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1. Sarrera 
 

Berrikuntza Publikoaren Planak 2011-2013 (BPP), 2011ko maiatzaren 31n onartutakoak, 

adierazpen estrategikoa, kudeaketa-eredua eta aginte-koadroa ditu, objektibotasunez 

ebaluatu ahal izateko Planaren helburuak bete ote diren, jarduera-ildo bakoitzean zer 

emaitza lortu diren eta proiektu bakoitza zenbateraino gauzatu den. 

 

Horixe da, hain zuzen ere, ebaluazio-txosten honen xedea: argi eta garbi azaltzea zein den 

Planaren balantzea, aztertzea zer-nolako aldaketak egon diren aurreikusitako helburuetan 

eta etorkizunean hobetzen lagunduko diguten irakaspenak ateratzea.  

 

Une honetan egin behar da ebaluazioa, behin Planaren indarraldia amaitu denean. Hori 

ezinbestean bete beharreko konpromisoa da edozein plan estrategikotan, eta are gehiago 

BPP honen kasuan, haren ildo estrategikoetako bat politika publikoak ebaluatzeko kultura 

sustatzea baita. 

 

Ebaluazio honen asmoa ikastea eta hobetzea da; hain zuzen, esku-hartze publikoen ex post 

ebaluazioen berezko ezaugarria da hori. Beraz, emaitzen azterketak politiketan egin 

litezkeen aldaketak orientatzen lagunduko du eta gauzatu beharreko proiektu eta neurri 

berrien diseinua inspiratuko du.  

 

Noski, ebaluazio honek ere betetzen du kontuak emateko konpromisoa, ezinbestekoa baita 

edozein politika edo esku-hartze publikotan. 

 

Sarrera honetan zera aurreratu behar da: BPP onartu zenez geroztik, aurrerapen handiak 

egin dira Planaren ildo estrategiko gehienetan. Aipagarriena administrazio elektronikoaren 

arloa da, bai zerbitzu elektronikoen zabalpenagatik bai euskarritzat duen plataforma 

teknologikoaren bilakaeragatik.  

 

Halaber, gehiago finkatu dira Interneteko presentzia-ereduak eta herritarrei arreta emateko 

ereduak, eta oraindik egiteke dago antolaketa-egitura berri bat, izapidetze elektronikoko 

zerbitzu komunen kudeaketaren euskarri izan dadin. 

 

Gainera, nabarmentzekoa da "Berrikuntza eta ezagutzaren kudeaketa" ildo estrategikoaren 

esparruan lankidetzako eta ikaskuntza partekatuko esperientziak martxan jarri izana, 

lankidetza-sareen, praktika-komunitateen eta berrikuntza-lantaldeen bidez. 
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Segur aski, kanpoan oihartzun handiena izan duten emaitzak "Gardentasuna eta parte-

hartzea" ildo estrategikoan lortutakoak dira; adibidez, IREKIA eta Open Data Euskadi 

proiektu garrantzitsuak martxan jarri izana, bai eta Espainiako Nazioarteko Gardentasuna 

erakundeak 2012an egindako autonomia-erkidegoen gardentasunaren sailkapenean lehen 

postua eskuratu izana ere.  

 

Dena den, BPP martxan egon den bitartean egindako aurrerapenak ez dira homogeneoak 

izan ildo estrategiko guztietan, zenbait faktorek horietako batzuei eragin baitie. 

 

BPPren aurrerabidea baldintzatu duen faktore nagusia, zalantzarik gabe, aurrekontu-

doikuntzak izan dira: Planeko aurreikuspen batzuk gauzatzeko aukerak murriztu dituzte, 

batik bat eduki teknologikoenak zituztenak, finantzatzeko diru-hornidura handiagoa behar 

baitzuten.  

 

Baina, txosten honetan, alderdi ekonomikoaz gain, Planaren proiektu bakoitza baldintzatu 

duten gorabeherak hartu dira kontuan, ohikoa baita plan eta proiektu guztietan horrelakoak 

gertatzea.  

 

BPP asmo handiko ikuspuntuarekin egin zen, hainbat alderdi modu integralean bildu nahi 

izan zirelako; izan ere, alderdi horiek aitzat hartu behar dira Administrazio publikoaren 

zerbitzuen kalitatea eta funtzionamenduaren efizientzia hobetzeko, bai eta Administrazio 

irekiagoa, gardenagoa eta partizipatiboagoa lortzeko bidean aurrera egiteko ere. 

 

Hala ere, Plan hau sustatu duten erakundeen baliabideak ez dira nahikoak izan BPPko 

ekimen guztiak gauzatzeko. Ondorioz, zenbait jarduerari lehentasuna eman behar izan zaie 

eta, kasu batzuetan, zenbait proiekturi aurrerago helduko zaiela erabaki behar izan da.  

 

Kontuan hartu behar da, gainera, BPPk barne hartzen dituen jarduerak, Planaren buru eta 

sustatzaile den sailari ez ezik, Jaurlaritzako beste zenbait erakunderi eta saili ere 

badagozkiela. Beraz, batetik, Eusko Jaurlaritza osoaren hobekuntzara, modernizaziora eta 

berrikuntza publikora bideratutako ekintzen ikuspegi integralagoa lortzen da; baina, 

bestetik, jarduera horien gaineko erabakiak hartzeko gaitasuna mugatu egiten da, Planaren 

erakunde sustatzaileak ez baitira haien zuzeneko arduradun. 

 

Bestalde, BPPren indarraldian legealdi- eta gobernu-aldaketa egon da eta, Planaren helburu 

estrategikoetan eta proiektu nagusien jarraipenean eragin handirik izan ez badu ere, zenbait 

lehentasun modulatzea eta jarduera batzuk bultzatzea ekarri du, batik bat alor hauetan 

gertatutako aldaketen ondoriozko zirkunstantzia berrien arabera: berrikuntza publikoaren 

jarduera-arloa atxikita dagoen antolaketa-egituran, eta Herritarrak Hartzeko eta 
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Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren taldearen osaeran (Planaren 

sustapen operatiboaren erakunde arduraduna da). 

 

Hori guztia aintzat hartu behar da Planaren emaitzak interpretatzeko eta aztertzeko garaian, 

baldin eta ebaluazio-txosten honen helburuetarako erabilgarri izango den diagnosi bat egin 

nahi bada. 

 

Azkenik, esan beharra dago BPP 2011-2013ren ebaluazio-txosten hau funtsezko 

erreferentziatzat hartu beharko litzatekeela 2014-2016 epealdirako Eusko Jaurlaritzaren 

berrikuntza publikoaren plan estrategiko berria egitean. 
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2. Ebaluazioa 

2.1. Balantze orokorra 

 

Hauek dira BPPren helburu estrategikoak: 

 

• Administrazio eraginkorra: Hainbat bide erabiliz (aurrez aurrekoa, telefonoa, 

Internet...) eskura daitezkeen kalitatezko zerbitzuen eskaintza garatzea. 

• Administrazio irekia: Gardentasuna, parte-hartzea eta Administrazio publikoarekiko 

lankidetza sustatzea. 

• Administrazio efizientea: Administrazio-kudeaketan, efizientzia hobetzea; 

horretarako, erakundea egokitu, prozedurak erraztu eta teknologia eguneratu behar 

da. 

 

Atal honetan labur-labur azaltzen da zenbateraino bete den helburuetako bakoitza.  

 

Administrazio eraginkorra 

 

Helburu estrategiko hau zenbateraino bete den neurtzeko, honako adierazle hauek ezartzen 

dira BPPn: 
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Txosten honetan aztergai dugun BPP martxan egon den bitartean, aurrerapen handiak egin 

dira zerbitzu elektronikoen eskuragarritasunaren arloan: 2010. urtearen amaieran %15 

izatetik, gaur egun %62 izatera igaro da. 

 

Hauek izan dira emaitza hori lortzen gehien lagundu duten ekimenak: batetik, "zero 

garapen" modalitatean laguntzak digitalizatzeko proiektua; eta bestetik, sailetako 

digitalizazio-proiektuak, Industria, Ingurumen, Nekazaritza eta Barne Sailetan sustatu 

direnak.  

 

Zerbitzu elektronikoen erabilerari dagokionez, eskuratutako emaitzak apalagoak izan dira. 

Emaitza onenak enpresei zuzendutako zerbitzuetan lortu dira; dena den, erabilera-maila 

altua izan da sinadura elektronikorik eskatzen ez duten partikularrei zuzendutako 

zerbitzuetan ere.  

 

Gogobetetasunaren inguruan egindako inkesten arabera, Euskadi.net-eko erabiltzaileen 

gogobetetasun-indizea 10etik 6,5 izan da 2013. urtean, eta 10etik 8,6 Zuzenean Herritarren 

Arreta Zerbitzuaren erabiltzaileena 2013an. 

 

 Administrazio 

eraginkorra 

Zerbitzu elektronikoen 

eskuragarritasuna maximizatzea 
Gogobetetzea bermatzea 

• Herritarrekin erabateko 

elkarreragin elektronikoa duten 

zerbitzuen %100 

• Erabateko  izapidetze elektronikoa 

duten zerbitzuen %60 

• 5 zerbitzu proaktibo abian jartzea 

• Euskadi.net webgunearen 

erabiltzaileen artean 10etik 7ko 

gogobetetze-maila lortzea 

• Zuzenean zerbitzuaren 

erabiltzaileen artean 10etik 6ko 

gogobetetze-maila lortzea 

• Pertsonen %60ren aurrez 

aurreko arreta 10 minuturen 

azpitik izatea, eta gainerako 

%40rena, 30 minuturen azpitik. 

• Jasotako dei guztien %60ri 

erantzutea 

• Izapideak bide elektronikoak 

erabiliz eskatu dituzten 

herritarren ehunekoa: %20 

• Izapideak bide elektronikoak 

erabiliz eskatu dituzten 

enpresen ehunekoa: %60 • Enpresek dituzten 

administrazio-kargak %30 

gutxitzea 

• Administrazio-izapideetan 

ziurtagiriak %60 gutxitzea 

Herritarren arreta hobetzea 
Zerbitzu elektronikoen 

erabilera sustatzea 

Administrazio-

kargak gutxitzea 
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Bestalde, Zuzenean zerbitzuaren kudeaketa-datuek adierazten dutenez, asko hobetu dira 

herritarrei aurrez aurre eta telefonoz emandako arretaren adierazle guztiak. 

 

Zerbitzuak digitalizatzearen eraginez, gaur arte %49 murriztu dira administrazio-kargak. 

Horixe dio 2013. urtearen amaieran egindako adierazle horren azken neurketak, Zerbitzuak 

Digitalizatzeko Planaren berrikusketako datuekin egindakoak. 

 

Administrazioak berak eskatutako prozedurei dagokienez, horiek elektronikoki bakarrik 

izapidetzeko sistema zabaldu da erakunde osoan (administrazio orokorrean, erakunde 

autonomoetan eta gainerako administrazio instituzionalean, alegia). Zabalpen hori bat dator 

2013ko otsailaren 9ko, 2010eko abenduaren 28ko eta 2012ko azaroaren 27 Jaurlaritzaren 

Kontseiluaren erabakietan ezarritakoarekin. Hauek dira gaur egun elektronikoki bakarrik 

izapidetzen diren prozedurak: 

• Araugintza-xedapen orokorrak 

• Aldebiko negozioak, ez kontratu bidezkoak: kudeaketa-gomendioak, ondare-

erantzukizuneko erreklamazioak, hitzarmenak, protokoloak, programa-kontratuak... 

• Baita ere administrazio-egintza guztiak, lan-tresna edozein dela ere (dekretua, 

agindua, ebazpena, Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabakia), Jaurlaritzaren plan 

estrategikoak, laguntzak, bekak eta diru-laguntzak (izendunak eta zuzenekoak 

barne), eta baliabide propioetara bideratutako esleipenak. 

 

Administrazio irekia 

 

Helburu estrategiko hau zenbateraino bete den neurtzeko, honako adierazle hauek ezartzen 

dira BPPn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrazio 

irekia 

Parte-hartzea bermatu Gardentasun-politikak garatzea 

• Parte hartzeko 10 ekimen 

abian jartzea 

• Gardentasun-indizea hobetzea 

eta %90eko betetze-maila 

lortzea 
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Administrazio irekia lortzeko ekimen nagusien sustatzaile izan dira Gobernu Irekirako eta 

Interneteko Komunikaziorako Zuzendaritza (Gobernu Irekirako Zuzendaritza, legealdi 

honetan), Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritza eta Herritarrei 

Arreta Emateko Zuzendaritza (legealdi honetan Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa 

Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzan batu direnak), Lehendakaritzako Koordinazio 

Zuzendaritzaren lankidetzarekin.  

 

Arlo honetako emaitza nabarmenena IREKIA da, gardentasunaren eta parte-hartzearen 

ataria. 

 

Beste ekimen garrantzitsua Open Data Euskadi da, datuak modu irekian eskaintzeko ataria. 

Aurreko legealdian Herritarrei Arreta Emateko Zuzendaritzak sustatu zuen, eta aitzindaria 

izan zen Estatu osoan. 

 

Parte hartzeko ekimen sektorialei dagokienez, hauek dira aipagarrienak: 

 

• EcoEuskadi 2020 garapen jasangarrirako estrategia 

EcoEuskadi 2020k zera proposatzen du: jardun publikoa artikulatzea Euskadi 

ekonomikoki lehiakorra, berritzailea, ekoeraginkorra eta sozialki kohesionatua izan 

dadin. Estrategia hori zehazteko, parte hartzeko prozesu garrantzitsu bat jarri da 

martxan, eta horretan, 1.700 eragile ekonomiko, politiko eta sozial mobilizatu dira. 

• Etxebizitzaren Aldeko Gizarte Ituna 

2010eko ekainaren 16an, Etxebizitzaren Aldeko Gizarte Ituna sinatu zuten 70 gizarte- 

eta ekonomia-erakundek baino gehiagok, parte hartzeko eta eztabaidatzeko prozesu 

baten ostean. 

 

Parte hartzeko prozesu horrek Nazio Batuen Zerbitzu Publikoen Saria jaso zuen, 

"Mekanismo berritzaileen bidez, erabaki publikoak hartzeko prozesuan herritarren 

partaidetza hobetuz" kategorian: zerbitzu publikoen bikaintasunari mundu osoan 

ematen zaion nazioarteko sari ospetsuena da hori. 

• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 2015 

2015. urteko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana egiteko parte hartzeko 

prozesu bat prestatu zen. Horretan, euskal eragileak, enpresak eta enpresa-

kolektiboak, klusterrak eta Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Euskal 

Sareko eragileak bildu ziren. Horiek guztiak planifikazioaren protagonista nagusiak 

izan ziren, arlo horretan eskumena duten administrazio guztiekin batera. 
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• Euskadin kronikotasunari aurre egiteko estrategia 

Euskadin kronikotasunari aurre egiteko estrategiaren helburua osasun-arretaren 

eredua aldatzea da, gaixo kronikoak ardatz gisa hartuta. Lidergoa banatzearen 

aldekoa da, sistemako profesionalen eta bertan gaixo eta zaintzaile gisa parte hartzen 

duten herritarren konpromisoa, energia eta berrikuntza aintzat hartuta. 

• Immigrazioaren, herritarren eta kultura arteko bizikidetasunaren Euskal Plana 

Plan hau egiteko parte hartzeko metodologia bat erabili zen. Burututako diagnosien 

elementu osagarri aipagarriena zera izan zen: eskaeraren nondik-norakoak jasotzeko 

lankidetza-prozesua, lan-arlo horretako premiak zehazteko. Horretan, 120 eragilek 

baino gehiagok parte hartu zuten, immigranteak barne (Stakeholders). 

• Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Legea. 

Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Legearen proiektua egiteko (2012an onartu zuen 

Eusko Jaurlaritzak, baina ez zen Eusko Legebiltzarrean izapidetzeaz bukatu), parte 

hartzeko prozesu bat jarri zen martxan. 320 pertsonak eta 146 erakundek esku hartu 

zuten prozesu presentzialetan, eta gainera, herritarren proposamenak jaso ziren 

Irekia-ren bidez. (Koldobike) 

• Berrikuntza Publikoaren Plana 2011-2013 

Parte hartzeko ekimenen artetik, ezin genuen alde batera utzi Berrikuntza 

Publikoaren Plana (BPP) bera. Elkarlanean egin dute 15 mahai sektorialek, eta 

horietan 130 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute. Partaide gehienak Eusko 

Jaurlaritzaren sailetako profesional publikoak izan dira, baina baita beste 

administrazio publiko batzuetako ordezkariak, unibertsitatekoak, enpresa-

sektorekoak, eta hala nola kalitatearen eta berrikuntzaren arloan esku hartzen duten 

beste hainbat erakunde ere.  

 

Halaber, BPPk presentzia handia izan du Interneten, blogaren eta sare sozial nagusien 

bidez.  

 

Datu hauek erakusten dute zer jarduera izan duen BPPk alor horretan: 
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Gardentasunari dagokionez, aurrerapen handiak egin dira. Horren erakusle da Nazioarteko 

Gardentasunak egindako kanpo-ebaluazioa: erakunde horren sailkapenean 14. postutik (57,5 

puntu) 1. postura igaro da Euskal Autonomia Erkidegoa 2012an (100 puntutik 97,5).  

 

Gardentasun-politika gauzatzeko tresna nagusia euskadi.net izan da, euskal sektore 

publikoaren atari-sarea. Sare horren barruko elementu garrantzitsuenak dira Irekia 

plataforma, Open Data Euskadi datu irekien katalogoa eta gardentasunaren ataria.  

