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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 Administrazioaren funtzionamendu-neurriak onartzen dituena) eta 2015eko, 2016ko, 2017ko 

eta 2018ko balantze-txostenen berri izateko eta gardentasuna bultzatzen jarraitzeko neurriak onartzeko Gobernu 

Kontseiluaren erabakiak.  
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I. SARRERA 

 

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

Administrazioaren funtzionamendurako neurriak onartzeko 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 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, erabakia hartu eta urtebeteko epean gehienez ere, Herritarrak 

Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak gardentasunaren 

bi alderdien (publizitate aktiboa eta informazio publikorako sarbidea izateko eskubidea) 

ezarpen-mailari buruzko balantze bat aurkeztu behar zuela. 2016ko martxoaren 

22an, Gobernu Kontseiluak txosten horren 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, bai eta 2016an lortutako aurrerapenei buruzko kontuak 

ematea ere. Era berean, 2017ko apirilaren 4an 2016. urteko balantzea egiteari ekin 

zitzaion; 2018ko uztailaren 3an 2017. urtekoa egin zen eta 2019ko uztailaren 9an 2018. 

urtekoa. Eusko Jaurlaritzan ezarritako gardentasun-eredua aurreko txostenean azaldu 

ostean, txosten hartan proposatu ziren erronkak aintzat hartuta 2019. urtean izan diren 

aurrerapenak azaltzen dira bosgarren balantze honetan. 
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II. 2019KO AURRERAPENAK 

 

1. Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen jarduera 

 

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 eratu zen Batzordea. Eta 

2017ko azaroaren 15eko Aginduaren bidez batzordekideetako bat berritu zen. 

 

2019. urtean, guztira, 84 erreklamazio aurkeztu ziren. Informazio Publikoaren 

Sarbiderako Euskal Batzordeak emandako taula honetan ikusten da arreta jaso duten 

erreklamazioen bilakaera. Hala, taulan ageri denez, hazkunde esponentziala izan zen 

2016. urtetik 2018. urtera bitartean, eta 2019ko ekitaldian, berriz, behera egin du. 

 

URTEA 
ERREKLAMAZIOEN 

EBAZPENAK 

UDALEK 

INFORMAZIO-

ESKAERARI 

EMANDAKO 

EZETZAREN 

AURKA 

ALDUNDIEK 

INFORMAZIO-

ESKAERARI 

EMANDAKO 

EZETZAREN 

AURKA 

EAE-KO 

SEKTORE 

PUBLIKOEK 

EMANDAKO 

EZETZAREN 

AURKA 

BESTE 

ENTITATE 

BATZUEK 

EMANDAKO 

EZETZAREN 

AURKA 

2016 Baietsi 1    

  Ezetsi     

  Ez onartu     

  Atzera egin     

  Artxibatu     

  Bideratu  1   

Guztira 2 1 1 0 0 

2017 Baietsi 13 1 7  

  Ezetsi    1 

  Ez onartu 3  3  

  Atzera egin 1  2  

  Artxibatu 1  1  

  Bideratu     

Guztira 33 18 1 13 1 

2018 Baietsi 54  7 5 

  Ezetsi 5  3  

  Ez onartu 9  4  
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  Atzera egin 12  1  

  Artxibatu     

  Bideratu     

Guztira 100 80 0 15 5 

2019 Baietsi 41  6  

  Ezetsi 5  4  

  Ez onartu 11 3 4  

  Atzera egin 8    

  Artxibatu 1  1  

  Bideratu     

Guztira 84 66 3 15 0 

GUZTIRA 219 165 5 43 6 

    % 75,34 % 2,28 % 19,63 % 2,74 

 

Ikusten denez, % 75,34 EAEko udalek informazio publikoa eskuratzea ukatzeagatik 

egindako erreklamazioak dira, gehienak administrazioaren isiltasunagatik. 

Erreklamazioen % 19,63 EAEko sektore publikoen ezezkoaren ondoriozkoak dira, eta 

soilik % 2,74 beste entitate mota batzuen ezezkoaren ondoriozkoak, hala nola elkargo 

profesionalenak. 

 

Ez da aurkeztu foru-aldundiek emandako ezezkoen ondoriozko erreklamaziorik, 

aldundiek beren kontrol-organoak sortu dituztelako (Arabako Aldundiak 2017. urtean, 

Bizkaikoak 2016an eta Gipuzkoakoak 2019. urtean). Baina organoek jarduera oso txikia 

izan dute, bere webguneetan argitaratuta dituzten ebazpenak ikusita, organo espezifiko 

horiek nahitaez argitaratu behar baitituzte datu horiek, Gardentasunari, informazio 

publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 

Legearen 24.5 artikuluaren arabera. 

 

URTEA 

ARABAko Foru 

Aldundia: 

Gardentasunaren 

Foru Kontseilua 

BIZKAIko Foru 

Aldundia: 

Erreklamazioen 

Batzordea 

GIPUZKOAko Foru 

Aldundia: 

Gardentasunaren 

arloko Erreklamazio 

Batzordea 

2016    

2017  2  

2018 1 1  

2019 1 8  

GUZTIRA 2 11 0 
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Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeak emandako ebazpenen gainean, 

nabarmentzeko moduko datu bat dago: ebazpenen % 61,64 baietsi ziren, eta soilik 

% 8,22 ezetsi. Beraz, pentsatzekoa da aurrera egin behar dela gure administrazio 

publikoetan nagusi izan behar duen gardentasunaren kulturan. 

 

Ez onartzeen (% 16,89) arrazoiak honako kasu hauen ondorio dira: batez ere eskatutako 

informazioa ez delako publikoa; eskatzen den informazioa ez dagoelako administrazio 

horren esku edo ez delako existitzen; irekita dagoelako eskuratu nahi den informazioari 

dagokion prozedura, eta berariazko araudiaren bidez eskuratu behar delako; eskaera 

abusuzkoa edo errepikakorra delako; Batzordeak ez duelako eskumenik aurkeztutako 

erreklamazioa ebazteko, edo eskaera berariaz ezarritako epetik kanpo aurkeztu delako. 

 

Azkenik, aipatu behar da udalen kasuan atzera egiteen kopuru handia gertatu dela 

entzunaldi-epean interesdunari informazioa eman diotelako, eta, orduan, interesdunak 

erreklamazioan atzera egin duelako.  

 

ERREKLAMAZIOEN 

EBAZPENAK 

UDALEK 

EMANDAKO 

EZETZAREN 

AURKA 

ALDUNDIEK 

EMANDAKO 

EZETZAREN 

AURKA 

EAE-KO 

SEKTORE 

PUBLIKOEK 

EMANDAKO 

EZETZAREN 

AURKA 

BESTE 

ENTITATE 

BATZUEK 

EMANDAKO 

EZETZAREN 

AURKA 

GUZTIRA % 

Baietsi 109 1 20 5 135 % 61,64 

Ezetsi 10  7 1 18 % 8,22 

Ez onartu 23 3 11  37 % 16,8 

Atzera egin 21  3  24 % 10,96 

Artxibatu 2  2  4 % 1,83 

Bideratu  1   1 % 0,46 

 165 5 43 6 219 % 100 

 

Aurreko txostenetan jaso bezala, nabarmendu beharra dago kontrol-erakunde hori, 

Informazio Publikoaren Sarbiderako Batzordea, eginkizun oso mugatu batekin 

sortu zela, aldi baterakoa izango zela aurreikusten baitzen; honako hau da eginkizun 

hori: dagokion jardun-eremuko EAEko administrazio publikoak eman duen informazioa 

ukatzeko ebazpenaren (berariazkoa nahiz ustezkoa) aurrean, aukerako eta 

administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren aurretik, aurkezten diren erreklamazioei 

erantzutea.  

 

Batzordeak gardentasun-ataria du (https://www.gardena.euskadi.eus/iristeko-

eskubidea/), eta, bertan, aldizka argitaratzen du jarduera publikoaren funtzionamenduaren 

https://www.gardena.euskadi.eus/iristeko-eskubidea/
https://www.gardena.euskadi.eus/iristeko-eskubidea/
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eta kontrolaren inguruan egiten duten jardueraren gardentasuna bermatzeko beharrezkoa 

den informazio eguneratua. Informazio horri 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, ebazpen eta akta guztiak argitaratzen ditu, honako hauei 

buruzko informazio osoarekin: erreklamatzailearen ezaugarriak, sexua, erabilitako 

irispidea; erreklamatutako administrazioa; emandako, ukatutako edo onartu gabeko 

informazioa; ebazpenaren emaitza eta edukia, erreklamatzailearen identifikazioa 

babestuta betiere, eta erreklamazioaren eta ebazpenaren sarrera-data. 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. 

 

Legeak ezartzen du erreklamazioak 3 hilabetetan ebatzi behar direla, eta epe hori igaro 

ostean ezetsitzat joko direla. Batzordeak bi kide baino ez ditu espedienteak izapidetzeko, 

dedikazio esklusiborik gabeko funtzionarioak biak, eta eginkizun horiek beren 

lanpostuari dagozkion zereginekin txandakatzen dituzte. Hala ere, erreklamazioak 

ebazteko batez besteko denbora muga horretatik oso behera dago. Beheko taulan 

ikusten da ondo datu hori: 

 

URTEA 
ERREKLAMAZIOAK EBAZTEKO 

BATEZ BESTEKO EPEA 

2016 48 egun 

2017 54 egun 

2018 54 egun 

2019 49 egun 

 

2. Gardentasunaren, Herritarren parte-hartzearen eta Gobernu 

onaren Sailarteko Batzordearen jarduera 

 

Gobernantza, Gardentasun eta Herritarren Parte-hartzearen Sailarteko Batzordeak 

koordinatzen ditu Eusko Jaurlaritzak gardentasunaren eta herritarren partaidetzaren 

arloan egiten dituen jarduerak. Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari atxikitzen 

zaio batzordea. Honako eginkizun hauek ditu: 
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 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. 

