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II.- INFORMAZIO PUBLIKORAKO SARBIDEAREN ESKUBIDEAREN 
EZARPENA 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2015eko urtarrilaren 13an, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren funtzionamendurako neurriak onartzen zituen erabaki bat hartu zuen, 
informazio publikoa eskuratzeari, publizitate aktiboa egiteari eta gardentasunaren eta 
gobernu onaren kulturan aurrera egiteari dagokienez. 
 
Erabaki horretan, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu 
onari buruzko 19/2013 Legean ezarritakoa betetzea bermatzeko antolakuntza eredua eta 
prozedura onetsi ziren, eta informazio publikorako sarbidearen eskubidea eta publizitate 
aktiboaren ezarpena sail guztiekin bultzatu eta koordinatzeko agindua eman zitzaion 
Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzari, 
EAEko Administraziorako eta sektore publikorako informazio publikoaren 
sarbide-eskabideen erregistro komuna bermatuz. 
 
Era berean ezarri zen ezen erabakia onartu eta urtebetean gehienez ere, Herritarrak 
Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak gardentasunaren 
bi alderdien ezarpen-mailari buruzko balantze bat aurkeztu behar zuela (publizitate 
aktiboa eta informazio publikorako sarbide eskubidea). 2016ko martxoaren 22an, 
Jaurlaritzaren Kontseiluak txosten horren berri izan zuen —txosten horretan, 2015ean 
izandako aurrerapenei buruzko balantzea ez ezik, 2016an heldu beharreko erronkak ere 
ageri ziren—, eta adostu zuen EAEko Administrazioan eta haren sektore publikoan 
gardentasunaren zabaltzeak aurrera jarraitzea, bai eta 2016an egindako aurrerapenei 
buruzko kontuak eman beharko zirela ere. Txosten honek, hain zuzen ere, agindu horri 
erantzuten dio.  
 

I. PUBLIZITATE AKTIBOAREN EZARPENA 
 

1. Transparencia Internacional de España (INCAU) entitatearen 
ebaluazioa 

 
2015eko urtarrilean, Eusko Jaurlaritzak bazuen jada GARDENA gardentasunaren ataria, 
eta bertan Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari 
buruzko 19/2013 Legeak eta Transparencia Internacional España entitateak autonomia 
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erkidegoen ebaluazioan eskatutako informazio guztia argitaratzen zen (INCAU 
http://transparencia.org.es/indice-de-las-comunidades-autonomas-incau/). Izan ere, 
entitate horrek egindako azken bi ebaluazioetan Euskal Autonomia Erkidegoak 
lehenengo postua lortu zuen, 97.5 puntu lortuz (ehunetik) 2012. urtean, eta ehunetik 
ehun puntu eskuratuz 2014an, 2010. urtean jasotako 57.5 puntuen aldean. 
 
Hala ere, Jaurlaritzaren Kontseiluari eman zitzaion 2015eko txostenean zegoen 
adierazita ebaluazio honek 80 adierazleren inguruko informazioa argitaratzen zen ala ez 
hartzen zuela aintzat, ez besterik; adierazle horiek hainbat esparrutan multzokatu ziren 
(hain zuzen ere, erakunde informazioa, herritarrei eta gizarteari dagokiona, kontratazioa, 
ekonomia-finantzak, lurraldearen antolaketa, hirigintza eta obra publikoak), baina ez 
zen inoiz argitaratutako informazioaren kalitatea aztertzen, ezta informazioaren 
euskarria ere. 
 
2016ko uztailean, Transparencia Internacionalen bi operaziori buruzko beste ebaluazio 
bat jarri zen abian: 80 adierazleen argitalpenari buruzko ebaluazio kuantitatibo bat eta 
10 adierazleren inguruan argitaratutako informazioaren kalitateari (eskuragarritasuna, 
aktualitatea, edukien ulermena eta berrerabiltzeko aukera) buruzko ebaluazio 
kuantitatibo bat (http://transparencia.org.es/incau-2016/). Bestalde, 2016ko 
balorazioaren eskaeran egondako jauzia izugarria izan da; izan ere, adierazleen erdia 
berria izateaz gain, ebaluazio kualitatiboaren zorroztasunaren ondorioz lan handia egin 
behar izan da informazioa automatizatzen, informazioa datuen jatorrizko iturrietara joz 
eguneratzen dela bermatzeko, informazioa era errazean bilatzen lagunduko duten 
bilatzaileak sortzeko, informazioa modu intuitiboan interpretatuko duten grafikoak 
sortzeko, datuak formatu berrerabilgarrietan irekitzeko eta abar. Kontuan izan behar da 
ebaluazio kualitatibo horretarako aukeratutako 10 adierazle horietan argitaratuko diren 
informazioaren edukiak oso konplexuak direla berez, bai informazioaren bolumenaren 
ondorioz, bai etengabe egiten diren datu-aldaketen ondorioz eta bai iturrien eta 
informazio-sistemen askotariko jatorrien ondorioz: lanpostuen zerrendak, karguen eta 
zuzendaritzako pertsonalaren ordainsariak, plan estrategikoak, aurrekontuak, 
kontratuak, hitzarmenak, diru-laguntzak, kudeatzeko gomendioak... 
 
Bada, abenduaren 16an egindako prentsaurrekoan, Transparencia Internacional España 
entitateak publiko egin zituen emaitzak: EAEk 100 puntutik 100 puntu atera zituen 
ebaluazio kuantitatiboan, eta, hori dela eta, lehen postua eskuratu zuen, beste guztien 
gainetik autonomia-erkidegoen sailkapenean. Ebaluazio kualitatiboan ere lehen postua 
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lortu genuen —Kataluniarekin eta Murtziarekin batera— sailkapeneko lehen taldean, 
honako balorazio honekin:  
 

A: Informazioaren argitalpenak kalitate-maila altukoak dira, erraz eta 
aldizkakotasunez eskura daitezke, deskripzio-maila egokiarekin eta, 
hautaturiko adierazleen arabera, formatu berrerabilgarriak erabiltzen dira 
gehienetan. 

 

 
Hori lorpen handia da, HHABHZk Eusko Jaurlaritzaren sailekin eta EJIEren laguntza 
teknikoarekin egindako elkarlanaren emaitzaren ondorio, hain zuzen; halaber, abiapuntu 
ona da 2017an hasi beharreko lanei jarraipena emateari dagokionez.  
 

2. Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari 
buruzko 19/2013 Legearen publizitate aktiboari buruzko obligazioak 

 
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 
19/2013 Legean ezarritakoa kontuan hartuta, informazio jakin bat argitaratzeko 
betebeharrari eta argitaratzeko moduari dagokienez, 2015. eta 2016. urteetan zehar 
aurrerapen handiak egin dira publizitate aktiboan; horri esker, baieztatu daiteke EAEko 
Administrazio Orokorrak eskakizun horiek luze eta zabal betetzen zituela, baina esan 
behar da jada 2015ean EAEko sektore publikoko entitateen kasuan heterogeneotasuna 
oso handia zela, eta mota guztietako kasuak zeudela. Zabaltze horretan aurrera egiteko, 
Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Hobetzeko Zuzendaritzak 
GARDENTASUNARI, INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO BIDEARI ETA 
GOBERNU ONARI BURUZKO 19/2013 LEGEA BETETZEKO (PUBLIZITATE 
AKTIBOA) ETA INFORMAZIO PUBLIKORAKO SARBIDE ESKUBIDEA 
BALIATZEKO EAEko SEKTORE PUBLIKOARENTZAKO ORIENTAZIOAK 
dokumentua prestatu zuen; 2016ko otsailean banatu zen, oinarrizko araudi aplikagarrian 
ezarritako betekizunak interpretatzen laguntzeko eta GARDENA Euskal Autonomia 
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Erkidegoko atarian eta EAEko sektore publikoko entitate bakoitzaren webgunean 
argitaratutakoari koherentzia emateko. Hori —hala eskatu duten erakunde guztiei egin 
zaien aholkularitza-lanarekin batera— 19/2013 Legean ezarritakoa oro har betetzeko 
lagungarria izateaz gain, Eusko Jaurlaritzak informazio publikoa argitaratzeko 
abiarazitako tresnak eta baliabideak arrazionalizatzeko ere lagungarria izan da, eta 
ulertzen dugu eragin positiboa izaten ari dela herritarrek EAEko sektore publiko 
osoaren informazioa ulertzeko eta eskuragarri izateko. 
 
Hala ere, oraindik badira erakundeak hobekuntzarako marjina dutenak gardentasun 
arloan eta, era berean, zera gertatzen da: zenbait erakunderi —Eusko Jaurlaritzak parte-
hartze handiena ez duen erakundeak— ez zaie lehentasunez eman arreta. Horrek badu 
eragina erakunde horiek Gobernu honek gardentasunari eman dion lehentasunarekin bat 
egitearekin. Une hauetan erakunde horien (200 baino gehiago dira) betetze-maila 
ebaluatzen ari gara oinarrizko arauek bildutako betekizunekin, eta ebaluazio horren 
emaitza atxikita dauden edo entitate horietan parte hartzen duten sailen bidez bidaliko 
zaie. 
 

3. Aurrerapenak informazioa argitaratzeko moduan eta erronkak 2017. 
ekitaldian 

 
Informazioa argitaratzeko moduari dagokionez, informazio mota bakoitzaren bilakaera 
zein izan den aurrerago aipatuko da, baina, oro har, egindako esfortzuak honako alderdi 
hauek hobetzera bideratu direla esan daiteke: 
 

• OSOTASUNA. Helburua argitaratu beharreko informazio mota bakoitzeko 
ahalik eta datu gehien argitaratzea izan da, osotasuna zaintzeko ahalegina 
eginez, hau da, informazio guztia egotea eta ahal bezain kalitate onenarekin, 
datuen jatorrizko iturrietara jotzeko saiakera eginez. Gaur egun plazaratu den 
informazioa 19/2013 Legeak finkatutakoa eta Transparencia Internacional 
España entitateak 2016. urterako ezarritakoa da. Ulertu dugu Transparencia 
Internacional entitateak aldatu egingo dituela 2018ko ebaluaziorako adierazleak; 
gainera, lege bihurtuko den euskal sektore publikoaren Gardentasun, herritarren 
parte hartzea eta gobernu onaren lege-proiektuak eskakizun maila altuagoa 
ezarriko du argitaratu beharreko edukiei dagokienez. Horrek osatuko du 2017. 
urterako erronka, argitaratu beharreko informazioa handitzeari dagokionez. 
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GARDENA atarian integratzen da 

• Gardentasuna zer den, nola neurtzen den eta nola kontrolatzen den 
azaltzeko informazioa.  

• Autonomia erkidegoetarako Transparencia Internacional entitateak 
ebaluatzen dituen 80 adierazleei buruzko informazioa, eta 18/2013 
Legeak agindutako adierazle guztiak. 2017ko erronka da aurrera egitea 
legedi autonomikoak ezartzen dituen adierazle berrietan. 

• Informazio publikora iristeko sarbide eskubidea baliatzeari buruzko 
informazioa. 

o Baliatzeko sarbide elektronikoarekin 
o Eskabidea izapidetzen jarraitzeko sarbide elektronikoarekin 
o Jaso eta ebatzi diren eskabideei eta egiten diren ebazpen 

guztietako ebazpen anonimizatuei buruzko informazio 
eguneratuarekin —sarbidea ukatzen zaien ebazpenak barne—. 
2017ko erronka da informazioa automatizatzea, informazio hori 
Legegunea atarian, Tramitaguneren bidez, argitaratzeko. 

o Informazioa GARDENAn publizitate aktibo gisa argitaratzeko 
eskaera egiteko aukerarekin 

o Eusko Jaurlaritzan informazio publikoa eskuratzea zer erraza den 
azaltzen duen bideo batekin  

o informazio publikoaren sarbiderako Euskal Batzordearen 
informazioarekin eta tokiko administrazioek eta erkidegoko 
administrazioak sarbiderako eskubidearen ezeztapenei buruzko 
erreklamazio-prozeduretarako sarbidearekin. Erkidegoko lege 
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baten bidez, gardentasuna kontrolatzeko eta bultzatzeko behin 
betiko organoa eratuko da EAEn, eta organo independente horrek 
sortuko duen webgunera sartu ahal izango da GARDENA 
ataritik. 