 

2010. urtean, lehenbiziko aldiz, Eusko Jaurlaritzako goi-kargudunek eta kideek Etikaren eta 

Gobernu Onaren Kodea onartu zuten, eta horretan, hainbat konpromiso hartu zituzten: 

adibidez, gobernu irekiaren kultura sustatzea, bai eta kudeaketa publikoa hobetzeko eta 

ustelkeria kontrolatzeko beste hainbat alderdi bultzatzea ere. Haren jarraipena egiteko, 

Etikaren eta Gobernu Onaren Batzordea eratu zen. 

 

Bitartean, Gardentasunari eta Gobernu Onari buruzko Legea idazteari ekin zaio, eta 

testuaren zirriborroa aztertu dute hainbat aditu-taldek eta hiritar-kolektibok. Dena den, 

oraindik ez da Eusko Legebiltzarrean izapidetu.  

 

Gainera, arlo horretan egindako bilakaera onaren adierazle ere bada gure erkidegoak 

Espainiako lehen postua lortu izana duela gutxi argitaratutako Europako eskualde-

gobernantzari buruzko txostenean. Hala ere, aztertutako 172 eskualdeen artetik, 64. 

postuan dago gurea, eta beraz, argi geratu da oraindik bide luzea dugula aurretik. Europako 
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Batzordearen ikerlan horretan Europar Batasuneko 172 eskualde aztertzen dira, eta hainbat 

gai hartzen dira kontuan: ustelkeria-indizea, zuzenbidezko estatuarekiko errespetua eta 

haren babesa, gobernuen efikazia, eta administrazio publikoek nola ematen dizkieten 

kontuak hiritarrei. Hauteskunde-prozesuen garbitasuna eta hezkuntza- eta osasun-

zerbitzuen funtzionamendua ere aintzat hartzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoak 10 

puntutik 7,67 eskuratu ditu. 

 

Administrazio efizientea 

 

Helburu estrategiko hau zenbateraino bete den neurtzeko, honako adierazle hauek ezartzen 

dira BPPn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrazio elektronikoa zabaltzeko ahalegin handia egin behar izan da, bitarteko 

elektronikora egokitutako zerbitzuak eta prozedurak kudeatzen dituztenei prestakuntza 

eman behar izan baitzaie. 

 

Prestakuntza hori emateko hainbat bide baliatu dira. Lehenik, zerbitzu elektronikoen 

euskarri diren tresna informatikoei buruzko gida didaktikoak egin dira, erabiltzaile guztiek 

eskura izan ditzaten izapide eta ataza bakoitza elektronikoki egiteko beharrezko jarraibideak.  

 

Jakingune izeneko lankidetza-esparrua ere sortu da, eta hor daude argitaratuta gida 

didaktikoak, jakintza-pilulak hainbat formatutan, ohiko galderei erantzunak eta eztabaida-

foroak, zerbitzu elektronikoen garapenean eta kudeaketan esku hartzen duten pertsona 

guztiek errazago konta diezaioten elkarri bakoitzak dakiena. 

Teknologia-hobekuntzak Antolaketa-hobekuntzak

• Efizientzia: IT kostuei dagokienez, 

urtean 25 milioi euro aurreztea 

• Kalitatea: unitateek IT zerbitzuei 

dagokienez duten gogobetetzea 

%50 hobetzea 

• 2.700 pertsonari administrazio 

elektronikoaren eta berrikuntza 

publikoaren alorreko 

prestakuntza ematea 

• 20 lanposturen lanpostu-

zerrenda berriro diseinatzea 

Administrazio 

efizientea 

Prozesu-hobekuntzak 

• Berrikuntza publikorako zeharkako 

5 prozesu aztertzea eta berriro 

diseinatzea 
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Bestalde, tutoretza-zerbitzu bat prestatu da, erabiltzaileei banan-banan laguntzeko eta 

tresnak erabiltzean izandako zalantzak argitzeko. Tutoretza-zerbitzu honek, bere sorreratik, 

atenditu dituen gorabeheren kopurua honako hau da: 

 

• 2012 eta 2013 urteetan orohar atenditutako 

gorabeherak: 

2.860 

• Hilabeteko batezbesteko gorabeherak (abuztutik kanpo): 130 

 

Gainera, prestakuntza-saio presentzialak egiten dira, bai eta "prestakuntza-adabaki" izeneko 

saio dinamikoak ere, erabiltzaileek maiz izaten dituzten zailtasunak argitzeko. Prestakuntza-

saio horiek Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak 

eskatuta, erabiltzaileek eskatuta eta/edo administrazio-erakundeek eskatuta egiten dira. 

Prestakuntza saio hauetan 577 pertsonek parte hartu dute, hoietako zenbaitek modulo 

batean baino gehiagotan. 

 

Halaber, administrazio elektronikoaren araubide juridikoari buruz eta dokumentu 

elektronikoaren kudeaketari buruzko ikastaroak eman dira, IVAPen bidez.  

 

Aurrekontuari lotutako arrazoiak direla-eta, ez da behar adina antolaketa-euskarririk izan 

zerbitzu elektronikoek funtzionatzeko, ez eta berrikuntza publikoko egitasmoak sail eta 

erakunde autonomo guztietan zabaltzeko ere. 

 

Gainera, lanpostuen profilak ez dira eguneratu zerbitzu elektroniko berrien ondoriozko 

premien arabera, ez eta Internetek ekarritako informazio-bide eta herritarrekiko harreman-

bide berrien ondoriozko premien arabera ere.  

 

Prozesuen hobekuntzari dagokionez, administrazio publikoan ohikoenak diren administrazio-

prozedurak berriz diseinatu dira eta horiek elektronikoki izapidetzeko aukera zabaldu da. 

Prozedurak digitalizatzeak berekin ekarri du prozedura horiek bitarteko elektronikora 

egokitzea, bai eta erakunde osoko egiteko moduak estandarizatzea eta erabilitako 

dokumentuen ereduak normalizatzea ere. 

 

Hobekuntza teknologikoetan eragin handia izan dute aurrekontu-doikuntzek.  
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2.2. Ildo estrategikoen ebaluazioa 

 

1. ildoa: Zerbitzu elektronikoak garatzea 

 

BPPren lehentasuna zerbitzu elektronikoak garatzea da, eta beraz, Berrikuntzaren eta 

Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritza ohiaren baliabide eta ahalegin gehienak helburu 

hori lortzera bideratu ziren. 

 

2010. urteko irailean/urrian egindako BPPren diagnosiaren arabera, administrazio 

elektronikoko plataforma teknologiko osoa izan arren, une horretan herritarren esku zegoen 

zerbitzu elektronikoen kopurua nahiko txikia zen. 

 

BPP martxan egon den bitartean, aurrerapen nabarmena egin da adierazle horri dagokionez: 

diagnosia egin zenean, zerbitzu elektronikoen %15 zegoen erabilgarri; gaur egun, berriz, 

%62. Beraz, azken hiru urteotan, lau aldiz hazi da Eusko Jaurlaritzaren digitalizazio-maila. 

 

"Zero garapen laguntzak" proiektuari esker, laguntzak eta diru-laguntzak eskatzeko 

prozedura asko digitalizatu dira, kostu txikiarekin eta denbora laburrean. Horrek asko 

lagundu du zerbitzu elektronikoen zabalpenean.  

 

Halaber, nabarmendu beharra dago zenbait sektoreren proiektuek zerbitzu elektroniko 

mordoa jarri dituztela martxan; adibidez, Industria, Ingurumen, Nekazaritza eta Barne Sailen 

proiektuek.  

 

2013aren amaieran Administrazio Elektronikoaren Plataformaren bidez miloi erdi inguru 

espediente tramitatuta zeuden, Eusko Jaurlaritzaren Sail guztien 800 prozedura 

administratibo baino gehiagokoak. 

 

Administrazio elektronikoaren garapena, zerbitzu-kopuruaren aurrerapen kuantitatibotik ez 

ezik, ikuspegi kualitatibotik begiratuta ere finkatu da, araudia eguneratu egin baita: 2012ko 

martxoan Administrazio elektronikoari buruzko dekretu berria argitaratu zenetik, Eusko 

Jaurlaritzaren egoitza elektroniko berria jarri da martxan (konpondu gabeko arazoa zen hori) 

eta ordezkarien erregistro elektronikoa sortu da, segur aski gure administrazio 

elektronikoaren pieza garrantzitsu bilakatuko dena. 

 

Bestalde, aurrerapen handiak egin dira barne-izapide elektronikoaren arloan, eta 

aldaketaren kudeaketan ahalegin handia egin behar izatea ekarri du horrek.  
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2010. urtearen amaieran, Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabaki bat onartu zen, araugintza-

xedapen orokorrak elektronikoki izapidetzeko agintzen zuena. Beraz, 2011. urtearen 

hasieratik, horrela izapidetu dira ia xedapen orokor guztiak. 

 

Eta, 2012. urtearen amaieran, Jaurlaritzaren Kontseiluak beste erabaki bat hartu zuen, 

administrazioak eskatuta hasitako prozedura asko elektronikoki izapidetzeko agintzen zuena, 

Tramitagune izeneko tresna informatikoaren bidez. 

 

Prozedura-familia Deskribapena 

Espedienteak 

Aribidean Itxita Guztira 

Araugintza-xedapen 

orokorrak 

• Legea 

• Legegintzako dekretua 

• Dekretua 

• Agindua 

247 345 692 

Administrazio-egintzak 

• Dekretua 

• Agindua 

• Ebazpena 

• Jaurlaritzaren 

Kontseiluaren erabaki-

proposamenak 

741 659 1.400 

Aldebiko negozioak, ez 

kontratu bidezkoak 

• Lankidetza-hitzarmenak 

• Batera finantzatzeko 

hitzarmenak 

• Ondare-hitzarmena - 

Protokolo orokorra 

• Ondare hitzarmena - 

exekutiboa  

• Protokoloa 

• Programa-kontratua 

• Kudeaketa-gomendioak  

• Ondare Erantzukizuna 

87 184 271 

Consultas / Solicitudes 

Internas 
 6 1 7 

Guztira  1.081 1.189 2.270 
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Hala, digitalizazioak aurrera egiten du: kanpoan, zerbitzu elektronikoen bidez; eta barruan, 

barne-izapide elektronikoaren bidez. Eta digitalizazioaren zirkulua ixteko, paperaren ordez 

agiri elektronikoak erabiliko dira administrazioan. Egitasmo hori Zuzenean herritarrei arreta 

emateko zerbitzuan jarri da martxan, Etxebide etxebizitza-eskatzaileen erregistroaren 

prozedurekin. 

 

Aipagarria da, 2012ren ekainean zerbitzu hau martxan jarri zenetik, agiri elektronikoez 

osatutako 120.000 sarrera erregistratu direla eta 300.000 agiri baino gehiago digitalizatu 

direla, paperaren banaketa eta artxiboaren beharretan aurrezpen nabariak sortuz. 

 

Administrazio elektronikoaren aurrerapen horren euskarria Zerbitzu Elektronikoen 

Kudeaketa Eredu berria izan da, sareko antolaketa eta digitalizazio-prozesuarekin edonolako 

harremana duten pertsonen (informatikariak, legelariak, artxibozainak, web-kudeatzaileak...) 

parte-hartze aktiboa sustatzen dituena.  

 

Zerbitzu Katalogoa ere garai horretan jarri da martxan, eta kudeaketa-eredu berriaren 

oinarrizko elementua da, administrazioaren zerbitzu eta prozedura guztien informazioa 

txukuntzea baitakar, bai eta zerbitzuak eta prozedurak elektronikoki izapidetzeko 

moldaketa-prozesuak hobeto antolatzea ere. 

 

Halaber, nabarmendu beharra dago aldaketaren prestakuntzan eta kudeaketan egindako 

ahalegina. Izan ere, horri esker, prozedurak kudeatzeko eta izapidetzeko ardura duten 

hainbat pertsona izapide elektronikoko tresna korporatiboekin lanean hasi dira. 

 

Jakingune lankidetza-esparruan hainbat elementu bildu dira: gidaliburuak, gida didaktikoak, 

jakintza-pilulak eta ohiko galderei erantzunak. Gainera, zerbitzu elektronikoen inguruan 

eztabaidatzeko eta lankidetzan aritzeko gunea ere bada.  

 

Bestalde, zerbitzu elektronikoek berekin ekarri dute elkarreragingarritasuna erabiltzea 

dagoeneko administrazioren baten esku dauden datuen ziurtagiriak ezabatzeko, 

administrazioen arteko lankidetzari buruzko ildo estrategikoan azaltzen denez. 
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Hauek dira elkarreragingarritasun-zerbitzuen erabileraren datuak: 

 

Zerbitzua 
Kontsulta-

kopurua 

Nortasuna 2.651.480  

Bizilekua 15.130 

Zerga-betebeharrak 55.342 

Ekonomia Jardueren gaineko Zerga 10.994 

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra 

(GSDO) 

18.650 

Zerga-egoitza 111 

Nomina-ordaintzaileak 74.113 

Katastroa 3.477 

Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko 

tituluak 

370 

Izatezko bikoteak 17.744 

Guztira 2.847.411 

 

Zerbitzu elektronikoen garapenari eta elkarreragingarritasunaren erabilerari esker, 

administrazio-kargak murrizteko helburuak bete dira, "Kudeaketa-bikaintasuna" ildo 

estrategikoan azaltzen denez. 

 

Administrazio-kargak %49 murriztu dira, Planean helburutzat ezarritako %30 baino gehiago.  

Datu hau kalkulatzeko Estatuko Administrazio Orokorrak, Autonomia-Administrazioek eta 

Toki Administrazioek adostutako “Administrazio-kargak eta beren murrizketa neurtzeko 

metodo erraztua” erabili da. Metodo hau prozedura-familien arabera aplikatu da, familia 

bakoitzaren digitalizazio-maila kontuan izanik. 

 

Azkenik, esan beharra dago Eusko Jaurlaritzak erregulartasunez parte hartu duela 

Administrazio Elektronikoaren Batzorde Sektorialean, Informatika eta Telekomunikazio 

Zuzendaritzaren bidez eta Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritzaren 

bidez (orain, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko 

Zuzendaritza).  

 

Eusko Jaurlaritzak parte-hartze handia izan zuen 2010eko Tecnimap jardunaldietan: 24 

komunikazio izan zituen, 7 saritarako hautagai izan zen, zenbait txosten aurkeztu zituen eta 

hainbat mahai-ingurutan parte hartu zuen. Gainera, standera jende asko hurbildu zen eta 

mugikor bidez ordainketak egiteko pasabide onenaren saria jaso zuen. Gainera, Euskal 

Autonomia Erkidegoa aukeratu zuten 2012ko Tecnimap antolatzeko. Dena den, bertan 
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behera geratu zen azkenean, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak hala 

erabaki baitzuen.  

 

 

2. ildoa: Administrazio elektronikoaren plataforma aldatzea 

 

Platea azpiegitura teknologikoaren eguneraketa teknologikoa eta bilakaera funtzionala dira 

ildo honen helburuak. Eusko Jaurlaritzan administrazio elektronikoa garatzeko zerbitzuak 

eskaintzen ditu plataforma horrek, eta hiru dimentsio hauek osatzen dute: izapidetzea, 

Interneteko presentzia eta dokumentu-kudeaketa.   

 

Gaur egun badago azpiegitura operatibo bat, espediente-kopuru handia barneratzen ari 

dena. Beharrezkoa da azpiegitura hori tresna teknologiko berriagoz hornitzea, zerbitzu 

elektronikoak era masiboan sartzea eusteko eta errazteko eta, aldi berean, dagoeneko 

sartuta dauden zerbitzuak bermatzeko. Gainera, bilakaera teknologikoari esker, ziurtasunez 

ekin ahal izango zaio azpiegituraren beharrezko bilakaera funtzionalari, batik bat 

erabilgarritasunaren alorrean proposatutako hobekuntzei dagokienez. 

 

Alde horretatik, Platea azpiegituraren bilakaera bi helburu lortzera bideratu da: batetik, 

tresna teknologiko berriagoak sartzera; eta bestetik, Platearen beraren bilakaera 

funtzionalera. Bilakaera horretan kontuan hartu da Segurtasun Eskema Nazionalak (ENS) eta 

Elkarreragingarritasun Eskema Nazionalak (ENI) ezarritako betekizunei erantzuteko premia, 

bai eta otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak, Administrazio Elektronikoari buruzkoak, 

ezarritako egokitzapen-betekizunei erantzutekoa ere. Labur-labur esanda, jarduera hauek 

egin dira: 

 

- Izapidetze elektronikorako plataformaren bilakaera funtzionala eta teknikoa 

 

Plataforma teknologikoaren barruan, erabilera komuneko zerbitzu berriak garatu eta 

zabaldu dira. Horien artetik, hauek dira garrantzitsuenak: 

 

- Eusko Jaurlaritzako Ordezkarien Erregistro Elektronikoa. 

- Eusko Jaurlaritzaren Iragarki Ohol Elektronikoa. 

- Plateako zerbitzu elektronikoen erabileraren adierazle-sistema. 

- Zerbitzu-katalogoa: Eusko Jaurlaritzaren sail eta erakunde autonomo guztien 

zerbitzuak eta prozedurak daude jasota. 

- Elkarreragingarritasun-zerbitzu gehiago jartzea erabilgarri: errenta-maila; 

erroldatzea Gasteizen, Donostian eta Irunen; zerga-egoitza; katastro-datuak; 
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unibertsitateko tituluak. Baita Lanbiden elkarreragingarritasun-zerbitzuak ezartzea 

eta elkarreragingarritasun-lote masiboen funtzionaltasuna ezartzea ere. 

 

Bestalde, Weblogic Integration plataformen eta Eusko Jaurlaritzaren Sarrera/Irteeren 

Erregistroaren izapidetzeari eta migrazioari euskarria ematen dion arkitektura 

teknologikoa berriz diseinatu da (azken hori Administrazio Elektronikoaren Kontseilu 

Gorenaren Sicres 3.0 arau berrira moldatzeko). 