 Elkarlaneko eta kontuak emateko ikuspegia duten politika eta zerbitzu 

publikoen ebaluazioa bultzatzea, era horretako politika eta zerbitzuek izan 

dituzten emaitzei eta eraginei buruz. 

 Euskal Autonomia Erkidegoko 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 izapidetzea koordinatzea eta haren 

jarraipena egitea, ahalik eta azkarren eta ahalik eta kalitate onenarekin 

erantzuten zaiela bermatzeko.  

 Informazio publikoa kudeatzeko eta argitaratzeko bitartekoak, plataformak eta 

garapen informatikoak erabil daitezen sustatzea. 

 Eusko Jaurlaritzaren sailetan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore 

publikoa osatzen duten erakundeetan, gardentasuna ezartzeari buruzko 

balantzeen urteko txostenak kontuan hartzea. 

 

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 haren partaidetza duten 

entitateen publizitate aktiboko betebeharrak sustatzeko ere. Hori demostraturik geratu zen 

euskal sektore publikoaren publizitate aktiboaren betebeharrak betetzeari buruzko 

2017ko balantzean aurkeztutako datuekin, eta aurrerago aurkeztuko ditugun informazio 

publikoa eskuratzeko eskubidearen eskaerei erantzuteari buruzko datuekin, baina baita 

publizitate aktiborako tresnen garapenarekin eta ezarpenarekin ere. 
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2019. urtean bilera bakarra egin zuen, 2019ko ekainaren 26an; hala ere, etengabe egon da 

harremanetan, share point elkarlanerako espazioaren eta posta elektronikoaren bidez. 

Izan ere, EAEko sistema osoa eta haren tresnak erantzukizun banatuaren ikuspegi 

horrekin eratu dira, edozein espedienteren instrukzioaren erantzuleek kontu-ematearen 

erantzukizuna eta izaera publikoko edozein informazioren tratamenduaren erantzukizuna 

senti dezaten, jarduketa publikoan legitimotasun handiagoa irabazita hartara. Legearen 

aplikazioa, eredugarritasuna, eskuragarritasuna, kudeaketaren erantzukizuna, kontu-

ematea eta gardentasuna gure administrazio publikoenganako konfiantza eraikitzeko 

oinarrizko zutabeak dira. Eredu horixe zabaldu da Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzetako 

langileekin eta langile teknikoekin egin diren prestakuntzako eta sentsibilizazioko lan-

saioen bidez, eta hari ekiten jarraitu beharko da hurrengo gobernu-aldaketetan. 

 

Informazio publikoa eskuratzeko prozeduraren datu zehatzei erreparatuz gero, ikus 

daiteke jasotako eskaeren kopuruak bilakaera positiboa izan duela, eta 2018. urtearekin 

alderatuta kopurua bikoiztu egin dela. Horrek ez du eraginik izan erantzuteko 

denboran, baina erne jarraitu behar da erantzun-epeekin eta administrazio-

isiltasunekin. Hots, gardentasun-legean zehaztutako epean (hilabetean) ari dira ebazten 

erreklamazioak, baina ohartarazi behar da 2019ko 5 ebazpen ukatzaileen artean 3 

administrazio-isiltasun sartu direla, erantzuteko epeetan zenbatu ez direnak.  

 

Ikusten denez, informaziorako sarbidea ukatzeko kasuak oso gutxi dira. 

 

URTEA 

Jasotako 

eskaeren 

kp. 

Ez 

onartzeen 

kp. 

Sarbide osoa 

emateko 

ebazpenen kp. 

Sarbide 

partziala 

emateko 

ebazpenen kp. 

Ukatzeko 

ebazpenen 

kp. 

Atzera 

egindakoen 

edo 

bideratutakoen 

kp. 

Ebazteko 

batez 

besteko 

denbora 

2015 30 3 23   3 1 
27 egun 
natural 

2016 67 6 53     8 
20 egun 

natural 

2017 56 8 38 3   7 
23.5 egun 

natural 

2018 87 12 59 11 3 2 
28 egun 
natural 

2019 179 22 123 14 5 15 
28,83 egun 
natural 
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Jaurlaritzako sail guztiak inplikatu dira prozeduran; halere, honako hauek izan dira, 

aipatzen diren hurrenkeran, eskaera gehien jaso dituztenak: Ingurumen, Lurralde 

Plangintza eta Etxebizitza Saila (eskaeren % 32); Gobernantza Publiko eta 

Autogobernu Saila (eskaeren % 14); Osasun Saila (eskaeren % 13), eta Hezkuntza 

Saila (eskaeren % 10). Ez da EAEko sektore publikoa osatzen duten erakundeen 

eskaerarik jaso (URArenak izan ezik). Nolanahi ere, kasuko sailak eskatzaileei emandako 

informazioren bat helarazi digute sektore publikoko zenbait erakundek, eta ez dakigu 

kausa zein izan den: benetan existitzen ez direlako, ezarritako prozedurari jarraitu gabe 

erantzuten direlako edo, besterik gabe, ez direlako erantzuten ari.
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SAILA 

JASOTAKO 

ESKAEREN 

KOP. 

SARBIDE OSO 

EDO 

PARTZIALEKO 

EBAZPENAK 

UKATZEKO 

EBAZPENAK 

EZ ONARTZEKO 

EBAZPENAK 

ATZERA-

EGITEAK 

ESKUDUNARI 

BIDERATZEA 

ISILTASUNA 

(NEGATIBOA) 

KOP. % KOP. % KOP. % KOP. % KOP. % KOP. % KOP. % 

LEHENDAKARITZA 9 % 5 9 % 7           

GOBERNANTZA PUBLIKOA 

ETA AUTOGOBERNUA 
26 % 14 16 % 12   3 % 13   7 % 50   

EKONOMIAREN 

GARAPENA ETA 

AZPIEGITURAK 

12 % 7 6 % 4 2 % 100 2 % 9   2 % 14   

ENPLEGUA ETA GIZARTE 

POLITIKAK 
              

INGURUMENA, LURRALDE 

PLANG. ETA ETXEBIZITZA 
57 % 32 47 % 34   5 % 23 1 % 100 3 % 22 1 % 33 

HEZKUNTZA 18 % 10 15 % 11   2 % 9   1 % 7   

OSASUNA 24 % 13 20 % 15   3 % 14     1 % 33 

KULTURA ETA HIZKUNTZA 

POLITIKA 
13 % 7 9 % 7   4 % 18       

SEGURTASUNA 11 % 6 9 % 7   2 % 9       

OGASUNA ETA EKONOMIA 3 % 2 3 % 2           

LANA ETA JUSTIZIA 5 % 3 2 % 1   1 % 5   1 % 7 1 % 34 

TURISMOA, 

MERKATARITZA ETA 

KONTSUMOA 

1 % 1 1            

GUZTIRA 179 % 100 137 % 100 2 % 100 22 % 100 1 % 100 14 % 100 3 % 100 
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Informazio hori GARDENAn argitaratuta dago, ebazpenekin batera, jasotzen dituzten 

datu pertsonalak kendu eta interesdunei jakinarazi ondoren. Bestalde, 2019. urtean, 

Legegunean dagoen bilatzaileaz gainera, beste bilatzaile bat ere sortu da, informazioa 

iragazi eta jaisteko aukera ematen duena honako datu hauen arabera: sarrera- eta 

ebazpen-data, eskatutako informazioa, eskatutako organoa, eskatzailearen sexua, 

erabilitako kanala, ebazpenaren emaitza, ukatzearen edo ez onartzearen arrazoia. Formatu 

irekiko datuak Open Data Euskadin ere badaude, berriz erabili ahal izateko. 

 

Hala ere, eta beti ohartarazi dugun bezala, informazio publikoa eskuratzeko arloan, beste 

autonomia-erkidego batzuek baino eskaera gutxiago jasotzen ari gara, ondo 

funtzionatzen dutelako Zuzenean zerbitzuaren herritarrekiko interakzio-

postontziak (edo sailetara egiten diren eskaera mailakatuak) eta haren Telegram 

mezularitza-zerbitzuak. Azken horrek, izan ere, erantzun-maila ona du, eta ez du 

sinadura elektronikorik behar, sinadura hori argi eta garbi disuasio-elementua baita 

herritarrentzat, nahiz eta sinadura elektroniko aurreraturanzko bilakaerak pertsona 

fisikoentzat dagoeneko autentifikazio-sistema arinak eskaini, hainbat baliabideri esker: 

erabiltzailea eta pasahitza, NAN elektronikoa, herritarren ziurtagiria, enplegatu 

publikoaren ziurtagiria eta abar. 

 

Informazio informala eskuratzeko kanalen erabilera, aipatu postontzia adibidez, oso 

orokortuta dago, eta herritarren onespen handia dute, Zuzenean zerbitzuaren 2019. 

urteko txostenean (2019ko abenduaren 31n) jasotako datu hauetan ikusten denez. 2019. 

urtean 2018an baino 3.931 kontsulta gehiagori eman zitzaien arreta. Arretaren kalitateari 

dagokionez, Zuzenean zerbitzuak kasuen % 82ari beranduen bi egunetan erantzuteko 

konpromisoa hartu zuen, 2019. urterako, bere zerbitzu-kartan, eta konpromiso hori 

bete da, % 88,72ko ehunekoa lortu baitu. 
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* 2019-12-31ko datuak 

 

Eta Telegram mezularitzaren bidez arloz arloko honako kontsulta hauek kudeatu ziren: 

 

*2019-12-31ko datuak 
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Nabarmendu beharra dago 2019ko asebetetze-inkestaren datuak onak izan direla, bai 

euskadi.eus postontziari dagokionez, bai Telegram mezularitza-sistemari 

dagokionez ere (irisgarritasuna, erantzute-denbora, erantzunaren kalitatea...); bi 

kasuetan, gainera, 2018arekin alderatuta hobera egin da. 

 

 

3. Lidergoa, nazioarteko gardentasun-indizeetan 

 

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 2016tik, baina, urte 

horretan, ondoz ondoko hirugarren neurketan, Euskal Autonomia Erkidegoak lortu du 

lehen posizioa autonomia-erkidegoen gardentasun-indizean (INCAU). 

