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EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN LEGE AURREPROIEKTUA 

 

 

Lege honetan, berau egiteko prozedura hasteko aginduan jadanik iragarri zen 
arau-aukera gauzatzen da; izan ere, aintzat hartzen zuen gaiarekin —
Administrazio Publikoa, oro har— berez lotuta dauden arautze-beharrizan 
guztiak barne hartzeko aukera egin baitzen aipatutako aginduan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko egitura publikoaren antolamenduaren eta 
funtzionamenduaren kontzeptu-esparru bikoitzari koherentzia emateko, 
erreferentziako testu baten bitartez. 
Helburua ez da arau guztiak testu bakar batean kodifikatzea. Alabaina, 
erreferentziako lege baten aldeko hautu sistematikoa egin da, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren lana diziplinatzen duten arauen 
multzoa antolatzeko. Horren bidez, lehenengo, gai berari buruz dagoen legeria 
zabalak eragiten dituen disfuntzioak eta kontraesanak murriztea da xedea. Eta, 
bigarren, eztabaida erabakitzailea sustatu nahi da gauza publiko deiturikoari 
buruz herritarrek duten pertzepzioaren hobekuntzaren gainean, haren balioa 
handitzeko eta, finean, administrazio-kultura berria sortzen laguntzeko, garai 
hauek eskatzen dituzten paradigma berriak oinarri hartuta; besteak beste: 
efikazia eta efizientzia, antolamendua eta gobernantza, eta gardentasuna eta 
arazo publikoetan herritarrek parte hartzea. 
Atariko Tituluak, aniztasun hori islatzeaz gain, legearen xede bikoitza aipatzen 
du —antolamendua eta funtzionamendua—, eta helburu orokorragoak ere 
jasotzen ditu. Halaber, aplikazio-eremua Euskal Autonomia Erkidegoa dela dio, 
lurralde-erakunde gisa, berarekin lotura edo mendetasun-harreman nabarmena 
duten erakunde guztiekin. 
Erregulazioaren atariko tratamendu horren osagarri, erakunde-
antolamenduaren eduki subjektiboa zehazten da. Erakunde moten ohiko 
estandarrari erantzuten zaio, eta gero horiek justifikatu ere egingo dira, haien 
existentziaren eta aniztasunaren zergatiaren ikuspuntutik. Norbaitek esan du 
ona litzatekeela sinplifikatzea eta figura bakarra definitzea, baina guk ezin dugu 
bat egin irizpide horrekin; izan ere, erakunde-mota bakoitza jarduera-mota bati 
egokitzen zaio, baita beraren sorrera eta azkentzea gidatzen duten arau batzuei 
ere. Ezin dugu figuratan berritu (hala ebatzi zuen, goiz samar, Konstituzio 
Auzitegiak) eta, finean, estetikatik harago, erakunde autonomoaren eta 
zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren figuren artean egin litekeenaren 
moduko hautuek funts garrantzitsua eta oso teknikoa daukate; beraz, 
beharrezkoa da horretan sakontzea, eta, batez ere, figura baten edo bestearen 
alde egiten den hautua ondo arrazoitzea. 
Era berean, Lege honek Administrazio Publiko zehatz batentzat konponbideak 
bilatzen dituela esan dezakegu, eta ez dituela beste administrazio publikoekiko 
harremanak eta konparazioak aintzat hartu behar; izan ere, hau bezalako lege 
batek ezin du printzipio edo arau orokorren gune bat sortu Euskal Autonomia 
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Erkidegoko administrazio publiko guztientzat, gardentasunaren eta herritarren 
parte-hartzearen printzipioen eskaera berritzaileek berez zer eman behar duten 
zehazteko. Askoz ere egokiagoa da politika- eta erakunde-maila bakoitzak bere 
konpromisoari dagokion erakunde- eta antolamendu-arauak landu eta islatzea; 
hori dela-eta, lege honek Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan 
baino ez du sakonduko. 
I. tituluak gure erkidegoko Administrazioaren arlo zehatzetan geure gain 
hartzen ditugun lege-konpromisoak jasotzen ditu, egiturari, antolamenduari eta 
beraren eskumenekoak diren funtzio eta ahalei dagokienez. 
Honen moduko lege bat geure eredua sustatzera eta —halakorik bada, zergatik 
ez— finkatzera bideratu behar da. Ezin izango litzateke egokitzat jo haustura 
traumatikoak bilatuko lituzkeen lege bat; besteak beste, ezin delako esan Eusko 
Jaurlaritzak bere jokabidearekin urteotan eratu duen eredua Europako 
gobernantzaren paradigma modernoenetatik urrun egon denik, edo 
efizientziaren, gardentasunaren eta herritarren parte-hartzearen esparruetan 
maila onak eman dizkioten baliabideak izan ez dituenik. Finean, Autonomia 
Estatutuaren 9. artikuluak oztopoak kentzeko agindua ematen du, Herritarren 
oinarrizko eskubide eta betebeharren erabilera egokia, aurrerabidearen 
sustapena eta laguntza behar dutenekiko elkartasuna eragozten duten 
oztopoak, hain zuzen ere. Artikulu hori antolamendu publikoaren 
funtzionamendurako gida izan da, eta horren arabera egokitu behar da, 
etengabe. 
Gobernu-legean jada jasotzen diren eskemei erreparatzen badiegu, titulu 
horretako arauetan errepikatzen diren zenbait elementu topikoak izan litezke 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoarentzat; izan ere, 
aspalditik ari gara horiekin lan egiten. Duten garrantzia operatibo eta 
juridikoagatik daude horietako asko hemen, eta horregatik agertu behar dute 
lege honetan berriro, beste xehetasun erlatiboki berritzaile askorekin batera. 
II. tituluak, “Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera eta 
koherentzia" izenburukoak, administrazioari gutxiago edo gehiago lotuta 
dauden erakunde publikoen eta pribatuen multzoa berrantolatzeko, argitzeko 
eta —inoiz— tamainaz aldatzeko beharra hartzen du aintzat.  
Alde batetik, "sektore publikoko subjektu modura jarduteko printzipio orokorrak" 
ezartzen dira. Printzipio horiek Administrazio Publiko osoarentzat oro har 