 

Horrekin guztiarekin, hobekuntzak egin dira aplikazioen arkitekturan, eta beraz, bereizi 

egin dira azpiegituraren oinarrizko zerbitzuak eta horiek baliatzen dituzten aplikazioak. 

Horrela, aplikazio-kopurua sinplifikatu eta murriztu egin da, eta kalitatearen eta 

jardunbide onen ereduen arabera berrikusi dira garapenak, hurrengo bilakaerak errazteko 

asmoz.  

 

Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren Administrazio Elektronikoaren Plataforma (PLATEA) aldatu 

eta hobetu da, azpiegitura gisa eskaintzen dituen erabilgarritasunari eta funtzionaltasunari 

dagokienez. 

 
Interfaze atseginagoak, soilagoak eta batik bat intuitiboagoak sortu dira, PLATEA baliatzen 

duten erabiltzaile-kolektiboentzat erabilerrazagoa izan dadin. Halaber, jada ezarrita 

zeuden funtzionaltasunak hobetu dira, baina, batik bat, berriak gehitu dira. Horiei esker, 

plataforma indartu egin da eta orain duen aukera-eskaintza zabaldu egin da. 

 

- Dokumentu-kudeaketa elektronikorako plataformaren bilakaera funtzionala eta teknikoa 

 

Arlo honetako jardueren helburua Dokusi plataformaren bilakaera teknologikoa eta 

funtzionala izan da, bai eta dokumentu-kudeaketan bereziki eragiten duten proiektuen 

garapena ere; adibidez, mekanismoak eta prozesuak garatzea paperaren ordez baliabide 

elektronikoak erabiltzeko, eta prozesuak garatzea dokumentu elektronikoak ondo 

babestuta eta gordeta daudela ziurtatzeko.  

 

Arlo honetan gauzatutako proiektu garrantzitsuenen artetik, hauek dira nabarmendu 

beharrekoak: 

 

- Paperaren digitalizazio proiektua ezartzea Etxebideren prozeduren eremuan, "Zero 

Paper" ekimenaren baitan. Eusko Jaurlaritzaren sail eta erakunde autonomo 

guztietan aplikatuko da. 

- Dokumentu elektronikoak epe luzera ondo gordeta daudela ziurtatzen duten 

mekanismoak ezartzea: Gordailu Seguruaren sistema. 

- Dokumentu-kudeaketaren arloan dokumentuak lokalizatzeko sistema bat ezartzea. 
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- Fitxategi-funtsak digitalizatzea. 

 

- Interneteko presentziaren plataformaren bilakaera funtzionala eta teknikoa 

 

Arlo honetan, Interneteko presentzia-ereduari euskarria ematen dioten tresna 

teknologikoen bilakaera funtzionala eta teknikoa gauzatu da. Horretarako, euskarri-

tresnak berriz diseinatu dira, antolaketa- eta teknologia-arkitektura aldatu dira, hainbat 

alderdi berriz orientatu dira (hala nola atarien kalitatea), eta edukien arloan funtsezkoak 

diren tresnak sendotu dira (adibidez, bilaketa-motoreak). Hauek dira proiektu 

garrantzitsuenak: 

 

- Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoa zabaltzea. 

- Kudeaketako erabiltzaile-interfaze komunen erabilgarritasuna hobetzea, barne-

erabiltzaileen produktibitatea areagotzeko eta interfazeak negozioan ardazteko, 

ezarpen teknikoan beharrean. 

- Platea Interneten azpiegitura hobetzea, Platea Interneteko azpiegiturako negozio-

nukleoen bilakaera teknologikoaren bidez: bilatzailearen eta multimedia tresnen 

bilakaera; edukiak biltzeko eta argitaratzeko azpiegituraren azterketa; eta 

euskadi.net-en azpiegitura komunaren hobekuntza funtzionalak.  

- Euskadi.net-en edukien kudeaketaren kalitatea hobetzea, argitalpen-kudeaketako 

sistema bertikalen bidez: eduki juridikoen argitalpen-sistema, lan-eskaintza 

publikoen deialdiak, administrazio-prozedura, etab. 

- Euskadi.net-en edukien aurkezpenaren kalitatea hobetzea, web-orriak berrantolatuz 

eta antolaketa-eredu bat sortuz, sail guztien web-orrietako arduradunen eta 

eginkizunen sare bat zehazte aldera.  

- Opendata datuak irekitzeko ereduaren bilakaera, informazioa berrerabiltzeko 

moduan erakutsiz OpenData Euskadin. 

- Irisgarritasuna hobetzea, nabigazio mugikorrera egokituz gailu horietatik gehien 

bisitatzen diren atariak; adibidez, meteorologiarekin (euskalmet) eta turismoarekin 

lotutakoak.  

- Bisitarientzako gogobetetasun-inkesta. 

 

- Finantza-erakundeekiko pasabideen bilakaera funtzionala eta teknikoa 

 

Atal honetan bi kontu daude barne hartuta: batetik, finantza-erakundeekin bitartekotza 

egiteko pasabide berrien garapena; eta bestetik, jada erabilgarri zeuden pasabideen 

bilakaera. 
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- Euskal Administrazioaren eta Finantza Erakundeen arteko ordainketa-pasabidearen 

bilakaera funtzionala. Gaur egun erabilgarri dagoen ordainketa-azpiegituraren 

euskarria egin da, bai eta haren bilakaera teknologikoa eta funtzionala ere. 

- Kontu-zenbakien titulartasuna egiaztatzeko pasabidearen garapena. Horren bidez, 

finantza-erakunde batek kontu-zenbaki baten titulartasuna egiazta dezake. 

- Berme telematikoen pasabidearen garapena. Horren bidez, abalak egin daitezke 

finantza-erakundeetan edo elkarrekiko berme-elkarteetan, eta digitalki kudeatu 

daitezke. Une honetan, eraikitze-fasean dago proiektu hori. 

- Hirugarrenen erregistroaren pasabidea. Tresna informatiko honek administrazio 

anitzeko izaera du, eta beste hirugarrenen erregistroekin komunikatzeko aukera 

ematen du, hirugarrenei alta emateko prozedura digitalizatu ahal izateko. Une 

honetan, hirugarrenen erregistro guztien integrazio-fasean dago proiektua. 

 

- Herritarrei arreta emateko Zuzenean zerbitzuaren euskarri-zerbitzuaren bilakaera 

funtzionala eta teknikoa 

 

Alor honetan egindako jardueren helburua herritarren interakzioaren kudeaketa hobetzea 

izan da, bilakaera eta hobekuntza teknologikoaren bidez. 

 

Halaber, herritarrei dagokien kudeaketa-informazioa hobetu da, ereduzko txostenak 

eginez eta informazioa ateratzeko eta kudeatzeko tresnak garatuz. Hauek dira alor 

honetako proiekturik garrantzitsuenak: 

 

- Herritarren interakzioaren kudeaketa hobetu da. Horretarako, tresna informatiko 

bat prestatu da, Euskadi.net atari-sareko postontzietan jasotako kexak, 

proposamenak, erreklamazioak eta iruzkinak kudeatzeko. 

- Zuzenean zerbitzuaren kudeaketa-txostenak diseinatu eta ezarri dira. Horietan, 

herritarren interakzioko sistemaren kudeaketa ebaluatzeko beharrezko informazioa 

dago jasota. Alor honetan, moldaketak egin dira ilarak kudeatzeko sisteman, aurrez 

aurreko interakzioen informazioa izateko. Gainera, hainbat sistematan ad hoc atera 

dira datuak (telefonogunea, sailetako kudeaketa-sistemak, etab.), zerbitzu 

bakoitzaren berariazko kudeaketa-txostenak egiteko. 

- Autozerbitzuko bulego birtualak ezarri dira, herritarrek beren kontsultak eta 

izapideak Internet bidez erraz eta doanik jarraitu ahal izan ditzaten.  

- Dokumentu-kudeaketako ereduaren proiektuaren baitan, babes ofizialeko 

etxebizitzak eskatzeko espedienteetan alta emateko, baja emateko edo aldaketaren 

bat egiteko edozein eskaera digitalizatu da.  

- Begizta magnetikoen sistema bat ezarri da herritarrei arreta emateko Zuzenean-en 

bulegoetan. Proiektu horren bidez, entzumen-urritasuna dutenek informazioa 

errazago jaso dezaten bultzatu nahi da.  
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- Lokuzio-sistema bat jarri da martxan, "zuzenean.euskadi.net” web-orriko testu 

interesgarrienak gorrentzako keinu-hizkuntzan erakusteko.  

 

 

3. ildoa: Araudiaren egokitzapena 

 

Bete egin da ildo estrategiko honetako helburua; administrazio elektronikoaren arloko 

araudia eguneratzea, alegia. 

 

Batez ere arau hauek egin direlako lortu da helburu hori: 

 

1. 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa (EHAA, 

50. zk., martxoaren 9a). 

2. Agindua, 2012ko ekainaren 27koa, sinadura elektronikoaren eta egiaztatzeen gaineko 

politika onartzen duena (EHAA, 146. zk., 2012ko uztailaren 27a). 

3. Ordezkarien erregistro elektronikoa arautzen duen agindua. 

4. Agiri elektronikoak kudeatzeko politika arautzen duen agindua, egun egiteko bidean. 

 

Esan beharra dago arau horiek guztiak Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren 

Zuzendaritzaren baliabideekin egin zirela (Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko 

eta Hobetzeko Zuzendaritza, legealdi honetan), Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartearen 

(EJIE) laguntza baliotsuarekin.  

 

Lehen hiru arauak onartuta eta argitaratuta daude. 

 

Hauek dira arau horietako bakoitzaren alderdi garrantzitsuenak: 

 

1. 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa (EHAA, 50. 

zk., martxoaren 9a). 

 

Gai hauek arautzen ditu: egoitza elektronikoa; iragarki-ohol elektronikoa; herritarrak eta 

administrazioa nola identifikatu eta haien jarduna nola autentifikatu; ordezkarien 

erregistro elektronikoa; erregistro elektronikoa; komunikazio elektronikoak; eta agiri 

elektronikoak eta agiri horiek nola gorde behar diren. 

 

2. Agindua, 2012ko ekainaren 27koa, sinadura elektronikoaren eta egiaztatzeen gaineko 

politika onartzen duena (EHAA, 146. zk., 2012ko uztailaren 27a). 
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Sinadura elektronikoak sortu, baliozkotu eta gordetzeko prozesuak zehazten ditu, baita 

sinadura elektronikoko sistemei, ziurtagiriei, denbora zigilatzeko sistemei, eta sinaduren 

euskarriko beste elementuei eska dakizkiekeen ezaugarriak eta eskakizunak ere. 

 

3. Ordezkarien erregistro elektronikoa arautzen duen agindua (EHAA, 10. zk., 2013ko 

urtarrilaren 15a). 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ordezkarien erregistro 

elektronikoaren funtzionamendua arautzen du. Erregistro hori Administrazio 

Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren bidez sortu zen. 

 

4. Agiri elektronikoak kudeatzeko politika arautzen duen agindua (egiteko bidean).  

 

Euskal Autonomia Erkidegoko agiri elektronikoak kudeatzeko politika arautzen du, 

Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 42. 

artikuluan aurreikusitakoa. 

 

 

4. ildoa: Interneteko presentzia-eredua hobetzea 

 

Ildo estrategiko honen helburua da Interneteko presentziaren politika berri bat diseinatzea 

eta garatzea Eusko Jaurlaritzaren sail eta erakunde autonomo guztientzat. Politika horrek 

aurreko eredua eguneratuko luke elementu berritzaileak ezarriz, herritarrei arreta emateko 

eredu orokorrago baten baitan. 

 

Eusko Jaurlaritzak Interneten duen presentzia bultzatzeko, oinarrizko hiru elementu hartu 

dira oinarri gisa: egungo ereduaren hobekuntza, egoitza elektronikoa eta Intraneta. Ildo 

honek ikuspegi bikoitza du: kanpokoa eta barnekoa. Zenbait proiektuk informazioa emateko 

modua hobetzea dute helburu; beste zenbaitek, berriz, edukiak sortzeko tresnetan eta 

kudeaketa-sisteman eragiten dute. Azkenik, beste zenbaitek kanpoko/barneko ikuspegi 

bikoitza erakusten dute. 

 

Grafo honetan (oso zehatza ez den arren) ikuspegi hori dago adierazita: 
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Reorganización 

de portales

Directrices de 

uso y gestión de 

elementos 

comunes de 

Presencia en 

Internet

Identificación 

y seguimiento 

de métricas de 

acceso y uso

Plan de 

usabilidad y 

accesibilidad

Modelo 

Organizativo

Herramientas 

Web 2.0. en los 

portales

Nuevo contenido 

a Euskadi.net 

Mejorar  los 

contenidos y la 

experiencia del 

usuario

Ámbito externo

Sede 
electrónica

Nuevo 

esquema de 

identificación

Nueva 
Intranet

Publicación 

Electrónica

Herramienta de 

colaboración

Ámbito interno

Iniciativa Presencia en Internet

Iniciativa Sede electrónica

Iniciativa Intranet
 

 

Herritarrei Arreta Emateko Zuzendaritza izan zen ildo honetako hiru ekimenen burua. Plan 

Estrategikoaren idazketarekin lotutako arrazoiak direla-eta, 4. ildoan ez da zehazten zer 

garapen teknologiko diren beharrezkoak; horiek guztiak "2.7. Interneteko PLATEA 

plataformaren bilakaera" proiektuan daude jasota. Beraz, 4. ildoko emaitzak ulertzeko 

funtsezkoa da 2. ildoan zer egin den jakitea. Bestalde, esan beharra dago Gobernu Irekirako 

eta Interneteko Komunikaziorako Zuzendaritzarekin etengabeko lankidetza-harremana egon 

dela, ildo honetako ikuspegiaren zati bat lotuta baitago haren jarduerarekin. Azkenik, argitu 

beharra dago egoitza elektronikoa sortzea Herritarrei Arreta Emateko Zuzendaritzaren 

proiektua izan zela, Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritzaren 

laguntzarekin. 

 

Ildo estrategiko honetan zer emaitza lortu diren azalduko dugu orain.  

 

Web-zerbitzua, Herritarrei Arreta Emateko Zuzendaritzara eta Berrikuntzaren eta 

Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritzara atxikita dagoena, Interneteko presentzia-

ereduaren elementu komunak ezartzeaz eta mantentzeaz arduratzen da, bai eta euskadi.net 

plataforman web-ekimenak koordinatzeaz eta aholkatzeaz ere. 2011-2013 epealdian 

aurrerapen handiak egin dira web-zerbitzuaren kudeaketa-sistema hobetzeko, bai barne-
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lanerako, bai beste sailekin, beste erakunde autonomoekin eta euskadi.net erabiltzen duten 

beste erakunde batzuekin koordinatzeko ere. Hona hemen lorpen nagusiak:  

 

� Web-zerbitzurako antolaketa-aldaketaren inguruko prozesuak eta helburuak aztertu 

dira. 

� Ardurak banatu dira, barne-bezeroaren eta jakintza-arloaren arabera. 

� Web-kudeatzailearen berariazko jakintzak ezarri dira. 

� Web-zerbitzuaren bulego birtuala Interneten. 

� Proiektuen jarraipena egiteko sistema. 

� Web-analitikaren aginte-koadroa. 

� Jakintza eguneratzeko berrikuntza-antena. 

� Sailen arteko praktika-komunitatea. 

� Testu libreko bilatzailea hobetu da. 

� Edukiak kudeatzeko tresna berria sortu eta zabaldu da. 

� Gogobetetasun-inkestak egin dira. 

� Smartphonetara egokitu da. 

 

Epe horretan bertan, atari eta zerbitzu berriak sortu dira, herritarren premiei erantzuteko. 

Web-zerbitzuak garrantzia du zerbitzu berri horiek martxan jartzeko garaian. Kasu batzuetan, 

garrantzi hori bereziki handia izan da, zerbitzuko pertsonen partaidetzagatik ez ezik, baita 

proiektuaren zati baten edo proiektu osoaren finantzaketagatik ere. Horien artetik, 

aipatzekoak dira: 

 

� Egoitza elektronikoa 

� Etxebide: Etxebizitza ofiziala eskatzen dutenentzako ataria 

� Turismoko atari berria: bisitarientzat eta turistentzat 

� LegeSarea: Eusko Jaurlaritzaren informazio juridikoa biltzen du 

� Berrikuntza Publikoa: gure administrazioaren berrikuntzari buruzko zeharkako 

ikuspegia 

� Osarean: Osasun-zerbitzu ez-presentzialen ataria 

� Kontsumobide: Kontsumo-bulego birtuala  

� Osalan: Laneko segurtasuneko eta osasuneko web-orria 

� Ibilbideak: Motorrik gabeko paseatzaileentzako bideak 

� Administrazio-erregistroen ataria: elkarteen eta fundazioen erregistroen bulego 

birtuala 

� Bakegune 

� Geoeuskadi 

� Giza eskubideak, terrorismoaren biktimak 

� EJIE 

� Aholku Batzorde Juridikoa 
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� Openapps 

� Basque Country 

 

Ildo honen helburuetako bat euskadi.net-en 2.0 sistemarako bilakaera da. Hasierako 

adierazpenean, euskadi.net-en atari guztietan elementu elkarreragileak jartzea aurreikusten 

zen. Hala ere, presentzia-eredu berria zehaztean, atariei garrantzia kendu eta edukiei eman 

zaie. Horren ondorioz, berriz pentsatu behar izan da nola gauzatu. Bestalde, Irekia ekimenak 

euskarria eman dio Eusko Jaurlaritzaren 2.0 harremanari, eta horrela, konponbide bikaina 

eman zaie hasierako hainbat proposameni. Labur esanda, Herritarrei Arreta Emateko 

Zuzendaritzak proiektu hauek egin zituen:  

 

� Blog-sarea: Jaurlaritzaren blogen plataforma jarri da martxan. Gaur arte, 58 blog 

sortu dira.  