• Gobernu onerako tresnak Espazio honetan gobernu ona bultzatzeko 
garatzen ari den tresna oro argitaratuko da, eta zabaltzen jarraituko dute 
2017. urtean. 

o Demokraziari eta Herritarren Partaidetzari buruzko Liburu Zuria 
o Parte hartzearen korapiloak 
o Parte hartzearen bidaia gida 
o Administrazio publikoetan parte hartze prozesuak ebaluatzeko 

ereduak 
o Murgil gaitezen gardentasunean Tripulazio eskuliburua Gida 

honetan gardentasunaren oinarrizko printzipio eta kontzeptuak 
argitzen saiatu gara, antolakuntza gardenagorantz joateko 
mekanismo, informazio publikora sarbide eskubidea bermatzeko 
tresna eta baliabideei eta horren mugei dagokienez, eta ahal 
bezainbeste sustatzeko publizitate aktiboa, araudi erreferentziak 
eta gardentasuna bultzatzen edo egiaztatzen duten organismoak. 

o 2015eko eta 2016ko balio publikoa sortzeko Elkarlan sariak. 
2017an Sarien edizio berri bat argitaratuko da. 

o Gobernu irekiari buruzko Irekiaren online ikastaroa 
o Open Data Euskadi sariak. 2017an Sarien edizio berri bat 

argitaratuko da. 
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• EAEko beste gardentasun atari batzuei buruzko informazioa, sarbidea 
emanez hiru aldundien, hiriburuetako udalen eta beste udal batzuen 
atarietara, zehazki gardentasun atariak sortu badituzte. Erakundeen 
webguneetan nahitaez argitaratu beharreko informaziora sarbideak 
edo atariak sortzen diren heinean, bertarako sarbideak areagotuko 
ditugu. 
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• ZUZENEAN ETA ZEHARKA. Informazioa modu zuzenean argitaratzea 

(dokumentuak, taulak...) eta informaziora zeharkako sarbidea konbinatzen saiatu 
gara, datu-baseetan kontsultak eginez, bilatzaileen bitartez; horri esker posible 
da pertsona erabiltzaile bakoitzak nahi duen informazioa ahal bezain modu 
errazenean bilatzea. 

 
• EGITURA 19/2013 Legeak eskatutako informazioa eta Transparencia 

Internacional España entitateak ezarritako informazioa batzen saiatu gara, baita 
euskal sektore publikoaren Gardentasun, herritarren parte hartze eta gobernu 
onaren lege-proiektuarekin lerrokatuta aurreratu ahal izan dugun informazioa 
ere, herritarrek informazio integratura sarbide erraza izatea bermatzeko, egitura 
logiko batean oinarrituz. 

 
• ESKURAGARRITASUNA Informazioa herritarrentzat eskuragarri egotea 

helburuetako bat da, GARDENA ataritik datuak edo dokumentuak behin betiko 
argitaratu dituen menu edo leihora arte gehienez bost klik eginez. 

 
• ARGITASUNA 19/2013 Legeak ezarri zuen informazioa modu argi eta 

ulergarrian plazaratuko dela, eta, datuak grafikoekin, irudiekin edo ikus-
entzunezko elementuekin osatzen saiatu gara edo informazio testualen kasuan, 
laguntzak, tutoretzak edo ohar argigarriekin, lengoaia ez teknikoa eta ohikoa 
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o Estatistika munizipalak 
o Turismo-baliabideak 
o Kultura-baliabideak 

 
Nabarmendu behar da Eusko Jaurlaritza bihurtu dela datos.gob.es katalogoan 
dataset gehien argitaratzen dituen datu-iturria (1800 datu-multzo baino gehiago). 

 
2016. urtean, proiektu bat abiarazi da beste euskal administrazio publikoetako 
datuak federatzeko Open Data Euskadi datuen katalogoan. Lehen fase batean, 
Gipuzkoako Aldundiko eta Bilboko Udalaren katalogoak federatuko dira, eta 
prozesu hori 2017ko lehen hiruhilekoan amaituta egotea aurreikusten da. EAEko 
beste administrazioak datu-multzo irekiak argitaratzen doazen neurrian, Open 
Data Euskadi katalogoan sartzen joango dira. 
 
Azkenik, nabarmendu behar da 2016an Open Data Euskadi katalogoan 
estekatutako datuak eskaintzeko proiektu bat abiarazi zela. Proiektu hori 
garapen-fasean dago, eta Linked Data azpiegitura —Eusko Jaurlaritzaren 
estekatutako datuez elikatuko dena— eskaini ahal izango da 2017. urtean zehar. 
Proiektu hori aitzindaria da, euskadi.eus-eko webguneetako informazioaren zati 
handi bat estekatutako datu gisa ere eskaini nahi baita. 
 

• EGUNERAKETA Argitaratutako informazioarekin batera argitaratutako datuen 
eguneratzearen azken data esleitzeko lan egin dugu, informazioaren kalitatearen 
oinarrizko printzipio bat betetzeko, alegia zein datari dagokion jakiteko eta, 
batez ere, informazioaren eguneraketaren konpromisoa zenbaterainokoa den 
jakiteko. Hala ere, online formako datuak atzematean oinarrituta edo iraulketa-
aldi laburretan egin dugun informazioaren argitalpenaren automatizazioak jada 
badagoen informaziora berehalako sarbidea izateko egoeran jartzen gaitu, 
interferentziarik eta manipulaziorik gabe. 2017an, gaur egun eskuz eguneratzen 
diren beste zenbait datu-multzoren automatizazioan lan egingo dugu. 

 
 

4. Argitaratu beharreko publizitatearen bilakaera eta 2017. urterako 
erronkak 

 
Argitaratu beharreko informazioari dagokionez, 19/2013 Legeak agindutako 
informazioren bat argitaratu beharra betetzeko egindako lan nagusiak jaso dira jarraian, 
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bereziki konplexutasun maila handiagoa dutenen kasuan, bolumenagatik, jatorriaren 
sakabanaketagatik, eta, batez ere, antolakuntza osoan duen inplikazio mailagatik; horrek 
ekarri du jarduketa zehatz bat bideratu beharra, antolakuntza osoan zabalduz: 
 

• APLIKATU BEHARREKO ARAUDIAK Oinarrizko legeak ezarri du 
aplikatu beharreko araudi guztia plazaratu behar dela. Eusko Jaurlaritzak 
LEGESAREA sortu zuen 2012. urtean, Eusko Jaurlaritzaren baliabide juridiko 
guztiak elkartzen dituen web espazio gisa herritarren eskura jartzeko modu 
antolatuan eta sarbide argi eta errazekin.  
 
Hala ere, azken urteetan atari hura ez zen elikatu atal askotan, eta 2015. urtean 
LEGEGUNEA-Euskal araudiaren gune bihurtu genuen, informazioa eguneratu 
eta mota gehiagotako informazioa jartzeko asmoz, bereziki Garrantzi juridikoko 
dokumentazioa izena duena. Une honetan hiru atal handi daude: Araudia, 
Eskumenak eta Transferentziak, eta Garrantzi juridikoko dokumentazioa. 
 

 
 
Hemen argitaratzen dena eta euskal sektore publikoaren webgunean argitaratzen 
dena koherentea izan dadin, sektorea osatzen duten entitateei orientazioa eskaini 
zaie entitatea sortu, funtzionatu eta kudeatu beharreko arloak arautzen dituzten 
araudiak argitaratzeaz gain, informazioa osatu dezaten LEGEGUNEA-Euskal 
araudiaren gunera sarbidea emanez. 
 
