informazio publikoa eskuratzeko eskaerei buruzko informazio hori Gardenan dago 

argitaratuta, ebazpenekin batera, bertan jasotako datu pertsonalak bereizi ondoren, eta 

interesdunei jakinarazi ostean.  

 

Legegunean dagoen bilatzaileaz gain, beste bilatzaile bat ere badago, informazioa iragazi 

eta jaisteko aukera ematen duena honako datu hauen arabera: sarrera- eta ebazpen-data, 

eskatutako informazioa, informazioa eskatu zaion organoa, eskatzailearen sexua, 

https://www.gardena.euskadi.eus/informazio-publikora-sartzeko-egindako-eskaerak/webgar00-contents/eu/
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erabilitako kanala, ebazpenaren emaitza, ukatzearen edo ez onartzearen arrazoia. Formatu 

irekiko datuak Open Data Euskadin ere badaude, berrerabiltzeko. 

 

 

2.2.3. Lidergoa nazioarteko gardentasun-adierazleetan kokatzea. 

Eusko Jaurlaritzak, XI. legegintzaldian (2016-2020), Gobernu Planaren 15 adierazleen 

artean jaso zuen nazioarteko gardentasun-adierazleetan lider izatea. 

 

Nazioarteko Gardentasunak ez du gardentasun-ebaluaziorik egin 2016az geroztik, baina, 

urte horretan, ondoz ondoko hirugarren ebaluazioan, EAEk lortu du lehen posizioa 

autonomia-erkidegoen gardentasun-adierazlean (INCAU). 
 
 

INCAU 
EBALUAZIOAREN 

URTEA 

Euskadik 100etik 
lortutako puntuazioa 

Euskadiren posizioa 17 
autonomia-
erkidegoren 
sailkapenean 

Autonomia-erkidego 
guztien batez besteko 

puntuazioa 

2010 57,5 14 71.5 

2012 97,5 1 79,9 

2014 100 1 88,6 

2016 100 1 94 

 
 

2013ko eta 2015eko ebaluazioetan ere URA-Uraren Euskal Agentziak lortu zuen posizio hori 

INTRAG, ura kudeatzen duten organoen gardentasuna deiturikoan. 
 
 

INTRAG 
EBALUAZIOAREN 

URTEA 

URAk 100etik 
lortutako 

puntuazioa 

URAk ura kudeatzen 
duten 14 organoen 

sailkapenean duen tokia 

Ura kudeatzen duten 
organoen multzoan 

lortutako batezbestekoa 

2010 43,8 Hamaikagarrena 51,2 

2011 50 Hamaikagarrena 59,6 

2013 93,5 Lehena 62,9 

2015 94,9 Lehena 61 

 

 

https://opendata.euskadi.eus/webopd00-inicio/eu/
https://transparencia.org.es/indice-de-las-comunidades-autonomas-incau/
https://transparencia.org.es/indice-de-la-gestion-del-agua-intrag/
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Ildo beretik, azken urteotan beste erakunde batzuk sortu dira, hala nola DYNTRA, 

irabazteko asmorik gabeko nazioarteko erakundea, Bruselan egoitza duena. Plataforma 

kolaboratibo baten bidez, gobernuen, administrazio publikoen, alderdi politikoen, 

hautetsien eta gizarte-eragileen informazio publikoa neurtzen du, modu dinamiko, 

eraginkor, garden eta irekian. Ikertzaileek, gizarte-eragileek eta administrazio publikoek 

osatutako giza talde batek sortzen ditu adierazleak. 

Plataforma horretan, Eusko Jaurlaritza bi sailkapenetan ageri da: autonomia-

erkiodegoaketa Covid-19aren kudeaketa. 

 

Autonomia-erkidegoen sailkapenean, baloratzen diren 199 adierazleen 180 adierazle ditu 

aitortuta, beraz, hirugarren tokian dago sailkapenean, eta sailkapenaren buru izateko 5 

adierazle baino ez zitzaion falta. 

 

 
 

2020. urtean, eta COVID-19 pandemia dela-eta, plataforma horrek sailkapen berri bat sortu 

zuen COVID-19aren kudeaketa autonomikoari buruz, 40 adierazlerekin. EAEri 20 adierazle 

aitortu zaizkio eta bigarren postuan dago.  

 

 
 

Ondorioz, Euskadi buru da nazioarteko gardentasun-zerrendetan: INCAU, INTRAG eta 

DYNTRA. 

 

2.2.4. Gardentasunaren webgunea: Gardena 

CNIS 2020 eta ASLAN 2020 sarietara aurkezteko, Gardena webgunea birdiseinatu ondoren, 

2021ean Eusko Jaurlaritzak Gobernu Irekiaren proiektu onenaren CNIS 2021 saria 

eskuratzea lortu du, «Irekia: Euskadi Gardena» proiektuarekin.  

https://www.dyntra.org/indices/espana/
https://www.dyntra.org/indices/comunidades-autonomas/
https://www.dyntra.org/indices/comunidades-autonomas/
https://www.dyntra.org/indices/salud/transparencia-sobre-el-covid-19/
http://www.cnis.es/2020/02/20/publicacion-de-las-candidaturas-finalistas-a-los-ix-premios-cnis-2020/
https://aslan.es/v18/premios-transformacion-digital/
https://www.gardena.euskadi.eus/webgar00-home/eu/
http://www.cnis.es/2021/11/26/los-premios-cnis-2021-reconocen-el-trabajo-de-las-administraciones-durante-la-pandemia/
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Bestalde, 2020an, alarma-egoera zela-eta, Osasun Sailaren koronabirus berriari (Covid-

19a) buruzko gardentasun-datuetarako sarbidea argitaratu zen Gardenan, bai eta 

informazioa modu seguruan eskuratzeko orientabideak ere. Horren ondorioz, bigarren 

postua lortu zen autonomia-erkidegoek Covid-aren inguruan egindako kudeaketari 

buruzko gardentasunaren DYNTRA sailkapenean.  

 

Bestalde, Osasun Sailaren orrialdeak, Koronabirus berriari buruzko gardentasuna atalean, 

50 milioi visita izan ditu, Covid-19aren pandemiaren ondorioz abian jarri zenetik ia bi 

urteko aldian. 

 

2021ean, pandemiaren kudeaketarako oso erabilgarria den informazio berria argitaratu da, 

eta herritarrek gehien erabili dituzten edukiak honako hauek izan dira:: 

1. COVID-19 datuak Euskadin 

2. EBko COVID Ziurtagiri Digitala 

3. COVID hasierako orria 

4. Nola jokatzen dut? 

5. COVID-19aren txertoa 

 

 
 
 

https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berria/
https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berria/
https://elkarlan-my.sharepoint.com/personal/m-martiarena_euskadi_eus/Documents/Gardentasuna/Informe%20Balance%20Transparencia/2021/Covid-19
https://www.euskadi.eus/boletin-de-datos-sobre-la-evolucion-del-coronavirus/web01-a2korona/es/
https://www.euskadi.eus/covid-ziurtagiri-digitala/web01-a3korona/eu/
https://www.euskadi.eus/coronavirus/
https://www.euskadi.eus/como-actuo/web01-a2korona/es/
https://www.euskadi.eus/vacuna-frente-a-la-covid-19/web01-a3txerto/es/
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2.2.5. Publizitate aktiboa 

2.2.5.1. Gardena - Gardentasunaren ataria 

Publizitate aktiboko betebeharrak modu integratuan ikusten dira Gardena atarian, Eusko 

Jaurlaritzaren gardentasun-atarian. Bilakaerari dagokionez, esan behar dugu 2016 eta 2018 

arteko bisitak (edukien saioak) nabarmen jaitsi zirela. Alabaina, 2019an, bisita kopurua 

bikoiztu egin zen, eta eduki guztietan izan zuen eragina; 2020an, berriro ere ia bikoiztu ziren 

2019arekin alderatzen baditugu.  