aipatutako berberak dira, baina erakunde instituzionalen eta instrumentalen 
esparrura eramanda. Bestetik, "erakunde berriak sortzeko edo lehendik 
daudenetan parte hartzeko printzipioak" ematen dira, eta horien bidez 
egituraren alderdi berezi horri egin beharreko aplikazioa zehazten da; izan ere, 
tentuz hartzeko moduko gaia dela erakutsi digu esperientziak. Printzipio horiek 
gidatu behar dute sorrera-prozesua, zeinak bi fase izango baititu; orokorra, 
bata, eta mota bakoitzerako berezia, bestea.  
Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko Erakundeen Erregistroa 
sortzen da, eta han inskribatu beharko dira, nahitaez, haien bizitzako 
gorabehera nagusiak. Erregistroa publikoa eta informatiboa izango da, eta, 
legearen arabera, administrazio publikoko eskumenak dituen sailari atxikita 
egongo da.  
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Administrazio Publikoaren —zentzu hertsian— antolamenduari eta sektore 
publiko orokorrari buruzko zatiak aztertuta, Administrazio Publikoaren 
funtzionamenduari buruzkora iritsi gara, horrenbestez. 
III. tiluluak, “Euskal Administrazio Publikoaren funtzionamendua, herritarren 
zerbitzura egoteko” izenburua duenak, administrazioaren funtzionamendua 
arautu behar duten printzipio orokorrak ezartzen ditu hasieran bertan 
(lehenengo tituluan aurreratutakoak zehaztu eta garatzen ditu, kasu honetan), 
eta herritarrek Administrazioaren aurrean dituzten eskubide eta betebehar 
nagusiak ere finkatzen ditu. Europak administrazio onerako eskubideaz egiten 
duen formulazioa hartuz (Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen 
Gutunaren 41. artikulua), "administrazio on" horren funtsezko eduki gisa 
ulertzen direnetan gauzatzen dira eskubide horiek lege honen ondorioetarako, 
eta geurea den esparruaren barruan. Kasu honetan, Europako esparruan 
administrazio onerako eskubidea osatzen dutenak sartzen dira, baita barne 
esparruan garrantzitsutzat jotzen diren beste batzuk ere. Alabaina, eskubide 
horien formulazio eta arautze zehatza proiektuak aipatzen dituen berariazko 
beste arau batzuetan aurkitzen da ia kasu guztietan. 
Plangintzari eta ebaluazioari dagokionez, kontzeptu hori gobernantza ona 
osatzen duten hiru zutabeetan erdikoa da, zalantzarik gabe (beste biak 
gardentasuna eta parte hartzea lirateke). Bakar batek ezin du berez funtzionatu, 
ezta bere buruari eutsi ere, beste biak gabe. Horrela, ebaluazioa beharrezkoa 
da gardentasunari eta parte hartzeari zentzua emateko, eta beraren 
erabilgarritasuna azpimarratu eta indartu egiten da gardentasunaren eta parte 
hartzearen printzipioak berak modu egokian garatzen badira. Ebaluatzeko 
betebeharra triangelu horren ganga-giltzarria da. Horregatik, ebaluazio-
prozedura berrien sorta oso bat ezartzen da Administrazioan, ditugun eredu 
aurreratuenak oinarri hartuta. 
Administrazio elektronikoari dagokionez, azkenaldian garapen ikusgarria izan 
duen arren, gehiago zabalduko da egitez (administrazioan digitalizazioa 
gauzatzen ari da, arian-arian) arauen eraginez baino; hala ere, gai hori ezin da 
lege honetatik kanpo utzi, administrazio modernoaren funtsezko ardatza izatea 
nahi badugu.  
IV. tituluak oinarrizko legearen eskema jarraitzen du, eta, testuinguru honetan, 
Autonomia Erkidegoaren eremuan garatzen du Gardentasunari, informazio 
publikora iristeari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 
funtsezko edukia. 
Publizitate aktiboaren atalean, herritarrei modu proaktiboan helaraziko zaien 
informazio-sortaz gain, aipagarria da datuen irekiera eta berrerabilpena (open 
data). Euskal Autonomia Erkidegoa aitzindaria da gai horretan, nahiz eta 
oraindik badugun ibili beharreko bide bat aurretik, erreferentziakoak diren 
herrialdeen ereduetara iristeko (Erresuma Batua eta Estatu Batuak, besteak 
beste).  
Azkenik, V. tituluak, herritarren parte-hartzeari eta parte hartzeko eskubideei 
buruzkoak, ikuspegi malgua eta moldagarria hartzen du; izan ere, egun dauden 
eta etorkizunean sortu litezkeen parte hartzeko moduen kopurua, aniztasuna 
eta aberastasuna kontuan izanik, parte hartzeko edozein prozedurak bete 
behar dituen baldintzak eta oinarrizko bermeak ezartzea izan da aukera, parte 
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hartzeko figuren katalogo itxi bat, beti amaitu gabea, eskaini beharrean. 
Horrela, batetik, aurrez aurre zein telematika bidez parte hartzeko bide berri eta 
berritzaileak gehitu ahal izango dira unean uneko gaitasun teknologikoen 
arabera, beharrezkoak diren bermeak murriztu gabe. Eta, bestetik, 
Administrazioari aukera zabala emango zaio unean-unean erabakitzeko zein 
den jardun publiko bakoitzaren garrantziari, konplexutasunari edo neurriari 
hobekien egokitzen zaion bidea. 
Halaber, neurri aitzindari gisa, aipatu behar da herritarrei erregelamendu-
ekimenak sustatzeko eskubidea onartzen zaiela. Artikulu horrek, Herritarren 
Lege Ekimenari buruzko ekainaren 26ko 8/1986 Legean jasotzen diren eskema 
eta bermeak baliatuz, figura berritzaile hori hartzen du; izan ere, horren bitartez 
Gobernuari aukera ematen zaio herritarren eskariak bere jardunean txertatzeko, 
betiere haien egokitasunagatik edo daukaten sostengu zabalagatik aintzat 
hartzea merezi baldin badute, baina politika publikoen gainean Gobernuak duen 
erabakitzeko eta zuzentzeko azken gaitasunari uko egin gabe.  
Azkenik, etorkizuneko proiekzio argi batekin amaitzen de testua, "Gobernu 
Irekiaren Plataforma" aurreikusten baitu, eta funtzioak esleitzen baitizkio, bai 
parte-hartzearen ikuspuntutik, baita gardentasunarenetik ere. 
 