Informazio hori formatu berrerabilgarrietan ere eskaintzen da, Open Data 
Euskadiren katalogotik. 
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• GARRANTZI JURIDIKOKO INFORMAZIOA Legeak ezarri du garrantzi 
juridikoko informazioa osatzen duten dokumentu ugari argitaratu behar direla, 
zuzenbideak, jarraibideak, akordioak, zirkularrak edo partikularrek edo beste 
organo batzuek egindako kontsultei emandako erantzunak, zuzenbidea 
interpretatzen duten neurrian edo ondorio juridikoak baldin badauzkate, baita 
lege edo araudien proiektuak ere, dagokien memoria, txosten eta dokumentuekin 
batera, espedienteak osatu eta jendaurreko informazio izapidean jarri behar 
badira. 
 
Informazio hori LEGEGUNEA atarian ere argitaratzen ari da, Garrantzi 
juridikoko dokumentazioaren atalean. 

 
Garrantzi juridikoko informazioa, epigrafe honen lehenengo atalean aipatutako 
informazioari dagokionez, TRAMITAGUNE aplikaziotik dator zuzenean; 
aplikazio horretatik kudeatzen dira arauak, bestelako administrazio jarduketak 
eta egintzak egiteko espediente guztiak. Argitalpena modu erabat 
deszentralizatuan egiten dute espediente bakoitza bideratzen duten pertsonek, eta 
horien esku dago argitaratzeko betebeharra betetzea. Oso eredu berritzailea da; 
izan ere, beste administrazio publiko batzuek ez daukate eAdministraziorako eta 
izapidetze elektronikorako plataforma teknologiko komunik, Administrazio 
Elektronikoko zerbitzuak eskaintzeko oinarrizko elementu korporatibo 
horizontalen nukleoa osatzen duten modulu eta sistema komunen-multzoa 
integratzen dituena; gure kasuan honako hauek dira: PLATEA Izapidetzea, 
PLATEA Dokumentazioa (Dokumentuak kudeatzeko sistema, Dokusi artxibo 
digitalarekin) eta PLATEA Internet. Horrez gain, administrazio publiko 
gehienak interesatuek eskatutako prozedurak baino ez dituzte digitalizatu, hau 
da, herritarrekin, enpresekin eta oro har entitateekin elkarrekintzan aritzetik 
eratorritakoak, eta ez barne prozedurak. Gure kasuan, barne prozeduren % 100 
dagoeneko elektronikoki egin daiteke; horri esker, gardentasunerako argitalpen 
eredu deszentralizatu bat ezarri ahal izan dugu, argitaratu beharreko informazioa 
eta dokumentuak sortzen eta bideratzen dituen organoari itsatsita. 

 
Soilik atal honetan aipatutako informazioari dagokionez, 2015 urtean jada 
bagenituen 4.221 argitaratutako erregistro gaztelaniaz eta 2.743 euskaraz; eta, 
gaur egun, baditugu 4.434 emaitza gaztelaniaz eta 2.951 emaitza euskaraz. 
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edo honako honetan, araudi proiektuen kasuan. 
 

 
 
Informazio hori formatu berrerabilgarrietan ere eskaintzen da, Open Data 
Euskadiren katalogotik. 
 

• HITZARMENAK ETA KUDEAKETA AGINDUAK Prozedura bera ezarri 
da modalitate guztietan hitzarmenak argitaratzeko (protokoloak, kofinantzaketa-
hitzarmenak, ondare hitzarmena...) eta kudeaketa aginduetarako (barne 
adjudikazioak, kudeaketa-aginduak eta programa kontratuak), hau da, izapidetze 
lanak egiten dituen pertsona bakoitzak Tramitagunetik argitaratzen ditu 
espedienteak; 2015ean 113 erregistro zituen soilik, eta gaur egun, 382 ditu 
argitaratuak.  
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Administrazio jarduketa hauetatik informazio ugari argitaratzen da, azkenean 
sinatzen diren dokumentuez gain (hitzarmenak, aginduak...). 
 

 
 
Informazio hori formatu berrerabilgarrietan ere eskaintzen da, Open Data 
Euskadiren katalogotik. 
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LEGEGUNEAN argitaratzen dena eta euskal sektore publikoko webguneetan 
argitaratzen dena koherentea izan dadin, sektorea osatzen duten entitateei 
orientazioa eskaini zaie sinatuko dituzten hitzarmen edo kudeaketa aginduak 
zuzenean edo atxikitako sailaren bitartez Tramitagunean jaso ahal izateko, 
informazio guztia LEGEGUNEAn integratu eta bertatik eskaini ahal izateko. 
 

• FUNTZIOAK, ENTITATEAREN ORGANIGRAMAK, ETA KARGU 
PUBLIKOEN KATALOGOAREN IBILBIDE PROFESIONALA ETA 
PROFILA Kasu honetan informazioa argitaratzen zuten atariak integratu egin 
dira (Komunikazio irekiaren gida eta Irekiako karguen erlaitza), informazio 
guztia integratuta egon dadin eta berbera izan dadin aipatutako bi atarietako 
edozeinetatik edo GARDENAtik sartuz gero. 
 
Lehen aipatu dugun gisara, informazio hori eskuratzeko, zenbait organigrama 
grafiko sortu dira, gure erakundearen egiturari buruzko informazioa ulertzen eta 
kargu bakoitzaren informaziora sartzen laguntzen dutenak. Gaur egun, 
organigrama horiek eskuz egiten dira, eta horrek zaildu egiten du haien 
etengabeko eguneraketa. 2017. urterako erronka bat da haiek automatizatzea. 
Automatizatze-prozesu horrek saiatu beharko luke karguei buruzko informazio 
guztia —ordainsariak, bateragarritasun ebazpenak eta ondasun-aitorpenak (hala 
xedatuko balu gardentasunaren legedi autonomikoak)— jatorrizko datu-iturri 
beretik hartzea (funtzio publikoa —kargu publikoen katalogoa—) eta online 
argitaratzea une bakoitzean komeni den webgunean (Irekian, 
komunikazio-gidan, GARDENAn...). 
 
Informazio horren zati bat berrerabili daitezkeen formatuetan ere eskaintzen da 
Open Data Euskadi katalogoan, baina aipatutako horietara ere hedatu beharko 
litzateke modu integratuan. 
 