2021ean, ordea, bisiten goranzko joera aldatu egin da, eta bisiten kopuru orokorra % 18 

jaitsi da 2020. urtearekin alderatuta. Hala ere, datuak bistaratzeko bisitak % 35 igo dira 

aurreko urtearen aldean.  

Kontuan izan behar da Gardenan eskainitako eduki gehienak euskadi.eus sareko beste atari 

batzuetakoak direla, eta euren bisitak dituztela, datu horietan zenbatu gabeak; beraz, 

datuak are hobeak dira. Ahalik eta informazio gehien atera behar da automatikoki 

argitaratzeko aukera ematen duten kudeaketa-tresnetatik, datuen sorrerarekin hasita. 

Zeregin hori, sarean lan eginez, prozeduren instrukzioaz edo kudeaketaz arduratzen diren 

pertsonek egiten dute. 

 

Gardenak horretarako aukera ematen du, erabiltzen duen informazio-arkitekturak 

gardentasunean eta kontu-ematean oinarritutako logika baitu. Hala, eskuragarri, ulergarri 

eta berrerabilgarri bilakatzen du informazio hori, eta, modu zentralizatuan sortu 

beharrean, sailetako edo gaikako webguneetan banatzen du. 

 

 

ARLOA 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Gardena webgunea 

orokorrean 
31.587 37.311 20.507 11.286 9.138 16.173 5.532 3.775 

EAEri buruzko informazioa 1.758 1.566 774 322 335 1.283 1.422 571 

Harremanak herritarrekin 

eta gizartearekin 
829 889 634 159 179 659 593 221 

Gardentasun ekonomikoa 

eta finantzarioa 
990 1.138 761 306 232 954 729 372 

Zerbitzuen eta horniduren 

kontratazioa 
545 772 616 202 142 582 584 223 

Lurraldearen antolamendua, 

hirigintza eta obra publikoak 
402 462 244 79 46 162 198 108 

https://www.gardena.euskadi.eus/webgar00-home/eu/
https://www.gardena.euskadi.eus/webgar00-shindica/eu/
https://www.gardena.euskadi.eus/webgar00-home/eu/
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Informazio publikoa 

eskuratzeko eskubidea 
8.827 7.893 4.097 2.995 2.253 8.359 1.715 2 

Gardentasunari buruzko 

eduki orokorrak 
1.219 3.447* 5.574 * 4.496 * 3.879 2.385 850 66 

Bistaratzeak 5.148 3.804       

 

Oharrak:  

Saioak (Gardena Globalaren webgunea) eta erabiltzaile bakar batek ikusitako web-orriak 

(gainerako arloak). 

«es» eta «eu» aukeretan ikusitako web-orrien batura. 

*Eduki orokorrak: «Gardentasuna», «Gobernu onerako tresnak» eta «COVID» sekzioen 

URLen batura. 

2.2.5.2. Tramitagune eta Legegunea 

Tramitagune Eusko Jaurlaritzaren eta haren erakunde publikoen administrazio 

elektronikorako plataforma komuna da. Administrazio-egintzak eta eurei lotutako 

dokumentazioa gertatzen diren unean argitaratzen ditu automatikoki sareko edozein 

agentek, heldutasun- eta kalitate-maila handiarekin, Legegunean. 

 

Legegunea 2012an sortu zen, EAEko araudiaren atari gisa, eta Eusko Jaurlaritzaren 

baliabide juridiko guztiak biltzen ditu, herritarrei modu ordenatuan eta sarbide erraz eta 

argiekin emateko. Hainbat eduki-tipologiarekin osatu da, modu automatizatuan, hainbat 

biltegitatik: 

 

 Araudia, 43.566 erregistrorekin 2021eko abenduaren 31n 

 Zerga-araudia, lurralde historikoen arabera erkatuta 

 EAEren eskumenak eta transferentziak 

 Garrantzi juridikoko dokumentazioa. Biltegi horrek 24.833 erregistro zituen 

2021eko abenduaren 31n. Kanpoko iturrietatik datorren dotrina kentzen 

bada, 8.870 espediente sortu dira barruan eta Tramitagunetik automatikoki 

argitaratu dituzte Eusko Jaurlaritzako sail guztiek 2021eko abenduaren 31ra 

arte.  

Informazioa dataren, gaiaren eta dokumentu-motaren arabera bila daiteke 

(planak, arau-xedapen orokorrak, hitzarmenak, baliabide propioari 

egindako enkarguak, txosten juridikoak, ebazpenak eta abar). 
 

https://www.legegunea.euskadi.eus/webleg00-home/eu/
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URTEA Espediente berriak * 

2014ra arte 3.890 (hasierako karga) 

2014 59 

2015 205 

2016 556 

2017 566 

2018 688 

2019 930 

2020 774 

2021 1.182 

Erregistroak guztira 2021eko abenduaren 
31n 

24.833 

Barruan sortutako espediente berriak 8.870 

*Soilik barnean sortutako dokumentuen tipologiak (“Doktrina” tipologia kenduta) 

 
 

Informazio hori formatu berrerabilgarrietan ere eskaintzen da, Open Data Euskadiren 

katalogotik. 

 
 

a) Aplikatzekoa den araudia eta garrantzi juridikoko informazioa 

Soil-soilik begiratuta oinarrizko legeriak nahitaez argitaratu beharreko gisa ezartzen duen 

arau-informazioari –gidalerroak, 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 

erregelamenduen proiektuak ere, dagokien memoria, txosten eta dokumentuekin batera, 

espedienteak osatu eta jendaurreko informazio izapidean jarri behar badira–, ikus daiteke 

azken urteetan arau-ekoizpen handia egon dela eta zabalkunde handia egin dela 2021eko 

ekitaldian; zehazki, aplikatu beharreko eta garrantzi juridikoko araudiaren argitalpena % 

58 handitu da. 
 

https://opendata.euskadi.eus/datu-katalogoa/
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URTEA Espediente berriak * 

2014ra arte 3.874 (hasierako karga) 

2014 58 

2015 203 

2016 235 

2017 264 

2018 441 

2019 617 

2020 491 

2021 776 

Barruan sortutako espediente 
berriak, arau-modalitatekoak, eta 
garrantzi juridikoko informazioa 

dutenak, guztira 

6.959 

 
 

Zehazki, informazio publikoa eskuratzeko ebazpenak Legegunean argitaratzeari 

dagokionez, jasotako 332 ebazpenetatik 310 argitaratu dira, hau da, % 93,37. Datu ona da 

hori, baina datorren ekitaldian ematen diren ebazpen guztiak argitaratzea da asmoa. 

 
 

b) Hitzarmenak eta kudeaketa-aginduak 

Modalitate guztietako hitzarmenen nahitaezko argitalpenari dagokionez (protokoloak, 

baterako finantzaketako hitzarmenak, ondare-hitzarmenak…), eta kudeaketa-mandatuei 

dagokienez (baliabide propioei egindako enkarguak, kudeaketa-mandatuak eta programa-

kontratuak), argitaratutako erabakien kopuruaren igoera ere hauteman daiteke; 2020an 

baino % 44 gehiago. Tipologia horretako metadatuak formatu berrerabilgarrietan ere 

eskaintzen dira, Open Data Euskadiren katalogotik.  