 

INCAU 

EBALUAZIOAREN 

URTEA 

EAEk lortutako 

puntuazioa 

(100etik) 

EAEren posizioa 

sailkapenean  

Autonomia-

erkidegoen batez 

besteko 

puntuazioa 

2010 57,5 14 (gehienez 17) 71,5 

2012 97,5 1 (gehienez 17) 79,9 

2014 100 1 (gehienez 17) 88,6 

2016 100 1 (gehienez 17) 94 

 

Eta posizio bera lortu zuen URA - Uraren Euskal Agentziak INTRAGen, ura kudeatzeko 

organoen gardentasunari lotuta, 2013. eta 2015. urteetako ebaluazioetan. 
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INTRAG 

EBALUAZIOAREN 

URTEA 

URAk 

lortutako 

puntuazioa 

(100etik) 

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 

 

Hala ere, azken urteotan beste erakunde batzuk sortu dira, hala nola DYNTRA, Bruselan 

egoitza duen irabazi-asmorik gabeko nazioarteko erakunde bat. Erakunde horrek 

lankidetza-plataforma baten bidez neurtzen ditu gobernuen, administrazio 

publikoen, alderdi politikoen, hautetsien eta gizarte-eragileen informazio publikoa, 

modu dinamiko, eraginkor, garden eta irekian. Ikertzaileek, gizarte-eragileek eta 

administrazio publikoek osatutako gizatalde batek sortzen ditu indizeak. 

 

2018ko balantze-txostenean jada jasotzen zen Eusko Jaurlaritzak 162 adierazle zituela 

argitaratuta (guztira 199 dira) plataforma horretan (hau da, % 81,41), baina, hala ere, 

hobetzeko tarte nabarmena zegoela. 199 adierazle horietan argitalpen konplexuko 

elementuak jasotzen dira, Nazioarteko Gardentasunak jasotzen dituen 80 adierazleekin 

alderatuta. Bada, gaur egun 180 ditu aitortuta 199tik (hau da, % 90,45), eta 

hirugarren postuan dago, lehen postutik 5 adierazlera baino ez; hori lortzeko 

helburuarekin egin beharko da lan 2020. urtean. 

 

 

 

4. Gardentasunaren web berria: GARDENA 

 

2018ko urteko txostenean, 2019rako erronka moduan jaso genuen GARDENAren diseinu 

berria amaitu behar zela: irudi berri bat, grafikoak eta bistaratzeak, informazio 

konplexuena ulertzen laguntzeko azalpenak eta abar. 
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2011ko apirilean sortu zen GARDENA (https://www.gardena.euskadi.eus), Eusko 

Jaurlaritzako sailen eta erakunde publikoen zeharkako ataria. Bertan, gobernu-ekintzaren 

gardentasun-adierazleekin lotutako informazioa zentralizatzen eta herritarren eskura 

jartzen da, honela multzokatuta: 

 

 Autonomia-erkidegoari buruzko informazioa 

 Herritarrekiko eta gizartearekiko harremanak 

 Gardentasun ekonomikoa eta finantzarioa 

 Lanak, zerbitzuak eta hornidurak kontratatzea 

 Antolamendua, hirigintza, obra publikoak eta ingurumena 

 

Egindako ahaleginak eta gardentasuna kontrolatzen duten erakundeen ebaluazioetan 

lortutako emaitzak gorabehera, 2018an jada zenbait arazo identifikatu ziren, 

herritarrek gardentasunarekin lotutako informazio publikoa eskuratzea, ulertzea 

eta erabiltzea zailtzen dutenak. Honako hauek dira arazoak:  

 

 Informazioa erabiltzeko aukera: Bistaratze gutxi daude Open Data Euskadin 

(5.000 datu-multzo baino gehiago katalogoan), GARDENAn eta euskadi.eus 

(https://www.euskadi.eus) osoan eskuragarri dagoen informazio/datu 

bolumenarekin alderatuta. Gardentasunean aurrera egiteko beharra hautematen 

da, datu horiek herritarrek errazago uler ditzaten, euskadi.eus-eko atarien sarean 

argitaratzen diren datu-tauletan edo txosten xehatuetan “sakontzen” egon beharrik 

gabe. Horrek ahalegin berezia eskatzen die horietan interesa duten herritarrei edo 

erakundeei. 

 

 Informazioaren eskuragarritasuna: Euskadi.eus webguneko atarien sarean dauden 

bistaratze urriak sakabanatuta daude, eta zaila da haietara modu zentralizatuan 

sartzea. Gainera, administrazio publikook sortzen dugun informazioa konplexua 

izaten denez, oso gutxi bultzatzen du kontsumitzera. 

 

Aurreko fasean identifikatutako oztopo horiei aurre egiteko, webgune bat sortzea 

erabaki zen, eta, bertan, Open Data Euskadi eta GARDENAn eta euskadi.eus 

webguneko beste iturri batzuetan dauden datu multzoen bistaratzeak biltzea, datu 

eskuragarriagoa, kontsumigarriagoa eta ulergarriagoa emateko. Grafiko formatua duten 

bistaratzeak datu gordina baino tresna sintetikoagoak dira, eta politika publikoen 

ezarpena modu errazagoan, eskuragarriagoan edo ergonomikoagoan ikuskatzeko eta 

ebaluatzeko oinarri gisa balio dute. Horregatik, gardentasun-datuen iturriak aztertu ziren, 

https://www.euskadi.eus/
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dauden bistaratzeak inbentariatu ziren, informazioaren arkitektura-estrategia bat definitu 

zen, datuen bistaratzeak sortzeko soluzio teknologikoa bilatu zen, bai eta datuak sarean 

mantentzeko eta eboluzionatzeko antolaketa- eta kudeaketa-eredu bat ere.  

 

Azken produktutzat, sortutako bistaratzeetarako sarbidea zentralizatu zen, eta beste 

50 bistaratze baino gehiago sortu ziren, gardentasun-adierazleei lotuta. Webguneko 

informazioaren arkitektura birplanteatu zen, “Gardentasun-adierazleak” zuzenean lot 

zitezen sortutako bistaratzeekin. Teknologiari dagokionez, grafikoak/bistaratzeak 

sortzeko tresna bat aukeratu zen (Esri Insights); horretarako, merkatuan zeuden aukeren 

azterketa bat egin zen. Hautatutako tresnak bete beharreko baldintza tekniko batzuk ezarri 

ziren: 

- Bistaratzeak modu independentean berrerabili ahal izango dira euskadi.eus-eko 

edozein edukitan. 

- Sortutako bistaratzeek HTML/CSS/JS formatukoak izan behar dute. 

- Bistaratzeek bezero-aldearen osagai hutsak izan behar dute, hau da, ez da 

zerbitzari-osagaiekiko interakziorik behar datuak berreskuratzetik harago. 

- “Onpremise” soluzioa (EJIE - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartean 

instalatzea). 

- Bistaratzeen irisgarritasunari/erabilgarritasunari lehentasuna ematea. 

- Bistaratze mota ugari ezartzeko aukera izan behar da. 

 

Eusko Jaurlaritzako eta EJIEko enplegatu publikoentzako prestakuntza-prozesu bat egin 

zen hautatutako tresnaren erabilerari buruz, bai administrazio mailan, bai erabiltzaile 

mailan; gero, Jaurlaritzako estatistika-organoei aurkeztu zitzaien prozesu hori, haren 

erabilera susta zezaten. 
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Gainera, GARDENA gardentasunaren ataria berritu zen; marka-irudi berria 

(logotipoa, tipografia, koloreak, ikonoak, etab.) eman zitzaion, eta nabigazio bisualagoa 

ezarri zitzaion —hau da, irudi gehiago, bistaratzeak/grafikoak, letra tamaina handiagoa 

eta abar—. GARDENA berriak Eusko Jaurlaritzaren euskadi.eus sareko atarientzat 

ezarritako baldintzak betetzen ditu: estilo-liburua, tresna korporatiboen erabilera, 

irisgarritasuna, bilatzaileetako posizionamendua (SEO), hizkuntza-irizpideak eta abar. 
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Nabigazioa errazagoa izan zedin, mugikorrerako “Mobile first” izeneko diseinu bat 

garatu zen; izan ere, ikusi da gailu mugikorretatik egiten diren bisitak etengabe gehitzen 

ari direla, eta euskadi.eus-eko atari askotan % 50etik gorakoak dira. Hala ere, 

GARDENAko ataria berritu aurretik, atarira mugikorretik sartzen ziren erabiltzaileak 

% 20 baino ez ziren, nabigatzeko zuten zailtasunaren adierazle. 



  

 

2019ko balantze-txostena 21 / 50 
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Azkenik, bereziki nabarmendu zen webgunearen erabilerraztasuna, webguneen eta 

aplikazioen erabilerraztasunari buruzko dekretu berria bete behar baitzuen. UNE 

139803:2012 arauaren arabera atari irisgarria lortzeko (WCAG 2.0ren AA maila), besteak 

beste, Espainiako Gobernuko Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko Ministerioaren 

Irisgarritasun Behatokiaren tresnak erabili dira. 

 

GARDENAren diseinu berria honako sari hauetara aurkeztu zen: CNIS 2020 eta ASLAN 

2020 sariak. CNIS berrikuntza-klub bat da, eta urtero berrikuntza publikoari buruzko 

kongresu bat eta sariak antolatzen ditu, Estatuko administrazioak, Espainiako udalerri eta 

probintzien federazioak eta enpresa pribatu askok babestuta. ASLAN irabazi-asmorik 

gabeko elkartea da. 130 enpresa teknologikok baino gehiagok osatzen dute, eta sari horiek 

sortu zituen, administrazio publikoei aitortzeko gure gizartea eta ekonomia 

digitalizatzeko abiaduran eginkizun erabakigarria dutela. Bi kasuotan, GARDENAren 

diseinu berria finalista izan zen. 