GARDENA atarian argitaratzen dena eta euskal sektore publikoko webguneetan 
argitaratzen dena koherentea izan dadin, sektorea osatzen duten entitateei 
orientazioa eskaini zaie informazio hori argitaratzean lotura zuzena izan dezaten 
Komunikazio Irekiaren Gidarekin, GARDENAk egiten duen moduan, eta bertan 
une horretan falta den informazioa osatu beharko lukete (funtzioak, karguen 
ibilbide profesionala, etab.). 
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• URTEKO ETA URTE ANITZEKO PLANAK ETA PROGRAMAK, 
BETETZE MAILAREN ADIERAZLEAK ETA EMAITZAK 
Lehendakaritzako sailen plan eta gobernu planen egutegiari buruzko informazioa 
argitaratzen zuen webgunea egokitu egin da, legeak agintzen duen informazioa 
argitaratzen dela bermatzeko, eta modu automatikoan Tramitagunetik egiteko 
garapen bat ezarri da. Nolanahi ere, oraindik ez da hedatu eta, aldi berean, beste 
administrazio jarduketa batzuk egiten dira, espedienteak izapidetzen dituzten 
pertsonak kasuan kasuko dokumentuak argitaratzeko arduradunak izan daitezen, 
Lehendakaritzako sailen planetan eta gobernu planen egutegiaren jarraipenean, 
baita LEGEGUNEAn ere, kalitatezkoa eta bi webguneetan koherentea izango 
den argitalpen eguneratua bermatzeko. 
 

 
 
Beste alde batetik, eta betetze mailaren adierazleei eta emaitzei dagokienez, 
ohartarazi behar da 19/2013 Legeak urteko eta urte anitzeko plan eta programen 
betetze maila eta emaitzak argitaratu beharra ezarri zuen arren, neurtzeko 
adierazleekin eta balorazioarekin batera, kudeaketa publikoan ez dago ebaluazio 
kultura nahikorik, eta horren ondorioz kasu askotan onartutako planak ez dira 
ebaluatzen edo ebaluazioak jarraipen txosten hutsak baino ez dira, sorrarazitako 
eraginen edo emaitzen ebaluazioaren adierazleetan sakondu gabe. Horrenbestez, 
existitzen ez diren ebaluazio prozesu horiek ezin dira argitaratu, agerikoa denez. 
 
Jarraian ikus daitekeen moduan, 19/2013 Legean finkatutakoa betetzeko zer 
argitaratu behar den adierazteko adibide ona da honako hau, urteko eta urte 
anitzeko plan eta programen ebaluazioari dagokionez; horrenbestez, 
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argitalpenerako tresna prest dagoen arren, benetan ebaluatzeko betebeharrari 
bultzada politiko handiagoa ematea beharrezkoa da. 
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Horren haritik, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2015eko azaroaren 10ean onartu zuen 
Gardentasun, herritarren parte hartze eta gobernu onaren lege-proiektuari egin 
behar diogu erreferentzia (lege-proiektu hori bertan behera geratu zen 
Parlamentuko izapidetzean hauteskundeen deialdiaren ondorioz, eta XI. 
Legegintzaldian berriz ere izapidetuko dela aurreikusten da ) II. tituluan eta 
hurrengo artikuluetan jasotako plangintza eta ebaluatzeko betebeharra sustatzeko 
eta arautzeko helburu tinkoa baitu. 
 

II. TITULUA.- POLITIKA PUBLIKOEN PLANGINTZA ETA 
EBALUAZIOA 
I. KAPITULUA.- Gobernu-ekintzaren plangintza, aurretiazko 
ebaluazioa eta informazioa 
5. artikulua.- Gobernu-plana 
6. artikulua.- Lege-aurreproiektu, plan estrategiko eta jarduera 
garrantzitsuen inpaktuaren aurretiazko ebaluazioa, eta esku-hartze 
publikoen beste ebaluazioak 
7. artikulua.- Lege-proiektu, plan estrategiko eta jarduera garrantzitsuen 
inpaktuaren aurretiazko ebaluazioa: definizioa eta ebaluatzeko prozedura 
8. artikulua.- Gobernu Planaren garapenaren segimendua 
II. KAPITULUA.- Politika publikoen emaitzen eta eragin metatuen 
ebaluazioa 
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9. artikulua.- Emaitzen eta eragin metatuen ebaluazioa 
10. artikulua.- Sinplifikazio administratiboa eta kargak arintzea 
11. artikulua.- Arau-multzoen eraginen ebaluazioa 
III. KAPITULUA.- Politika publikoen plangintza eta ebaluazioa eta 
prozesu horien publizitatea sustatzea 
12. artikulua.- Politika publikoak planifikatu eta ebaluatzeko kultura 
13. artikulua.- Ezagutza zientifikoa eta aditua politika publikoen 
ebaluazioan sartzea 
14. artikulua.- Ebaluazioaren publizitatea 

 
Hala ere, datuak eta adierazleak berriz erabili ahal izateko, eta benetako kontu-
ematea izateko, programa publikoak eta politikak ebaluatzeko atari zehatz bat 
sortu beharko litzateke, informazio hori modu integratuan jasoko lukeena eta 
datu irekietara sartzea ahalbidetuko lukeena, berriz erabiltzeko. Hori datorren 
urteetarako erronka bat da, eta hala jasoko du Gobernantza eta Berrikuntza 
Publikoko 2020 Planak. 
 

• KONTRATU TXIKIAK. Eusko Jaurlaritzako sailetako kontratu txiki guztiak 
EAEko Kontratuen Erregistroan egotea bultza da. 2014an 1.777 kontratu txiki 
besterik ez zeuden argitaratuta; 2015ean, 19/2013 legea indarrean sartu baina 
urtebete lehenago, Eusko Jaurlaritzaren sail guztiek 3.590 kontratu txiki 
argitaratu zituzten erregistro honetan, eta, 2016an, 3.102. 

 
Informazio hori formatu berrerabilgarrietan deskargatu daiteke, modu 
agregatuan nahiz desagregatuan. Era berean, informazioa Open Data Euskadi 
katalogoan sartzeko prozesuan gabiltza gainerako kontratuekin batera. 

 
Ezinbestekoa da EAEko sektore publikoko entitate guztiek kontratu guztiak 
Euskal Sektore Publikoaren Kontratuen Erregistroan txertatzea bultzatzea, 
kontratu txikiak barne, herritarrek sarbidea izan dezaten kontratu jardun guztira 
informazio sistema berberetik, eta hala adierazi zaie entitate horiei EAEko 
sektore publikoarentzako orientazioari buruzko dokumentuan. Une honetan, 
honako entitate hauek jada erregistratuak daude beren kontratu handien nahiz 
txikien informazioa sisteman sartzeko: 
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bilakaera positiboa izan da: 2014. urtean, 81 kontratu txiki besterik ez ziren 
argitaratu; 2015ean, 416; eta 2016an, 591. Agerikoa da 2017. urtean gai horri 
behin eta berriro ekin behar zaiola, kontratu txiki guztiak bide horretatik 
argitaratzea lortzeko. 
 