 

 

 

 

https://www.legegunea.euskadi.eus/webleg00-rbusav/eu/
https://opendata.euskadi.eus/datu-katalogoa/
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URTEA 
Argitaratutako erabakien 

kopurua 

2014ra arte 16 

2014 1 

2015 2 

2016 322 

2017 302 

2018 241 

2019 292 

2020 284 

2021 416 

Guztira 1.869 

 

 

Legegunean argitaratzen denaren eta EAEko sektore publikoko webguneetan argitaratzen 

denaren arteko koherentziari euste aldera, sektorea osatzen duten erakundeei orientazioa 

eskaintzen ari zaie sinatzen dituzten hitzarmenak edo kudeaketa-mandatuak zuzenean edo 

atxikita dauden sailaren bitartez Tramitagunen sartu ahal izateko, informazio guztia 

Legegunean integratu eta bertatik herritarrei eskaini ahal izateko. 

 

 
c) Urteko eta urte anitzeko planak eta programak, betetze-mailaren 

adierazleak eta emaitzak 

Gaur egun, Lehendakaritzaren Koordinazio Zuzendaritzaren webgunean honako hauek 

argitaratzen dira: legegintzaldiko Gobernu Programa, Gobernuaren Plangintza plan 

estrategikoei eta sail-planei dagokienez, baita legegintza-programa eta urteko arau-planak 

ere.  

 

XII. Legegintzaldiko plangintzan 16 plan estrategiko eta sailetako 80 plan daude, eta 

helburua da horiek guztiak Legegunean argitaratzea. 

 

https://www.legegunea.euskadi.eus/webleg00-home/eu/
https://www.euskadi.eus/xii-legealdiaren-planifikazioa/web01-s1leheko/eu/
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Azpimarratu behar da Koordinazio Zuzendaritzaren webgunean (Gardena Gardentasun-

ataritik lotzen dena) argitaratutako informazioa oso zabala dela, eta plangintza osoaren 

jarraipen-txostenak azaltzen dira. 

 

Zehazki, plan estrategikoen eta gobernu-planen betetze-mailaren adierazleei eta 

emaitzei dagokienez, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta 

gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak ezartzen du urteko eta urte 

anitzeko planen eta programen betetze-maila eta emaitzak argitaratu behar direla, 

neurketa- eta balorazio-adierazleekin batera. Informazio hori, gaur egun, plan bakoitzaren 

fitxetan argitaratzen da, ebaluazio-atalean. Atal horretan, ebaluazioa nola egingo den 

jasotzen da, baita egiten diren tarteko ebaluazioak eta ex post ebaluazioak ere.  

 

OGP-Euskadiren 2018-2020 Ekintza Planaren esparruan, gainera, herritarrei kontuak 

emateko proiektu bat egin zen euskal administrazio publikoen esparruan 

(Kontuematea)(Kontuematea). Erakunde anitzeko lankidetza-proiektua da, irekia eta 

herritarren parte-hartzearekin. 

 

Proiektu horri ekin arte, ez zegoen irizpide partekaturik gobernu-programetan edo 

agintaldi-planetan hartutako konpromisoen betetze-mailari buruzko informazioa emateko. 

EAEko erakunde publiko guztientzat eredu komunik ez izateak zaildu egiten zuen 

herritarrek gai publikoen kudeaketan, jarraipenean eta ebaluazioan parte hartzea eta 

laguntzea. 

 

Etorkizunerako helburua datuen ereduari eta martxan dagoen plataforma hedatuari 

jarraipena ematea da, proiektuan inplikatuta dauden erakundeen konpromisoari eutsiz eta 

parte-hartzaile berriak gehituz. 
 
 

2.2.6. Open Data Euskadi 

Open Data Euskadik, gaur egun, Eusko Jaurlaritzaren eta haren menpeko entitateen 6.007 

datu-multzo dauzka; horiei gehitu behar zaizkie, gainera, foru administrazio eta toki 

administrazioen 1.742 datu-multzo, katalogo hartan federatuta baitaude. 

 

Eusko Jaurlaritzak datos--gob--es.insuit.net/eu datuen Katalogoan argitaratzen ditu bere 

datu multzoak, eta katalogo horretan dataset gehien jartzen dituen administrazioetako bat 

da. Era berean, datu-multzo guztiak Europako datu irekien ataritik federatzen dira. 

https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-E.pdf
https://www.ogp.euskadi.eus/hasiera/
https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/eu
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2021. urtean, katalogoan dauden datu multzoak mantendu eta hobetu dira; horretarako, 

bermatu da datu horien arduradun guztiek datu horiek eguneratuko dituztela eta datu 

horien kalitatea hobetuko dutela. Era berean, herritarren proposamen eta eskarietara 

datu-multzo berriak ireki eta argitaratzeko orientabideak ematen lan egin da, eta, 

horretarako, azken lanei ekin zaie OGPren Euskadiko I. Ekintza Planaren 2. konpromisoaren 

esparruan. Eta, era berean, euskarri teknikoa eman zaie datuak kontsumitzen dituzten 

pertsona berrerabiltzaileei, Open Data Euskadiren harremanetarako bideen bitartez. 

 

2020ko ekitaldian nabarmendu dezakegu, besteak beste, honako hauei buruzko datuak 

ireki direla: 

 Euskadiko trafiko-dentsitatea 

 Euskadin sasoikako langileak hartzeko higiezinak eta ekipamenduak erregistratzea.  

 Euskadiko erakunde publikoek emandako laguntzak 

 Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Kontratuen Erregistroa 

 Koronabirusaren bilakaera (COVID-19)  

 

Open Data Euskadik gardentasuna sustatzeko, enpresen ekonomia-jarduera bultzatzeko 

helburua betetzen du, baita Administrazio Publiko gisa eskaintzen ditugun zerbitzuak 

hobetzeko helburua ere. Esparru horretan, proiektu hauek garatu ditugu: 

 Euskalmeten webgune berria argitaratzea, datu irekiekin sortua.  

 Datuak irekitzea eta datu irekien APIak sortzea: Euskalmet, Kulturklik, Trafikoa, 

Administrazio Iragarkiak eta Laguntzak eta Dirulaguntzak. 

 Linked Open Data plataforman estekatutako datuak kargatzea. 

 Euskadi.eus-eko Bilatzaileak, datu irekietatik abiatuta  

 EAEko beste administrazio batzuetako katalogoen Federazioa. 

 Pertsona, erakunde eta ekipamendu publikoen Direktorioa 

 

Gainera, datu irekiak berrerabiltzearen kultura sustatzeko, Eusko Jaurlaritzak, hiru foru-

aldundien eta EAEko hiru hiriburuetako udalen laguntzarekin, 2 lehiaketa sustatzen ditu: 

datu irekiak berrerabiltzeko ideien lehiaketa eta aplikazioen lehiaketa webgunerako edo 

mugikorretarako zerbitzuak, azterlanak eta aplikazioak garatzeko edo sortzeko datu irekiak 

erabiliz. Hiru edizio egin dira: 2015ean, 2018an eta 2020an, eta 2022ko edizioaren deialdia 

prestatzeko lanei ekin zaie. 
 