ATARIKO TITULUA.- Euskal Administrazio Publikoa. 

 
Lehenengo kapitulua.- Xedapen orokorrak. 

 

1. artikulua.- Xedea. 

Lege honen xedea da: Euskal Administrazio Publikoaren antolamendua eta 
funtzionamendua arautzea, edozein delarik ere hura personatzeko modua. 

Lege honen ondorioetarako, Euskal Administrazio Publikoa edo Euskal 
Autonomia Erkidegoko sektore publikoa da: Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorra,  haren Administrazio Instituzionala eta hura osatzen 
duten erakunde instrumentalak.  

2.  artikulua.- Helburuak. 

1. Antolamenduari ekitean, lege honek helburu hauek lortu nahi ditu: 

a) Arau eta irizpideak ezartzea Administrazioaren egitura organikoa eta 
funtzionala egituratzeko prozesuak garatzeko. 

b) Definitzea pertsonifikazio juridiko publiko edo pribatuko zer erakundek 
osatzen duten Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa, Administrazio 
Orokorraz aparte; arautzea zer betekizun bete behar diren haiek eratzeko, edo 
parte hartzeko lehendik ere egon dauden beste erakunde batzuetan, eta 
ezartzea zer erlazio-mekanismo izan behar duten Administrazio Orokorrarekin, 
zeinaren menpe baitaude eta zeinari atxikitzen baitzaizkio. 
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c) Definitzea zerk justifikatzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrak eta haren sektore publikoa osatzen duten gainerako 
erakundeek beste erakunde batzuetan parte hartzea, baldin eta, lege honetan 
ezarritako irizpideen arabera, beste erakunde horiek ez badira sektore publiko 
horretako kide bilakatzen parte-hartze horren ondorioz. 

2. Funtzionamenduari dagokionez, lege honen helburua da: 

a)  Zerbitzuak ematean, balio  publikoa sortzen lagunduko duten tresna eta 
prozesuak ezartzea. 

b) Politika publikoen ebaluazioa sustatzea, ebaluatzeko obligazioari eta 
ebaluazio horren emaitzak aditzera emateko obligazioari dagokienez. 

c) Sustatzea herritarrak irispidea izatea, hala Administrazio Orokorrak duen 
informaziora, nola hari lotutako edo haren menpeko organismo eta erakundeen 
informaziora. 

d) Herritarrei aditzera ematea zeintzuk diren gobernuaren plangintza eta 
konpromiso estrategikoak, publizitate aktiboaren printzipioa sendotuz. 

e)  Gai publikoetan erantzukidetasunez parte hartzeko kultura eta ohiturak 
sustatzea  Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren artean eta sektore 
publikoan.  

 

3. artikulua.- Aplikazio-eremua. 

Lege honen aurreikuspenak honako hauei aplikatuko zaizkie, kasu 
bakoitzean ezartzen den moduan: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari. 

b) Organismo autonomo, zuzenbide pribatuko erakunde publiko, sozietate 
publiko eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta 
partzuergoei.  

c) Zuzenean edo zeharka, partaide modura Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioa eta haren sektore publikoko gainerako erakundeak dauzkaten 
erakunde eta enpresei. 

 d) Gainerako erakunde publikoei, hala xedaturik egonez gero beraiek 
sortzeko arauan. 

 

Bigarren kapitulua.- Antolamendu instituzionala. 
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4. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa. 

1. Administrazio Orokorrak eta Administrazio Instituzionalak osatzen dute 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoa. 

2. Euskal Autonomia Erkidegoan, Administrazio Orokorrak edo Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioak baino ez du lurralde osoa hartzen, 
Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 53. artikuluan aipatzen den 
moduan. 

3. Erakunde hauek osatzen dute Administrazio Instituzionala: 

a) Autonomia Erkidegoko zuzenbide publikoko erakunde instituzionalek. 
Organismo autonomo deritze. 

b) Zuzenbide pribatuko erakunde publikoek. 

 

5. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa. 

Aurreko artikuluko 2. eta 3. paragrafoetan adierazitako erakundeek osatzen 
dute Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa, eta honako hauek: 

a)  Sozietate publikoek. 

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioek. 

c) Nortasun juridiko propioa duten partzuergoek, zeinak aipatzen baitiren 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 6. artikuluko 5. paragrafoan eta 
Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
87. artikuluan. Horretarako, partzuergoen egintzek zuzenean edo zeharka lotuta 
egon beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoko organo baten erabakitzeko 
ahalmenarekin; horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa 
osatzen duen erakunde batek edo batzuek gehiengoa izan behar dute 
partzuergoan, eta dirua, ondasunak edo industria eman behar dizkiote, edo, 
partzuergoa eratzean, hura gehiengoz finantzatzeko konpromisoa hartu 
beharko dute. 

Erakunde horiek denek nortasun juridiko propioa izango dute, gainerako 
erakundeek dutenaz bestelakoa. 

 

 

I. TITULUA.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta 
Instituzionala. 
 

Lehenengo kapitulua.- Egitura. 
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6. artikulua.- Administrazio Orokorra. 

1. Funtzionalki, sailetan banatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioa edo Administrazio Orokorra, eta hierarkikoki antolatutako 
organoek eratzen dute. Nortasun juridiko bakarraz dihardu bere helburuak 
betetzeko, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 53. 
artikuluak ezartzen duen moduan. 

2. Administrazio Orokorrak bere erakundeen egoitzan egiten ditu kudeaketa-
lanak. Lan horiek, berriz, lurraldeka egin ahal ditu modu deskontzentratuan, 
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetako lurralde-
ordezkaritzetan edo bulegoetan, eta, bere eskumenen esparruan, Euskadik 
atzerrian dituen ordezkaritzen bitartez. 

 

7. artikulua.- Antolakuntza- eta funtzionamendu-printzipioak. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoa eta haren sektore publikoa printzipio hauen 
arabera antolatzen dira: 

a) Hierarkia, zuzendaritza-lanak betetzeko, eta deskontzentrazio funtzionala, 
hala badagokio, kudeaketa- edo betearazte-jarduerak egiteko. 

b) Ekonomizatzea eta baliabideak egoki esleitzea, helburu instituzionalak 
betetzeko; ahal dela, eskala-ekonomiak aprobetxatuz. 

c) Antolamendu erraza eta argia izatea. 

d) Subsidiariotasuna, egiturak betearazi eta egokitzeko. 