 

Azkenik, nahiz eta 2020. urteari buruzko informazioa izan, alarma-egoera dela eta, 

COVID-19ren kudeaketaren gardentasun-datuetarako sarbidea argitaratu da, 2020ko 

martxoan, GARDENAko orri nagusian, bai eta informazioa segurtasunez eskuratzeko 

orientabideak ere. 
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COVID-19ren kudeaketari buruz kontuak emateko sortutako gardentasun-atariaren 

edukia eta kanpoko erakundeek (DYNTRA, esaterako) egindako ebaluazioa aztertzen 

dira 2020ko txostenean. 

 

5. Publizitate aktiboari buruzko 2019ko datuak 

 

GARDENA- Gardentasunaren ataria 

 

Publizitate aktiboaren betebeharrak modu integratuan bistaratzen dira GARDENA 

atarian, Eusko Jaurlaritzaren gardentasunaren atarian. Bilakaerari dagokionez esan behar 

dugu 2016tik 2018ra beherakada nabarmena izan zutela bisitek (edukien saioak). 

Alabaina, 2019. urtean, ia bikoiztu egin dira bisitak, eduki guztietan. Gure ustez, 

horren arrazoi nagusia ataria berritu izana da; ataria, orain, ulergarriagoa eta 

erakargarriagoa baita.  

 

Kontuan izan behar da eduki gehienak euskadi.eus sareko beste atari batzuetakoak direla, 

eta datu horietan sartzen ez diren bisitak izaten dituztela; beraz, datuak are hobeak dira.  

 

Ahalik eta informazio gehien atera behar da manipulaziorik gabe 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. 
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ARLOA 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Gardena webgunea 

orokorrean 
20.507 11.286 9.138 16.173 5.532 3.775 

Autonomia-erkidegoari 

buruzko informazioa 
774 322 335 1.283 1.422 571 

Herritarrekiko eta 

gizartearekiko 

harremanak 

634 159 179 659 593 221 

Gardentasun 

ekonomikoa eta 

finantzarioa 

761 306 232 954 729 372 

Zerbitzuen eta 

horniduren kontratazioa 
616 202 142 582 584 223 

Lurraldearen 

antolamendua, 

hirigintza eta obra 

publikoak 

244 79 46 162 198 108 

Informazio publikoa 

eskuratzeko eskubidea 
4.097 2.995 2.253 8.359 1.715 2 

Gardentasunari buruzko 

eduki orokorrak 
5.574 * 4.496 * 3.879 2.385 850 66 

*”Gardentasuna; Gobernu Ona; Grafikoak, eta abar” edukien saioen batura. 

 

TRAMITAGUNE ETA LEGEGUNEA 

 

Tramitagune plataforma komun bat da Eusko Jaurlaritzaren eta haren erakunde 

publikoen administrazio elektronikorako; horri esker, sareko edozein eragilek 

egindako administrazio-egintzak eta haiei lotutako dokumentuak automatikoki 

argitaratzen dira, egiten diren unean bertan, heldutasun- eta kalitate-maila handiarekin, 

Legegunean. 

 

Legegunea 2012. urtean sortu zen, EAEko araudiaren atari moduan. Eusko 

Jaurlaritzaren baliabide juridiko guztiak biltzen ditu, herritarrei modu antolatuan 

eta sarbide erraz eta argien bitartez helarazteko. Zenbait eduki motarekin osatu da, 

automatikoki, gordailu batzuetatik: 

 

o Araudia, 37.316 erregistro 2019-12-31n  
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o Zerga-araudia, lurralde historikoen arabera erkatuta 

o EAEren eskumenak eta transferentziak 

o Garrantzi juridikoko dokumentazioa. 2019-12-31n, errepositorio 

horrek 22.770 erregistro izan zituen. Kanpoko iturrietatik datorren 

doktrina kentzen bada, 2019-12-31n 6.894 espediente sortu ziren barruan, 

eta automatikoki argitaratu zituzten TRAMITAGUNE plataformatik 

Eusko Jaurlaritzako sail guztiek. Metadatu eta lotutako fitxategi ugari 

dauzkate. Informazioa dataren, gaiaren eta dokumentu-motaren arabera 

bila daiteke (planak, arau-xedapen orokorrak, hitzarmenak, baliabide 

propioari egindako enkarguak, txosten juridikoak, ebazpenak eta abar).  

 

URTEA Espediente berriak * 

2014ra arte 3.890 (hasierako karga) 

2014 59 

2015 205 

2016 556 

2017 566 

2018 688 

2019 930 

2019-12-31KO 
ERREGISTROAK, GUZTIRA 

Barruan sortutako espediente 
berriak, guztira 

22.770 6.894 

*Soilik barruan sortutako dokumentu-motak (“Doktrina” motakoak kenduta) 

 

Informazio hori formatu berrerabilgarrietan ere eskaintzen da, Open Data Euskadiren 

katalogotik. 

 

 Aplikatzekoa den araudia eta garrantzi juridikoko informazioa 

 

Oinarrizko legediak nahitaez argitaratu beharrekotzat duen arau-informazioari bakarrik 

begiratuta —gidalerroak, jarraibideak, akordioak, zirkularrak edo partikularrek edo beste 
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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—, ikusten da azken urteotan 

arau-ekoizpeneko zein jarduera handia egon den eta nolako zabalkundea egin den. 

2019. urtean hazkunde handia izan du. 

 

URTEA Espediente berriak * 

2014ra arte 3.874 (hasierako karga) 

2014 58 

2015 203 

2016 235 

2017 264 

2018 441 

2019 617 

Barruan sortutako espediente berriak, arau-modalitatekoak eta 

garrantzi juridikoa duten txostenak, guztira 

5.692 

 

 Hitzarmenak eta kudeaketa-aginduak 

 

Modalitate guztietako hitzarmenen nahitaezko argitalpenari dagokionez (protokoloak, 

baterako finantzaketako hitzarmenak, ondare-hitzarmenak), eta kudeaketa-gomendioei 

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

kontratuak), argitaratutako akordioen kopuruaren bilakaera ere egiazta daiteke, eta 

hazkunde berezia izan zuen 2019ko ekitaldian. Modalitate horretako metadatuak berriz 

erabiltzeko moduko formatuetan ere ematen dira, Open Data Euskadiren katalogotik.  
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URTEA 
Argitaratutako erabakien 

kopurua 

2014ra arte 17 

2014 1 

2015 2 

2016 318 

2017 302 

2018 251 

2019 303 

Guztira 1.194 

 

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-aginduak 

zuzenean edo atxikita dauden sailaren bitartez Tramitagunen sartu ahal izateko, 

informazio guztia LEGEGUNEAn integratu eta bertatik herritarrei eskaini ahal izateko. 

 

 Urteko eta urte anitzeko planak eta programak, betetze-mailaren 

adierazleak eta emaitzak 

 

Lehendakaritzako sailetako planen eta plan estrategikoen egutegiari buruzko informazioa 

argitaratzeko webgunea egokitu zen, legeak agintzen duen informazioa argitaratzen dela 

bermatzeko, eta garapen bat ezarri da modu automatikoan Tramitagunetik ere egiteko. 

Nolanahi ere, oraindik ez da hedatu, beste administrazio-jarduketa batzuekin egiten den 

bezala, espedienteak izapidetzen dituzten pertsonak izan daitezen kasuan kasuko 

dokumentuak Lehendakaritzako sailen planen eta plan estrategikoen egutegian 

argitaratzeko arduradunak, baita LEGEGUNEAn ere, kalitate onekoa eta webguneko bi 

tokietan koherentea den argitalpen eguneratua bermatzeko. 

 

Gaur egun, Lehendakaritzaren koordinazio-webgunea da, eta bertan argitaratzen dira 

legegintzaldiko gobernu-programa, Jaurlaritzaren plangintza plan estrategikoei eta 

sailetako planei dagokienez, bai eta urteko arau-planak ere. XI. legegintzaldi honetan, 15 
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plan estrategiko eta sailen 60 plan daude plangintzan, baina Legegunean horietako batzuk 

baino ez dira argitaratzen, bai eta sail batzuen dirulaguntzen plan estrategikoak ere. 

 

Bestalde, planen betetze-mailaren eta emaitzen adierazleei dagokienez, 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 plan bakoitzaren fitxetan argitaratzen ari da, ebaluazioaren atalean; han azaltzen da 

nola egingo den eta zein diren egiten diren tarteko ebaluazioak eta expostak. Hala ere, 

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoan (PEGIP 2020) azaldu 

zen Esku-hartze Publikoak Ebaluatzeko Sistema bat ezarri behar zela, sistema 

korporatibo eta zeharkako baten bidez, elkarlaneko ikuspegia duten esku-hartze 

publikoak sistematikoki eta aldizka ebaluatzeko. Proiektua dagoeneko diseinatu da, 

eta honako helburu estrategiko hauek identifikatu dira:  

 

 Ebaluaziorako behar diren baldintzak eta oinarriak sortzea, ebaluazioa ohiko 

jarduera gisa txertatzeko esku-hartze publikoen programazio, plangintza eta 

ezarpen zikloan. 

 Gardentasuna eta parte-hartzea ebaluazioan. 

 

Hauxe da planteatutako estrategia: zeharkako plangintzarako eta ebaluaziorako 

gutxieneko kultura osatzeko eta instituzionalizatzeko aukera emango duten sistemaren 

funtsezko elementuak zeharkako ikuspuntu integralez finkatzea, Gobernuaren ekintzaren 

eta politika publikoen kudeaketaren parte bereizezin gisa. Modu horretan, 

metodologietarako eta adierazleetarako esparru zehatzak eraikiko dira, politika publikoen 

eta ekintza-esparru zehatzen arloan ari diren sail eta organismoetan. Horrek berekin 

ekarriko luke ebaluazio-funtzioaren instituzionalizazioa garatzeko antolaketa-neurriak 

hartzea. Proiektu hau ezartzeko dago. 