• EMANDAKO LAGUNTZAK ETA DIRU-LAGUNTZAK. Laguntzak eta 
diru-laguntzak argitaratzeko aplikazio informatiko zehatz bat prestatu da, 
Ogasun eta Finantzak Sailak sortu eta zaintzen duen datu-base batek elikatzen 
duena; horri esker, esparru desberdinetako bilaketa motor baten bitartez 
datuetara iristeko aukera daukagu (datak, entitatea, onuraduna, laguntzaren 
zenbatekoa...). 

 
2015. urterako, datu-basean Eusko Jaurlaritzaren 42.473 laguntza ageri dira 
(guztira, 1.160.653.532 euro), baina  2015eko kopuru horiek handiagoak dira 
(47.670 laguntza eta 1.309.058.998 euro), HABE, HAEE, EUSTAT, Emakunde, 
LANBIDE, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, Memoriaren eta 
Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua erakundeek emandako 
diru-laguntzak gehituz gero. Martxoaren amaierara arte ez dira egongo 2016ko 
datu guztiak, baina 2016ko azaroan (horiek baitira argitaratutako azken datuok), 
datu-basean Eusko Jaurlaritzaren 22.014 laguntza daude jasota (guztira, 
572.467.738,73 euro). Bestalde, 2016. urteari dagokionez, eta lehen aipatutako 



 
 

27/35 

erakundeak sartuz gero, kopuru horiek handiagoak dira: 24.518 laguntza eta 
652.928.140,41 euro.  Informazioaren gaurkotzean desfase inportantea dago, eta 
hori ikertu eta konpongu beharko da 2017an. 
 

 
Argitaratzen den informazioa hurrengoa da, eta posible da diru-laguntza 
berberaren onuradun guztiak bilatzea, bai eta pertsona fisiko edo juridiko 
berberari  mandako diru-laguntza guztiak ere. Pertsona fisikoen identifikazioa 
ezabatuta geratzen da izaera pertsonaleko datuen babeserako arauetan ezarritako 
mugekin erlazionatutako diru-laguntzen kasuan. 

 
 
2016an, bisualizazio grafikoak egin dira, laguntzen eta diru-laguntzen datu 
orokorrak hobeto ulertzen lagunduko dutenak. 
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Datuak berriz erabil daitezkeen formatuetan deskargatu daitezke. Ez dakigu datu 
horiek zein berrerabilgarritasun-lizentziaren bitartez eskainiko diren Open Data 
Euskadin, eta kontsulta estatuko Gardentasunaren eta Gobernu Onaren 
Kontseiluari egin diogun arren ez dugu erantzun argirik jaso; gaur egun ez da 
daturik erabiltzen, ezta Open Data Euskadiko katalogoan ere. 

 
Epe ertainean, IKUS kontrol ekonomikoaren aplikazio orokorra berritzeko 
prozesuan, laguntzak eta onuradunak argitaratzeko sistema hobe bat aurreikusi 
beharko litzateke, informazioa sortzeko sistema bikoitzari ez eusteko; hala, 
bertsioa jatorri elebidunekoa izango litzateke eta, gainera, informazioa denbora 
errealean argitaratuko litzateke, gehienez ere hilabeteko kadentziaz benetako 
kontu-ematea bermatze aldera. 

 
• LZ eta ENPLEGATUEN BATERAGARRITASUN EBAZPENAK; 

ORDAINSARIAK, KARGU UZTEEN ONDORIOZKO KALTE-
ORDAINAK ETA KARGU PUBLIKOEN BATERAGARRITASUN 
EBAZPENAK. 
 
LZri dagokionez, EAEko Administrazio Orokorreko sailetako eta erakunde 
autonomoetako funtzionario, behin-behineko langile eta lan kontratudun 
langileen lanpostuen zerrendaren argitalpena egunero eguneratzea automatizatu 
dugu; hala, GARDENAn eta Open Data Euskadin kalitatezko informazioa 
eskaini ahal izango dugu. 
 
Enplegatu publikoen bateragarritasunei dagokienez, EAEko Administrazio 
Orokorreko eta erakunde autonomoetako langile publikoek, indarrean dagoen 
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araudiarekin bat etorriz, bigarren jardun publiko edo pribatua garatze aldera 
baimena eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari buruzko informazioaren 
gaineko eduki zehatzak dituen webgune bat sortu dugu.  
(http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
edukia/es/contenidos/informacion/compatibilidades_eepp/es_def/index.shtml)  
Une honetan indarrean dauden baimenak argitaratu ditugu, EAEko 
Administrazio Orokorraren eta erakunde autonomoen mendeko langileei 
dagokienez, baita Ertzaintzako eta Hezkuntzako langileei dagokienez ere; hala 
ere, beste talde batzuen gaineko informazioa argitaratzeke dago, esaterako 
Justizia Saileko eta Osakidetzako langileei dagokiena. 

 
Kargu publikoei dagokienez, haien betebeharrei eta eskubideei buruzko 
webgune bat sortu da; halaber, karguen katalogorako sarbidea ematen da 
webgunean, gardentasun-adierazle guztiak argitaratzen dira eta hainbat zerbitzu 
elektroniko eskaintzen dira, hala nola etika eta jokabide kodearekiko 
atxikimendu-aitorpenak, ondasunen eta ondare-eskubideen aitorpenak, 
abstentzio-komunikazioak, kalte-ordainen eta aldi baterako prestazio 
ekonomikoen eskabideak, kargu-uzteen osteko jarduera pribatuen 
bateragarritasun-aitorpenak, erakunde publikoetako goi-zuzendaritzako 
kontratuen komunikazioak... 
(http://www.euskadi.eus/alta_direccion_ejecutiva/web01-a2funpub/es/).  