 

� Sare sozialak erabiltzeko gida: gidak 2.0 komunikazioa hobetzen eta 

homogeneizatzen du, eta web-zerbitzuak gida horren bi argitalpenetan parte hartu 

du. 

 

Zerbitzuaren kalitateari dagokionez, webari lotutako elementu garrantzitsuenak 

erabilgarritasuna eta irisgarritasuna dira, mugikortasuna barne hartzen duen gailu anitzeko 

testuinguru batean. Epe honetan, nabarmen landu bira bi elementu horiek, eta hauek dira 

egindako lorpenak: 

 

� WCAG 2.0 erabilgarritasun-araura moldatzea 

� Irisgarritasunaren behatokia (2011) 

� Atari propio guztiek 0,6tik gorako puntuazioa lortu dute irisgarritasunari dagokionez 

� Atari garrantzitsuenen erabilgarritasunari buruzko ikerketak egin dira 

� Barne-tresnen erabilgarritasuna eta irisgarritasuna hobetu dira 

� Euskadi.net euskarri mugikorretara egokitu da 

� Bilatzaile berria, intuitiboagoa 

� Egoitza elektronikorako zerbitzari seguruko ziurtagiria 

� Erabiltzaileen gogobetetasunari buruzko inkestak 

� Erabilera-estatistikak, edukiak nabarmentzeko edo edukiei lehentasuna emateko 

 

Epe honetan lortu beharreko helburuetako bat egoitza elektronikoa egitea zen. Proiektu hori 

beste batzuen menpe dago; adibidez, araudia eta zerbitzu elektronikoak sortzearen menpe. 

Hauek dira proiektu honetako lorpenak: 

 

� Egoitza elektronikoa sortzea https://euskadi.net/ helbidean 

� Laguntzak eta diru-laguntzak eskatzeko eredu berriak, errazago izapidetzeko 
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� Iragarki-ohol elektronikoa 

� Kontratugilearen profila jaso da egoitza elektronikoan 

� EHAA eta lan-eskaintza publikoak jaso dira egoitza elektronikoan 

� Ordezkarien erregistro elektronikoa 

� Dokumentuak lokalizatzaile bidez egiaztatzea 

� Zerbitzu-katalogoa 

 

Azkenik, epe honetan egungo intraneta aldatzeko proiektuari ere heldu zaio; horren ordez, 

lankidetzari euskarria emango dion beste bat jartzea da asmoa. Proiektu hori ere beste 

batzuen menpe dago; horien artetik, garrantzitsuenak dira EIZU langileen ataria egiteko 

proiektua, eta bulegotikako, telelaneko edo praktika-komunitateetako tresnak aldatzeko 

proiektua. Dena den, aurrekontu-baliabiderik ez zegoenez, eta lehenbizi aipatu berri ditugun 

proiektuen fase batzuk egin behar zirenez, proiektu honen irismena moldatu egin behar izan 

da. Epe honetan ikerketa funtzional bat ere hasi dugu, etorkizuneko intraneta nola eraiki 

bideratzeko. Horretarako, lan publikoaren premiak eta eskuragarri dauden tresna 

teknologikoak hartu dira kontuan. 

 

Duela gutxi, egungo Intraneta euskadi.net kudeatzeko erabiltzen den sistemara migratu da, 

abantaila asko ematen baititu mantentze-lanak egiteko eta Eusko Jaurlaritzako langile 

guztiengana zabaltzeko. Gainera, sistema horren bidez erabilera-estatistikak egin daitezke, 

eta hori oso informazio baliotsua da gunea erabiltzaileen lehentasunetara egokitzeko. 

 

 

5. ildoa: Herritarren arreta hobetzea 

 

Herritarrei ematen zaien arretari dagokionez, BPPren erronka nagusia da arreta kalitatezkoa 

izatea, herritarrek dituzten premietara egokitua eta, batez ere, hurbilagoa. Horretarako, 

funtsezkoa da herritarrentzako zerbitzu-eskaintza bakarra, argia eta ulergarria izatea, haien 

benetako premietara egokitutako kanal askoko zerbitzu-katalogo osoarekin bat datorrena. 

 

Bestalde, Zuzenean herritarrei arreta emateko zerbitzuak mekanismo egokiak izan behar 

ditu, arreta eskatzen duten herritarren edozein eskaera modu eraginkorrean kudeatu ahal 

izateko. Horretarako, beharrezkoa da egungo zerbitzuak Eusko Jaurlaritzaren sailen arteko 

harreman-eredu bat garatzea, barne-kudeaketako prozesuak hobetzea eta modu efizientean 

haztea. 

 

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritezko eta Hobetzeko Zuzendaritza izan da ildo 

honetako ekimenen burua. Plana indarrean egon den denboran zer emaitzak lortu diren 

azalduko dugu orain. 
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Aurreko legealdian amaitu zen Zuzenean eraikitzeaz. 2009ko maiatzean, Zuzenean 

zerbitzuak bi bulego (Donostian eta Bilbon) eta telefono-zerbitzu bat zituen (012), 

esleitutako lanposturik gabe. 2010eko otsailean, Gasteizko bulegoa ireki zen (Ramiro de 

Maeztu kalean). BPPren indarraldian beste jarduera batzuk ere egin dira, zerbitzuaren 

antolaketa finkatzea ekarri dutenak: 

 

� 012 zerbitzuko 33 lanpostuak sortzea (2011ko iraila). 

� Lan-poltsak sortzea eta hornitzea. 

� Lan-baldintzen inguruko adostasunak. 

� Euskadi.net-en Zuzenean ataria irekitzea. 

� Erregistro-hitzarmena 87 udalekin. 

 

2011-2012 epeko lorpenetako bat izan da Zuzenean zerbitzuan kudeaketa-sistema bat 

ezartzea. Elementu hauek garatu dira: 

 

� Kanal askoko herritarrei arreta emateko eredua eta prozesuen ikerketa. 

� Informazio-sistema, zerbitzuaren aginte-koadroa elikatzen duena. 

� Hileko txostenak (orokorra eta sailka) Interneten argitaratuta. 

� Zerbitzu-hitzarmenak sailekin. 

� Herritarren pertzepzioaren urteko ikerketa (2010-2011-2012-2013). 

� Zerbitzu-karta, Q-epeak bermatua (Euskalit). 

� Taldeak sortzea eta koordinatzaileak prestatzea. 

� Intraneta barne-komunikaziorako. 

� Praktika-komunitatea barne-partaidetzarako. 

 

Zerbitzua finkatzeaz eta kudeaketa-sistema ezartzeaz gain, beste aurrerapen batzuk egin 

ditugu, eta "arreta-zerbitzuaren berrikuntza" kategorian bildu ditugu. Honako hauek dira: 

 

� Zuzenean-en bulegoetan ilaren kudeatzaile berriak ezartzea. 

� Autozerbitzuko kioskoak martxan jartzea. 

� Zuzenean-en atarian keinu-hizkuntzako abatar birtuala jartzea. 

� Sarrerako paperak kentzea, Eusko Jaurlaritzaren Dokumentuak Kudeatzeko Sistema 

Integralaren bidez (Dokusi). Helmena: %34 (etxebizitzako izapideak). 

� Zuzenean zerbitzuaren web-orria gailu mugikorretan bistaratzea. 

� Zuzenean zerbitzuaren atariko bilatzaile semantikoaren pilotua. 

� Begizta magnetikoak jarri dira entzumen-urritasuna dutenei arreta emateko. 

 

5. ildoaren eginkizun nagusietako bat komunikazioa hobetzea zen, herritarrek Zuzenean 

zerbitzuaren berri izan dezaten eta ahalik eta hoberen erabil dezaten. Horretarako, kanpo-
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komunikazioko ekimenak egin dira, baita komunikazioa elikatzen duten sistemen barne-

hobekuntzako ekimenak ere. Atal honetan, ekimen hauei heldu zaie: 

 

� Zuzenean-en komunikazio-kanpaina prentsan, irratian, informaziorako eta 

publizitaterako hiri-altzarietan eta Interneten: “Zuzenean… sartu eta ebatzi” (2011-

2012). 

� Interneteko presentzia sendotzea: herritarrei arreta emateko Zuzenean ataria 

egitea, eta haren erabilgarritasuna eta irisgarritasuna hobetzea. 

� Zuzenean agente-ataria (barnekoa), informazioaren kalitatea bermatzeko. 

� Zuzenean-en zerbitzu-karta hainbat euskarritan zabaltzea. 

� Prestakuntza ematea Zuzenean-eko langileei immigrazioaren eta kultura 

aniztasunaren esparruan (2011-2012). 

� Zuzenean-eko langileak prestatzea arreta euskaraz eman dezaten.  

� Zuzenean atariko postontzi berriaren pilotua. 

� Edozein bideren bidez aurkeztutako kexen, iradokizunen eta zorionen prozesua 

sistematizatzea.  

� Herritarrei arreta ematean hizkuntza ez sexista erabiltzeko gida bat sortzea. 

 

Ildo honetan aurreikusitako helburu gehienek zerbitzuaren kalitateari buruzko datuekin dute 

zerikusia; izan ere, Zuzenean-en xede nagusia herritarren premiei erantzutea denez, ideia 

hori praktikara eraman da. BPP idatzi aurretik, ikerketa soziologiko bat egin zen herritarren 

gogobetetasuna azaltzen duten aldagaien inguruan. Ikerketa horren lehenbiziko emaitzetan 

oinarrituta prestatu zen erabili beharreko ebaluazio-sistema. Zerbitzu-kartan daude jasota 

zer promesa egiten dizkiegun herritarrei eta nola neurtu behar den promesa horiek bete ote 

diren. Hauek dira emaitza garrantzitsuenak:  

 

� 2011 eta 2012: herritarren gogobetetasunari buruzko urteko emaitzak, Prospekzio 

Soziologikoen Kabineteak bermatu dituenak. Gogobetetasun orokorra (10etik) 

o 2011: 7,8 

o 2012: 8,1 

o 2013: 8,6 

� Zerbitzu-kartako promesak betetzea 

o 2011: %100 

o 2012: %100 

o 2013: %100 

 

Gogobetetasunaren pertzepzioaz haratago, Zuzenean-en kalitate-adierazle objektiboak 

ezarri dira. Gure kasuan, adierazle horiek batik bat herritarren eskariari erantzuteko 

gaitasunarekin dute zerikusia. Laburbilduz, eskariak asko egin du gora eta nabarmen hobetu 

da eskari horri erantzuteko gaitasuna. Hauek dira zifrak:  



 

 

BPP 2011-2013: ebaluazio-txostena 

30} 

 

Geroz eta eskari handiagoa 

 

Telefonoa: 

Gaitasuna hobetzean, eskariak %35 egin zuen gora 2009tik 2010era. Gora egiten jarraitu 

du, eta orain arte %51 hazi da. 

2009an, 20.000 dei hartzen ziren hilero. 2012an, 32.000 inguru, eta 2013an, 30.262. 

Aurrez aurrekoa: 

Gaitasuna hobetzean, eskariak %97 egin zuen gora 2009tik 2010era. Gora egiten jarraitu 

du, eta orain arte %148 hazi da. 

2009an, 16.500 arreta ematen ziren hilero. 2012an, 41.500 inguru, eta 2013an, 41.031. 

 

Eskariari emandako erantzuna 

 

Telefonoa: 

2009ko maiatza: jasotako deien %30 hartzen zen.  

2010etik aurrera: batez bestekoa beti %70etik gorakoa. 2012an, %82, eta 2013an, 84%. 

Aurrez aurrekoa: 

2009ko maiatza: batez besteko itxaronaldia 20' zen, eta eguneko gehienekoa, 90'. 

2010: batez besteko itxaronaldia 9'. 2011tik aurrera: 6' baino gutxiago. Eta 2013an, batez 

besteko itxaronaldia 4 minutu eta 38 segundukoa izan da. 

 

 

6. ildoa: Gardentasuna eta parte-hartzea areagotzea 

 

Gobernu irekiaren estrategia orokorraren esparruan gauzatzen da BPP. Gardentasuna, parte-

hartzea eta lankidetza aintzat hartu dira ildo estrategiko guztietan, bai eta BPP bera egiteko 

eta kudeatzeko orduan ere. 

 

6. ildoaren xedea da Lehendakaritzak eta Herri Administrazio eta Justizia Sailak sustatutako 

Gobernu irekiaren zeharkako proiektuei euskarria ematea. 

 

Gardentasunaren arloan hobekuntzak egiteko beharra zegoen, eta horixe hartu da 

abiapuntutzat. Nazioarteko Gardentasuna erakundeak egindako kanpo-ebaluazioaren 

arabera, 17 autonomia-erkidegoren artetik 14. postuan zegoen EAE, 100 puntutik 57,5 

eskuratuta. 2011-2012 epealdian ahalegin handia egin da erabateko gardentasuna lortzeko. 

Ondorioz, 2012ko Nazioarteko Gardentasunaren sailkapenean, EAEk lehenbiziko postua 

lortu du gardentasunari dagokionez, 97,5 punturekin. 



 

 

BPP 2011-2013: ebaluazio-txostena 

{31 

 

Gainera, gardentasunaren atari espezifiko bat sortu da Uraren Euskal Agentziarentzat. 

Uraren kudeaketa interes handiko gaia da herritarrentzat, eta beraz, Nazioarteko 

Gardentasuna erakundeak urtero ebaluatzen ditu Espainian uraren kudeaketaz arduratzen 

diren erakundeak. 2011. urteko ebaluazioan, URAk 14. postua eskuratu zuen, 16tik; izan ere, 

kontuan hartzen ziren 80 adierazleetatik, 40ri buruzko informazioa bakarrik argitaratu zuen. 

Hori ikusita, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak 

aholkularitza- eta laguntza-lanak egin ditu URAren datuak herritarrei jakinarazteko. Ahalegin 

horri esker, URAk emaitza bikaina lortu du: 100 puntutik 93,5. Lehenbiziko postua eskuratu 

du Estatu osoan uraren kudeaketaz arduratzen diren erakundeen artetik, Espainiako 

Nazioarteko Gardentasuna erakundeak 2013ko abenduan argitaratutako txostenaren 

arabera. Ebaluazio-tresna hori alde batera utzita (zalantzarik gabe, eragin positiboa du 

erakundeek beren informazioa herritarren esku jartzearekiko jarreran), Administrazioaren 

kultura-aldaketaren alde lan egiten jarraitu behar da, kudeaketa publikoaren ardatzean 

herritarrak egon daitezen; izan ere, herritarrek eskubidea dute informazioa jasotzeko, bai eta 

interesgarri iruditzen zaizkien gaietan parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko ere.  

 

Gardentasun-politika gauzatzeko tresna nagusia euskadi.net izan da, euskal sektore 

publikoaren atari-sarea. Sare horren barruko elementu garrantzitsuenak dira Irekia 

plataforma, Open Data Euskadi datu irekien katalogoa, eta gardentasunaren ataria. Dena 

den, ez dira bakarrak. Datu onena da Internetera edukiak igotzeko erritmoa bost aldiz 

handiagoa dela orain, 2009. urtearekin alderatuta. Gardentasuna lehen aukeratzat duen 

politika baten ondorioa da hori. Beste modu batera esanda: dena argitaratu daiteke, 

salbuespen batzuk izan ezik, eta politika hori argitaratuko den guztia onetsi beharraren 

aurkakoa da. 

 

Zenbait elementu oso baliotsuak izan dira aurrerapenak egiteko herritarren intereseko 

edukien argitalpenean eta, batik bat, herritarrek administrazioen jardueraren kudeaketan 

eta kontrolean duten parte-hartzean; adibidez, Eusko Jaurlaritzak IX. Legealdirako 

planifikatutako ekimen guztiak ikusgai jarri dira (62 lege-proiektu, 23 plan eta 53 jarduera 

esanguratsu), baita horietako bakoitzari dagozkion jarraipena eta ebaluazioak ere. Gainera, 

orain eskuragarri dago baita ere X. Legealdiaren Planifikazioa (gobernuaren 14 plan, 29 lege-

proiektu eta sailen 38 plan).  

 

Zintzotasun-politiken esparruan, 2010. urtean lehenbiziko aldiz Etikaren eta Gobernu Onaren 

Kodea izenpetu zuten Eusko Jaurlaritzako kideek eta goi-kargudunek. Kode hori 2013ko 

ekainean berritu da legealdi honetarako. Kudeaketa etikoa eta profesionala egiteko 

konpromisoak ezartzeaz gain, gardentasunaren eta gobernu irekiaren aldeko jarrerak eta 

jokabideak ezartzen dira. Hori dela eta, gobernuak bere erabakien eta ekintzen berri eman 

behar du, eta herritarrei informazio fidagarria eta osoa eman behar die prozedurei, 
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txostenei, ikerketei eta erabakiak hartzeko arrazoien inguruan, bai eta bereziki finantza-

kostuen eta horiei aurre egiteko moduen inguruan ere. Informazio hori legeak hala 

aurreikusten duenean bakarrik egongo da mugatuta. Gainera, informazio horrek bideratuta 

egon behar du herritarrek informatuta egoteko duten eskubidea bermatzera, herritarrei 

interesatzen zaien jarduera publikoan parte hartzeko aukera ematera, gobernuen jarduera 

kontrolatzeko balio izatera, eta gizarte- eta finantza-ikuspuntutik gobernuen jarduerak 

denboran iraungo ote duten jakinaraztera. 