 

PUBLIZITATE AKTIBORAKO BESTE BITARTEKO BATZUK  

 

 Funtzioak, entitateen organigramak, ordainsariak eta kargu publikoen 

katalogoaren ibilbide profesionala eta profila 

 

Pertsonen, entitateen edo ekipamenduen direktorio-proiektua amaitu bitartean —proiektu 

konplexuetan espero izatekoa den erritmoan ari da garatzen—, informazio hori 

Komunikazio Irekiaren Gidan eta Irekiako karguen erlaitzean jasotzen da, baita 

https://jakina.elkarlan.euskadi.eus/webguneak/diae/PEGIP2020/SitePages/Inicio.aspx
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GARDENAn argitaratutako organigrama bisualetan eta Open Data Euskadi katalogoan 

ere, formatu ireki eta berrerabilgarrietan.  

 

Honakoei buruzko informazioa aurki daiteke: funtzioak, antolaketa-egitura, harremanak, 

kudeatzen dituen aurrekontuak, bere ardurapeko langileak, agenda, profila, ibilbide 

profesionala eta Gobernu Programaren erantzukizuna. 

 

 

 

Eta hori guztia kargu publikoei buruz bildutako informazio honekin osatzen da: kargu 

publikoen postuen bilakaera, bateragarritasuneko baimenak, abstentzioa eta inhibizioa, 

ondasunen eta ondare-eskubideen deklarazioak, kalte-ordainak eta ordainsariak. 

Informazio hori guztia ondo eguneratuta egoten da. 

 

 Kontratatzailearen profila, kontratuen erregistroa eta kontratu txikiak 

 

Kontratuei buruzko informazio guztia automatizatu egin da Euskadiko Kontratazio 

Publikoaren Plataformaren datu-iturria erabiliz eta egunero txosten automatikoak eginez. 

Horrela, plataformako Gardentasun Txostenak izeneko edukitik sar daiteke, modu 

automatizatuan, bai Gardentasun Legearen arabera nahitaez publikotasun aktiboa 

duen informaziora, bai Nazioarteko Gardentasunaren beste adierazle batzuetara. 

 

Informazio hori bilatzailearen bidez lor daiteke; adibidez, honako hauetakoren bat 

aukeratu daiteke: kontratazio-mahaien aktak eta adjudikazio-ebazpenak, kontratu txikiak, 

prozedura motaren araberako kontratuak, obra-kontratuen edo gainerako kontratuen 

aldaketak, hornitzaileekin, adjudikaziodunekin eta kontratistekin egindako eragiketak. 

Eta informazioa urteen, lurralde-eremuaren eta botere adjudikatzailearen arabera bereizi 

daiteke. 

 

Berrerabiltzeko moduko formatuetan jaitsi daiteke informazioa, eta Open Data 

Euskadiren katalogoan ere badago. 
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 Emandako dirulaguntzak eta laguntzak 

 

Laguntzak eta dirulaguntzak argitaratzeko, 2015ean aplikazio informatiko zehatz bat 

prestatu zen, Ogasun eta Finantzak 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. 

Hasieran informazioa hilean behin eguneratuko zela aurreikusi bazen ere, datuak 

atzerapen handiz iraultzen dira; izan ere, 2019ko informazio osoa oraindik ez da argitaratu 

txosten hau egin denean. 2020rako erronka da, beste behin, datuak hilero eguneratuta 

edukitzeko behar diren neurriei ekitea. IKUS kontrol ekonomikoko aplikazio orokorra 

berritzeko prozesuan, laguntzak eta onuradunak argitaratzeko sistema hobe bat 

aurreikusi beharko litzateke, informazioa sortzeko sistema bikoitzari eutsi behar ez 

izateko; alegia, bertsioa jatorriz elebiduna izango litzateke, eta, gainera, informazioa 

denbora errealean argitaratuko litzateke, gehienez ere hilabeteko kadentziaz, benetako 

kontu-ematea bermatze aldera. 

 

Argitaratzen den informazioa erraz eskuratzeko modukoa da, eta ulerterraza. Grafikoak 

ikusi ahal izateko, taulan dagoen grafikoaren ikurra sakatu behar da. 
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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. Pertsona fisikoen identifikazioa ezabatu egin da izaera 

pertsonaleko datuen babeserako arauetan ezarritako mugekin zerikusia duten 

dirulaguntzei dagokienez. Jakinarazpenak egiteko, aldizkarietan NANa argitaratzen 

denenerako, datuen babesari buruzko araupetze berriaren eta Datuen Babeserako 

Agentziaren jarraibide batzuen karietara, bilatzailean hobekuntza bat egin dugu, xedea 
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oso desberdina bada ere —izan ere, aldizkariko jakinarazpenaren xedea da interesdunek 

Administrazioaren erabakiaren (ebazpena) jakinaren gainean jartzea eta halakoetan 

babestutako NAN bat argitaratuz babes daitezke, eta dirulaguntzen argitalpenaren xedea, 

ordea, kontu ematea da, eta horregatik legeak ezartzen du onuradunak nor diren 

argitaratuko dela—. Hau da, ez dugu NANaren araberako bilaketa kendu, bilaketa 

NANaren arabera egiten duenak jada NANa ezagutzen baitu eta, horrenbestez ez baikara 

informazio berririk ematen ari; baina beste iragazki batzuk erabiliz bilatzen denean, ez 

da ematen NANaren informazioa, Datuen Babeserako Agentziak emandako 

orientabideari jarraituz. Pertsona juridikoekin gauza bera egiten da. 

 

Datuak formatu berrerabilgarrietan deskarga daitezke. Ez dakigu datu horiek zein 

berrerabilgarritasun-lizentziaren bitartez eskain genitzakeen Open Data Euskadin, 

Estatuko Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluari kontsulta egin diogun arren 

ez dugulako erantzun argirik jaso. Beraz, gaur egun Open Data Euskadiko katalogoan ez 

da onuradunen daturik eskaintzen, baina bai horien deialdiei buruzko datuak. 

 

Gaur egun, aplikazioa hobetzen ari da. Dirulaguntzei lotuta zerbitzu osoa eskaini nahi da, 

gutxienez hiru aldundiak eta hiriburuetako hiru udalak sartuta dituena OGP Euskadi 

2018-2020 Planaren 2. konpromisoan jasotakoaren arabera. Horrek balio handia du 

herritarrentzat, konpromiso horren lehen fasean egindako azterketan agerian geratu 

denez.  

 

 LZ eta enplegatu publikoen bateragarritasunari buruzko ebazpenak 

 

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

eguneroko gaurkotzearekin argitaratzen baita informazioa; erabiltzen erraza den bilatzaile 

baten bidez aurki daiteke informazio hori, kontsultaren aldagaiak ere pixkanaka sartuta. 

Gainera, grafikoak eta gainerako informazioa Open Data Euskadin formatu irekiekin 

argitaratzen dira. 

 

Gehien erabiltzen den informazioetako bat da, eta zerbitzu ona emateaz gainera, 

murriztu egin du funtzio publikoaren arloarekin telefonoen bidez, posta bidez eta posta 

elektronikoz komunikatzeko sarbide-eskaeren presioa. 
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Bestalde, baimenak argitaratu ditugu EAEko Administrazio Orokorraren eta erakunde 

autonomoen mendeko langileei dagokienez, baita Ertzaintzako eta Hezkuntzako zein 

Osakidetzako langileei dagokienez ere. Dena den, beste talde batzuen gaineko 

informazioa argitaratzeke dago; esaterako, Justizia Saileko langileei dagokiena. Hori 

gorabehera, asko hobetu da informazioa eguneratzeko lana 2019an. 

 

 

 Datu pertsonalen tratamendu-jardueren erregistroa 

 

Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 

3/2018 Lege Organikoak, zeinak Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko 

bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea aldatu baitzuen, 

publizitate aktiboaren betebeharrak zabaltzen ditu, azken xedapenetatik 

hamaikagarrenaren bidez —horrexek aldatzen du 19/2013 Legea— 6. bis artikulua 

txertatzen baitu —Tratamendu-jardueren Erregistroari buruzkoa berau—. 

 

Arau horren arabera, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari 

buruzko Lege Organikoaren 77.1 artikuluan aipatutako subjektuek beren tratamendu-

jardueren inbentarioa argitaratuko dute. Honako hauek dira subjektu horiek: konstituzio-

organoak edo garrantzi konstituzionala dutenak eta haien antzekoak diren autonomia 

erkidegoetako erakundeak, organo jurisdikzionalak, Estatuko Administrazio orokorra, 

autonomia erkidegoetako administrazioak eta Toki Administrazioa osatzen duten 

entitateak, Administrazio Publikoei lotutako edo haren menpekoak diren erakunde 

publikoak eta Zuzenbide Publikoko entitateak, agintari administratibo independenteak, 

Espainiako Bankua, Zuzenbide Publikoko korporazioak, tratamenduaren xedeak 

zuzenbide publikoko ahalmenak baliatzearekin lotzen direnean, sektore publikoko 

fundazioak, unibertsitate publikoak, partzuergoak eta Gorte Nagusietako eta autonomia 
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erkidegoetako legebiltzarretako talde parlamentarioak, bai eta toki korporazioetako talde 

politikoak ere. 

 

Bestalde, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko Lege 

Organikoaren 31. artikuluak xedatzen du subjektu horiek beren tratamendu-jardueren 

inbentario bat emango duela argitara, eta hartara bide elektronikoetatik sartu ahalko dela. 

Inbentarioan, 30. artikuluan (Datuak Babesteko Erregistro Orokorrari buruzkoa) 

ezarritako informazioa jasoko da. Horrenbestez, arau hori aplikatuz kasuko entitatearen 

edo organismoaren gardentasun-atarian inbentario bat argitaratu beharko da, jardueren-

erregistroan oinarritua, eta ezarritako bereizketa jasoko da hartan; izan ere, horren 

arabera, erantzule bakoitzak eta, kasua bada, haren ordezkariak, bere ardurapean eginiko 

tratamendu-jardueren erregistro bat egingo dute, hartan jasotako edukiarekin. 