 
• 19/2013 LEGEA BETETZEAREKIN LOTURA BEREZIRIK EZ DUTEN 

ARGITARATUTAKO ADIERAZLEAK. 
 

o Gobernu Programen Jarraipena 2014an, webgune bat sortu zen eta 
handik egin da 2012-2016 Gobernuaren Programaren jarraipena, 
herritarrei Legegintzaldiko konpromisoei buruzko kontuak emateko 
(iruzkinak egin dakizkiekeen edukiekin). XI. Legegintzaldiari buruzko 
informazioa duten fitxen osaketa-lana egiten ari da. 
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o Kargu publikoei buruzko informazioa 2015. urtean karguen fitxetan 

dagokien administrazio organoak kudeatzen duen aurrekontua jaso zen, 
eta 2016an erakundeak bete beharreko funtzioak betetzeko dituen 
lanpostuen zerrendako postuak ere gehitu dira. Halaber, haien jardueren 
inguruko berriei, bideoei, argazkiei eta xedapenei buruzko informazioa 
ematen da. 
  

o Sailburuen bidaia-gastuak. 2016an, sailburuen bidaia-gastuei buruzko 
informazioa argitaratu da, nahiz eta etengabeko gaurkotze-sistema 
aurreikusi behar den. 

 
o Urteko Araugintza Plana. 2016an, 2016. eta 2017. urteetarako 

araugintza-aurreikuspenei buruzko informazioa argitaratu da; nolanahi 
ere, 2017an beharrezkoa izango da Urteko Araugintza Plana 2017 
formalki onartzea argitaratu ahal izateko, horrela zehazten baitu Herri-
administrazioen administrazio-prozedura arrunteko 39/2015 Legeak. 

 
o Agindua, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena eta 

Ogasun eta Finantzetako sailburuarena. Honen bidez, Euskal 
Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren dokumentu 
elektronikoak kudeatzeko politika onartzen da. 2016an onartu da 
agindu hori, zeinak dokumentuak kudeatzeko politika onartzen baitu, eta 
horri esker nazioarteko gardentasun-adierazleetariko batek ezartzen zuen 
moduan argitaratu ahal izan da. 
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o Informazio publikoaren sarbiderako eskaerekin lotura duten 

eskabidek eta ebazpenak. 2016an, jaso diren informazio publikoaren 
sarbiderako eskaerei (aldizka argitaratuta) eta sarbide osoko, sarbide 
partzialeko edo sarbide ezeztapeneko ebazpenei (anonimizatuak) 
buruzko informazio estatistikoa argitaratu da.  

 
o Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea 2016an, 

Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen 
erregulazioarekin, osaketarekin, aktekin eta lotutako informazioa barne 
hartzen duen webgunea sortu da, eta dagokion informazioa 
erregulartasunez argitaratzen ari da. 

 
 

• GARDENTASUNAREN, HERRITARREN PARTE HARTZEAREN ETA 
GOBERNU ONAREN LEGE-PROIEKTUAREN BAITAKO ADIERAZLE 
BERRIAK. 

o 2017an, aurrerapenak egin behar ditugu transmititzen den 
gardentasunaren lege-proiektuan aurreikusitako informazioaren 
argitalpenean, eta, antza denez, honako gai hauekin zerikusia izango 
duena: 

 Aholkurako eta parte-hartze sozialerako organoen jarduera eta 
akordioak 

 Giza baliabideen antolamendurako planak 
 Instituzioetako pertsona liberatuak eta jardundako ordu-kopurua 
 Goi-karguen eta zuzendaritzako langileen agendak 
 Publizitate-kanpainetako gastu publikoa 
 Kanpoko zerbitzu-emaileek emandako zerbitzu publikoak 
 Zerbitzu publikoen, tarifen eta prezioen, sarbiderako itxaron-

zerrenden eta abarren kostuak 
 Zerbitzu publikoen kalitatea 
 Politika publikoen eraginen eta emaitzen ebaluazioa 
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2.- INFORMAZIO PUBLIKORAKO SARBIDEAREN ESKUBIDEAREN 
EZARPENA 

 
 

2015eko urtarrilean, eta Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeko Bideari eta 
Gobernu Onari buruzko 19/2013 Legea indarrean sartu baino urtebete lehenago, 
autonomia erkidegoei dagokienez, informazio publikorako sarbide eskubidea baliatzeko 
prozedura ezarri genuen. 
 
Prozedura hori PLATEA plataforman jarritako aplikazio informatiko baten bitartez 
ematen da; bertara egoitza elektronikotik sartzen da, eta herritarrek informazio 
publikora sartzeko eskabideak jasotzeko aukera ematen du, kanal elektronikotik, posta 
bidez zein aurrez aurre bertaratuz. Elektronikoak ez diren kanaletatik hartutako 
eskabideak Zuzeneanen bidez sartzen dira sisteman. 
 
Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea sortzeko dekretua indarrean jarri 
zenetik, 2016ko urrian, aplikazio hori bera egokitu zen herritarrek zuzenean zein bide 
elektronikoen bidez aurkeztutako erreklamazioak kudeatzeko (euskal administrazio 
publikoetara sarbide izateko egindako eskaerei ukoen aurrean aurkeztutako 
erreklamazioez ari gara). 
 
Antolakuntzaren ikuspuntutik, eskabidea Zuzenean zerbitzuak sailkatzen du; horrek 
esan nahi du sail eskumendunera berehalako eskalatua dagoela, espedientearen kasuan 
kasuko izapideari dagokionez. Sail bakoitzak zehazten du nork izapidetu behar duen eta 
informazioa non jaso behar den, baita ebazpena emateko organo eskumenduna zein den 
ere. 
Erreklamazioak zuzenean heltzen dira Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal 
Batzordera, eta haren presidenteak txandaka banatzen dizkie berrori osatzen duten bi 
bokaleei, batzordearen osoko bilkuran ebazpen-proposamen bat aurkez dezaten. 
 
Kanal elektronikora sarbidea eman daiteke, egoitza elektronikotik bertatik zein 
GARDENA Gardentasunaren Ataritik. Dena den, sarbide hori ez da oso erraza 
suertatzen, eta zuzeneko sarrera sortu beharko litzateke euskadi.eus edo ejgv.eus 
hometatik, estatistikek erakusten dutenez horrela egiteak eragin handia duelako jasotako 
eskabideen kopuruan. Nazioarteko erakundeen orientabideei jarraikiz, identifikazio 
elektronikoa egiteko modua berrikusi behar da, identifikazio hutsa edo identitatea 
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egiaztatzeko sistema arin bat nahikoa izan dadin, hau da, disuasio-eraginik izan ez 
dezan. 
 
 

 
 
2015. urtean 30 eskabide jaso genituen; horietatik hiru ez ziren onartu (bi eskabide 
jakiteko eskumendunak ez izateagatik, eta bat eskabide bikoiztua zelako); hogeita hiru 
eskabideren kasuan ebazpena eman egin zen eskatutako informaziora iristeko sarbidea 
emanez; hiru eskabide, berriz, sarbidea ukatuz ebatzi ziren; eta eskabideetako batean 
atzera egin zen, eskatu ondoren eskatzaileak ez zuelako informazioa identifikatu. Batez 
beste 27 egun pasatzen dira eskabide egiten denetik interesdunari ebazpena eman arte.  
19/2013 Legeak hilabeteko epea ezarri zuen, beste hilabetez luza daitekeena, epeak 
eteteko kasu berberekin. 
 