2.- Administrazio Orokorraren jarduerak bere egiten ditu printzipio hauek: 
legezkotasuna, objetibotasuna, gardentasuna, publizitatea, efikazia eta 
efizientzia. Printzipio horiek betetzeko berme modura, Administrazio Orokorrak 
bere organoak, lurralde historikoetakoak eta toki-administrazioetakoak 
koordinatuko ditu, eta horiek denak koordinatzea sustatuko du. 

3.- Artikulu honetan jasotzen diren printzipioak ondorengo irizpideetan 
gauzatzen dira, eta antolatzeko diseinuari aplikatuko zaizkio: 

a) Ezer antolatzean, zerbitzu publikoa bideratzea izango da helburu bakarra, 
baliabideak herritarrak asetzera zuzenduz, eta administrazioaren barne-
koordinazioa bultzatuz.  

b) Ahaleginak egingo dira gizartearen eskariei erantzuteko: modu aktiboan 
entzunez, antolamendua ingurune aldakorrera egokituz, aurrea hartuz 
errekerimendu berriei, eta efikazia- eta efizientzia-helburuak betez. 

c) Egiturak berdinduko dira, hierarkia-mailak ezabatuz baliorik sortzen ez 
dutenean eta burokrazia areagotzen dutenean.   
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d) Zehaztuko da zeintzuk diren eduki zabaleko funtzio-arloak, kontuan hartuz 
kudeatu beharreko gaiaren identitatea eta berezkotasuna, lan-fluxua, eremua, 
helburua eta xede-publikoa. 

e) Antzeko funtzioak betetzeko egitura homogeneoak eratuko dira, izan 
antolamendu-unitate horizontalak, izan lurraldeko antolamendu-unitateak. 
Horretarako, erakundearen zerbitzuak eta tresnak erabiltzea. 

f) Egitura komunak definituko dira: ekonomia- eta administrazio-kudeaketa, 
antolamendua, kudeaketa-lanen kontrola, laguntza juridikoa, giza-baliabideak, 
baliabide orokorrak, teknologia garatzekoak, sistemak (informazio-, estatistika-, 
telekomunikazio-sistemak), euskara, berdintasuna eta kalitatea. Horrez gain, 
sareko lana sustatuko da. 

g) Herritarrei erantzuteko zerbitzu integralak ematera bideratuko da lurralde-
antolamendua; zerbitzuok, berriz, gai izan behar dute sail arteko programak 
kudeatzeko. 

h) Mugak jarriko dira antolamolde-egitura autonomoak sortzeko, eta bakarrik 
sortuko dira lege honek zehazten dituen egoeretan.  

i) Zuzendaritza-molde berriak sustatuko dira: parte hartzeko guneak eta 
konfiantza eta autonomia arduratsua sortzeko guneak, helburu eta emaitzak 
lortzeko konpromisoa dutenak. 

j) Antolatzeko egitura dinamikoak eratuko dira, barruko eta kanpoko 
informazio-fluxuak optimizatu, eta prozesuka kudeatzeko. 

k) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak ahalik eta gehien 
aprobetxatuko dira administrazioa herritarrengana hurbiltzeko: sarean 
antolatzeko, geografia-, denbora- eta jakintza-barrerak ezabatuko dira, eta 
atalak malgutuko dira, eta elkarri konektatuko. 

l) Administrazioko giza baliabideak erabiltzeko modua optimizatuko da; ahal 
dela, ez da jarduera eta zerbitzurik  kanporatuko baldin eta norbere 
baliabideekin egin badaitezke eta funtsezko funtzio publikoak badira. 

m) Gardentasuna eta partaidetza bultzatuko da politika publikoen plangintza 
egiterakoan, horiek ebaluatzean, eta herri-ekintzako kontuak ematean. 

 

8. artikulua.- Goi-karguak eta zuzendaritza-organoak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean, bakarrik dira goi-
karguak: Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30 7/1981 Legearen 29. artikuluan 
adierazten diren sailburuordetza eta zuzendaritzetako titularrak eta 
Lehendakaritza Saileko idazkaritza nagusietako titularrak, zeinek gainerako 
sailburuordetzetako funtzionaltasun bera baitaukate. Goi-kargu horiek, berriz, 
lege horretan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan ezartzen den araubide 
juridikokoa izango dute.  
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2.- Honako hauek dira zuzendaritza-organoak: 
a) Organismo autonomoetako edo zuzenbide pribatuko erakunde 

publikoetako lehendakaritzak eta zuzendaritzak, salbu aurreko paragrafoan 
aipatutako goi-karguek betetzen dituztenean postu horiek, Jaurlaritzari buruzko 
Legean aurreikusitakoaren arabera.  

b) Administrazio Orokorreko zuzendariordetzetako  titularrak: bitartekariarena 
egiten dute maila politikoaren eta kudeaketa-mailaren artean, eta zuzendaritza 
tekniko eta administratiboko funtzioak dituzte. Kargu horiek izendapen askez 
izendatuko dira karrerako funtzionarioen artean; lanpostu horiek, berriz, 
lanpostu-zerrendetan argitaratu beharko dira. 

c) Administrazio Orokorreko lurralde-ordezkariak: egitura periferikoaren parte 
dira. Ordezkari-postuak izendapen askekoa dira; karrerako funtzionarioei 
gordetzen zaie, eta lanpostu-zerrendetan argitaratu behar da. 

c) Euskadik kanpoan dituen ordezkariak.  

e) Euskal Autonomia Erkidegoko organismo autonomo, zuzenbide pribatuko 
erakunde publiko eta sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeetako 
izendapen askeko kargu edo postu guztiak, beren-beregi adierazten direnean 
kargua sortzeko arauan eta saileko egitura organikoa eta funtzionala ezartzen 
duen dekretuan. 

3.- Kargua sortzeko arauak edo sail bakoitzeko egitura organiko eta 
funtzionala ezartzen duen dekretuak bestelakorik ezarri ezean, Jaurlaritzaren 
Kontseiluaren akordioz izendatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako zuzendaritza-
organoak. Akordioak, berriz, dekretu modura emango dira. 