 

Eusko Jaurlaritzak 2019ko maiatzean argitaratu zuen erregistro hori, eta 

GARDENAtik eskura daiteke.  
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 19/2013 Legea betetzearekin lotura berezirik ez duten argitaratutako beste 

adierazle batzuk 

 

o Gobernu-programaren jarraipena. 2014an webgune bat sortu zen eta 

handik egin da 2012-2016rako gobernu-programaren jarraipena, 

herritarrei legegintzaldiko konpromisoei buruzko kontuak emateko 

(iruzkinak egin dakizkiekeen edukiekin). XI. legegintzaldiari 

dagozkionekin eguneratu da. 

 

 

 

o Kargu publikoei buruzko informazioa. 2015. urtean, karguen fitxetan 

dagokien administrazio-organoak kudeatzen duen aurrekontua jaso zen, 

eta, 2016an, bere funtzioak betetzeko dituen lanpostuen zerrendako 

postuak gehitu zitzaizkion. Halaber, haien jardueraren inguruko berriei, 

bideoei, argazkiei eta xedapenei buruzko informazioa ematen da. Eta 

kargu publikoen agenda irekia argitaratzen da. Sailburu-mailako karguak 

direla eta, gobernu-programan haien erantzukizunpekoak diren ekintzak 

ere argitaratzen dira. Baina ez daude eguneratuta aurrekontuei eta 

lanpostu-zerrendei lotuta dauden 2019ko datuak. 

 

o Sailburuen bidaia-gastuak. 2016an, sailburuen bidaia-gastuei buruzko 

informazioa argitaratu zen. 2017an datu horiek eguneratu ziren, baina ez 

2018an eta 2019an. Beraz, sistema bat formalizatu behar da, eguneratze 

automatikoa egin dezan etengabe. 

 

o Urteko araugintza-plana. 2017ko maiatzaren 9an, 2017ko araugintza-

plana onartu eta argitaratu zen, Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean ezarritakoa; 2018ko otsailaren 
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16an, berriz, 2018. urteari dagokiona onartu eta argitaratu zen, eta 2019ko 

martxoaren 12an, azkenik, 2019. urteari dagokiona. Horiek guztiak behar 

bezala argitaraturik daude eta GARDENAren bidez eskura daitezke. 

 

OPEN DATA EUSKADI 

 

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

4.606 datu-multzo dauzka; horiei gehitu behar zaizkie, gainera, beste foru-

administrazio eta toki-administrazio batzuen 1.250 datu-multzo, katalogo hartan 

federatuta baitaude. 

 

Beste administrazio batzuk Open Data Euskadiren katalogoan federatzearena 

nabarmendutako lan-ildo bat da. Izan ere, 2019. urtean zehar Donostiako Udala sartu da 

(Bizkaiko Foru Aldundia 2018an sartu zen; Gasteizko eta Bilboko udalak eta Gipuzkoako 

Foru Aldundia 2017an sartu ziren). Arabako Foru Aldundia 2020an edo 2021ean 

aurreikusi da hasiko dela bere datuak federatzen, 2020ko martxoan argitaratu baitu datu 

irekien ataria. 

 

Eusko Jaurlaritzak datos.gob.es webguneko katalogoan dataset gehien argitaratzen dituen 

datu-iturria izaten jarraitu du. Era berean, datu-multzo guztiak Europako datu irekien 

ataritik federatzen dira. 

 

Datu publikoen berrerabilera sustatzeko, 2018an datu irekien ideia eta aplikazio 

onenentzako sarien bigarren edizioa  antolatu zen, eta irabazleei sariak emateko ekitaldia 

egin zen 2019an. 2020. urtean zehar datu irekietarako sarien beste edizio bat 

antolatzea aurreikusi da, EAEko hiru hiriburuen eta hiru foru-aldundien 

lankidetzarekin. Hurrengo edizio horren helburua da tartean dauden EAEko 7 

administrazioek OGP Euskadi 2018-2020 Planaren 2. konpromisoa garatzea. Izan ere, 

edizio horretan, aldi berean 27 datu-multzo inguru irekitzea aurreikusten da. 

 

2019. urtean, Open Data Euskadik bere datu irekien kalitatea hobetzeari ekin dio. Honako 

proiektu hauetan egindako lana nabarmendu nahi dugu: 

 

 Linked Data: JSON-LD sartu da euskadi.eus webguneko edukietan 

2019an, JSON-LD datu estekatuak kodetzeko metodo bat sartzen hasi gara 

euskadi.eus webguneko atarien sareko edukietan. Modu horretan argitaratzen 

dira, gaur egun, euskadi.eus webguneko gertaerak, berriak eta datasetak; beraz, 
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laster sartu ahal izango dira Open Data Euskadiren Linked Data datu-basean. 

Proiektu horrek, gainera, eragin oso positiboa izan du euskadi.eus webguneko 

edukiek Interneteko bilatzaileetan duten posizionamenduan. 

 

 Direktorio proiektua 

2018ko Linked Open Data proiektuari jarraitutasuna emanez eta Eusko 

Jaurlaritzaren datuak estekatzea lortzeko, Open Data Euskadik jarraitu du Eusko 

Jaurlaritzaren Pertsonen, Entitateen eta Ekipamenduen Direktorioa sortzeko 

proiektuan lan egiten. Aurreikusitakoaren arabera, proiektu hori 2020. urtean 

zehar egongo da prest, eta aukera emango du pertsonei, entitateei eta 

ekipamenduei buruzko datuen gordailu bat sortzeko; izan ere, horrek oinarriak 

ezarriko ditu Open Data Euskadiren datu irekiak estekatzeko, eta horrekin 

biderkatu egingo da haien erabilgarritasuna. 

 

 Datu meteorologikoak irekitzea 

2018. urtean hasi zen proiektua. Horren bidez, datu meteorologiko gehiago 

irekiko dira, eta haien kalitatea hobetu; gainera, errazago berrerabili ahal izango 

dira, berrerabiltzaileentzako API bati esker. 2019an, nabarmen egin da aurrera 

proiektuan, eta dagoeneko amaituta dago berrerabiltzaileentzako APIa, datuak 

biltegian behin betiko kargatzea falta baita. Aurreikuspenen arabera, 2020an 

herritarren eskura jarriko da Euskalmeten webgune berria, APIren datu irekietatik 

abiatuta garatu dena. 

 

EAE-KO SEKTORE PUBLIKOKO BESTE ENTITATE BATZUEN ATARIAK 

 

2019an ez da berriz ebaluatu EAEko sektore publikoko entitateen gardentasun-

betebeharrak betetzean izandako aurrerapena. 2017ko balantzean aurreratu eta gero 

2018koan errepikatu bezala, entitateek beren burua ebaluatzeko prozesu bat eta 

kanpoko lagin-analisi bat ahalbidetzen dituen tresna automatizatu bat ezartzea 

erronka bat da; autonomia-erkidegoekin elkarlanean Gardentasunaren eta Gobernu 

Onaren Kontseilutik garatu denaren (MESTA) antzeko metodologia erabiliz egingo da 

hori. Kanarietako Autonomia Erkidegoak, adibidez, dagoeneko ezarri du horrelako bat, 

bere autonomiako araudira egokituta. Metodologia horrek, datu publikoetan bi irekitze-

maila neurtzen ditu: alde batetik, Gardentasunari buruzko Legearen nahitaezko betetze-

maila ebaluatzen du, eta, bestetik, gardentasunaren kalitatea ebaluatzeko bide ematen du, 

nahitaezko adierazleei borondatezko adierazleak gehituta, zeinak autonomietako araudi 

osoagoetatik edo nazioarteko adierazleetatik ateratzen baitira. Gainera, gardentasun-
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atarietan eskaintzen den informazioaren ezaugarriak neurtzen ditu, eta neurtzeko 

adierazle objektiboak ematen: argitaratzeko modua (zuzena edo zeharkakoa), 

gaurkotasuna, irisgarritasuna, argitasuna, egitura, berrerabiltzeko aukera…  

 

Gardentasunari buruzko araudi autonomikoak, beste autonomia-erkidego batzuek egin 

duten bezala, publizitate aktiboaren betebeharren jarraipena gardentasuna bermatzeko 

organo autonomikoari esleituko balio, organo autonomiko horrek ezarri beharko luke 

mota horretako tresnaren bat, eta, horregatik, Eusko Jaurlaritzak ez dio lehentasunik 

eman. 

 

Hala ere, EAEko sektore publikoko erakunde horiei aholkularitza eskaintzen 

jarraitzen da, bai publizitate aktiboaren betebeharrei dagokienez, bai informazio 

publikoa eskuratzeko eskubidea gauzatzeari dagokionez. 

 

6. Balio publikoa sortzen duten beste eragile aktibo batzuenganako 

aintzatespena 

 

Printzipio hau oinarrizkoa da, 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, 2016, 2017, 2018 eta 2019ko 

Elkarlan Sarien deialdietan gauzatu da; honako proiektu hauek parte hartu dute sari 

horietan: 

 

Deialdia 

Aurkeztutako 

proiektu-

kopurua 

Sari-

kopurua 
Saritutako proiektuak 

2015 59 3 

Wiki toki Elkartea 

Fiare Euskadi proiektua 

Uliako Auzo Elkartea- Mintegiak 

2016 49 3 

Goiener 

Reas Euskadi azoka soziala 

Merkatua, Larrantxeko Auzo Elkartea 

2017 18 4 Donostiako Emakumeen Etxea 
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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 kirol-kultura elkartea  

Ehkolektiboa Elkartea  

 

 Wiki Toki Elkartea: Jardunbide kolaboratiboen laborategi bat da, Bilboko San 

Frantzisko auzoan dagoena. Profesionalen eta amateurren, gizarte zibilaren eta 

eragile publiko eta pribatuen arteko harremanen, hibridazioaren edo/eta baterako 

sorkuntzaren (diziplina eta esparru desberdinen artean) modu berriekin 

esperimentatzen dute.  