2016. urtean 67 eskabide jaso genituen; horietatik 51 onartu egin ziren eta sarbide osoa 
eman zitzaien; sei ez ziren onartu (informazioa ez izateagatik, informazio osagarria 
izateagatik eta eskabide bikoiztua izateagatik); zortzi eskabide erantzukizuna duenari 
bidali zitzaizkion edo atzera egin zen eta bi eskabide ebazteke zeuden abenduaren 31n, 
eta, geroago, haien alde ebatzi da. Eskabidearen eta ebazpena ematearen arteko 
tramitazioaren batez besteko denbora 20 egunekoa izan da. Jaurlaritzaren Kontseiluaren 
2015eko urtarrilaren 13ko erabakiak gehienez 20 egun balioduneko epea ezarri zuen 
jakinarazpenerako (beste 20 egun baliodunekin luza daitekeena) informazioaren 
bolumenak edo konplexutasunak hala eskatzen badu; epeak eten egiten dira 
interesdunari zerbait zuzentzeko eskaera egin behar bazaio, gehienez 10 egun 
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balioduneko epean edo gehienez 15 egun balioduneko epean hirugarrenei entzunaldia 
eskaini behar bazaie, haien interes eta eskubideak kaltetu badira. Epeak zaintzen jarraitu 
behar da; izan ere, oraindik ohikoa da Herritarrak Hartzeko eta Administrazio 
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzatik sailei jakinarazpenak egitea, epeak ez 
daitezen luzatu eta ez daitezen epez kanpo eman ebazpenak eta ez daitezen 
administrazio-isiltasunak gertatu. 
 
Informazio hori GARDENAn argitaratuta dago, ebazpenekin batera, jasotzen zituzten 
datu pertsonalak aldez aurretik kendu eta interesdunei jakinarazi ondoren. 
 
Sail guztiak inplikatu dira prozeduran, eta Herri Administrazio eta Justizia Sailak, 
Osasun Sailak, eta Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak jaso dute eskabide kopuru 
altuena. Ez da EAEko sektore publikoa osatzen duten entitateen eskabiderik jaso. 
Nolanahi ere, igorritako informazioren bat helarazi digute sektore publikoko zenbait 
entitatek, eta ez dakigu zein den kausa: benetan existitzen ez direlako edo ezarritako 
prozedurari jarraitu gabe erantzuten direlako edo, besterik gabe, ez direlako erantzuten. 
 

SAILA  ESKABIDEAK 
LEHENDAKARITZA   0 
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA ETA JUSTIZIA   16 
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA  3 
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK  3 
OGASUNA ETA FINANTZAK  3 
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA  5 
SEGURTASUNA   2 
OSASUN SAILA  17 
INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA  18 

 Guztira 67 

 
2016ko irailaren 13ko 128/2016 Dekretuaren bidez, Informazio Publikoa Eskuratzeko 
Euskal Batzordea sortzen da. Batzorde horretan aztertzen dira, herritarrek informazio 
publikoa eskuratzeko arloari dagokionez, EAEko administrazio publikoek haien 
jarduera-eremuan emandako ezezko ebazpen ororen aurka –espresuki edo presuntzioz– 
aukeran eta administrazioarekiko auzien jurisdikziora jo aurretik jar daitezkeen 
erreklamazioak. Herri Administrazio eta Justizia sailburuaren urriaren 6ko aginduaren 
bidez, batzordea eratu zen eta 2017ko otsailaren 15era arte 9 erreklamazio iritsi dira 
aztertzeko eta ebazteko: 3 erreklamazio Estatuko Gardentasunaren eta gobernu onaren 
batzordetik igorri dituzte; izan ere, haiek ez dute erreklamazio horiek ebazteko 
eskumenik. 
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Hobekuntza-ekintzak 
 
Herritarrak Hartzeko eta Administrazio Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzatik 
zenbait saio informatibo egin ziren sektore publikoko entitateentzat (2015eko otsailaren 
13an eta 18an), eta eskatu dutenei aholkularitza eskaini zaie; hala ere, deigarria da 
EAEko sektore publikoetako entitateetatik ez dela informazio sarbidearen eskubidea 
baliatzeko eskabiderik jaso. 
 
Horregatik, 2015eko urtarrilean 19/2013 Legean ezarritako betetzeari buruzko 
ebaluazioa egin ondoren, publizitate aktiboari zein informazio publikorako sarbidea 
izateko eskubidea baliatzeari dagokionez, entitate horietara orientazioak igorri ziren, 
betetzen dituztela bermatzeko, eta sailek informazio hori zabaltzeko komenigarritasuna 
berriz ere adierazi zen. 2017. urtean, ekintza informatibo horiei jarraipena eman behar 
zaie, sektore publiko osoan informazio publikoaren sarbide-eskubidea bermatzen ari 
dela bermatzeko. 
 
XI. Legegintzaldi honetan, gobernuaren berrantolaketaren ondorioz, zerbitzuak 
birkonfiguratzen ari dira; eta, hori dela eta, orain arte informazio publikoaren 
sarbiderako eskabideen kudeaketan jardundako langileengan badu eragina. Horrek 
guztiak agerian uzten du langile guztien informazio- eta trebakuntza-beharra, bai 
gardentasunaren ardura duten goi-karguek bai espedienteen izapidegile diren pertsona 
teknikoak. Pertsona horiek trebakuntza behar dute prozeduran eta oinarrizko 
ezagutzatan, tramitazio-tresnak (Tramitagune) dituen funtzionaltasun berrietan 
(estatistikak, Legeguneko ebazpenen argitaratze automatikoa eta abar); era berean, 
trebakuntza behar dute ez onartzeko irizpideetan eta informazio publikoaren sarbiderako 
mugak aplikatzeko irizpideetan, gardentasun-kontroleko organo independenteek 
emandako ildoetan oinarrituta. 
 
Bilakaeraren aurreikuspena 
 
2017. urtean eskabide gehiago jasotzen ari gara (20 eskabide otsailaren 25era arte); hala 
ere, 2015. Eta 2016. urteak arreta eskaini ahal izateko beharrezko antolakuntza eta 
teknologia azpiegitura sortzeko erabili zirenez, ezarritako prozeduraren kudeaketan 
azkartasun handiagoa espero da. 
 