 

https://opendata.euskadi.eus/datu-katalogoa/
https://opendata.euskadi.eus/orokorra/-/harremanetan-jartzeko-internet-telefonoa-eta-aurrez-aurre/
https://opendata.euskadi.eus/orokorra/-/harremanetan-jartzeko-internet-telefonoa-eta-aurrez-aurre/
https://opendata.euskadi.eus/webopd00-catalogo/eu/?r01kQry=tC:euskadi;tT:ds_informes_estudios;m:documentLanguage.EQ.eu;mO:documentName.LIKE.Densidad%20de%20tráfico,documentDescription.LIKE.Densidad%20de%20tráfico,OpendataLabels.LIKE.Densidad%20de%20tráfico;pp:r01PageSize.10;p:Inter_portal,Inter&r01SearchEngine=meta
https://opendata.euskadi.eus/euskadiko-sasoiko-langileei-ostatu-ematera-bideratutako-higiezinen-eta-ekipamenduen-erregistroa/webopd00-dataset/eu/
https://opendata.euskadi.eus/euskadiko-erakunde-publikoek-emandako-diru-laguntzak/webopd00-dataset/eu/
https://opendata.euskadi.eus/webopd00-catalogo/eu/?r01kQry=tC:euskadi;tT:ds_contrataciones;m:documentLanguage.EQ.eu,OpendataEstadistic.IN.(0,1);mO:documentName.LIKE.Registro%20de%20Contratos%20,documentDescription.LIKE.Registro%20de%20Contratos%20,OpendataLabels.LIKE.Registro%20de%20Contratos%20;pp:r01PageSize.10;p:Inter_portal,Inter&r01SearchEngine=meta
https://opendata.euskadi.eus/katalogoa/-/koronabirusen-bilakaera-euskadin-covid-19/
https://opendata.euskadi.eus/open-datari-buruz/-/open-data-proiektuak/#tabeuskalmet
https://opendata.euskadi.eus/open-datari-buruz/-/open-data-proiektuak/#tablinked-open-data
https://opendata.euskadi.eus/open-datari-buruz/-/open-data-proiektuak/#tabbuscadores
https://opendata.euskadi.eus/open-datari-buruz/-/open-data-proiektuak/#tabfederaci%C3%B3n
https://opendata.euskadi.eus/open-datari-buruz/-/open-data-proiektuak/#tabdirectorio
https://opendata.euskadi.eus/open-data-lehiaketak/-/ideia-lehiaketa/
https://opendata.euskadi.eus/open-data-lehiaketak/-/ideia-lehiaketa/
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2.2.7. Publizitate aktiborako beste tresna batzuk 

2.2.7.1. Funtzioak, entitateen organigramak, ordainsariak eta kargu 

publikoen katalogoaren ibilbide profesionala eta profila 

Pertsonen, erakundeen eta ekipamenduen direktorioaren proiektuak aurrera egin du, eta 

2022rako ezartzea espero da. Direktorio horri esker, Irekiako komunikazio irekiaren gidako 

datuak eta kargudunen fitxako datuak, sailen web-atarietako sailen organigramak eta 

Eusko Jaurlaritza osoko eta haren sektore publikoko organigrama bisualak –Gardena 

atarian argitaratuta daudenak– elkartu ahal izango dira; horrez gain, Open Data Euskadiren 

katalogoan argitaratu ahal izango dira, formatu ireki eta berrerabilgarrietan, eta, gainera, 

hori guztia Eusko Jaurlaritzaren Linked Open Data  azpiegituran kargatu ahal izango da. 

 

Horrek ahalbidetuko du, izendapenen aldaketak, batez ere legegintzaldi-aldaketetan, azkar 

eta modu koherentean argitaratu eta bistaratzea horren berri emateko webguneetan. 

 

Gaur egun, kargudunei buruz argitaratzen den informazioa, organigramez gain, honako 

hauei buruzkoa da: kargudunen funtzioak, antolamendu-egitura, harremanetarako datuak, 

profil eta ibilbide profesionalak, berriak, ekitaldiak, parte hartu duten ekitaldietako bideoak 

eta argazkiak, baita kudeatzen dituzten aurrekontuak eta ardurapean dituzten langileak 

ere.  

 

Gardena atarian, gainera, beste eduki batzuen artean, eguneratze-maila ona duen 

informazioa ere argitaratzen da. Informazioa honako honi buruzkoa da: 

 Kargu publikodunaren jokabide-kodea 

 Kargu publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzko araudia 

 Konfiantzazko karguen eta postuen ordainsariak eta kalte-ordainak, datuen 

bistaratzaile batekin 

 Kargu publikodunen postu kopuruaren bilakaera 

 Jardueren bateragarritasun-baimenak, abstentzioa edo inhibizioa 

 Ondare-ondasunen eta -eskubideen aitorpena 

 Kargua uzteagatiko kalte-ordainak 
 
 

https://opendata.euskadi.eus/open-datari-buruz/-/open-data-proiektuak/#tabdirectorio
https://opendata.euskadi.eus/lod-eu/
https://www.gardena.euskadi.eus/euskal-autonomia-erkidegoari-buruzko-informazioa/webgar00-contents/eu/
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2.2.7.2. Kontratatzailearen profila, kontratuen erregistroa eta kontratu 

txikiak 

Kontratuekin lotutako informazio guztia automatizatu egin da Euskadiko kontratazio 

publikoaren Plataformako datu-iturrietatik abiatuta, txosten automatikoak eginez egunero. 

Ekonomia eta Ogasun Sailak kudeatzen du plataforma hori. Horrela, plataforman, 

Gardentasun Txostena izeneko eduki batetik, Gardentasunari buruzko Legearen arabera 

nahiz Nazioarteko Gardentasuneko beste adierazle batzuen arabera nahitaezko publizitate 

aktiboa behar duen informazioa eskura daiteke modu automatizatuan. 

 

2021eko ekainean hainbat aldaketa egin ziren plataforman, eta horren ondorioz, Gardenan 

argitaratutako kontratazioari buruzko dokumentuak desgaitu egin ziren; beraz, ezin izan 

zen kontratu publikoei buruzko informaziorik eman abendura arte. Informazio guztia 

berreskuratzeaz gain, widget berri bat gehitu da, informazio garrantzitsua urrats bakar 

batean eskuratzeko aukera ematen duena. 

 

 

 

Azken batean, kontratazio publikoari buruzko informazio guztia eguneratuta dago. 
 
 

https://www.gardena.euskadi.eus/obrak-zerbitzuak-eta-hornidurak-kontratatzea/webgar00-contents/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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2.2.7.3. Emandako laguntzak eta dirulaguntzak 

Laguntzak eta dirulaguntzak argitaratzeko, 2015ean aplikazio informatiko zehatz bat 

prestatu zen, Ekonomia eta Ogasun Sailak sortu eta zaintzen duen datu-base batek 

elikatzen duena; horri esker, datuak esparru desberdinetako (datak, erakundea, 

onuraduna, laguntzaren munta…) bilaketa-motor baten bitartez eskuratzeko aukera dago. 

Sistema horren ondorioz, zailagoa da informazioa etengabe eguneratzea, informazio asko 

deskargatzen delako eta transmisio bakoitzean erroreen kontrolak eta zuzenketak egin 

behar direlako nahitaez. 

Hala eta guztiz ere, argitaratzen den informazioa oso irisgarria eta ulergarria da, eta EAEko 

administrazio orokorraren informazioaz gain, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza 

Eskubideen Institutuaren, Lanbideren, Kontsumobideren, Osalanen, Polizia eta 

Larrialdietako Euskal Akademiaren, Emakunderen, Eustaten, HAEEren eta HABEren 

informazioa ere jasotzen du. 

 

 
 

Argitaratzen den informazioa oso zabala da, eta posible da dirulaguntza berberaren 

onuradun guztiak bilatzea, bai eta pertsona fisiko edo juridiko berberari emandako 

dirulaguntza guztiak ere.  
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Era berean, lantzen ari da EAEko administrazio orokorraren eta haren erakunde 

autonomoen laguntza, diru-laguntza eta bekei buruzko informazioa automatikoki 

gehitzeko, ematen diren heinean. 
 