 

 Euskadin Fiare proiektuari babesa emateko elkartea: Banka etikoko proiektu bat 

da, antolatutako herritarrengandik sortu zena, eta erakusten du proposamen 

eraldatzaileak egiteko gauza dela, gizarte zuzenago, kontzienteago eta 

arduratsuago bat eraikitzeko eredu finantzario desberdin baten bidez; izan ere, 

eredu horrek finantza etikoak eta ekonomia sozial solidarioa bultzatzen ditu. 

 

 Uliako Auzo Elkartea: Uliako (Donostia) antzinako udal mintegiak 

berrerabiltzeko ideiatik sortu zen proiektu bat da; helburua da parke publiko handi 

bat egitea herritarrek hura erabili eta hartaz goza dezaten, ingurumenaren eta 

kulturaren arloko jarduerekin. 

 

 Goiener, Goiener Elkartearen proiektu kooperatibo bat da, subiranotasun 

energetikoa berreskuratzeko. Elkarteak sentsibilizazio- eta prestakuntza-lanak 

egiten ditu energia aurrezteko eta energiaren erabileran efizientzia bilatzeko. 

 

 Merkatu soziala, bestelako ekonomia bat bizitza hobe baterako. Euskadiko 

Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarearen proiektu bat da. Ekonomiaren 

alderdiak (produkzioa, finantzaketa, merkataritza eta kontsumoa) garapen 

pertsonal eta komunitarioaren zerbitzuko bitartekotzat jotzen ditu-ez xedetzat-. 

 

http://blog.goian.org/eu/
https://ehkolektiboa.eus/
http://wikitoki.org/eu/
http://www.fiarebancaetica.coop/
http://ulia.blogariak.net/
https://goienerelkartea.org/goiener-elkartea-zer-den/
https://goienerelkartea.org/goiener-elkartea-zer-den/
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi
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 Merkatua Portugaleteko alde zaharreko Larrantxe auzo elkartearen proiektu bat 

da. Auzolagun horiek, izan ere, bizia eman zioten azken urte luzeetan itxita egon 

den merkatu bati, eta hartan garapen komunitario, parte-hartzaile eta 

integratzaileko proiektu bat abiatu dute. 

 

 Donostiako Emakumeen Etxea: baterako kudeaketa eta jabekuntza: Emakumeen 

Jabekuntzarako Donostiako Emakumeen Etxea Elkartearen proiektu bat da. 

Emakumeek topo egiteko eta elkarrizketan eta gogoetan jarduteko espazio bat da 

etxea, eta helburu du emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta 

eraginkorrerantz aurrera egitea bizitzaren esparru guztietan. 

 

 Hiri lagunkoiak pertsona guztientzat: herritar guztientzako hiri-irisgarritasunari 

buruzko appa, open street mapa duena. Euskadin Ikaskuntza eta Zerbitzu 

Solidarioa sustatzen duen Zerbikas Fundazioaren proiektu bat da . 

 

 Bilbao Data Lab, Pablo Rey Mazón eta Jon Bernat Zubiri Reyrena: datuen 

munduari buruzko komunitate ireki bat da. 

 

 Saregune: teknologiaren erabilera sozial eta komunitario baten alde. Sartu Araba 

Elkartearen proiektu bat da. Gasteizen lan egiten dute, auzo-ekimenez eta -

mugimenduez beteriko auzo oparo eta aniztun horretan kokatutako kolektiboen 

sareekin, herritarrak teknologia berrietara hurbiltzeko xedez. 

 

 Bioalai Kontsumo Ekologiko Elkartea: baterako kudeaketa eta agroekologia. 

Helburu du Bioalairen produktu ekologikoen kontsumoa sustatzea, baliabide 

naturalen narriatzeari galga jartzea eta hurbileko nekazaritzarekin eta 

abeltzaintzarekin lotura zuzenagoa bultzatzea. 

 

 WikiEmakume: lankidetza eta ahalduntzea, emakume eredugarriak Wikipedia 

elkarlaneko entziklopedian agerian jarriz (Etxebarriko Inurtxi Emakume 

Elkartea).  

 

 Impact hub Donostia: ekintzailetza eta elkarren arteko sorkuntza, Impact hub 

Donostia S. Coop kooperatibaren eraldaketa sozialerako proiektuak garatzeko. 

 

 Goian kirol-kultura elkartea: hezkuntza-erkidegorako gida. Proiektu sozio-

hezitzailea da, eta bizikidetza bultzatu nahi du, errespetua, komunikazioa eta 

http://docplayer.es/42669265-Erkatua-proyecto-erkatua-portugaleteko-merkatua-2016-pagina-1.html
http://www.donostiakoemakumeenetxea.com/
http://www.zerbikas.eus/
http://bilbaodatalab.wikitoki.org/
http://www.saregune.net/eu/
http://www.bioalai.org/
http://inurtxi.kzcomunidades.net/es/html/NOSOTRAS/CONOCENOS/27/3.shtml
https://donostia.impacthub.net/
http://blog.goian.org/eu/
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lankidetza oinarri hartuta, lurralde bera partekatzen duten pertsonen, kolektiboen 

eta erakundeen artean (Gasteizko Alde Zaharra). 

 

 Ehkolektiboa elkartea: agroekologiaren bidean. Baserritar, banatzaile eta 

kontsumitzaileen kolektibo batek agroekologia lantzen eta sustatzen du elikadura 

osasungarria eta eskuragarria lortzeko, lurrarekiko, animaliekiko eta pertsonekiko 

errespetuan oinarrituta.  

 

Proiektuei buruzko informazio guztia Gardena – Gardentasun-atarian argitaratuta dago 

(http://www.gardena.euskadi.eus/gardentasuna/-/elkarlan-sariak/) 

 

Bosgarren edizio honen bidez lortu nahi izan da balio publikoa batera sortzeko 

proiektu berritzaileari saria ematean proiektua bera eta sustatzaileak ezagutzera ematea, 

baina, beste alde batetik, beste eragile batzuen parte-hartzea izateko formulak 

ekartzea, Euskadin pixkanaka osatu dadin balio publikoa batera sortzen ikasteko 

eta arlo horretan elkarlanean aritzeko sare bat. EAEko 7 administrazioek (Eusko 

Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta 3 hiriburuetako udalek) eta Innobasque-Berrikuntzaren 

Euskal Agentziak, Gobernu Irekiaren aldeko Nazioarteko Ituneko kide direnez, 2018-

2020 OGP Euskadi ekintza-planean ezarri duten 3. konpromisoari lotuta dago ikuspegi 

hori. Izan ere, konpromiso hori betetzeko, herritarren parte-hartze berritzailearekin 

konpromisoa hartuko duten eragileak eta proiektuak sustatu behar dira. Herritar 

antolatuak eta ez-antolatuak ari dira konpromisoa eta sariak aldatzeko ekimena 

betearazten laguntzen, 3. konpromisoaren taldearen barruan. 

 

Bosgarren edizioan, 6.000 euroko saria eman zen, eskudirutan, eta saritutako proiektuei 

zabalkundea emateko konpromisoa hartu zen, proiektuak ikusarazteko eta horiei 

aitorpena emateko; baina sari horiez gainera, 3.000 euro gordin ere eman ziren jardunbide 

egokiak herritarren eta kolektiboen ahalduntzea aktibatzeko prozesuan aplikatzeko, 

herritarren parte-hartzearen bidez, beste eragile batzuei, beste lurralde-eremu edo -

espazio batzuetan aplikatzeko, bai eta transferentzia-prozesuan kanpoko aholkularitza 

emateko ere.  

 

2017an, Hautapen Batzordearen balorazioari herritarren botoa gehitu zitzaion, eta horrek 

herritarren parte-hartze handia ekarri zuen: guztira 2.580 boto. 2018. urtean, 30 proiektu 

aurkeztu ziren eta guztira 3.817 boto jaso ziren. 2019. urtean kopuruek nabarmen egin 

zuten gora, 6.435 boto jaso baitziren; hau da, Elkarlan 2019 sarien deialdiak eta 

aurkeztutako proiektuek interesa piztu dute.  

https://ehkolektiboa.eus/
http://www.gardena.euskadi.eus/gardentasuna/-/elkarlan-sariak/
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Herritarrek sortutako balio publiko hori ikusgarri bihurtzea sustatzeko ekintza horiek, 

halaber, beste urte batzuetan ere izan dira, Open Data Euskadiren 2016ko eta 2018ko 

sarien deialdietan. Baina 2019an ez da horrelakorik egin, Open Data Euskadiko aurreko 

atalean azaldu den bezala.  

 

7. OGP Euskadiren 2018-2020ko ekintza-plana 

 

Azkenik, aipatu beharra daukagu 2018. urtean, Euskadi hautagaia izan zela Gobernu 

Irekiaren Nazioarteko Aliantzako (OGP) munduko 20 erregioetan sartzeko. 

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. Gure hautagaitzak bertaratutakoak konbentzitu zituen, 

EAEko erakunde guztien arteko lankidetzaren bidez aurrerapenaren alde egiten zuelako, 

eta itxaropenak sortu zituen, alderdi horretan munduko beste eskualde batzuetan egin 

dezakeen ekarpena aintzat hartuta. Behin hautagaitza onartuta, herritarrekin batera 

sortutako plan bat landu zen 2018-2020 aldirako; hartan, bost 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 eredu bat sortzera EAEn, zeinak aukera emango 

baitu gure gobernuak irekitzeko, herritarrekin interakzioan jarduteko eta 

lankidetzan oinarritutako gobernantza sustatzeko era eta modua lerrokatzeko. 

 

2019ko ekitaldian sortutako jarduerari dagokionez, talde sustatzailearen ustez, alderdi 

hauetan egin da aurrera: 

 

 Biztanleen sektore jakin batean erakundearteko lanaren gainean itxaropen 

positiboak sortzea, EAEko gobernuak (autonomikoak, foralak eta tokikoak) 

irekitzeagatik, nahiz eta komunikazio-plan trinko bat falta izan. 
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 Herritarren sare bat eratzea (antolatua eta aditua), adi egongo dena eta parte 

hartzeko interesa izango duena. 