4.- Zuzendaritza-organoetako titularrak izendatzeko, gaitasun profesionala 
eta esperientzia hartuko dira irizpide modura, lege honetan ezartzen den 
moduan. Funtzioak betetzean ere honako hauek aplikatu beharko dira: 

a) Kudeatutako lanen gaineko erantzukizun profesionala, pertsonala eta 
zuzena. 

b) Kudeaketa-lanak, berriz, goragoko organoak edo dagokion zuzendariak 
kontrolatu eta ebaluatuko ditu; horrek ez ditu eragotziko kontrol ekonomikoari 
buruzko legediak ezartzen dituen kontrol-lanak. 

 5.- Kargu horiekin parekatutako gainerako kargu eta postuek, bestalde, 
kargua sortzeko arauak berariaz ezartzen duen araubide juridiko eta 
ekonomikoa izango dute, edo sail bakoitzaren egitura organiko eta funtzionala 
ezartzen duen dekretuak ezartzen duena. 

 

9. artikulua.- Administrazio Orokorreko sailak. 

1.-  Autonomia Erkidegoko eskumen-eremuan, sail bakoitzak  administrazio-
jarduerako arlo bat edo gehiago ditu; arlo horiek, berriz, funtzionalki 
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homogeneoak dira. Sailak sortu, aldatu, elkartu eta ezabatzeko, Jaurlaritzari 
buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 8. artikulua  bete beharko da; era 
berean, artikulu horri erreparatu beharko zaio zehazteko administrazio-
jarduerako zein funtzio eta arlotan dituzten eskumenak sailek. Horretarako, 
lehendakariak dekretu bat emango du, zehaztuko duena zer antolamendu-
irizpide bete beharko duten sail guztietako egitura organiko eta funtzionalari 
buruzko dekretuek. Administrazioa jasangarri egiteko eta sinplifikatzeko 
perspektiba batetik, egiturak berdintzera joko da zerbitzua ematerik edo 
kudeatzerik ez dagoenean. 

Sailak antolatzen diren moduan antolatzen direla, administrazio-jarduerako 
arlo batzuk lehendakariari atxiki dakizkioke. Lehendakariari atxikiz gero, 
lehendakariak bereganatuko ditu Jaurlaritzaren Legearen 26. eta 61. 
artikuluetan aipatzen diren eskumenak, eta Lehendakaritzako sailburu bati, 
idazkari nagusiei edo zuzendariei eman ahal izango dizkie eskuordetzan, lege 
horretako 39.4. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

10. artikulua.- Egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuak. 

1.- Dagokion saileko titularraren proposamenez, lehendakariaren dekretuz 
ezarriko da Administrazio Orokorreko sailetako egitura organikoa eta 
funtzionala; betiere, Jaurlaritzari buruzko ekinaren 30eko 26. artikuluan  
ezarritakoaren arabera. Lehendakariari egiten zaion proposamenak, bestalde, 
aurreko  artikuluan  aipatutako dekretuan ezartzen diren irizpideak bete beharko 
ditu; bestela, berariaz eskatu beharko da irizpideok aldatzeko. 

2.- Sailen egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuek definitzen 
dute zer mendekotasun-lotura duten sailen egiturako organoek, eta nola 
banatzen diren jarduera-arloak. 

3.- Sail eta organismo autonomoek zuzendariordetzak eduki ahal dituzte 
administrazio-jarduerako sektore bat kudeatzeko, betiere zerbitzu-ematearen 
edo kudeaketa-lanen bideragarritasuna justifikatzen bada. Zuzendariordetza 
horien menpe egongo dira, berriz, atxikitzen zaizkien zerbitzu-burutzak. 

4.- Era berean, organo periferikoak sortu ahal izango dira. Antolakuntza- eta 
funtzionamendu-irizpideek justifikatuko dute organo horiek sortzea; hala ere, 
organo periferikoa atxikitzen den lurraldean, inoiz ezingo da  administrazio-
egiturarik bikoiztu edo mantendu lurraldeko beste administrazio batzuk lehendik 
betetzen zituzten funtzio berak betetzeko. Dena dela, organo zentralen 
menpean, organo periferikoak sortu ahal izango dira, sail bati egotzitako arlo 
batek edo gehiagok eskatzen dutenean herritarrei modu hurbilagoan 
erantzuteko. Azkenik, lurralde-bulegoak ere egon daitezke sailetako gaiak 
kudeatzeko. 
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5.- Egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuetan jasoko da Euskal 
Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zer erakunde dauden sailari atxikita. 
Era berean, identifikatuko da zer kide anitzeko organo azaltzen diren egituran, 
eta, horietatik, zeintzuk jarraitzen duten lanean. Bestela, ezabatuko dira. 

 

11. artikulua.- Euskadik kanpoan duen Administrazioa. 

Behar izanez gero, eskumen funtzionala Euskal Autonomia Erkidegotik 
kanpo betetzen duten organoak sortu ahal izango dira Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorraren berezko eskumenak garatzeko. Euskadik kanpoan 
dituen ordezkariak, berriz, kanpo-harremanetako eskumenak dituen sailari 
atxikiko zaizkio. 

 

12. artikulua.-Kide anitzeko organoak. 

1.- Erakunde arteko koordinazio- eta lankidetza-mekanismoak edo era 
horretako mekanismo publiko-pribatuak eraginkorrak ez direnean, kide anitzeko 
organoak sortuko dira aholkularitza- edo partaidetza-funtzioak betetzeko. Kide 
anitzeko organo horiek proposamen-, aholku-, jarraipen- edo kontrol-funtzioak 
izango dituzte. 

Kide anitzeko organo baten sortze-arauak eduki hau izango du, gutxienez: 

a) Azalpena: zergatik behar den. Ziurtatu beharko da esleitutako funtzioak ez 
daudela bikoiztuta. 

b) Zer xede eta helburu dituen. 

c) Nola integratzen den administrazioan, edo zer mendekotasun-lotura duen. 

d) Nola osatzen den, eta zer irizpide erabiltzen den lehendakaritzako titularra 
eta gainerako kideak izendatzeko. 

e) Zer proposamen-, aholku-, jarraipen eta kontrol-funtzio gomendatzen 
zaizkion, eta zer beste funtzio egozten zaizkion. 

f) Hala badagokio, zer kreditu jartzen zaion funtzionatzeko. 