 

2.2.7.4. Lanpostuen zerrendak (LZ) eta enplegatu publikoen 

bateragarritasunari buruzko ebazpenak 

Gaur egun, lanpostuen zerrenda kalitate handiz argitaratzen da, automatikoki eguneratzen 

baita informazioa, bilatzaile erabilerraz batez topa daitekeena; kontsulta-aldagaiak 

pixkanaka txertatzen dira. Gainera, grafikoak eta informazio guztia formatu irekietan 

argitaratzen dira Open Data Euskadin.  
 

LPZri eta langile publikoen bateragarritasunari buruzko informazioa da gehien erabiltzen 

den informazioetako bat, eta zerbitzu ona emateaz gainera, berekin ekarri du sarbide-

eskaeren presioa gutxitzea funtzio publikoaren arloarekin telefonoen bidez, posta bidez eta 

posta elektronikoz komunikatuz. 

 

 

 

 

Bestalde, baimenak argitaratuta daude EAEko administrazio orokorraren eta haren 

erakunde autonomoen mendeko langileei dagokienez, baita Hezkuntzako Osakidetzako eta 

Justiziako langileei dagokienez ere.  

https://opendata.euskadi.eus/euskal-autonomia-erkidegoko-administrazioko-sailetako-eta-erakunde-autonomoetako-lanpostuen-zerrendak/webopd00-dataset/eu/
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2.3. Balio publikoa sortzen duten beste eragile aktibo batzuen aitorpena 

Aitorpena oinarrizko printzipioa da, zeren eta Euskadin erakunde zibiko ugari baitaude, 

herritarrenak, honako esparru hauetan balio publikoa sortzea sustatzen dutenak: garapen 

ekonomikoa, kohesio soziala, ikaskuntza eta kultura, osasuna, ingurumenaren babesa eta 

herritartasun aktiboaren sustapena; erakunde zibiko horien jarduketan, izan ere, 

pertsonen eta kolektiboen ahalduntze-prozesuak aktibatzen dira. Demokraziari eta 

Herritarren Parte-hartzeari buruzko Liburu Zuriak herritarrek sortutako balio publiko hori 

ikusgarri egiteko ekintzak proposatzen zituen, eta jarduera hori 2015, 2021, 2017 eta 

2018ko Elkarlan Sarien deialdietan (2015-2021) gauzatu da; honako proiektu hauek parte 

hartu dute sari horietan: 

 

Deialdia 
Aurkeztutako 

proiektu-
kopurua 

Sari-
kopurua 

Sarituak 

2016 49 3 

Goiener 

Reas Euskadi azoka soziala 

Merkatua, Larrantxeko Auzo Elkartea 

2017 18 4 Donostiako Emakumeen Etxea 

https://www.gardena.euskadi.eus/elkarlan-sariak/webgar00-contents/eu/
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Hiri lagunkoiak pertsona guztientzat. Zerbikas 
Fundazioarena 

Bilbao Data Lab 

Saregune, Sartu Arabarena 

2018 30 3 

Bioalai Kontsumo Ekologikoko Elkartea 

Wikiemakume, Etxebarriko Inurtxi Emakume 
Elkartearena 

Impact hub Donostia 

2019 46 2 
Goian kultura- eta kirol-elkartea  

Ehkolektiboa Elkartea 

2020 29 4 

ASPARBI 

AILAKET elkartea 

Zubietxe elkartea 

Gipuzkoako SOS Arrazakeria 

2021 45 4 

Nagusilan Elkartea (adinekoen gizarte-boluntariotza) 

Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurka 
borrokatzeko Europako Sarea (EAPN): 

Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, 
Artehazia: 

Emaús gizarte-fundazioa. 

 

 

Honako hauek dira 2020an saritutako 4 proiektuak: 

 Nagusilan Elkartea: Nagusilan 25 urte. 

 Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurka borrokatzeko Europako Sarea 

(EAPN): Egoera ahulean dauden pertsonen parte-hartzea Euskadiko gizarte-

politiketan. 

 Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, Artehazia: Gazte-Hiria: 

gazteak ekintza hedaturako gizarte-eragile gisa gaitzeko proiektua. 

 Emaús gizarte-fundazioa: Birsortu. 

 

Proiektuei buruzko informazio guztia, publizitatea emateko, ikusgarri egiteko eta aitortzeko 

konpromisoa eta helburua betetzeko, Gardena-Gardentasunaren atarian dago 

argitaratuta. 

 

2019an egin zen bosgarren edizioan zuzkidura ekonomiko berri bat gehitu zen beste 

helburu honekin: sariak balio publikoa batera sortzeko proiektu berritzaileari eta haren 

sustatzaileari aintzatespena ematen lagunduko du, baita parte hartzen laguntzeko formula 

http://blog.goian.org/eu/
https://ehkolektiboa.eus/
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/premios_elkarlan/es_def/adjuntos/Proyectos-premiados.pdf
https://www.gardena.euskadi.eus/elkarlan-sariak-2021-lehiaketa/webgar00-contgen/eu/
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desberdin horiek beste eragile batzuei transferitzen ere, balio publikoa batera sortzearen 

alorrean ikaskuntza- eta elkarlan-sare bat finkatzeko Euskadin. Ikuspegi hori OGP Euskadi 

2018-2020 Ekintza Planean ezarritako 3. konpromisotik dator. Konpromiso hori EAEko 7 

administrazioek (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta 3 hiriburuetako udalak) hartu zuten 

Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentziarekin batera, eta herritarren partaidetzan 

berrikuntzarekin konprometitutako eragileen eta proiektuen sare bat sustatzean datza. 

 

2021. urtean Gardena atarian garatu eta argitaratu dira 2020ko sarituen transferentzia-

produktuak  

 ASPARBI. Yo también canto. Nik ere abesten dut.  

 AILAKET elkartea.Informatzeko eta legez kontrako drogak aztertzeko puntu 

finkoa. 

 Zubietxe elkartea."ITZULI" proiektua: liburutegi sozial bat pobreziaren eta 

bazterketaren aurkako eragile komunitario gisa. 

 Gipuzkoako SOS Arrazakeria Red Ciudadana de Acogida / Hiritarron Harrera 

Sarea 

 

2017an herritarren botoa sartu zen Elkarlan sarietara aurkeztutako proiektuen Hautaketa 

Batzordearen balorazioan. Sartu zirenetik, herritarren partaidetza etengabe handitu da 

2020. urtera arte. 2021ean, ordea, joera aldatu eta nabarmen murriztu da herritarren 

parte-hartzea, hona hemen datuak: 

 

 

 

Aurkeztutako proiektuen kopuruak erakusten du partaideen artean Elkarlan 2021 Sarien 

deialdiak piztu duen interesa; eta herritarren botoak nabarmen gutxitu badira ere, 

aurkeztutako proiektuen jarraipena ona da oraindik ere. 
 