 Herritarrek foro irekietan parte hartze onargarria izatea.  

 Erakundearteko talde teknikoen sare bat eratzea, baterako proiektuetan laguntzen 

hasi direnak (open datakoa, adibidez). 

 Herritarren ordezkaritza duten taldeekin hartutako 5 konpromisoak aktibatzea, 

eta konpromisoen garapenean aurrera egitea. 

 Beste udal batzuen interesa piztea, eredu kontzeptualizatuak baliozkotzeko 

pilotuetan parte hartuz (kontuak emateko pilotuak, open eskola, ilab...). 

 2018-2020 ekintza-planaren baterako diseinuaren ebaluazioa, Gobernu Irekiaren 

aldeko Aliantza ebaluatzeko kanpoko organoa den IRMk "nagusi" gisa egina. 

 

Hala ere, talde sustatzaileak uste du 2020ko ekitaldian ahalegin handiagoa egin behar 

dela, honako hauetan aurrera egiteko: 

  

 Herritarrengan eragin komunikatibo handiagoa izatea, erantzukizun 

instituzionalaren gehieneko mailetan barne.  

 Talde sustatzaileko erakunde guztiak (toki-administrazioak, foru-

administrazioak, gobernua eta Innobasque) inplikatzen eta erantzunkide 

bihurtzen dituen formularen bat prestatzea hurrengo planerako; gauzatzeko 

hornitu behar diren aurrekontuen kudeaketa eta erabilera errazteko balio behar 

du, halaber, formula horrek (lehendik dagoen pertsona juridiko instrumentalen 

baten hitzarmena, sorrera edo erabilera, beste eredu batzuk, hala nola Q epea eta 

abar).  

 

Gardentasunari buruzko txosten honetan, OGP Euskadi 2018-2020 Planeko 1. 

konpromisoa nabarmendu beharra dago. Konpromiso horren arabera, kontuak 

emateko eredu komun eta erraz bat eraiki nahi da jabetza hartzean hartutako 

konpromisoen betetze-mailari buruz (Agintaldiko Plana, Gobernu Plana); horrek, 

izan ere, sustatuko du herritarrak informatuta egotea eta demokrazian aurrera egitea 

bideratuko duen eskakizun-maila handiko auditoria sozial bat egotea, Eusko Jaurlaritza 

eta Lehendakaritzako Gobernu Irekiaren Zuzendaritza baitira buru. 2019an aurrera egin 

da honako hauen garapenean: 

 

 agintaldiko planen edukiak, edozein erakunde-mailatarako neurketa-adierazleak 

dituztenak 
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 elementu grafiko interaktiboetan oinarritutako plataforma berrerabilgarriaren zati 

funtzionala 

 

Aldi berean, gardentasunak aurrera egiteko ere eragin handia du OGP Euskadi 2018-

2020 Planeko 2. konpromisoak, zeinak honako hau baitu xede: EAEko 

berrerabiltzaileek (unibertsitateko ikertzaileak barne) eta herritarrek eskatutako 

datuen multzoak identifikatzea eta EAEko administrazioek datu horiek 

normalizatu eta elkarrekin lotzea eta, horretarako, bistaratzeak eta erakundearteko 

zerbitzu berriak garatzea. 2019an aurrera egin da honako hauen garapenean: 

 erakundearteko lantaldearen elkarlanerako osaera  

 herritarrek gehien eskatzen dituzten datu-multzoak aztertzea, normalizatu eta 

formatu irekietan argitaratu beharreko 27 datu-multzo identifikatuz 

 27 datu multzo horiek normalizatzea, nazioarteko estandarrei eta arauei jarraikiz 

 herritarren eskaerarekin lotutako datu irekiak argitaratzen hastea, normalizazio-

proposamenetan oinarrituta  

 

Gobernu Irekirako Nazioarteko Aliantzako kide izanda, bat egiten dugu Gobernu 

Irekiaren Adierazpenarekin (https://www.opengovpartnership.org/es/process/joining-

ogp/open-government-declaration/) eta horrek esan nahi du gure konpromisoak indartzeko 

erantzukizuna onartzen dugula gardentasuna hobetzeko, ustelkeriaren aurka 

borrokatzeko, herritarrak ahalduntzeko eta gobernua eraginkorrago eta arduratsuago 

baten alde teknologia berrien boterea aprobetxatzeko, bai eta irekitasunaren balioa 

defendatzeko ere, oparotasuna, ongizatea eta giza duintasuna gara daitezen gure 

herrialdeetan eta gero eta lotura estuagoak dituen mundu honetan; orobat, Adierazpenari 

jarraikiz, honako konpromiso hauek hartzen ditugu: 

 

 Gobernu-jarduerei buruzko informazioa eskuragarriago egotea 

 Herritarren parte-hartzea bultzatzea 

 Gure gobernu guztietan integritate profesionaleko estandar gorenak 

aplikatzea 

 Teknologia berrietarako sarbidea areagotzea, kontuak ireki eta emateko 

 

Halaber, adierazpen horrekin bat, kanpoko ebaluazioak egiten dira, hain zuzen ere 

Gobernu Irekirako Nazioarteko Aliantzak ezarrita dituen neurketa-estandarren arabera, 

zeinak oso zorrotzak eta zehatzak baitira. 2018-2020 Ekintza Planaren lehen kanpo-

ebaluazioa 2019an egin zen, EAEko 7 erakundeak eta Innobasque herritarrekin batera 

sortzeko prozesuari dagokionez. Ebaluazio horren emaitza prozesu "gorena" izan zen. 

https://www.opengovpartnership.org/es/process/joining-ogp/open-government-declaration/
https://www.opengovpartnership.org/es/process/joining-ogp/open-government-declaration/
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Honako taula honetan laburbiltzen da Euskadiko Planaren baterako diseinu-prozesuari 

egindako ebaluazioa: 
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Herrialde/eskualde batek letra lodiz nabarmendutako sei estandarrak “lortzen” baditu, 

Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu den bezala, IRMk Prozesu Gorentzat aitortuko du 

herrialdearen prozesua. 

 

Herritarrekiko interakziorako eta OGP Euskadi 2018-2020 Planeko konpromisoak 

betetzeari buruzko kontuak emateko, ekainean atari bat sortu zen, gaztelaniaz, euskaraz 

eta ingelesez, zeinak aukera ematen baitu programatutako ekitaldi guztiak ezagutzeko, 

konpromisoko eta foro irekiko taldeen dokumentazioa (aktak, aurkezpenak, produktu 

garatuak...) ezagutzeko eta planaren ezarpenean egin diren aurrerapenei buruzko 

ebidentziak ere ezagutzeko (http://www.ogp.euskadi.eus/hasiera/). 

 

  

http://www.ogp.euskadi.eus/hasiera/
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III. 2020RAKO ERRONKAK 

 

Ondorio gisa balio beza 2020rako erronka garrantzitsuenen bilketak; izan ere, erronka 

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

ibilbide-orri gisa balio dute: 

 

 

 Nazioarteko Gardentasuna eta DYNTRA ebaluatzeko eragiketetan 

gardentasunaren lidergo-posizioa mantentzea eta horretan aurrera egitea. 

 Irisgarritasunaren arloko hobekuntzak egitea EAEko sektore publikoko entitate 

guztietan informazio publikoa eskuratzeko eskubidea baliatu ahal izateko, eta 

ebazpenak azkar ematea. 

 Herritarren interesik handiena duten datuen bistaratzeak/grafikoak areagotzea 

GARDENAn, eta, oro har, irisgarritasuna hobetzea. 

 COVID-19ren kudeaketaren gardentasun-ataria prestatzeko aholkularitza eta 

laguntza ematea, kanpoko ebaluazioan lidergo-posizioa lortzeko. 

 Argitaratutako informazioaren irisgarritasunean, osotasunean eta gaurkotzean 

hobekuntzak egitea, batez ere planei eta haien ebaluazioari, dirulaguntzei, justizia-

administrazioko langileen baimenei, sailburuen bidaia-gastuei eta abarrei 

dagokienez. 

 Aurrerapenak egitea LINKED DATA proiektuan, direktorioaren proiektua 

amaitzea eta datu meteorologikoak irekitzea, eta Open Data Euskadiren eremuan 

beste administrazio batzuen federazioa bultzatzea. 

 Open Data Euskadi Sarien deialdi berria prestatzea. 2020an gauzatzekoa da 

deialdi hori, eta ukitutako zazpi administrazioek datu irekiak berrerabiltzeko 

ideiak eta proiektuak aurkeztu ahalko dira. OGP Euskadi 2018-2020 Planeko 2. 

konpromisoarekin koherentzia izateko berrorientatu da. 

 Elkarlan 2020 Sarien deialdia, Euskadirako, herritarren parte-hartzerako 

berrikuntzaren ilab-a bultzatzeko orientazio berriarekin. 

 OGP Euskadi 2018-2020 Planean ezarritako konpromisoen garapena betetzea, 

bereziki 1. konpromisoari —KONTUAK EMATEA agintaldiko planen bidez—, 

2. konpromisoari —OPEN DATA EUSKADI eta LINKED OPEN DATA— eta 

3. konpromisoari —Herritarren parte-hartzearen ILAB-a Euskadin— dagokienez, 

horiexek baitira Eusko Jaurlaritzak lideratzen dituenak, Lehendakaritzaren bidez 

eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren bidez. 

 Gardentasun-adierazleen argitalpenean aurrera egitea. Gaur egun, hori ez da 

nahitaez bete beharrekoa, oinarrizko legediaren arabera, baina araudi 



  

 

2019ko balantze-txostena 50 / 50 

autonomikoetan eta nazioarteko erreferenteetan jaso da betebehar hori, eta segur 

aski EAEko araudian ere sartuko da, Legebiltzarrean gaia izapidetzen ari baita. 