3.- Hala ere, kide anitzeko organoari administrazio- eta kudeaketa-lanak 
egiten laguntzeko, Administrazio Orokorreko giza baliabideak eta baliabide 
materialak jarriko zaizkio; salbu kontrakoa justifikatzen denean hura sortzeko 
araua izapidetzeko espedientean. 

4.- Urtero, kudeaketa-memoria idatzi beharko da, eta horren kontuak 
emango dira Gobernu Irekiaren Plataforman. Organoak jarduerarik ez badu, 
erabaki beharko da ea berriro formulatu ala ezabatu behar den. 

5.- Dekretua izango da kide anitzeko organo bat sortzeko araua, baldin eta 
organoa eratzen duten kideak Administrazio Orokorreko sailetakoak edo Euskal 
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Sektore Publikoko Erakundeetakoak badira. Bestela, sortzen duen saileko 
titularraren agindu baten bidez sortuko da organoa.  

6.- Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da, baldin 
eta, kide anitzeko organoa sortzean, eskumenak esleitzen bazaizkio beste 
organo batzuek erabaki beharreko kontuen gaineko nahitaezko txostenak 
emateko, edo beste organo horien jardueraren gaineko jarraipen- eta kontrol-
lanak egiteko. 

7.- Aurreko arau horiek aplikatu beharko zaizkie organismo autonomoetako 
kide anitzeko organoei eta zuzenbide pribatuko erakunde publiko eta 
partzuergoetakoei. 

 

13. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio aholku-
emaile gorena. 

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak betetzen du Euskal Autonomia Erkidego 
aholku-funtzio gorena, eta lege propioa du bere burua zuzentzeko. Horrek ez 
ditu eragozten lege honen arabera Administrazioko beste organo batzuei 
egozten zaizkien kontsulta- eta aholku-funtzioak. 

 

14. artikulua.- Herritarrek eta elkarteek parte hartzeko gune egonkorrak. 

1.- Administrazio Orokorreko sailetan eta Administrazio Instituzionaleko 
erakundeetako barne-antolamenduan, herritar eta elkarteek parte hartzeko 
gune egonkorrak ezarriko dira, proposamenak egiteko politika publiko bati 
buruz edo elkarrekin lotutako politika publikoei buruz, gizarte-ezaugarriak dituen 
populazio-sektore bati buruz edo norberaren kontuei buruz, edota horiei denei 
buruz eztabaidatzeko. 

2.- Eztabaidetan, herritar eta elkarteek parte hartzeko gune egonkorrek modu 
orekatuan bideratu beharko dute herritarren presentzia eta neurri egokia eta 
eztabaiden kalitatea eta gizarte-aniztasuna, eta oinarritzat hartuko dute 
elkarrenganako konfiantza, gardentasuna eta balore publikoa sortzeko gobernu 
egokia. 

3.- Beste gune informal eta tresna batzuk ere sustatuko dira herritarrek parte 
hartzeko, lege honetan ezarritakoaren arabera. 

 

Bigarren kapitulua.- Antolamendua. 
 

Lehenengo atala.- Elementu antolatzaileak. 
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15. artikulua.- Administrazio-organoak. 

1.- Lege honek ezartzen duenaren arabera sortu, aldatu eta ezabatu behar 
dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren 
organismo autonomoetako organoak. 

2.- Administrazio-unitateak organotzat joko dira, baldin eta nahitaezkoa bada 
eurek jardutea, edo esleitzen zaizkien funtzioak ondorio juridikoak badituzte 
hirugarrenentzat. 

 

16.artikulua.- Administrazio-unitateak. 

1.- Egitura organikoak antolatzeko oinarrizko elementuak dira administrazio-
unitateak; funtzio edo jarduera batzuk bilduta, produktu edo zerbitzu bat 
burutzen dute, eta, emaitza modura, ekarpen oso bat egiten diote kanporako 
edo barruko bezero bati. Unitateen barruan, plantillako lanpostuak edo 
dotazioak daude. Lanpostu horiek, berriz, funtzionalki lotuta, zeregin 
berdintsuak baitituzte; organikoki, burutza amankomun batek batzen ditu. 

2.- Administrazio-unitateetako buruak arduratzen dira unitatearen 
funtzionamendu egokiaz eta unitateari esleitutako eginkizunak ondo egiteaz. 

3.- Administrazio-unitateak, bestalde, lanpostuen arteko harremanek eratzen 
dituzte; berariazko araudi baten bidez onartu, eta organo jakin baten sartzen 
dira. 

 

Bigarren atala.- Eskumenak. 

 

17. artikulua.- Printzipio orokorrak. 

1.- Ez dago ordenamendu juridikoak esleitutako eskumenei uko egiterik: 
esleituta dituen administrazio-organoak baliatuko du, salbu atal honetan 
araututako egoeratan. 

2.-  Autonomia Erkidegoko Administrazioari eskumen bat generikoki esleitzen 
bazaio baina ez bada zehazten zer sailek bete behar duen, gaiaren arabera 
erabakiko da. Irizpide horren arabera ezin bazaio sail jakin bati egotzi, 
Lehendakaritzari egotziko zaio, edo lehendakaritzako eskumena duen sailari. 

3.- Sail batek esleituta dituen eskumenen funtzioak legez ez bazaizkio 
administrazio-organo jakin bati egozten, ulertuko da sailaren mendeko organoei 
egozten zaizkiela, hain zuzen ere gaiaren eta lurraldearen arabera eskumenak 
dituztenei; halako organo bat baino gehiago badago, mailarik gorena duenari. 
Hala ere, sail bereko beste organo bat ere izendatu ahal izango da eskumen 
horren titular modura. 
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18. artikulua.- Eskumenak deskonzentratzea. 

1.- Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organoen berezko 
eskumenak hierarkikoki deskonzentratu ahal izango dira menpeko beste organo 
batzuetan, hala zentraletan, nola periferikoetan; lege honetan ezarritako 
printzipioen arabera, salbu kontrakoa ezartzen denean. 

2.- Egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuan onartuko da nola 
deskonzentratu eta errebokatu eskumenak.  

 

19.artikulua.- Zerbitzuko jarraibide, zirkular eta aginduak. 