 

Bitartean, Gardentasunari eta Gobernu Onari buruzko Legea idazteari ekin zaio, eta 

testuaren zirriborroa kontsulta publikoan jarri da. Dena den, oraindik ez da Eusko 

Legebiltzarrean izapidetu. Gardentasunaren ikuspuntutik, lege-aurreproiektuak hiru 

elementu hauek jasotzen ditu: 

 

� Gardentasun pasiboa: herritarrek eskuragarri ez zegoen informazioa eskatzea. 

� Gardentasun aktiboa: informazio guzti-guztia eskuragarri jartzea, inork eskatu ez 

badu ere. 

� Elkarlaneko gardentasuna: datu prozesagarriak eskuragarri jartzea, herritarrek beren 

informazio propioa eraiki dezaten. 

 

Lege-aurreproiektuak gardentasuna eta parte-hartzea orientatzen ditu politika publikoen 

zikloan. Gardentasuna eta parte-hartzea praktikatzera behartzen du politikak diseinatzeko 

fasean, herritarrekin batera eraiki daitezen, bai eta ebaluazio-fasean ere. 

 

Orain berriz heldu zaie eduki horiei, jarduera-esparru zabalago batean; hau da, Euskal 

Administrazio Publikoaren lege-proiektuan. Horretan, euskal administrazioaren 

funtzionamenduaren inguruko alderdiez gain, egiturari eta antolaketari lotutako beste 

alderdi batzuk barne hartzen dira. 2014. urteko lehen seihilekoan onartuko dela 

aurreikusten da.  

 

Lege horrekin lotura du Open Government delakoaren euskal eredua egiteak. EHUko 

Civersity taldeak prestatu du, eta Eusko Jaurlaritzak gobernu irekiaren arloan hasitako 

politika deskribatzen eta ebaluatzen du. 

 

Ildo estrategiko honetako proiektuetako batek euskarria ematen zion eragin handiko 

herritarren partaidetzako prozesuak martxan jartzeari. Gauzatu direnen artean, hauek 

nabarmendu behar dira: 

 

� BPP bera egitea 

� EcoEuskadi 2020 plan estrategikoa 

� Etxebizitzaren arloko parte-hartzea (NBEk saritua) 



 

 

BPP 2011-2013: ebaluazio-txostena 

{33 

� Immigrazioaren, herritarren eta kultura arteko bizikidetasunaren Euskal Plana  

� Bizialdi Osoko Ikaskuntzaren legea. 

� Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 2015 

� Euskadin kronikotasunari aurre egiteko estrategia  

 

Irekia da gardentasuna, parte-hartzea eta lankidetza praktikara eraman dituen plataforma. 

BPP martxan jarri zenean, dagoeneko abiarazita zegoen. Epe honetan erabat berritu da, 

parte-hartzera gehiago bideratzeko. Komunikazioa sustatu du sare sozialetan, horiek 

erabiltzeko gidaliburu bat eginez, bai eta komunikazio-kanalen arteko koordinazio 

eraginkorra ere. Komunikazio irekiaren gidaliburu bat sortu du. Kardun publikoen agendak 

ireki ditu. Gobernuak egiten duen guztiari buruzko ikus-entzunezko materiala eskaintzen du. 

Herritarrek erantzunkidetasunaren alde egindako lankidetza-proiektuak bultzatzen ditu. 

Euskal kazetariei zuzendutako prestakuntza-jarduerak egin ditu, datuetan oinarritutako 

kazetaritza praktikan jar dezaten. 

 

Irekiaren ebaluazio osoa ikusgai dago EHUren ikerketa honetan: "El modelo vasco de Open 

Government: Caracterización y evaluación" (Civersity, 2012). Irekiak oso balorazio positiboak 

jaso ditu. Hitzarmen bat sinatu da Amerikako Estatuen Erakundearekin, Latinoamerikan eta 

Kariben erabil dezaten. 

 

Open Data Euskadi da gobernu irekiaren beste zeharkako plataforma handia. 2010eko 

apirilean sortu zen, eta 2011-2013 epean asko hazi da eskuragarri dagoen datuen kopurua: 

une honetan, 2.153 dataset daude.  

 

Open Data Euskadik eredu bat ezarri du, eta erreferentziatzat hartzen dute Espainian eta 

Latinoamerikan. Printzipio hauek ditu: 

 

� Datu gordin prozesagarriak askatzea 

� Modu proaktiboan askatzea: besterik adierazi ezean, datuak argitaratu egiten dira 

� Lizentzia irekiekin askatzea 

� Ez dira tasak aplikatzen: datuak doakoak dira 

� Kostu baxuan mantentzen dira, eredua jasangarria izan dadin 

� Berrerabilpenera bideratzen da, ez sofistikazio teknologikora 

 

Kasu honetan ere, Irekiaren ebaluazio osoa ikusgai dago EHUren ikerketa honetan: "El 

modelo vasco de Open Government: Caracterización y evaluación" (Civersity, 2012). Une 

honetan, hobekuntza-sistema oso bat dago martxan. Horren helburu nagusia da 

infomediario-mota desberdinek datuak errazago kontsumitzea. 
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Atal honekin amaitzeko, interesgarria da zera aipatzea: Gobernu Irekiaren eskaria eta 

erabilera Espainian 20131
 ikerketaren arabera, herritarren %70ek baino gehiagok uste du 

gardentasuna eta parte-hartzea erakunde publikoengan berriz konfiantza izateko bideak izan 

daitezkeela.  

 

Galdetutako herritarren %81,4k kanal digital berriak eskatzen ditu, gobernuak eta 

administrazioak erabakiak hartzen dituztenean parte-hartze publikoa areagotzen dutenak. 

Dena den, horrek ez du esan nahi kanal tradizionalak kentzearen alde daudenik. Ikerketa 

ONTSIk egin du; hau da, Telekomunikazioen eta Informazio Gizartearen Behatoki Nazionalak. 

Horretan jasotako beste datu batzuen arabera, herritarrentzat oso garrantzitsua da Gobernu 

Irekia: %77k uste du parte-hartzeak gobernuen efizientzia hobetzen duela; eta %72k 

pentsatzen du herritarrek erakunde publikoengan duten konfiantza areagotuko lukeela 

gardentasunak.  

 

Estatu-mailako inkestaz gain, ikerketa horretan Euskadiri dagozkion datuak ere jasota daude, 

Gobernu Irekiaren proiektua martxan jarri duen lehen autonomia-erkidegoa baita. Hauek 

dira 2009an hasitako estrategiaren ekimen nagusiak: Irekia, Open Data Euskadi eta Adi!. 

Dena den, inkestetatik ateratako ondorio nagusietako bat da jendeak ez duela kanal horien 

berri; izan ere, herritarren %11,1ek bakarrik du hiru atari horietakoren baten berri, segur 

aski oraindik oso berriak direlako.  

 

Oro har, Euskadiko eta Estatuko datuak oso antzekoak dira. Dena den, Euskadin, galdetutako 

pertsonak ez dira hain baikorrak konfiantza areagotzeko Gobernu Irekiaren neurriak 

aplikatzeari dagokionez (%51 Euskadin, eta %72 Espainian). Ikerketaren egileen arabera, 

horren arrazoia izan daiteke egungo Gobernu Irekiaren zerbitzuek ez dietela behar bezala 

erantzuten euskal herritarren eskakizunei.  

 

 

7. ildoa: Administrazioen arteko lankidetza-esparru egonkorra garatzea 

 

BPPren 7. ildoaren helburua da Euskal Administrazio Publikoen artean lankidetza-politika bat 

garatzea, haien arteko lankidetza-esparru egonkor bat ezarri ahal izateko. Horrela, 

esperientziak, teknologia, jakintzak eta informazioa trukatu ahal izango dituzte, eta horrek 

eraginkorragoa den eta herritarrengandik hurbilago dagoen administrazio batera eramango 

gaitu. 

 

                                                                 
1
  http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-de-la-demanda-y-uso-de-gobierno-abierto-en-

espa%C3%B1-edici%C3%B3n-2013 
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2011ko maiatzean egindako udal-hauteskundeen eta aurrekontu-egoeraren ondorioz, 

programatutako zenbait proiektu atzeratu egin dira. Hasieran, udal- eta foru-egitura berriak 

osatu zain egon behar izan zutelako; eta gero, aurrekontuko aurreikuspenetara egokitu 

behar izan zirelako. 

 

Testuinguru honetan hasitako ekintzak, batik bat, gai hauetan ardaztu dira: batetik, 

elkarreragingarritasun-zerbitzuak garatzeko beharrezkoak diren antolaketa- eta teknologia-

egiturak finkatzea; eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak garatutako eta gainerako administrazioen 

esku jarritako beste zerbitzu telematiko batzuk zabaltzea. 

 

1) Elkarreragingarritasun-zerbitzuak: 

 

2010. urteaz geroztik, datu- eta ziurtagiri-transmisioak egiten ari dira administrazioen 

artean, Euskal Sarearen eta SARAren bidez, dagozkion hitzarmenak izenpetu eta gero.  

 

A. Izenpetutako hitzarmenak: 

 

o Notariotzaren Kontseilu Nagusiarekin eta Euskal Herriko Notarioen 

Elkargoarekin. 2009ko maiatzaren 4an izenpetua 

o Foru-aldundiekin. 2009ko abenduaren 1ean izenpetua  

o Presidentetzako Ministerioarekin. 2010eko urriaren 18an izenpetua 

o Zerga Administrazioko Espainiako Agentziarekin (AEAT). 2010eko urriaren 21ean 

izenpetua 

o Gasteizko Udalarekin. 2011ko apirilaren 11n izenpetua 

o Donostiako Udalarekin. 2013ko irailaren 25ean izenpetua  

o Bilboko Udalarekin. 2013ko azaroaren 13an izenpetua. 

o Irungo Udalarekin. 2013ko abenduaren 12an izenpetua. 

 

B. Martxan dauden elkarreragingarritasun-zerbitzuak 

 

Hainbat elkarreragingarritasun-zerbitzu jarri dira martxan eta, horri esker, 2.847.411 

datu-transmisio egin dira guztira.  

 

o Nortasun-datuak egiaztatzeko zerbitzua. Poliziaren Zuzendaritza Nagusia. 

Egindako transmisioen kopurua: 2.651.480 

o Bizileku-datuak egiaztatzeko zerbitzua. Estatistikako Institutu Nazionala. 

Egindako transmisioen kopurua: 15.130 

o Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen zerbitzua. Foru-aldundiak eta 

AEAT. 

Egindako transmisioen kopurua: 55.342 
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o Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafeak kontsultatzeko zerbitzua. 

Foru-aldundiak. 

Egindako transmisioen kopurua: 10.994 

o Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekiko (GSDO) betebeharrak egunean 

izatearen zerbitzua. 

Egindako transmisioen kopurua: 18.650 

o Zerga-egoitzari buruzko datuak kontsultatzeko zerbitzua. Foru-aldundiak. 

Egindako transmisioen kopurua: 111 

o Nomina-ordaintzaileak kontsultatzeko zerbitzua. Foru-aldundiak. 

Egindako transmisioen kopurua: 74.113 

o Katastro-datuak kontsultatzeko zerbitzua. Katastroko Zuzendaritza Nagusia. 

Egindako transmisioen kopurua: 3.477 

o Unibertsitateko eta unibertsitateaz kanpoko tituluak kontsultatzeko zerbitzua. 

Hezkuntza Ministerioa. 

Egindako transmisioen kopurua: 370 

o Izatezko bikoteak. Eusko Jaurlaritza. 

Egindako transmisioen kopurua: 17.744 

 

C. Elkarreragingarritasun-plataformaren bilakaera teknologikoa 

 

Elkarreragingarritasun-plataforma migratu egin da, SCSP arauaren 3. bertsiora guztiz 

egokitzeko; izan ere, horrek modu integralean betetzen ditu 

Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalak ezarritako baldintzak. Era berean, 

plataformaren migrazio teknologikoa egin da, zerbitzuak kontsumitzea eta erakustea 

errazagoa izan dadin kanpo-erakundeetatik eta kanpo-erakundeetara. Gainera, tresna 

teknologiko zaharkituak kendu egin dira.  

 

Migrazio teknologikoa egitean, plataformaren nukleoaren egokitzapena jarri da 

martxan. Horri esker, dagoeneko plataforman ageri diren elkarreragingarritasun-

zerbitzuen oinarrizko bitartekotza egingo da. Hori dela eta, etorkizunean, eta 

beharrezko garapenak egin eta gero, euskal administrazioek beren artean eta 

gainerako estatuko administrazioekin datuak eta ziurtagiriak trukatu ahal izango 

dituzte. 

 

2) Administrazio elektronikoko konponbideak eta zerbitzuak prestatzea, beste 

administrazioek erabiltzeko. 

 

A. Ordainketa-pasabidea. Ezarrita dago Eusko Jaurlaritzan, 3 foru-aldundietan, 135 

udaletan, eta beste 9 enpresa eta erakunde publikotan.  
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B. Ordainketa-pasabidearen kudeaketa deszentralizatua. 44 erakundek egiten dute 

pasabidearen kudeaketa deszentralizatua. 

C. Leihatilan ordaintzea. Ezarrita dago Eusko Jaurlaritzan, 3 foru-aldundietan, 37 

udaletan, eta beste 5 enpresa eta erakunde publikotan. 

D. Ordainketa-pasabide mugikorra. Ezarrita dago Ertzaintzan.  

E. Likidazio-sortzailea. Ezarrita dago Eusko Jaurlaritzan. 

F. Banku-datuak egiaztatzeko pasabidea. Ezarrita dago Eusko Jaurlaritzan. 

G. Beste pasabide batzuk. Tresna eta pasabide hauek daude martxan, hainbat garapen-

mailatan: 

o Hirugarrenen pasabidea. Administrazioetan ezartzeke dago. 

o Kontuan ordaintzea. Finantza-erakundeetan ezartzeke dago. 

o Bermeen pasabidea. Hasierako prototipoa eraikita dago. 

H. Jakinarazpen elektronikoak. 

o Plataforma hobetu egin da, jakinarazpen telematikoko pasabidearen eta hura 

erabiltzen duten beste administrazioetako aplikazioen arteko integrazioa 

optimizatzeko. (Integrazioa, integrazio-plataforma – ekintzak kanpo-

erakundeekin) 

o Bilboko eta Gasteizko Udaletan, jakinarazpen elektronikoen plataforma garatu, 

martxan jarri eta probatu da. 

o Udaltzaingoa duten udal guztietan jakinarazpen telematikoko plataforma 

erabiltzeko proiektua jarri da martxan, trafikoko prozedura zigortzailea 

jakinarazteko. 

 

 

8. ildoa: Berrikuntza eta ezagutzaren kudeaketa sustatzea 

 

Berrikuntza Publikoaren Planeko 8. ildoak, Berrikuntza eta ezagutzaren kudeaketa 

izenekoak, gaur egun Administrazio publikoek duten erronka nagusietako bati erantzun nahi 

dio: hau da, etengabe aldatzen ari den testuinguru batera egokitzea, herritarrei ahalik eta 

zerbitzu onena emateko.  

 

Beraz, ikuspegi honen helburua da Administrazioa herritarrengana orientatzea. Horretarako, 

beharrezkoa da erakundeko kide guztiek informazioa partekatzen duten egoeretan lan 

egitea, berrikuntza eta sormena sustatzeko eta horiek kudeaketa publikoaren hobekuntza-

elementu iraunkorrak izateko. 

 

Hauek dira BPPn ildo estrategiko honetarako zehaztutako helburuak: 
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• Langileen %50ek berrikuntza-prozesuetan edo -ekimenetan esku har dezaten lortzea. 

Hau da, jarduera-komunitateetan, berrikuntza-lantaldeetan eta sare profesionaletan 

parte hartzea. 

• Herritarrenganako zerbitzua hobetuko duten 30 konponbide sortzea, izango duten 

eragin handia dela-eta aitortuko direnak. 

 

Helburu horiekin, berrikuntza-ingurune bat sustatu nahi izan da. Horretarako, zenbait 

proiektu jarri dira martxan, eta gure erakundeko kideek proiektu horietan libreki eta 

pixkanaka sartzeko aukera izan dute: 

 

� Sare profesionalak sortzea: lankidetza-ingurune profesionalak, ezagutzak eta 

esperientziak partekatu ahal izateko, berrikuntzaren kultura sustatzeko eta harremanak 

egiteko, proiektuak sareko lankidetzan gauzatu ahal izateko. 

 

BPPren indarraldian, zazpi sare jarri dira martxan:  

 

• Legesarea (564 kide).  

• Zerbitzu elektronikoen sarea (218 kide).  

• Araudiaren kalitatearen sarea (34 kide).  

• Hizkuntzaren estandarizazioa (13 parte-hartzaile).  

• Laguntzen, beken eta diru-laguntzen sarea (600 kide inguru). 

• Genero-berdintasunaren aldeko erakunde publikoen sarea (4 parte-hartzaile). 

• "Administrazio Jardueren" sarea (TRAMITAGUNE Sarea ohia) (35 kide ditu, eta 

langile guztiek parte har dezakete).  

 

Sare profesional horiek martxan jarri izanak erraztu egin du funtzio osagarriak egiten 

zituzten pertsonen arteko interakzioa. Gainera, haien artean sinergiak sortu dira, 

ezagutzak, iritziak eta egiteko moduak trukatu baitituzte. 

 

Atal honetan, merezi du bi mugarri garrantzitsu hauek aipatzea: Zerbitzu Elektronikoen 

Sarea eta Laguntzen, Beken eta Diru Laguntzen Sarea martxan jartzea, pertsona asko 

baitaude tartean. Gainera, bigarren sarearen kasuan, eguneroko izapideetarako 

konponbideak eman ditu, dokumentuen, loturen, ezagutza-pilulen eta jardunbide onen 

txantiloiak eginez. 