Urtea Herritarren botoak 

2017 2.580 

2018 3.817 

2019 6.435 

2020 9.240 

2021 3.647 

https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-konpromisoak/-/herritarren-parte-hartzearen-ilab-a-euskadin/
http://www.parkinsonbizkaia.org/
http://www.parkinsonbizkaia.org/
http://www.parkinsonbizkaia.org/
http://www.ailaket.com/?hizkuntza=eu
http://www.ailaket.com/?hizkuntza=eu
http://www.ailaket.com/?sfw=pass1647521248
https://libu.es/proyecto-itzuli/#:~:text=El%20proyecto%20Itzuli%20nace%20con,basado%20en%20la%20participaci%C3%B3n%20comunitaria
https://libu.es/proyecto-itzuli/#:~:text=El%20proyecto%20Itzuli%20nace%20con,basado%20en%20la%20participaci%C3%B3n%20comunitaria
https://libu.es/proyecto-itzuli/#:~:text=El%20proyecto%20Itzuli%20nace%20con,basado%20en%20la%20participaci%C3%B3n%20comunitaria
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/elk_2020/eu_def/adjuntos/028/solicitud-elkarlan-definitivo.pdf
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/elk_2020/eu_def/adjuntos/028/solicitud-elkarlan-definitivo.pdf
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/elk_2020/eu_def/adjuntos/028/solicitud-elkarlan-definitivo.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/debates/1348?stage=conclusions
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2.4. OGP Euskadiren bigarren Ekintza Plana 2021-2024 

2018. urtean, Euskadi hautagaia izan zen Gobernu Irekirako Nazioarteko Aliantzako 

(OGP) munduko 20 eskualdeetako bat izateko.  

Hautagaitzak Eusko Jaurlaritzaren, hiru foru aldundien, hiru hiriburuetako udalen eta 

Innobasque-Berrikuntzaren Euskal Agentziaren erakundearteko konpromisoa jasotzen 

zuen, eta horren xedea zen gure gobernuak nazioarteko erakunde horretan ezarritako 

printzipioen inguruan irekitzea. Hautagaitzak bertaratutakoak konbentzitu zituen, euskal 

erakunde guztien laguntzaren bidezko aurrerapenaren alde egiten zuelako, eta alderdi 

horretan munduko beste erregio batzuei egin zezakeen ekarpenari buruzko itxaropenak 

sortu zituen. Behin hautagaitza onartuta, herritarrekin batera sortutako plan bat landu 

zen 2018-2020 aldirako; hartan, 5 konpromiso jasotzen dira: 

 1. KONPROMISOA: KONTUAK EMATEA agintaldiko planen bidez 

 2. KONPROMISOA: OPEN DATA EUSKADI ETA LINKED OPEN DATA 

 3. KONPROMISOA: Herritarren parte-hartzearen ILAB-a Euskadin 

 4. KONPROMISOA: OPEN ESKOLA (herritarrentzat irekitako eskola) 

 5. KONPROMISOA: INTEGRITATEAREN EUSKAL SISTEMA 
 

Horiek guztiak bideratuta daude euskal eredu bat sortzera, zeinak aukera emango baitu 

gure gobernuak irekitzeko, euskal herritarrekin elkarreraginez jarduteko eta lankidetzan 

oinarritutako gobernantza sustatzeko era eta modua lerrokatzeko. 

 

IRM erakundeak, Gobernu Irekirako Nazioarteko Aliantza ebaluatzeko kanpoko 

erakundeak, 2018-2020 ekintza-plana batera diseinatzeko prozesua aztertu zuen, eta 

prozesuak «goren» balorazioa lortu zuen, hau da, eman daitekeen gehieneko balorazioa. 

 

Plana 2020ko abenduaren 31n bukatu zen, eta oraindik ez dira ezagutzen IRMk 

inplementazioari buruz egindako ebaluazioaren emaitzak. Gure aburuz, OGP Euskadiren 

lehen ekintza-plana (2018-2020) gauzatzea erronka handia izan da, eta arrakastaz burutu 

da, egin dugun ebaluazio partekatuaren emaitzek erakusten duten bezala:  

 

 Ezarritako antolaketa-ereduari dagokionez: OGP Euskadi osatzen duten 5 talde eta 

foroek emaitza nabarmen ona lortu dute beren eginkizunetan (10etik 7 puntu 

baino gehiagoko batez besteko balioespenak).  

https://www.ogp.euskadi.eus/ekintza-plana/-/ogp-ekintza-plana/
https://www.ogp.euskadi.eus/ekintza-plana/-/ogp-ekintza-plana/
https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/plan_accionogp/es_def/adjuntos/Resultados_OGP_Evaluacion_Plan_Accion.pdf
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 Konpromiso bakoitzaren betetze-mailari dagokionez: oro har, betetze-maila 

handia hautematen da 5 konpromisoetan (10etik 7 puntu baino gehiagoko batez 

besteko balioespenak). 

 OGP Euskadi webguneari eta ematen duen informazioari dagokienez: 10 parte-

hartzailetik 8k webguneko eduki orokorrak ezagutzen dituzte, eta, oro har, eduki 

ezagunenak 3. KONPROMISOARI buruzkoak dira (% 56,3), hau da, herritarren 

partaidetzako berrikuntzaren ilab-ari buruzkoak. 

 

Eta garrantzitsuena da ebaluazio partekatu horri esker hobetzeko alderdiak azaleratu 

direla, eta, haien bidez, gure gobernuen irekitasunean ikasten eta berritzen jarraitu ahal 

izango dugula, baita politika sektorialetan aplikatzen ere. Badakigu komunikazio-estrategia 

hobetu behar dugula, gizarte zibilak eta gizarte antolatuak parte-hartze handiagoa izan 

dezaten erabaki-organoetan, parte-hartzaileak askotarikoak izan daitezen eta gizarteko 

sektoreak ordezkatuago egon daitezen. 

 

2021-2024 Plan berriak aurrera egin nahi du herritarren esperientzia, ezagutza eta 

proposamenak ekintza publikoan txertatu nahi dituen EAEko gobernu irekiko ereduan.  

Horretarako, herritarren proposamenak jasotzeko formulario ireki bat zabaldu  zen. 

Formulario hori 2020ko uztailean egindako foro ireki batean partekatu zen, bai eta online 

ere, webgunearen bidez. Guztira betetako 175 formulario jaso ziren.  

 

Herritarren eskutik jasotako lehentasunei dagokienez, honako hauek aztertu ziren: haien 

bideragarritasuna, irismena, eta eragina izateko aukera, erakundeen prestasuna haiek 

gidatzeko, eta zer transferentzia-gaitasun duten, eta zein lotura erakunde-maila 

desberdinek eta eragile sektorial publikoek eta herritarrek parte hartzen duten politika 

publikoekin. Horrela, 5 jarduera-ildo posible sortu ziren, eta Foro Erregularrak aztertu 

zituen. Eragile anitzeko foro hori EAEko administrazio publikoen eta gizarte zibilaren 

gehiengoaren ordezkariz osatuta dago. Ildo bakoitzerako lidergo instituzionala identifikatu 

ondoren, herritarrek, adituek eta erakundeek iritzia emateko taldeetan, ildo horien 

irismena, esperotako emaitzak eta exekuzio-mugarriak zehaztu ziren. Konpromiso 

bakoitzaren baterako diseinua berriz kontrastatu zen Foro Erregularrean eta 2021eko 

uztailean egindako Foro Irekian.  

 

Hauek dira ekintza-plan berrian sartu diren 5 konpromisoak: 

1. COVID-19 datuen behatokia hirian, eta zerbitzuak herritarren beharretara egokitzea. 

Pandemiak eta pandemiaren ondorioek zeharo aldatu dute herritarren errealitatea; 

https://www.ogp.euskadi.eus/ekintza-plana/-/ogp-ekintza-plana-2021-2024/
https://www.ogp.euskadi.eus/berritasuna/-/albistea/2020/ogp-euskadiren-2021-2023-plan-berria/
https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-konpromisoak-2021-2024/-/konpromisoak-egindako-taldeak-2021-2024/
https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-konpromisoak-2021-2024/-/covid-19ren-eragina-eta-erakundeek-hiritarrari-zuzentzen-dizkioten-zerbitzuen-egokipena/
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beraz, beharrezkoa da erakundeen lehentasunen agenda eta gobernu-planak 

egokitzea.  

