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Gobernu Kontseiluaren 2015eko urtarrilaren 13ko Erabakiaren bidez, Euskal Autonomia 

Erkideko Administrazioaren funtzionamendu-neurriak onartu ziren, informazio 

publikorako sarbideari, publizitate aktiboari eta gardentasunaren eta gobernu onaren 

kulturan aurrera egiteari dagokienez; Gobernu Kontseiluak, halaber, 2015eko Balantze 

Txostenaren, 2016ko Balantze Txostenaren eta 2017ko Balantze Txostenaren berri 

izateko eta gardentasuna bultzatzen jarraitzeko neurriak onartzeko erabakiak hartu 

zituen. Akordio horiekin bat etorriz, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko 

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak 2018ko 

Balantze Txostena egin du, erabaki hura hartu zenetik lau urte igaro ondoren, EAEko 

Administrazio Orokorrean eta haren sektore publikoan gardentasuna zenbateraino 

ezarri den aztertzeko, bi arlo hauek kontuan hartuta: publizitate aktiboa eta informazio 

publikora sarbidea izateko eskubidea. 

 

2018ko Balantze Txostenak, erabaki honen eranskin gisa jasota baitago, lau urte hauetan 

zer nolako aurrerabide handiak lortu diren deskribatzen du, kontuan hartuta 

Gardentasunari, Informazio Publikorako Sarbideari eta Gobernu Onari buruzko 19/2013 

Legean ezarritakoa, honako hauei dagokienez: zer informazio argitaratzeko betebeharra 

dagoen eta informazio hori nola argitaratu behar den, eta informazio publikorako 

sarbidea izateko eskubidea bermatzea eta nazioarteko gardentasun-estandarrak 

baliatzea. Horrenbestez, esan daiteke EAEko Administrazio Orokorrak aise betetzen 

duela arau horretan ezarritakoa, nazioarteko estandarrak betez, hala nola Nazioarteko 

Gardentasunak ezarritakoak.  

 

Gainera, argi ikusten da nola sendotzen ari den Eusko Jaurlaritzaren gardentasun-eredua 

gobernu onerantz bideratutako tresna gisa, gauzak ongi egiteaz gainera, euskal 

gizartearentzat gauza onak egiten dituen gobernu baterantz. Antolaketa-eredu honek 

lidergo sendoa du gailurrean, lidergo banatua, enplegatu publiko guztien 

inplikazioarekin, bai eta kontroleko mekanismo independenteak ere. Lanaren kultura 

berri honek hiru oinarri nagusi ditu: barruan gertatzen dena kanpotik ikus daiteke 

gertatzen den une berean, barrutik adi begiratzen zaio kanpoan gertatzen denari 

(entzute aktiboa) eta aitortza eta lankidetza ematen zaie balio publikoa sortzen duten 

agente herritarrei. Era berean, autokonplazentziarako biderik ez baina 

autoexigentziarakoa bai ematen duten kudeaketa-tresna berrien laguntza du eredu 



 

 

honek, argitaratuko den informazioa kalitatezkoa izan dadin, hau da, zehatza, osoa, 

eguneratua, testuinguruduna, garrantzitsua eta irekia, berrerabili ahal izan dadin. 
 

Txostenak, halaber, gardentasun-ereduan aurrera egiten eta sendotzen jarraitzeko 

berehalako zein erronka dagoen adierazten du, bat etorrita Gobernu Irekirako 

Nazioarteko Aliantzak (OGP) ezartzen dituen eskakizun zorrotzekin. Izan ere, Euskadi 

aliantza horretako kide da 2018tik, eta konpromiso hauek hartu ditu (bertako kide diren 

munduko 20 eskualdeek egin duten bezala): gobernu-jarduerei buruzko informazioa 

eskuragarriago egotea, herritarren parte-hartzea laguntzea, gure gobernu guztietan 

integritate profesionaleko estandar gorenak aplikatzea, eta teknologia berrietarako 

sarbidea areagotzea, kontuak ireki eta emateko. Hori guztia lotuta dago gure uste sendo 

honekin: irekitasunaren balioa defendatzeak oparotasun, ongizate eta giza duintasun 

handiagoak ekarriko ditu geure herrialdeetara eta elkarren arteko lotura gero eta 

gehiago dituen mundu honetara. Konpromiso hori herritarrekin batera sortu den OGP 

Euskadi 2018-2020 Planean gauzatu da. Ezarpen-prozesuan dago orain, eta Aliantzak 

ezarri duen ebaluazio-organo independenteak (Independent Repport Mechanism-IRM) 

ebaluatuko du. 