 

Era berean, "Administrazio Jardueren" Sarea tresna eraginkorrenetako bat izan da 

komunikatzeko eta jakintzak partekatzeko Administrazioak berak eskatutako prozeduren 

izapidetze elektronikoan. Beraz, sare hori funtsezko elementua da zerbitzu elektronikoen 

zabalpenean eta beharrezkoa den aldaketaren kudeaketan. 
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� Praktika-komunitateak sortzea (PK): zerbitzu publikoetan eta administrazioaren barne-

kudeaketan hobetzea eta berritzea dute helburu, lankidetzaren eta ezagutza 

partekatuaren bidez. Helburu bera duten lantalde iraunkorrak dira. Praktika-

komunitateetako kideek esperientzia eta ezagutza partekatzen dituzte, helburu berak eta 

estali beharreko premia berak dituzte, eta ohiturak eta gauzak egiteko moduak 

barneratuz joaten dira, taldeak kohesionatuta eta etengabeko dinamismoan edukitzeko 

balio dutenak (berrikuntza egonkorra). 

 

BPPren indarraldian, zortzi praktika-komunitate jarri dira martxan. Hauek izan dira 

lortutako emaitzak: 

 

• Artxiboa, dokumentalistak eta liburutegiak (komunitate hedatuko 41 kide). 

Informazioaren kudeaketa-sisteman aldaketa bat egitea proposatu dute, eta 

aldizkako argitalpenen katalogoa eta komunitatearen komunikazio-plana eguneratu 

dituzte. Gainera, dokumentu-kudeaketari eta administrazio elektronikoari buruzko 

ikastaro bat egitea proposatu eta horretan parte hartu dute, beste jarduera askoren 

artean. 

• Berdintasun-teknikariak (11 kide). Lan-dokumentu komunak egiten parte hartu dute 

(gidalerro-aldaketak, eragin-txostenak egiteko material lagungarria), bai eta 

prestakuntza-jardueratan ere. 

• Web-kudeatzaileak (9 parte-hartzaile). Praktika-komunitate honen eginkizun 

nagusia izan zen erabiltzaileen eta eduki- edo atari-kudeatzailearen arteko 

komunikazioa hobetzea, berrikuntzei, aldaketei eta eguneraketei dagokienez. 

Komunikazio-jardunaldiak egiteaz gain, web-zerbitzuaren orri berria jarri zen 

martxan. Eduki-kudeatzailea hobetzeko proposamenak ere egin dituzte, haren 

hurbileko etorkizuna aztertuz.  

• Osasunaren gaineko eraginaren ebaluazioa (EIS) (46 parte-hartzaile komunitate 

hedatuan). Izandako esperientziak bateratu dira (EIS Pasaia, EIS Bizkaia, Ekitalde, 

EcoEuskadi eta abar) eta prestakuntza-ikastaro bat egin da nazioarteko adituekin. 

Gainera, osasunaren gaineko eragina ebaluatzeko tresna ezartzeko estrategiaren 

garapena azaltzen duen hasierako agiria idatzi dute, bai eta trebakuntza-estrategia 

azaltzen duena ere. 

• Zuzenean zerbitzua (14 parte-hartzaile komunitate presentzialean). 2012an sortua. 

Sail jakin batzuekin lotutako prozedura komunak egin dituzte, horrelakoak haien 

jardun profesionalaren zati handi bat baitira (Etxebizitza, Hezkuntza, etab.). 

• Kontratazio-teknikariak (27 parte-hartzaile praktika-komunitate hedatuan). 2012an 

sortua. Haien aldizkako jarduna esperientzia-trukaketan eta ikaskuntza partekatuan 

oinarritzen da. Subrogazioari buruzko solasaldi bat antolatu dute, garbiketako eta 

segurtasuneko kontratazio-agiriak egiten hasi dira, eta beste hainbat ekintza abiatu 

dituzte. 
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• Goi-kargudunen idazkariak (31 parte-hartzaile). 2012an sortua. Hiru bilera bakarrik 

egin dituzte, eta horietan, denen intereseko gaiak zein diren erabaki eta horien 

inguruan aritu dira (esate baterako, herritarrei arreta emateko zerbitzu gisa lan 

egiten dutenekin interakzioa duten beste kolektiboentzako jarduera-protokoloak 

egitea; kolektiboarentzat erabilgarri diren baliabideen sare bat izatea, hala nola 

agiriak, txantiloiak, tresnak eta abar; eta prestakuntza-premien inbentarioa egitea). 

• Teknologia berriak, IKTak. Eusko Jaurlaritzaren informatika-arloan lan egiten duten 

pertsonentzako lankidetza-esparrua da. 2013ko bigarren hiruhilekoan sortu zen, eta 

informazioaren eta komunikazioaren arloko teknologia berriekin lotutako albisteen, 

produktu berritzaileen, esperientzien eta abarren behatokia edo horiek biltzeko 

antena izan nahi du; izan ere, horiek guztiak interesgarriak izan daitezke 

komunitateko kideentzat, erakundeetako aldaketa- eta berrikuntza-prozesuak 

erraztu ditzakete IKTen arloan, ahalegin-bikoiztasuna ekidin dezakete, eta 

efizientzia hobetu dezakete erabilera onari eta IKTen inguruko ezagutzak hedatzeari 

esker. Gainera, IKTen arloan esku hartzen duten sailen eta erakundeen arteko 

planak koordinatzen eta sinergiak sortzen lagundu dezakete, besteak beste.  

 

Zenbait praktika-komunitatek jarduera iraunkorra izan badute ere, beste zenbaitek oso 

noizbehinkako jarduera izateko dinamika hartu dute. Praktika-komunitateek bete 

beharreko baldintzetako bat atxikimendu eta konpromiso iraunkorrak dira. Denbora eta 

konpromisoa beharrezkoak dira denok batera ikasteko arrazoiak eta motibazioa 

sortzeko, elkarrekin lan egiteko, eguneratuta egoteko, denentzako baliabideak garatzeko 

eta, azken finean, ikasteko eta elkarlanean aritzeko guztion espazio bat izateko. Pertsona 

guztiek ez dute konpromiso- eta ardura-maila bera izan behar, baina bai gutxieneko bat, 

komunitatea bizirik eta erabilgarri sentitu dadin.  

 

� Berrikuntza-lantaldeak sortzea (BL). Berrikuntza-lantaldeen helburua arazo zehatzei 

konponbide berritzaileak ematea da. Ad hoc lantaldeak dira, profesional-multzo 

heterogeneo batez osatuak eta arazo jakin batzuk konpontzeko sortuak. Hau da, 

proposatutako konponbidea ezarri eta berehala, berriro desagertuko dira (aldizkako 

berrikuntza). 

 

Denera, lau berrikuntza-lantalde jarri dira martxan: 

 

• Sinadura elektronikoaren ordezko aukerak (14 parte-hartzaile). Talde honek 

sinadura elektroniko onartuaren ordezko aukera osagarriei buruzko txosten bat egin 

du. Zuzendaritzak onartu egin du konponbide hori eta, gaur egun, haren 

ezarpenean ari dira lanean. 
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• Ingurumen-eragina (8 parte-hartzaile). Lakuako eraikinetako batean paperaren 

erabilera murrizteko esperientzia bat egin da. Gainera, papera aurreztea sustatu da 

gainerako eraikinetan, hainbat ekimenen bidez (kartelak, bideoak eta abar). 

• Desgaitasunen bat duten pertsonentzako enplegua sortzea (15 parte-hartzaile). 

Euskadiko Enplegu Publikoaren Legea aldatzeko proposamen bat aurkeztu zuen. 

Lege horren proiektua 2012ko uztailaren 10eko Jaurlaritzaren Kontseiluan onartu 

zen. Onartutako testuan, desgaitasunen bat duten pertsonek enplegu publikoa 

lortzeari buruzko zenbait artikulu daude.  

• EJIE renting-a - Sailak eta erakunde autonomoak. Helburua da EJIEk sailei eta 

erakunde autonomoei eskaintzen dien renting-zerbitzua optimizatzea (kostuak, 

zerbitzuaren kalitatea, epealdiak eta etorkizuneko bilakaera). Taldeak proposamen 

hauek egin ditu, besteak beste: taldeen banaketa aztertzea, «erabileragatiko 

ordainketa» modalitatea sustatzea, ezeztapena eta trukaketa ahalbidetzea, 

bereizitako elementuak erosi ahal izatea, renting-aren epea luzatzea, gailuen 

erosketa erraztea eta BYOD delakoaren erabilera bultzatzea.  

 

Bestalde, 2011n eta 2012ko bigarren seihilekoan, hamar bat prestakuntza-ikastaro egin 

dira. Horien helburua izan da sormeneko eta lankidetzako teknikak eta tresnak irakastea 

berrikuntza-lantaldeetako eta praktika-komunitateetako parte-hartzaileei.  

 

Gainera, 2012ko bigarren seihilekoan lau ikastaro egin dira, IVAPen homologazioarekin 

(dokumentu-kudeaketa eta administrazio elektronikoa, praktika-komunitate baten 

koordinazioa, lankidetzako tresna digitalak eta berrikuntza praktika-komunitateetan).  

 

2013. urterako, 14 ikastaro berri antolatu dira guztira, IVAPekin lankidetzan. Lehenbizi 

egindako 6 ikastaroak Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko 

Zuzendaritzak finantzatu zituen. Horietan parte hartu dutenen gogobetetze-indizea oso 

altua izan da: %77 eta %88 artekoa. Zoritxarrez, aurrekontu-murrizketak direla-eta, nahiz 

eta IVAPek programatutako gainerako ikastaroen eskaintza eta kudeaketa mantendu 

duen, haietako hiru, gutxienez, ezin izan dira egin, ez baitira nahikoa baimendutako 

eskaera jaso.  

 

• Helburu nagusien betetze-mailari dagokionez, pertsona ugarik esku hartu dute: ez 

da erraza kopuru zehatza jakitea, baina proposatutako helburutik oso gertu dago 

(langileen %50). Praktika-komunitateetan, berrikuntza-lantaldeetan eta/edo sare 

profesionaletan parte hartu dute.  

• Ez da lortu helburutzat proposatu zen konponbide-kopurua (30), baina aurrerapen 

handiak egin dira, eragin handikoak: sinadura elektroniko onartuaren ordezko 

aukera bat adostu da, eta desgaitasunen bat duten pertsonek enplegu publikoa 

lortzeari buruzko zenbait artikulu sartu dira Euskadiko Enplegu Publikoaren Legean.  
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9. ildoa: Politika publikoak ebaluatzeko kultura sustatzea 

 

BPPren ildo estrategiko hau ezin izan da garatu nahi zen heinean, ez baitzegoen behar adina 

baliabide (batik bat, ez zegoen nahikoa giza baliabide). 

 

Legealdiaren hasieran, Eusko Jaurlaritzaren sail eta erakunde autonomo guztien 

ebaluazioarekin konprometituta zegoen pertsona-sare bat sortu nahi izan zen. Ondorioz, 

EVALUA sarea eratu zen, eta haren bidez, gai horrekiko zegoen interesa antzeman ahal izan 

zen (behinik behin, alor sektorial batzuena eta zenbait pertsonarena). Lehenbiziko bileren 

ostean, Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritzak ezin izan zion 

eskaini behar adina baliabide EVALUA sarea sustatzeari. 

 

Alderdi metodologikoari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren Politika Publikoak Ebaluatzeko 

Gidaliburua egin da. Eusko Jaurlaritzaren eta bere erakunde autonomoen eta erakunde-

administrazioaren jarduera-esparruan, politika publikoen ebaluazioa planifikatu edo egin 

behar duten guztientzako erreferentzia izan nahi du, eta horretarako, orientabide 

metodologiko orokorrak ematen ditu.  

 

Dena den, politika publikoen ebaluazioaren arloko ekimen garrantzitsuena hau izan da: 

Eusko Jaurlaritzaren planifikazio estrategikoan ebaluazio-ikuspegia sartzea, Koordinazio 

Zuzendaritzak emandako gobernu-planak egiteko prozeduraren eta orientabideen bidez. 

Horri esker, herritarrek Gobernuaren jarduna kontrolatzeko neurri gisa, gobernuaren planen 

eta Eusko Jaurlaritzak legealdirako planifikatutako ekintza garrantzitsuen inguruan egindako 

jarraipenak eta ebaluazioak Gardentasunaren Atarian argitaratzen dira.  

 

Ildo horri berari jarraituz, aplikazio informatiko bat ere ezarri da, planifikazio estrategikoaren 

eta ebaluazio-adierazleen arteko lotura egiteko, baina ez dirudi indarrean dagoen legealdian 

martxan jarriko denik.  

 

Bestalde, nabarmentzekoak dira zenbait sailek egindako politika sektorialen ebaluazioak; 

adibidez, Etxebizitza Sailak egindakoak. Hain justu, sail horretan nahikoa finkatuta dago 

planifikazioaren eta ebaluazioaren kultura. 

 

Azkenik, esan beharra dago Eusko Jaurlaritzak politika publikoen ebaluazioari buruzko 

lantaldean parte hartu zuela. Zerbitzu Publikoen Kalitaterako Administrazio arteko Sarearen 

esparruan sortu zen talde hori. Hasieran, asmo handiko helburuak proposatu zituen, baina 

denborak aurrera egin ahala, moldatu egin behar izan dira. Edonola ere, lantalde horretan 

proposatutako hausnarketak eta planteamenduak oso interesgarriak dira politika publikoen 

ebaluazioa sustatzeko orduan. 
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10. ildoa: Kudeaketa-bikaintasunaren esparru bat garatzea 

 

Ildo honen helburua da kalitate- eta bikaintasun-politika bat diseinatzea eta garatzea Eusko 

Jaurlaritzaren sail eta erakunde autonomo guztientzat, erreferentziazko esparru orokor bat 

erabiliz haien jardunari bikaintasuna gehitzeko. 

 

Aurreikusitako ekimenek zera barne hartzen dute: kudeaketa-bikaintasunaren egungo 

egoera aztertzea eta esparru korporatibo bat diseinatzea, gero bikaintasuna sustatzeko 

ekintza-plan bat lantzeko eta zabaltzeko. Hori guztia osatzeko, plan bat egingo da, 

administrazio-izapidetzeek enpresei eragiten dizkieten kargak nabarmen gutxitu daitezen. 

 

Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritza da ildo honetako lau 

ekimenen burua, eta jarraipen-talde baten laguntza dauka. Eusko Jaurlaritzaren zenbait 

sailetako eta erakunde autonomotako ordezkariek osatzen dute talde hori, eta kudeaketa-

bikaintasunaren esparruan adituak dira. Talde horretan, sail eta erakunde autonomo 

hauetako ordezkariek parte hartu dute:  

 

• Herri Administrazio eta Justizia Saila 

• Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 

• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 

• IVAP 

• Osakidetza 

 

2011. urtean lehenbiziko urratsak eman dira bikaintasuna lortzeko bidean; izan ere, Eusko 

Jaurlaritza kudeaketa-bikaintasunaren arloan zer egoeratan dagoen aztertu da, eta horri 

esker, Eusko Jaurlaritzaren sailen barruan nahiz kanpoan dagoeneko martxan dauden 

jardunbide onak identifikatu ahal izan dira.  

 

Egungo egoeraren azterketa egiteko, kudeaketako jardunbide onen web-tresna bat diseinatu 

da, eta Eusko Jaurlaritzaren sailen eta erakunde autonomoen esku jarri da bete ditzaten. 

 

Kudeaketako erreferentzia garrantzitsuenak identifikatzeari esker, Eusko Jaurlaritzako 

pertsonen eta sailen arteko ikaskuntza partekatuaren sare bat zabaltzeko aukera izan dugu, 

bai eta kudeaketa-bikaintasunaren arloko ekintza-plana bideratzeko ere. 

 

Kudeaketako jardunbide onen katalogo hori ezagutza-biltegi bat da, denboran luzatu 

daitekeena eta gutxien garatuta dauden kudeaketa-elementuak osatzeko aukera ematen 
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duena. Halaber, erreferentzia baliotsua da kudeaketa-tresna edo -metodologia jakin 

batzuekin lanean aritzean zer egin eta zer ez egin jakiteko.  

 

Halaber, 2011. urtean, Kudeaketa Bikaintasunaren Esparru Orokorra egin da, eta horren 

helburua Eusko Jaurlaritza osorako kudeaketa-bikaintasunaren eremuan erreferentziazko 

oinarri komunak ezartzea da; oinarri horiek zuzenduko dute herri-administrazioen jarduna, 

eta martxan edota aurreikusita dauden berrikuntzako eta hobekuntzako ekimenak hobeto 

artikulatzea eta indartzea bilatzen dute. 

 

Kudeaketa Bikaintasunaren Esparru Orokorra egituratzeko, proiektu honen analisiaren 

oinarrian dauden kudeaketa-arlo handiak hartu dira erreferentziatzat. 

 

Helburu hauek ditu Kudeaketa Bikaintasunaren Esparru Orokorrak: 

 

• Ekintza-plan bat ezartzea Eusko Jaurlaritza osorako, eta haren bidez kudeaketa-

bikaintasunarentzako oinarri sendo bat ezartzea. 

• Legealdi honetarako pentsatuta dauden Eusko Jaurlaritzaren zeharkako eta sailkako 

ekimen guztiak artikulatzea, garrantzi berezia emanez izaera estrategikoena dutenei 

esparru orokorrean zehatutako kudeaketa-bikaintasuna sendotzeko orduan. 

• Ekimen berriak identifikatzea, beren izaera estrategikoagatik egungo legealdian 

abiaraztea komeniko litzatekeenak. 

 

Bikaintasunaren Ekintza Plana 2012ko irailean amaitu zen idazteaz, baina ez zen egokitzat jo 

une hartan onartzea, legealdiaren amaiera baitzen.  