Proiektu honen bidez, lehenik eta behin, ikusmira zabala lortzeko moduko adierazle 

batzuk definitu nahi dira, populazioen eta herritarren egoera eta bilakaera ezagutu eta 

monitorizatzeko (jarduera ekonomikoa eta soziala, hauskortasun-egoerak, jendarte 

jakin batzuen egoerak eta abar), eta, aldi berean, egoera arintzera bideratuta, esparru 

batean zein bestean hartzen ari diren neurrien ondorioak egiaztatzeko.  

Orobat, erakundeek, zerbitzuak egoera berrira egokitzeaz batera, gogoeta egin, eta 

lehentasunen agenda birplanteatzea proposatzen du: betiere bermatu behar diren 

funtsezko zerbitzuak zehaztea, eta horiek indartzea eta lehenestea Jaurlaritzak 

lehenago aurreikusitako jarduketen aurrean; herritarren arreta eta 

herritarra/erakundea harremana birpentsatzea; zerbitzuak emateko paradigma berria, 

etab. Erronka da benetan zer gertatzen ari den ezagutzea, gure zerbitzuak gaur egungo 

errealitatera egokitzea, eta bizitakoak emandako irakaspenei eta paradigma-aldaketei 

buruz gogoeta egitea eta haiei erantzutea.  

Jarduera-ildo horrek 1. eremuari erantzuten dio: irekitako formularioari erantzun 

zioten pertsonen % 45,71k eremu hori lehenetsi du lehenengoz. Donostiako Udalak 

gidatuko du, Eusko Jaurlaritzarekin batera. 

2. Gardentasuna eta kontuak ematea  (auditoretza soziala, aurrekontu-

gardentasuna...) Herritarren kritika bat izan ohi da aurrekontu publikoen kudeaketa 

ulertzeko zailtasuna, eta zailtasun horren ondorioz, askotan, ezjakintasunetik abiatuta, 

aurrekontuen kudeaketa bera zalantzan jartzen da. Bizi duguna bezalako krisi-

egoeretan (finantza-krisia, COVID-19 krisia eta beste), ondorio hori larriagotu egiten da 

eta herritarren eta erakunde publikoen artean mesfidantza areagotu, urrundu egiten 

baitira. Aurrekontuak argitaratzeko eta kontuak azaltzeko orduan EAEko erakunde 

publikoek legezko estandar ondo egonkortuak darabiltzate, baina, hala ere, herritar 

gehienek ez dituzte ondo ulertzen. EAEko erakundeen egituran, gainera, administrazio 

publikoak maila bat baino gehiagotan banaturik daude, badira eskumen partekatuak 

eta badira eskuordetuak, eta herritarrentzat are eta gaitzagoa da ulertzea nola 

kudeatzen diren baliabide publikoak, alegia, kobratzen zaizkien zergetatik finantzatzen 

eta zuzen-zuzenean eragiten dieten horiek. Erronka, beraz, izango da aurrekontuen 

arloan gardentasunerako eta kontuak emateko tresna sortzea, herritarrek aurrekontu 

publikoak uler ditzaten eta, ondorioz, kudeaketa publikoa egoki baloratu eta politika 

publikoetan modu aktiboagoan parte hartu ahal izan dezaten. Hori da gure auditoretza 

sozialeko ikuspegia.  

https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-konpromisoak-2021-2024/-/aurrekontuei-buruzko-gardentasuneko-eta-kontu-emateko-tresna/
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Jarduera-ildo horrek 5. eremuari erantzuten dio: formulario irekiari erantzun zioten 

pertsonen % 35,24k eremu hori lehenetsi du, beraz, bigarren gisa lehenetsita. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak gidatuko du, Arabako Foru Aldundiaren laguntzaz. 

3. Open Eskolako edukiak garatzea(integritatean heztea, herritarren ahalduntzea, eten 

digitala eta herritartasun aktiboa) Herritarrekin garatutako partaidetza-prozesuan 

jasotako eskaerei erantzuteko modu bat –datozen urteetan aurrera eraman behar 

ditugun lan-konpromisoak identifikatzera bideratutako eskaerak dira– izan daiteke 

OPEN ESKOLA erabiltzea eta optimizatzea. Eskola ireki horren bidez, mundu guztian 

bizi dugun pandemiaren ondorioz sortu zaizkigun erronka berri asko landu ahal izango 

ditugu. OPEN ESKOLAk aukera ematen digu erakundeoi herritarrekin elkarreragin 

zuzena izateko, eta behar duten guztia eskaintzen saiatzeko, desberdintasun digitalak 

gainditu ahal izateko (arrakala digitala, alfabetatze digitala), herritarren ahalduntzea 

lantzeko, herritarrak etika publikoaren arloan kontzientziatzeko eta hezteko espazioa 

emateko, komunitate aktibo eta ireki baten parte izan gaitezen lortzeko, elkarrekin 

parte hartzeko eta elkarlaneko gobernantza-ereduan eskatzen den 

erantzunkidetasuna onartzeko prest dagoen komunitatea. Eredu inklusiboa izan behar 

du, herritar guztien presentzia eta parte-hartzea bermatuko duena, eta Euskadiko 

edozein udalerri edo erakundetan aplikatzeko modukoa. Erronka da OPEN ESKOLAren 

barruan herritarren prestakuntza eta gaikuntza erraztu eta sustatuko duten tresnak, 

mekanismoak eta ereduak eskaintzea, hartara, herritarrek ezagutza eta trebetasun 

nahikoa izan dezaten Gobernantza Publikoan parte hartzeko. 

Jardun-ildo horrek erantzuna ematen dio hirugarren tokian lehenetsitako 10. eremuari 

–formulario irekiari erantzun zioten pertsonen % 34,29k halaxe iritzita–, eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiak gidatuko du, Arabako Foru Aldundiaren eta Innobasque-

Berrikuntzaren Euskal Agentziaren laguntzaz. 

4. Legegintza, araugintza edo erregelamendugintzako herri-ekimenak jasotzeko tresna 

bat garatzea, EAEko erakunde guztiek (Eusko Legebiltzarrak, Batzar Nagusiek edo 

erkidego-, foru- edo toki-erakundeek) erabili ahal izango dutena. Egia da dagokion 

araudian zehatz-mehatz jasota dagoela zer prozesu bete behar den legegintza, 

araugintza edo erregelamendugintzako herri-ekimenak sustatzeko, baina 

erregistratzen diren proposamenak hutsaren hurrenak dira, herritarrek oro har ez 

dutelako ezagutzen eta zaila delako prozedura bakoitzak eskatzen dituen 

atxikimenduak modu ziurtatuan eta seguruan biltzea.  

https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-konpromisoak-2021-2024/-/open-eskola-herritarren-garapena-eta-indartzea/
https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-konpromisoak-2021-2024/-/euskadin-legegintzaaraugintzaerregelamendugintza-ekimenak-lantzeko-proposamenak-eta-atxikimenduak-biltzeko-tresna/
https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-konpromisoak-2021-2024/-/euskadin-legegintzaaraugintzaerregelamendugintza-ekimenak-lantzeko-proposamenak-eta-atxikimenduak-biltzeko-tresna/
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Aurkezten diren ekimen asko bertan behera geratzen dira atxikimenduak jasotzeko 

epea amaitu egiten delako, eta aurrera egiten dutenak ez datoz herritar talde 

anonimoetatik. Bat eta beste, azkenean, herri-ekimenen helburua lausoturik geratzen 

da neurri batean.  