 

Gaur egun, kontuan hartu behar da oraindik ez dela onetsi gardentasunari buruzko 

euskal arau bat, baina, hala ere, egun Legebiltzarreko tramitazioan dagoela EAEko 

Gardentasun eta Herritarren Parte-hartzeari buruzko lege-proposamena. Lege-

proposamen horri esker, hain zuzen ere, errazago ikusiko dugu nola bideratu behar 

ditugun gure aurrerapen-ahaleginak informazio publikorako sarbide-eskubidea, kontuak 

ematea eta herritarrek gai publikoetan parte hartzeko eskubidea bermatu ahal izateko.  

 

Txostenean, era berean, Gobernantza, Gardentasun eta Herritarren Partaidetzarako 

Erakunde arteko Batzordearen jarduera ere azaltzen da (Gobernu Kontseiluaren 2017ko 

uztailaren 11ko erabakiaren bitartez sortu zen batzorde hori, barne-koordinaziorako eta 

EAEko sektore publikoko entitateen arteko koordinaziorako tresna izateko), baita 

Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen jarduera ere (horixe da Euskal 

Autonomia Erkidegoko erakunde komun edo toki-erakundeen informazio publikorako 

sarbidea izateko berariazko nahiz ustezko ukatzeei buruz aurkezten diren 

erreklamazioak ebazteko ardura EAEn hartzen duen organo independentea, aldi 

baterako sortu zena, lege autonomikoren bat izan arte, irailaren 13ko 128/2016 

Dekretuaren bitartez). 

 

2018ko balantze-txostena GARDENA – Eusko Jaurlaritzaren Gardentasunaren atarian 

argitaratuko da, Gobernu honek kudeaketaren gardentasunerako duen borondatearen 

adierazpide izan dadin. 

 

Horrenbestez, Lehendakariak proposatuta, eta eztabaida egin ondoren, Gobernu 

Kontseiluak hau onartu du:  



 

 

 

ERABAKIA: 

 

Lehenengoa.- 2018ko balantze-txostenean jasotako informazioaz jabetzea, EAEko 

Administrazio Orokorrean eta sektore publikoan gardentasunaren ezarpen-mailari 

buruz, erabaki honen Eranskinean jasotakoaren arabera. 

 

Bigarrena.- Gardentasuna eta gobernu ona bultzatzen jarraitzea, 2018ko balantze-

txostenean adierazitako lan-ildoak hedatzearen bitartez, eta behar adina jardueren 

bidez, EAEko sektore publikoaren eta parte hartutako entitateen —nahiz eta parte-

hartzearen zati handiena ez izan— EAEko Gardentasun eta Herritarren Parte-hartzeari 

buruzko lege-proposamenean ezarritakoa guztiz betetze aldera, publizitate aktiboari eta 

informazio publikorako sarbidea izateari dagokionez. 

 

Hirugarrena.- Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Herritarrak Hartzeko eta 

Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren esku uztea 2015eko 

urtarrilaren 13ko erabakia hedatzearekin jarraitzea eta erabaki hau gauzatzea, hura 

arduratzen baita berrikuntza publikoko proiektuak sustatzeaz (bereziki, 2020ko 

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko Plan Estrategikoaren I. ardatzekoak, 

gardentasunaren eta partaidetzaren alorrekoak —Gobernu Kontseiluak onartu zuen 

Plana, 2017ko abenduaren 12an—) eta hura baita ZUZENEAN Herritarrentzako 

Zerbitzuaren arduraduna. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako sail guztiekin batera —sailek 

gardentasunaren sustatzaile izan beharko dute atxikita dituzten sektore publikoko 

entitateetan, orientabide orokorren baitan—, publizitate aktiboa ezartzea eta 

informazio publikorako sarbidea izateko eskubidea ematea bultzatuko eta koordinatuko 

du. Era berean, erabaki hau onartu eta urtebetean gehienez ere, gardentasunaren bi 

alderdien bilakaerari buruzko balantze bat aurkeztu beharko du Gobernantza Publiko 

eta Autogobernu Saileko Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta 

Hobetzeko Zuzendaritzak. 

 

Laugarrena.- Erabaki hau eta dagokion eranskina argitaratzea GARDENA – 

Gardentasunaren atarian, Gobernu honek gardentasunarekin eta kontuak ematearekin 

duen konpromisoaren adierazgarri izan dadin. 

 

Igor bekio Gobernu Kontseiluari 

 

Vitoria-Gasteiz, 2019ko ekaina. 

 
Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua, 

Sinatuta: Josu Iñaki Erkoreka Gervasio 