 

Hala eta guztiz ere, Kudeaketa Bikaintasunaren Esparru Orokorrean egindako hausnarketa-

prozesuak eta ekintza-planak berak abiapuntu gisa balio izan dute legealdi honetan arlo 

horretan egin behar diren ekintzentzako.  

 

Egitura organikoa ezartzeko dekretu berrian, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa 

Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza berriaren barruan sartu da Langileen eta Zerbitzuen 

Ikuskapen Orokorreko Zerbitzua. Zerbitzu horrek, ikuskapen-lanak egiteko euskarri legalik ez 

badu ere (zerbitzuen kanpo-kontratazioarekin lotutako kontrol zehatza bakarrik egin 

dezake), proiektua berriz abiarazteko aukera eman du, eta horrela, ereduaren 

zehaztapenaren eta ezarpenaren zirkulua ixten saiatu gara.  

 

Urtarrilaz geroztik, saileko arduradunek hausnarketa-prozesua egin dute aipatutako 

zerbitzuaren inguruan, eta horretan, beste sistema eta aukera batzuk aztertu ostean, 

ondorio batera iritsi dira: zerbitzu hori garatu egin behar da, Kudeaketa Ebaluatzeko Zerbitzu 

bilakatu dadin. Funtzio hauek hartuko lituzke bere gain, besteak beste: modernizazio-
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administrazio elektronikoarekin eta berrikuntzaren eta kalitatearen kulturarekin zerikusia 

duten programen ezarpenarekin lotutako funtzioak. 

 

2013ko ekainetik aurrera berriz abiaraziko da AURRERABIDE izeneko proiektua, beste 

helburu batekin: Eusko Jaurlaritza osoan eta bere erakunde autonomoetan kudeaketa-

eredu aurreratu bat ezartzea, eta trebetasun berriak garatzea zerbitzu publikoak 

hobetzeko. 

 

Eta helburu hori horrela lortuko da, lau urte iraungo dituen lehenbiziko fasean (2014-2016): 

 

• Prozesuaren garapenaren inguruko oinarrizko adostasuna. 

• Kudeaketa-eredua onartzea. 

• Prozesua hedatzea eta sozializatzea. 

• Ezagutzaren eta tutoretzaren bidez ezartzea (Egiten Ikasi). 

• Kudeaketa ebaluatzea, indarguneak eta hobetu beharreko alderdiak 

diagnostikatzeko. 

• Antolaketa-unitateekin konprometitutako hobekuntza-planak martxan jartzea. 

 

Hilabeteotan, arlo hauetan egin dira aurrerapenak: 

 

• Aliantzak. Prozesurako beharrezkotzat jo ditugun kideekin aliantzak egitea: 

IVAPekin, EUSKALITekin, Funtzio Publikoaren Zuzendaritzarekin, Zerbitzuen 

Zuzendaritzekin eta Erakunde Autonomoekin.  

• Adostasuna. Urrian eta azaroan bilerak egin ditugu sail eta erakunde autonomo 

guztietako goi-kargudunekin eta zerbitzuen arduradunekin. 

• Eredua. Eredua berrikusi egin da, ezarpen-prozesuarekin koherenteagoa izan dadin: 

lantalde batean bilerak egiten ari dira, azaroan proposamen bat luzatzeko. 

• EGITEN IKASI. IVAPekin eta Euskalitekin aurrerapenak egiten ari gara ezagutza- eta 

tutoretza-fasearen diseinuan eta antolaketan. Horren funtsezko elementuetako bat 

talde-lana izango da, materialak egiteko: 

o Helburu didaktikoak. 

o Oinarrizko edukiak zehaztea. 

o Zer dokumentu sortu behar diren erabakitzea (zerbitzuen katalogoa, prozesu-

mapa, oinarrizko prozesuak eta 2 urteko planifikazioa). 

o Egutegiak eta beharrezko intendentzia. 

o Lansaio pilotu bat antolatzea. 

• Aurrekontua. 2014-2016 faserako hainbat urtetarako aurrekontua ziurtatzea. 

• Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabaki bat prestatzea. Abendurako dago aurreikusita, 

eta eredua onartuko du, bai eta 2014-2016 epealdian faseka ezartzea eta 
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Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza 

proiektuaren arduradun izatea ere. 

 

Ildo honetako azken proiektuari dagokionez, administrazio-kargak murrizteko planak zera 

proposatzen du: enpresek dituzten administrazio-kargak %30 murriztea, jardunbide hobeak 

identifikatuz eta martxan jarriz. Murrizketa hori lortzeko helburua bat dator Estatuko 

Administrazio Orokorrak ezarritakoarekin; dena den, bigarren kasu horretan, 2012ko 

abenduaren 31 zen epemuga.  

 

2011n, Eusko Jaurlaritzan Administrazio Kargak Murrizteko Jardunbide Onen Gidaliburua 

egin da, bai eta Administrazio Kargak Murrizteko Plana ere. 

 

Administrazio-kargak %30 murrizteko helburua dagoeneko beteta dago, 2013ko ekainaren 

30ean administrazio-kargak, guztira, %49 murriztu baitira. Azkenik, esan beharra dago 

Administrazio Kargen Murrizketak eta helburu hori lortzera bideratutako neurriek jarraitu 

egin behar dutela, guztiz ezarrita dauden arte.  

 

Zerbitzu Publikoen Kalitaterako Administrazio arteko Sarea 

 

2009ko ekainetik, Zerbitzu Publikoen Kalitaterako Administrazio arteko Sareko kide izan da 

Eusko Jaurlaritza, bi erakunderen bidez: Lehendakaritzako Koordinazio Zuzendaritza, eta 

Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritza. Legealdi honetan, 

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza sare 

honetako Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bakarra izatera pasatu da. 

 

2011. eta 2012. urteetan, Eusko Jaurlaritzak talde eta jarduera hauetan parte hartu du: 

 

• Politika publikoak ebaluatzeko lantaldea. 

• Administrazio Publikoen Kalitatearekiko Konpromisoen Kartaren lantaldea. 

• Zerbitzu Publikoen Kalitatearen Behatokiko lantaldea. 

• Kartako konpromisoak zenbateraino bete diren neurtzeko tresna probatzeko pilotua 

egin zen Eusko Jaurlaritzan. 

• Sarearen osoko bilkurak. 

• Politika Publikoak eta Zerbitzuen Kalitatea Ebaluatzeko Estatuko Agentziarekin 

(AEVAL) batera, Zerbitzu Publikoen Kalitateari buruzko Estatuko 3. Biltzarra antolatu 

zuen. Bilbon egin zen, 2011ko azaroaren 29an eta 30ean. 

 

Eusko Jaurlaritzak esku-hartze aktiboa izan du biltzar horretan; izan ere, ordezkaritza izan 

zuen 2 mahai-ingurutan, bai eta bilera paraleloetan ere (Emakunderen eta 

EcoEuskadi2020ren jardunbide onak aurkeztu zituen). Gainera, 2010eko Kudeaketa 
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Publikoko Kalitatearen eta Berrikuntzaren sari garrantzitsuenetako bat irabazi zuen 

Osakidetzaren Ekialde eskualdeak. Bestalde, biltzarrari hasiera eta amaiera emateko 

ekitaldietan ere parte hartu zuen Eusko Jaurlaritzak.  

 

Zerbitzu Publikoen Kalitatearen Biltzarrak berez izan du garrantzia eta balioa, arrazoi hauek 

direla-eta: 

 

• Zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko lan egiten duten administrazioetako 

profesionalen elkargunea izan da. 

• Zerbitzuen kalitateari eta politika publikoen ebaluazioari buruzko jardunbide onak 

aurkeztu eta partekatu dira. 

• Jarraipena eman dio zerbitzu publikoen kalitatearen administrazio arteko sarearen 

lankidetza-proiektuari. 

• Agerian jarri du zer-nolako konpromisoa duen euskal administrazioak zerbitzuen 

kalitatearekin eta politika publikoen ebaluazioarekin. 

 

Q-epea - Erakunde Publikoak Bikaintasunerantz 

 

Q-epea - Erakunde Publikoak Bikaintasunerantz 2002. urtean sortu zen, eta ordutik, Eusko 

Jaurlaritzako Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritza talde horretako 

kide da. 

 

Q-epea Euskadiko zenbait erakunde publikok osatutako taldea da (administrazioak eta 

enpresa publikoek), kudeaketan bikaintasuna lortzeko konpromisoa dutenak. 

 

2011. eta 2012. urteetan, Eusko Jaurlaritzak Q-epearen jarduera hauetan parte hartu du: 

 

• Osoko bilerak eta taldearen bilera paraleloak 

• Kalitate-adierazleen multzoa mantentzea 

• Kalitatearen Europar Asteko jardunaldiak (2011 eta 2012) 

• Kudeaketa Bikaintasunaren Kongresua (2012) 

• Q-epearen X. urteurrena (2012) 

• Zerbitzu-kartaren egiaztapena (2012). Q-epeak egiaztatu du Eusko Jaurlaritzako 

Herritarrei Arreta Emateko Zuzenean zerbitzuaren zerbitzu-karta 

 

Eusko Jaurlaritzak administrazio hobea lortzeko BPPko "Kudeaketa-bikaintasuna" ildo 

estrategikoaren bidez hasitako bidean dago kokatuta Q-epean eta Zerbitzuen Kalitaterako 

Administrazio arteko Sarean izandako parte-hartzea, bai eta, bereziki, Bilbon egindako 

Zerbitzu Publikoen Kalitateari buruzko Konferentzian izandakoa ere. 
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2013an, eta Q-epearen hausnarketa estrategikoaren ostean (Eusko Jaurlaritzak modu 

aktiboan parte hartu du horretan), Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta 

Hobetzeko Zuzendaritza planteamendu estrategiko berritik zuzenean sortutako lantalde 

bateko buru izan da: Lankidetza Proiektuen eta Elkarlan Tresnen taldekoa, hain zuzen. 

Taldearen hasierako proposamenak bere hasierako helmena gainditu du; izan ere, Q-epea 

erakunde osoak hartu du, haren kide diren erakunde publikoen arteko lankidetzarako eta 

haren jarduera-eremuko kudeaketarako. Asmoa da Sharepoint-en lankidetza-espazio bat 

jartzea. Eusko Jaurlaritzaren Jakingune plataforman egongo da, eta Q-epeako kideek baliatu 

ahal izango dute. Hainbat erabilera izango ditu: talde-lana erraztea, agiriak lankidetzan 

sortzeko espazio bat eskaintzea, lan-dokumentuak biltzea, eztabaidatzeko eta galderak 

egiteko foro birtual bat izatea, taldearen agenda mantentzea... Q-epeak finantzaketa onartu 

du (2013-2014) hori guztia lortzeko behar den prestakuntza emateko bai tresna-

administratzaileei bai azken erabiltzaileei. 

 

 

11. ildoa: Antolaketa eta giza baliabideak 

 

Ildo honen bidez Erakundea prestatu nahi da, BPPn proposatutako aldaketa guztiak gauzatu 

ahal izateko. Horregatik, ildo honetako ekimenen xedea da Eusko Jaurlaritzako profesional 

askoren eginkizunak aldatzea eta bertako zuzendari publikoen profesionalizazioan aurrera 

egitea. 

 

Horrez gain, antolaketa-egiturak hobetu nahi dira, administrazio elektronikoari babesa 

emango dioten zeharkako funtzioen eta eginkizunen bidez, efizientzia eta eraginkortasun 

handiagoa lortu nahian. 

 

Hauek dira "Antolaketa eta giza baliabideak" ildoa osatzen duten proiektuak: 

 

• Eusko Jaurlaritzaren antolaketari buruzko eskuliburua egitea. 

• Zuzendaritza-kide publiko profesionala aztertzea. 

• Zeharkako beste antolaketa-egitura bat definitzea eta ezartzea, administrazio 

elektronikorako eta berrikuntzarako. 

• Lanpostuen profilak administrazio elektronikoaren eskakizunetara egokitzea. 

 

Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritza da Eusko Jaurlaritzaren 

Antolaketa Gidaliburua egiteko proiektuaren burua, eta Funtzio Publikoaren Zuzendaritza da 

beste hiru proiektuen arduraduna. 
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Eusko Jaurlaritzaren Antolaketa Gidaliburuari dagokionez, dokumentu bat egin da, Justizia, 

Hezkuntza eta Barne Sailetako eta Funtzio Publikoaren Zuzendaritzako ordezkarien 

ekarpenak jasotzen dituena, Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren 

Zuzendaritzako ordezkari batek koordinatuta.  

 

Gidaliburu horren moldaketa bat ere egin zen, egitura organikoari buruzko dekretuak 

egiteko orientabideak ematen zituena. Gaur egun indarrean daudenak egiteko balio izan du; 

izan ere, dekretu horiek idazteko ardura duten sailetako zerbitzuetan zabaldu da gidaliburua, 

eta gainera, dekretu horien izapidetze formalaren prozesuan, Herritarrak Hartzeko eta 

Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak antolaketari buruzko nahitaezko 

txostenak egin ditu. Dena den, esan beharra dago sailek eragozpenak jartzen dituztela 

guztien antolaketa-jarraibideak betetzeko, testu arautzaileak sinpleago eta ulergarriago 

egiteko, eta funtzioak homogeneizatzeko administrazio-unitateak Jaurlaritzako sail guztien 

oso antzekoak direnean. 

 

Zuzendaritza-kide publiko profesionala aztertzeko proiektuari dagokionez, atzeratu egin 

behar izan zen, Euskal Funtzio Publikoaren Lege berria argitaratu arte. Jaurlaritzaren 

Kontseiluak 2012ko uztailaren 10ean onartu zuen lege horren proiektua, eta 2012ko 

uztailaren 20an bidali zuen Eusko Legebiltzarrera. 

 

"Zeharkako beste antolaketa-egitura bat definitzea eta ezartzea, administrazio 

elektronikorako eta berrikuntzarako" eta "Lanpostuen profilak administrazio elektronikoaren 

eskakizunetara egokitzea" proiektuei dagokienez, ez dira gauzatu, egungo aurrekontu-

egoera dela-eta oso zailak baitira ezartzen. 

 

Azkenik, esan beharra dago Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta 

Hobetzeko Zuzendaritzak dokumentu hau bidali ziola Eusko Legebiltzarrari: “EAEko sektore 

publikoa berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko estrategia
2
”. Horretan, berehalako ekintza-

plan bat dago, sektore publikoan dauden zuzendaritzako erakundeen eta langileen kopurua 

murrizteko, bai eta epe luzerako estrategia bat ere, erakunde-administrazioaren eta 

erakunde instrumentalen jardueraren efikazia eta efizientzia arrazionalizatzeko eta 

hobetzeko neurriak jasotzen dituena. 

 

 

                                                                 
2
 

http://www.irekia.euskadi.net/assets/attachments/3393/Estrategia_para_el_Redimensionamiento_y_la_racionalizacion_d

el_sector_publico_de_la_CAE.pdf?1375191208 
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12. ildoa: Sistema korporatiboen bilakaera 

 

Ildo honen helburua sistema korporatiboen garapena eta bilakaera da. 

 

Azpiproiektu hauek ditu: 

 

12.1 Eusko Jaurlaritzaren sistema ekonomiko eta finantzarioaren bilakaera (IKUS). 

12.2 EAEko Administrazio Orokorraren Liburutegi Sistema 

12.3 e-Faktura 

12.4 LKI / Nomina teknologiara migratzeko proiektua 

12.5 EIZU 

12.6 Kontratazio Publikoa Euskadin 

12.7 Euskadiko Datu Espazialen azpiegitura abian jartzea 

 

Sistema ekonomiko eta finantzarioen bilakaerari dagokionez, proiektua oraindik ez da 

abiarazi, aurrekonturik ez dagoelako. 

 

Liburutegi Sistemari dagokionez, antolaketa-eredu berri bat diseinatu, garatu eta ezarri da, 

liburutegi-sare bat sortuz eta Absysnet tresna ezarriz. 

 

Eusko Jaurlaritzarako faktura elektronikoko sistema bat garatzeko eta ezartzeko proiektua 

amaituta dago, eta pilotu bat egin da EJIEren zenbait hornitzailerekin. Une honetan 

Osakidetzarekin lanean ari dira, sistema hori erakunde horretan ere ezartzeko. 

 

LKI / Normina migrazio teknologikoa amaitu egin da; horri esker, LKI / Nomina datu-ereduari 

jarraipena eman dakioke EIZU proiektu berria ezartzen den arte, bai eta hurrengo 5 urteetan 

ere historikoen tratamendua egiteko. 

 

EIZU proiektuari dagokionez, 2012. urtearen amaieran Langilego-erregistroaren, 

Antolakuntza-egituraren, Langileen Atariaren eta Business Warehouse delakoaren osagaien 

ezarpena burutu zen, Administrazio Orokorreko, Justiziako eta Barne Saileko Laboralen 

kolektiboentzat. 

 

Halaber, azkenaldian Nomina eta Onura Sozialen osagaiak ezarri dira Administrazio 

Orokorreko, Justiziako eta Barne Saileko Laboralen kolektiboentzat. 

 

Era berean, Hezkuntza pribatuaren kolektiboarentzako ezarpena burutu da, Pribatuaren 

erregistroa, Ordainketa eskuordetua, Business Warehouse delakoa eta Ikastetxeen 

webgunea martxan jartzearekin.  
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Egun, Segurtasun arloko garapena ezarpen-fasean dago, 2014ren irailean burutzeko 

asmotan, Langilego-erregistroaren, Antolakuntza-egituraren, Nominaren, Onura Sozialen, 

Langileen Atariaren eta Business Warehouse delakoaren osagaiak ezarriko direla. 

 

 

13. ildoa: Azpiegitura teknologikoak modernizatzea 

 

Ildo honen helburua da azpiegitura teknologikoz hornitzea BPPn barne hartutako gainerako 

proiektuak. 