1.- Goi-karguek eta zuzendaritza-organoek administrazio-jarduera bultzatu 
eta gidatuko dute, zerbitzuko jarraibide, zirkular eta agindu bidez. 

2.- Xedapen batek hala ezartzen duenean edo komenigarritzat jotzen denean 
herritarrek edo Autonomia Erkidegoko Administrazioko gainerako organoek 
ezagutzea, sail bateko titularrak agindu ahal izango du zerbitzuko jarraibide, 
zirkular eta aginduak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko; 
hori gorabehera, egoitza elektronikoan ere argitaratu ahal izango dira. 

 

20. artikulua.- Eskumenak eskuordetzan ematea. 

1.- Autonomia Erkidegoko Administrazioko organoen titularren eskumenak 
eskuordetzan eman ahal izango zaizkie Administrazio bereko beste organo 
batzuei edo Euskal Sektore Publikoko beste erakunde batzuei. 

2.- Eskumena eman eta hartzen duten organoak sail berekoak badira baina 
ez badute hierarkia-harremanik, goragoko organo komunaren onarpena 
beharko da. Eskumena eman eta hartzen dutenak ez badira sail berekoak, 
eskumena hartzen duen saileko titularraren baimena beharko da. 

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organo batek 
eskumenen bat ematen dionean Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 
publikoko erakunde instituzional baten organoren bati, eskumen-emate hori 
onartu egin beharko dute eskumena eman eta hartzen duten organoen 
menpeko organoek, halakorik badago. Salbu eskumen-emailea bera denean 
erakunde instrumentaleko adskripzio-saileko titularra; kasu horretan, nahikoa 
izango da horrek erabakitzea. 

4.- Jaurlaritzaren Legeak zer xedatzen duen eskumenak esleitzeko 
lehendakariari, Jaurlaritzaren Kontseiluari eta sailburuei, horrelaxe esleituko 
dira eskumenak; kalterik eragin gabe lege honetan xedatutakoari. 

5.- Prozedura baten ebazteko eskumena eskuordetzan emateko, ez da 
eragozpen izango hura erregulatzeko arauak aurreikustea ezen, nahitaezko 
izapide modura, irizpen edo txosten bate eman beharko dela. Hala ere, ezin 
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izango da gai jakin bat ebazteko eskumena eskuordetzan eman, baldin eta gai 
horri buruzko nahitaezko irizpen edo txostenik eman bada dagokion 
prozeduran. 

6.- Eskumenak eskuordetzan ematea eta haiek errebokatzea Euskal Herriko 
Agintaritzaren aldizkarian argitaratu beharko da, eta irisgarri egon beharko dute 
beti eskumenak eskuordetzan ematen dituen saileko edo organoko web orrian. 

7.- Eskuordetzaz baliatuz ematen diren administrazio-egintzek eta -
ebazpenek espresuki adierazi beharko dute eskuordetzaz ematen direla: 
argitalpen ofizialaren zenbakia eta eguna aipatu beharko dute. Organo 
eskuordetza-emaileak emandakotzat joko dira. 

8.- Inoiz ezin izango dira eskuordetzan eman: 

a) Konstituzio- edo estatutu-organoen erlazioei buruzko gaiak. 

b) Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu beharreko ebazpen-proposamenak 
dakartzaten egintzak. 

b) Xedapen orokorrak emateko eskumena. 

c) Egintza deusezak ofizioz berrikusteko eskumena eta egintza 
deusezgarriak kaltegarritzat jotzeko eskumena. 

e) Kargak ezarri edo kalterako diren egintzak errebokatzeko eskumena. 

f) Errekurritutako egintza eman duen administrazio-organoari ezingo zaio 
eman errekurtsoa ebazteko eskumena. 

d) Lege-mailako arauek zehazten dituzten gaiak. 

h) Eskuordetzaz baliatuz erabiltzen diren eskumenak, salbu legeak berariaz 
onartzen dituenean. 

9. Eskuordetza ematen duen organoak edozein unetan erreboka dezake 
eskuordetzan emate hori. 

10.- Kide anitzeko organo batek quorum berezia behar badu normalean 
diharduenean, quorum bera beharko du beti eskumenak eskuordetzan 
emateko. 

11.- Eskuordetze hori urtebete baino gehiago luzatuz gero, deskonzentratu 
egin beharko da. 

 

21. artikulua.- Izenpea eskuordetzan ematea. 

1.- Administrazio-organoetako titularrek administrazio-ebazpen eta -egintzen 
sinadurak eskuordetzan eman ahal izango dizkiete menpean dituzten 
administrazio-organoei, eskuordetzeko era hori arautzen duen araubide juridiko 
orokorraren arabera. 
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2.- Gainerako organoetako titularrek, berriz, sinadura eskuordetzan eman 
ahal izango diete menpean dituzten administrazio-organo edo -unitateei, 
goragoko organoaren baimenaz. 

3.- Sinadura eskuordetzan emanez gero, ez da argitaratu behar. 

 

22. artikulua.- Karguak ordezkatzea. 

Goi-karguen funtzioak aldi baterako ordezkatu ahal izango dira, baldin eta 
goi-kargu horien lanpostuak hutsik badaude, kargudun horiek gaixorik badaude 
edo eragozpen pertsonalik badute; beti ere, saileko egitura organikoari buruzko 
dekretuak ezartzen duen moduan. 

 

23. artikulua.-  Goragokoak eskumena bereganatzea. 

1.- Intzidentzia tekniko, ekonomiko, sozial, juridiko edo lurralde-mailakorik 
egonez gero, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta 
Instituzionaleko organoek bereganatu ahal izango dute gai bat ezagutzeko 
eskumena, baldin eta, orokorrean edo eskuordetzan eman zaiolako, gai hori 
bere menpeko administrazio-organo batek ebatzi behar badu. 

2.- Eskumenak eskuordetzan emanez gero hierarkian mendeko ez diren 
organoei, organo eskuordetza-emaileak bakarrik erabaki dezake gairen baten 
ardura. 

3.- Goragoko organoak eskumenak berriro bereganatzeko, arrazoitu egin 
beharko du beti erabakia, eta horren berri eman interesdunei -halakorik 
badago-, azken ebazpena eman baino lehen. Organo batek eskumenak 
bereganatuz gero, horren berri eman beharko dio goragoko organoari, salbu 
eskumenak sailburuak berak bereganatzen dituenean. 