Era berean, atxikipenak baliozkoak direla ziurtatzeko lana konplexua da, eta, hura 

errazteko, administrazioarteko elkarreragingarritasuna behar da. Kontua da tresna bat 

sortzea herritar taldeek erabili ahal izango dutena Euskadirako edozein legegintza, 

araugintza edo erregelamendugintzako ekimen sustatzeko, eta bide hauek zabalduko 

dituena: 

 Prozesuari publizitatea eta gardentasuna ematea (webgunean argitara ematea 

prozesuari buruzko dokumentazioa: batzorde sustatzailearen osaera; erregulazio-

proposamena egiten hasteko data; testu artikuluduna; laguntza- edo finantzaketa-

iturriak, halakorik baldin badago; izapidetzea onartzeko edo ez onartzeko ebazpena; 

errekurtso eta ebazpen posibleak; atxikimenduak jasotzen hasteko jakinarazpena; 

jasotako atxikimendu kopurua; atxikimenduak ziurtatzeko ardura duten fede-

emaileak; baliozko atxikimenduen ziurtagiria; izapidetzea abiarazi izanaren 

jakinarazpena, Legebiltzarreko edo batzar nagusietarako estekaren bidez). 

 Atxikipenak elektronikoki biltzea, seguru, egiaztatzeko moduan, arbuiatu ezin 

izateko moduan eta ikuskatzeko moduan (beste ezertarako erabili ezin direlarik, eta 

ezin direlarik baimenik gabe ez suntsitu ez aldatu ez inon zabaldu). 

 Atxikimenduak egiaztatzea eta ziurtatzea, dauden elkarreragingarritasun-sistemak 

erabiliz (NAN, udal-errolda...). Tresna Eusko Jaurlaritzaren plataforman egongo da, 

edozein EAEko administraziotatik eskuragarri, eta software aske gisa eskainiko da, 

euskarri tekniko bat lagun, nahi duten herritar sustatzaileek erraz instala dezaten 

kanpoan. 

Jardun-ildo horrek erantzuna ematen dio hirugarren tokian lehenetsitako 10. eremuari –

irekitako formularioari halaxe erantzun zioten pertsonen % 34,29k–; Eusko Jaurlaritzak 

gidatuko du, Bilboko Udalaren eta Arantzazulab-en laguntzaz. 

5. Online zerbitzu bat eta bulego pilotu erdi-presentzialak, gobernu irekiaren 

parametroetatik adinekoentzat diseinatzen diren bizi-proiektuetan informazioa, 

orientazioa, bitartekaritza eta laguntza emateko. Euskadi gizarte zahartua izateko 

bidean dago. Proiektu honen helburua da 65 urtetik gorako edo jubilaziotik gertu 

dauden pertsonei informazioa, orientazioa eta bitartekaritza pertsonalizatuak ematea, 

jubilatu hurrean direnetik bizitzaren amaierara arte izango bide dituzten bizi-

https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-konpromisoak-2021-2024/-/altxor-adinekoen-bizi-proiektuei-informazioa-orientazioa-bitartekaritza-eta-laguntza-emateko-online-zerbitzua-eta-arreta-erdipresentzialeko-bulego-pilotuak/
https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-konpromisoak-2021-2024/-/altxor-adinekoen-bizi-proiektuei-informazioa-orientazioa-bitartekaritza-eta-laguntza-emateko-online-zerbitzua-eta-arreta-erdipresentzialeko-bulego-pilotuak/
https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-konpromisoak-2021-2024/-/altxor-adinekoen-bizi-proiektuei-informazioa-orientazioa-bitartekaritza-eta-laguntza-emateko-online-zerbitzua-eta-arreta-erdipresentzialeko-bulego-pilotuak/
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proiektuei buruzko hainbat gairi buruz, bizitza betea izan dezaten eta gizartean parte 

hartu ahal izan dezaten.  

Hau da, bizi-zikloaren fase ikaragarri zabal horretan, erabakiak hartzen lagundu nahi 

zaie, bakoitzak bereak, informaturik eta jakinaren gainean, etapaz etapa nola bizi nahi 

duten hauta dezaten. Eta, horretarako, laguntza-baliabideak sustatu nahi dira, 

belaunaldi berrien profilera, itxaropenetara eta oinarrizko balioetara egokituta, arreta 

espezializatua, pertsonalizatua eta integrala eskainiz, gizarte-zerbitzuetarako 

kalitatearen Europako borondatezko esparruarekin bat etorrita (interes orokorreko 

gizarte-zerbitzuak: pertsonentzako zerbitzuak, osasuna, hezkuntza, gizarte-

zerbitzuak...). Alegia, gobernu irekiaren printzipioak politika zehatz batean aplikatu 

nahi dira.  

Hau da, kolektiboari arreta emateko 3 bulego (presentzial/erdi-presentzial) diseinatu 

eta ezarri nahi dira, bai eta online arreta-zerbitzu bat ere. Horretarako, aldez aurretik, 

eta partaidetza- eta kodiseinu-prozesu baten bidez, komunitatearekin zehaztu nahi 

dira zer adostasun behar diren eta zer esparru diren lehentasunezko, zerbitzu integrala 

emateko eta, beraz, sistema bakoitzaren baliabide espezifikoetatik bereizia (osasuna, 

gizarte-zerbitzuak, bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntza), baina haiekin 

konektatua. 

Jarduera-ildo horrek erantzun egiten dio 11. lekuan lehenetsitako 7. eremuari –

irekitako formularioari halaxe erantzun zioten pertsonen % 21,90ek–; Eusko 

Jaurlaritzak gidatuko du, Innobasque-Berrikuntzaren Euskal Agentziarekin batera. 
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3. 2022rako erronkak  

 

Ondorio gisa balio beza 2022rako erronka garrantzitsuenen bildumak; izan ere, erronka 

horiek jada adierazi izan dira arestian garatutako ataletako bakoitzean, eta arlorako 

ibilbide-orri gisa balio dute: 

 Nazioarteko gardentasun-adierazleetan lidergoari eustea. 

 Gardentasun-adierazleen argitalpenean aurrera egitea. 

 Gardena atarira bisita gehiago egitea lortzea, atarian eskaintzen den informazioa 

nahiz informazio hori ulertzen laguntzen duten bistaratzeak eguneratuz eta 

handituz. 

 Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea bermatzea, informazio hori erabiltzeko 

irisgarritasuna hobetuz eta ebazteko epeak murriztuz. 

 Elkarlan 2022 sariak sustatzea, Euskadiko herritarren parte-hartzean berrikuntzaren 

ilab-a bultzatzeko orientazioa emateko. 

 Open Data 2022 sariak sustatzea, bi lehiaketarekin: datu irekiak berrerabiltzeko 

ideien lehiaketa eta datu irekiak erabiliz zerbitzuak, azterlanak, web aplikazioak edo 

mugikorretarako aplikazioak garatu edo sortzeko aplikazioen lehiaketa. 

 Irisgarritasunaren arloko hobekuntzak, EAEko sektore publikoko entitate guztien 

informazio publikoa eskuratzeko eskubidea baliatu ahal izateko, eta azkartasuna 

haiek ebazterakoan 

 Hobekuntzak, argitaratutako informazioaren irisgarritasunari, osotasunari eta 

eguneratzeari dagokienez. 

 Gardentasunaren eta gobernu onaren arloko sentsibilizazioa sustatzea. 

 

 

https://www.gardena.euskadi.eus/elkarlan-sariak/webgar00-contents/eu/
https://opendata.euskadi.eus/datu-irekien-lehiaketak/