 

6 azpiproiektu ditu: 

 

13.1 «DataCenter» korporatiboa modernizatzea 

13.2 Informazioaren eta Eusko Jaurlaritzako sistemen segurtasuna optimizatzea eta 

hobetzea 

13.3 Eusko Jaurlaritzako telekomunikazio-zerbitzuen estrategia definitzea 

13.4 Estandar irekiak bultzatzea 

13.5 Cloud Computing-a 

13.6 KZGunearen euskal sare publikoa aldatzea 

 

Lehenbiziko azpiproiektuan, lehendik zegoen monitorizazioa egokitu egin da, ekintzak 

kudeatzeko prozesu berri bat martxan jarriz. Gainera, Garapena, Probak eta Ekoizpena 

inguruneen artean aplikazioak trukatzeko prozesua mekanizatu egin da. 

 

Zerbitzarien birtualizazioan ari gara lanean, eta hardware/software azpiegitura muntatu da 

eta teknologia berri horietara egokitu dira ITIL kudeaketa-prozesuak. 

 

Bezero korporatibo berri bat ezartzeko ikerketa abiatu da (sistema operatiboa, bulegotika, 

nabigatzailea eta antibirusa). 

 

Bestalde, estandar informatikoak egokitu dira. 

 

Bigarren azpiproiektuan, bidegabeko sartzeak hautemateko sistema bat jarri da, sare 

korporatiboa Internetetik datozen erasoetatik babesteko. Bestalde, identitateak kudeatzeko 

sistema bat ezarri da, sistema komun nagusietan (Windows, Internetera ateratzea…) 

erabiltzailea eta passworda bakarrak izan daitezen. 
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Hirugarren azpiproiektuan ez da aldaketarik egon, ez mugikortasun-estrategiari dagokionez 

ez IP ahots-zerbitzuen ereduaren definizioari dagokionez. Komunikazio bateratuen kasuan, 

pilotu bat prestatzen hasi dira. JASO sarea berriz definitzeari dagokionez, bi kontu aipatu 

behar dira: batetik, sarearen konektibitatea gure datuak prozesatzeko bi zentroetara hedatu 

da; eta bestetik, helburutzat jarri da sarearen konexioa erakunde berezietara heltzea 

(Legebiltzarrera eta Administrazio Publikoaren zerbitzuetara sartzeko beharra duten 

erakundeetara). 

 

Laugarren azpiproiektuan, software librea erabiltzeko proposamenari buruzko ikerketa bat 

egin da eta forja bat instalatu da. 

 

Bosgarren azpiproiektua atzeratu egin da, egungo merkatuak oraindik ez duelako 

horretarako heldutasunik. Gainera, 2012. urterako pilotu edo kontzeptu-proba batzuk 

egingo direla erabaki da. 

 

Seigarren azpiproiektua aurreratu egin da, KZGunearen sarea indarrean dagoen 

komunikazio-lehiaketara egokitzeko premia zegoelako. Zerbitzuak zentralizatu egin dira, 

Eusko Jaurlaritzako Administrazioko Korporazio Sarearekin sinergiak ezartzeko. Dena den, 

asko murriztu da proiektuaren helmena. 

 

Ekipamendu informatikoa berrerabili da, ikerketa-alorrekin lankidetzan arituz. 

 

 

14. ildoa: IT kudeaketa-ereduaren definizioa 

 

Ildo honen helburua da IKTen kudeaketa-ereduaren egungo egoera eta horrek Gobernu 

osoan duen eragina aztertzea, ikuspegi global eta estrategiko batekin; horrela, egun egon 

daitezkeen efizientzia-gabeziak konpondu ahal izango dira. Azken batean, jarduera honekin 

lortu nahi da Eusko Jaurlaritzak IKTen kudeaketa estrategiko globaleko eredu korporatiboa 

izatea, Gobernu osoan haren efikazia eta efizientzia hobetuko dituena. 

 

Ildo honek funtsezko garrantzia du Berrikuntza Publikoaren Planaren esparruan, Eusko 

Jaurlaritzaren IKT kudeaketa-eredua berritu nahi baitu, eta teknologien gobernu-ikuspegia 

eman; hau da, bertan argi eta zehatz adieraziko dira estamentu bakoitzaren mugak eta 

erantzukizunak, prozesuak eta eskumenak finkatzeko prozesua burutu asmoz. 

 

Ildo honek BPPren gainerako ildoetan eta proiektuetan eragiten du, teknologien gobernu-

eredua berrantolatzean Plan osoa eta horren ekimenak berrikusiko baitira, hainbat arlori 
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dagokienez: erabilitako baliabideak, plangintza, helburuak eta beste elementuak, ekimen eta 

proiektu berriak abian jartzeko aukera barne. 

 

Hau lortu nahi da IKT kudeaketa-eredu berriarekin: 

 

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoan IKTen eskumen-eredu berria 

ezartzea (jarduera-eremuak, eginkizunak eta erantzukizunak). 

• IKTen eremuko erabakiak hartzeko eredu bat izatea, antolaketa guztian ezarritakoa, 

bere prozesu guztiekin eta erabakiak hartzeko aukera emango duen tresna batekin; 

hau da, prozesua kudeatzeko eta ezagutarazteko aukera emango duena. 

• IKT funtzioaren eredu bat ezartzea, efikazia- eta efizientzia-printzipioen arabera 

jokatuko duena eta, ikuspuntu korporatibo batetik, «negozioaren» ezagutza eta 

denboran izango duen iraunkortasuna ezin hobeto kudeatzea bermatuko duena. 

• Eremu arautzaile eta juridiko bat izatea, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Publikoko IKT gobernuaren alderdi guztiak argi eta garbi arautuko 

dituena. 

• Zerbitzu-hornitzailearekin beste harreman-eredu bat izatea, eraginkorragoa eta 

Eusko Jaurlaritzaren eskakizunen arabera egokitua; harreman-eredu hori 

identifikatutako katalogoen zerbitzu-mailen akordioetan oinarrituko da. 

 

Eusko Jaurlaritza osatzen duten erakunde bakoitzak IKTen alorrean dituen eskumenen 

mugak zehaztu dira. Ideia nagusia da Eusko Jaurlaritzak argi eta garbi eta dokumentatuta 

jakin dezan non hasten eta amaitzen den IKTen arloan Eusko Jaurlaritzako estamentu 

bakoitzak erabakiak hartzeko duen gaitasuna. 

 

Lehenbiziko urratsak eman dira IKT kudeaketa-eredu berri bat lortze aldera: Eusko Jaurlaritza 

gaur egun arlo horretan zer egoeratan dagoen aztertu da, eta horri esker indarguneak 

identifikatu dira, bai eta egungo edo etorkizuneko ahulguneak (zehazteke dagoen eredu 

berrian zuzendu eta kudeatu beharko direnak) eta aprobetxatu beharreko aukerak ere. 

 

Lan honen ondorioz oinarriak ezarri dira IKT kudeaketa-eredua aldatzeko erronkari aurre 

egiteko, IKT gastuaren gobernantza lortzeko eta denboran iraunkorra den arrazionalizazio-

estrategia bat ezartzeko.  
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2.3. Helburu estrategikoen betetze-maila 

 

Atal honetan BPP 2011-2013ren helburu estrategikoen betetze-maila azaltzen da, Planean 

ezarritako adierazleen arabera.  

 

1. ildoa. Zerbitzu elektronikoak 

Adierazle nagusia 
Helburu 

den balioa 

Lortutako 
balioa 

3. mailako zerbitzu elektronikoen ehunekoa (herritarrekiko 

elkarreragin partziala adierazten duena) 
% 100 % 62 

4. mailako zerbitzu elektronikoen ehunekoa (erabateko izapidetze 

elektronikoa adierazten dueña) 
% 60 % 47 

5. mailako zerbitzu berrien kopurua (proaktiboak) 5 4 

Kanal elektronikoen bidez eskatutako herritarren izapideen ehunekoa % 20 E/E
3
 

Kanal elektronikoen bidez eskatutako enpresen izapideen ehunekoa 60% E/E
4
 

Administrazio elektronikoaren eta berrikuntza publikoaren alorreko 

prestakuntza duten pertsonen kopurua 
2.700 1.128

5
 

 
4. ildoa. Interneteko presentzia 

Adierazle nagusia 
Helburu 

den balioa 

Lortutako 
balioa 

Euskadi.net webgunearen erabiltzaileen gogobetetze-indizea 7/10 6,5/10 

 
5. ildoa. Herritarren arreta 

Adierazle nagusia 
Helburu 

den balioa 

Lortutako 
balioa 

Zuzenean zerbitzua (aurrez aurrekoa nahiz telefono bidezkoa) 

erabiltzen duten pertsonen batez besteko balioespena 
6/10 8,6/10 

10 minutuan edo gutxiagoan arreta eman zaien pertsonen ehunekoa 

(aurrez aurrekoa) 
% 60 % 78 

30 minutuan edo gutxiagoan arreta eman zaien pertsonen ehunekoa 

(aurrez aurrekoa) 
% 100 % 96 

Egindako dei guztietatik jaso diren deien ehunekoa (telefono 

bidezkoa) 
% 60 % 84 

 

                                                                 
3 BPP 2011-2013a indarrean egon den bi urteetan, PLATEA e-Administraziorako plataformaren bidez 65.575 eskabide 

elektronikoak aurkeztu dira, baina kopuru honek eskabide guztien gaineko portzentaiaren datua ez dago eskuragarri. 

4 Eskatzaile-motaren araberako eskabide-kopuruaren datua ez dago eskuragarri.  

5 Datu hau prestakuntza presentziala jaso duten persona-kopuruari dagokio. Honez gain, eduki didaktiko on line eta 

zerbitzu elektronikoak erabiltzeko tutoretza-zerbitzua eskaini dira. 
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6. ildoa. Gardentasuna eta parte-hartzea 

Adierazle nagusia 
Helburu 

den balioa 

Lortutako 
balioa 

Gardentasun-indizea % 90 % 97,5 

Parte hartzeko abian jarritako ekimenen kopurua 10 E/E 

 
7. ildoa. Administrazioen arteko lankidetza 

Adierazle nagusia 
Helburu 

den balioa 

Lortutako 
balioa 

Administrazio-izapideetan baztertu diren ziurtagirien ehunekoa % 60 E/E
6
 

 
10. ildoa. Kudeaketa-bikaintasuna 

Adierazle nagusia 
Helburu 

den balioa 

Lortutako 
balioa 

Enpresei dagozkien administrazio-kargen murriztapenen ehunekoa % 30 % 49 

 
11. ildoa. Antolaketa eta giza baliabideak 

Adierazle nagusia 
Helburu 

den balioa 

Lortutako 
balioa 

Aztertutako eta diseinatutako berrikuntza publikoaren zeharkako 

prozesuen kopurua 
5 E/E 

LPZn berriro diseinatutako lanpostuen kopurua 10 E/E 

 
13. ildoa. Azpiegitura teknologikoak 

Adierazle nagusia 
Helburu 

den balioa 

Lortutako 
balioa 

Urtean IT kostuetan aurreztutako kopurua (eurotan) 25.000.000 E/E 

 
14. ildoa. IT kudeaketa-eredua 

Adierazle nagusia 
Helburu 

den balioa 

Lortutako 
balioa 

Unitateen gogobetetzearen ehunekoa, IT zerbitzuei dagokienez % +50 E/E 

Urtean IT kostuetan aurreztutako kopurua (eurotan) 25.000.000 E/E 

 
E/E: Datua ez dago eskuragarri. 

 

                                                                 
6 Administrazio publikoenen arteko datu-transmisioen bidez ia 3 miloi ziurtagiri ordezkatu dira, baina kopuru hau Eusko 

Jaurlaritzan eskatzen diren ziurtagiri guztien gaineko zer portzentaia den datua ez dago eskuragarri. 
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3. Ikasitako irakaspenak 
 

Egin den diagnosi-lanean, zenbait elementu identifikatu dira, Berrikuntza Publikoaren 

Planaren helburuak betetzeko arrazoi bat edo bestea dela eta, funtsean, kontuan hartu 

behar direnak. Hauek dira funtsezko elementu horiek: 

 

• Sailen eta esku hartzen duten eragile guztien konpromisoa. Ekimenek arrakasta 

izateko edo porrot egiteko faktore nagusietako bat horietan esku hartzen duten 

eragileen konpromisoa da. Horri dagokionez, Berrikuntza Publikoaren Plan berriak 

lortu behar du sailek Plana berezkotzat hartzea eta horren garapenean partaide 

sentitzea; hori funtsezkoa da. Alderdi hori bereziki garrantzitsua da zerbitzu 

elektronikoak abian jartzean; izan ere, prozesu horietan, sailetako langileek egin 

behar dute ahaleginaren zati handi bat. 

 

• Lidergoa. Aurreko puntuarekin oso lotuta, garrantzitsua da proiektu bakoitzak lider 

argi bat izatea, ekimena bultzatzeko konpromisoa izango duena. Premisa hori 

egokia da, halaber, Planari dagokionez. Administrazio Publikoko Sailburuordetzaren 

lidergo irmoa nahitaezko baldintza da plana Eusko Jaurlaritza osora zabal dadin eta 

aurrera egin dezan, ezarritako helburuen arabera. Gobernantzarekin lotutako 

gaietan funtsezkoa da Lehendakaritzaren lidergoa. 

 

• Zeharkako ikuspegia. Ildo berean, bertan behera utzi diren sektoreetako edo 

sailetako proiektu teknologikoen indize altuarekin lotuta, esperientziak erakusten 

du beharrezkoa dela politiken eta ekimenen zeharkako ikuspegia indartzea eta 

Administrazioaren estrategia orokor bati zor zaizkion jarduerei lehentasuna ematea, 

isolatuagoak diren horien gainetik. Komeni da zeharkako ikuspegi hori berrikuntza-

proiektuen eta administrazio elektronikoko proiektuetan hasiera-hasieratik 

aplikatzea sailen eta administrazio-erakunde horizontalen partaidetza aktiboarekin. 

 

• Aldaketaren komunikazio- eta kudeaketa-plana. Ohiko da planek inoiz ezarriko ez 

diren aldaketa komunikatzeko eta kudeatzeko ekimenak aurreikustea. Berrikuntza 

Publikoaren Planaren helburuek aldaketa handia ekarriko dute gauzak egiteko 

moduan, eta horrek antolaketa guztian eragingo du. Ezinbestekoa esku hartzen 

duten guztiek helburu berak izatea, filosofia bera, hau da, haiengandik zer espero 

den eta nola parte hartu behar duten jakitea. Hori lortzeko, ezinbestekoa da 

komunikazio eta aldaketa-kudeaketa egokia. 
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• Prestakuntza: Gauzak egiteko beste modu bat izateko, beste trebetasun eta 

gaitasun batzuk behar dira. Planaren ekimen bakoitzean sortzen diren prestakuntza-

premia espezifikoak identifikatzeaz harago, ezinbestekoa da prestakuntza 

orokorreko plan bat izatea, erakundeko langileei testuinguru berrira egokitzeko 

tresna egokiak ematea xede izango duena. Besteak beste, ezaugarri hauek 

beharrezkoak dira erakunde guztirako: hainbat balio edukitzea —adibidez, 

berrikuntza eta zerbitzua emateko jarrera— eta trebetasun teknologikoak izatea, 

teknologia berrietan, webguneetan, komunikazio-kanal berrietan eta sare 

sozialetan. 

 

• Antolaketa-egituren egokitzapena. Egungo ereduan oinarritu diren antolaketa-

egiturek ez dute behar beste malgutasun berrikuntzaren eta administrazio 

elektronikoaren eredu berria ezartzeko egin behar diren zeregin berriak behar 

bezala bultzatzeko. Beraz, zeregin eta erantzukizun berrietara doitzeko lanpostuen 

profilak egokitzea funtsezko elementua da berrikuntzaren eta administrazio 

elektronikoaren bidean aurrera egiteko tresnak izateko. Administrazio 

Elektronikoko Zerbitzua eta Zerbitzu Elektronikoetako Erabiltzaileen Arreta Zentroa 

faktore mugatzaileak dira BPPren helburuak lortzeko garaian. 

 

• Kontrola eta jarraipena. Kudeaketa-egitura konplexuak ezarri beharrik izan gabe, 

beharrezkoa da Planaren inguruan proiektu-diziplina bat izatea. Proiektu 

bakoitzaren baitan eta, oro har, Planean, zuzendaritzarako, koordinaziorako, 

jarraipenerako eta kontrolerako organo egokiak ezarriz, Plana gauzatu nahi den 

urteetan izan beharreko bultzada indartuko da. 

 

• Adierazle argiak ezartzea. Proiektuen jarraipen egokia egiteari dagokionez, 

garrantzitsua da adierazle-multzo bat ezartzea, Planaren helburuak betetzeari 

dagokionez egiaz zenbat aurreratu den jakiteko aukera ematen duena. Neurtzeko 

edo interpretatzeko adierazle edo adierazle konplexu ugari erabiltzea saihestu 

behar da. Adierazleak (adibidez, eskura dauden zerbitzu elektronikoen kopurua edo 

zerbitzu horiek aurrez aurrekoekin alderatuz duten erabileraren %) izango dira 

ezarritako helburuak betetzearen berme argienak. 

 

Irakaspen horiek aintzat hartzeak ez du bermatzen planaren helburuak beteko direnik, baina 

ez betetzeak asko zailduko dizkigu lanak. Horietako elementu gehienak ez dira teknikoak, 

baizik eta antolaketarekin eta langileekin lotuta daude. Ideia horretatik abiatuta, parte 

hartzeko plan bat egiteko hasierako konpromisoa sendotzen da, eragileen parte-hartzea 

funtsezko faktoreetako bat izango baita elementu horiek martxan jartzen errazteko. 

 



 

 

  

 

 