4.-Ezin izango da errekurtsorik jarri eskumenak norberaganatzeko erabakien 
kontra; legez kontrakoa izanez gero, hori baliarazi egin beharko da 
prozeduraren ebazpenaren kontra jartzen den errekurtsoan. 

 

24. artikulua.-  Kudeaketa-gomendio intrasubjektiboa. 

1.- Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organoek edo haren 
mendeko zuzenbide publikoko erakundeek administrazio edo erakunde bereko 
beste organo batzuei gomendatu diezaiekete beren eskumeneko jarduera 
materialak, teknikoak eta zerbitzuzkoak egiteko, baldin eta efikaziari begira 
komeni bada, edo baliabide tekniko egokirik ez badaukate jarduera horiek 
gauzatzeko. 

2. Kudeaketa-gomendioak ez dakar eskumenaren titulartasuna lagatzea, 
ezta eskumen horretaz baliatzeko funtsezko elementuak lagatzea ere; 
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horrelakoetan, kudeaketa gomendatzen duen organoaren edo erakundearen 
ardura izango da gomendatutako jarduera material zehatzari oinarri emango 
dioten edo hura barne hartuko duten egintza edo erabaki juridiko guztiak 
hartzea. 

3.-Saileko titularrak eman beharko du baimena kudeaketa-lanak sail bereko 
beste organo batzuei gomendatzeko. Kudeaketa-lanak beste sail bateko 
organoei edo haren menpeko organoei gomendatzeko, Jaurlaritzaren 
Kontseiluaren baimena beharko da. 

4.- Kudeaketa-gomendio intrasubjektiboa formalizatzeko, onartu beharko da: 
baimentze-ebazpena eman beharko da, eta akordioa sinatu beharko dute 
dagokien organoek. Horrez gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
argitaratuko da, eta eduki hau izango du, gutxienez: 

a) Zer jarduera ukitzen dituen. 

b) Zeintzuk diren kudeaketa-gomendioaren izaera eta nondik norakoak. 

c) Noiz arte egongo den indarrean, eta zer egoeratan aurreratu edo luzatuko 
den kudeaketa-gomendioaren amaiera. 

Kudeaketa-gomendioa luzatzea erabakiz gero, haren luzapenak ere 
argitaratu beharko dira, paragrafo honetan deskribatutako moduan. 

5.- Parte hartzen duten erakundeen web orrietan argitaratu beharko da 
kudeaketa-gomendioa, haren berri emateko. 

 

25. artikulua.-  Kudeaketa bateratuko zentroak. 

1.- Kudeaketa bateratuko zentroak dira: administrazio-organoak, sortu 
daitezkeenak modu bateratuan kudeatzeko izapidetze-prozesu konplexuak edo 
eragin ekonomiko eta sozial handiko prozesuak. Ondorio horietarako, prozesua 
da: herritarrei erantzuteko edo zerbitzuak emateko elkarrekin lotutako 
administrazio-izapideen sekuentzia; sekuentzia horretan, berriz, sail bateko edo 
gehiagoko organo edo administrazio-unitateek parte hartu behar dute, araudi 
erregulatzailearen arabera. 

2.-  Jaurlaritzaren Kontseiluaren dekretuz sortuko dira kudeaketa bateratuko 
zentroak. Dekretuan, zehaztuko da zein den zentroaren antolamendua, eta  
zeintzuk diren prozesuan parte hartu behar duten organo eta unitateek biltzen 
dituzten jarduerak koordinatu eta bizkortuko dituzten funtzionamendu-arauak. 

3.- Funtzio hauek guztiak edo hauetako batzuk bete behar dituzte prozesuak 
modu bateratuan kudeatzen dituzten zentroek: 

a) Herritarrei informatzea zer izapide bete behar duten, aplikatu beharreko 
araudiaren arabera. 

b) Erregistro-funtzioa. 
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c) Espedienteen jarraipena egitea, eta interesdunei informatzea zer 
egoeratan dauden izapideak. 

 

Hirugarren atala.- Administrazioen arteko lankidetza eta koordinazioa. 

 

26. artikulua.-  Araubide orokorra. 

Jarduteko, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak kontuan hartzen 
du administrazio publikoek lankidetzan aritu behar dutela oinarritzat hartuz 
lankidetzaren printzipioa eta erakundeen arteko leialtasunarena, eta, 
horretarako, legeek aurreikusten dituzten lankidetza- eta koordinazio-teknikak 
erabili behar dituztela. 

 

27. artikulua.-  Lankidetza ekonomikoa, teknikoa eta administratiboa. 

Interes berak dituztenean, Administrazio Orokorrak eta foru-organo eta toki-
erakundeek nork bere borondatez lagunduko diote elkarri gai ekonomiko, 
tekniko eta administratiboetan; horretarako, partzuergo, jarduera-plan bateratu, 
ordezkaritza, kudeaketa-gomendio edo administrazio-hitzarmenak erabiliko 
dituzte, lege honek eta aplikatu beharreko gainerako legeek aurreikusitako 
modu eta baldintzatan.  

Lankidetza-akordioak, berriz, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
argitaratutako dira. 

 

28. artikulua.- Lankidetza-hitzarmenak. 

1.- Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak lankidetza-hitzarmenak 
sinatu ahal izango ditu gainerako administrazio publikoekin, nork bere 
eskumen-esparruan jokatuz. Hala ere, Jaurlaritzaren Kontseiluak baimendu edo 
onartu beharko ditu, Jaurlaritzaren Legean ezarritakoaren arabera. 

2.- Protokolo orokorra esango zaio hitzarmenari, haren helburua hauetakoren 
bat denean: orientazio-jarraibideak ezartzea jakiteko nola jokatu behar duen 
administrazio publiko bakoitzak gai guztientzat interesgarrietan, edo esparru 
orokorra eta metodologia finkatzea lankidetzan jarduteko eskumen-arlo 
partekatu batean edo batari eta besteari interesatzen zaion gai batean. 

3. Hitzarmen-agiriek honako hauek zehaztu beharko dituzte, hala badagokie: 

a) Zer organok izenpetzen duten hitzarmena, eta zein gaitasun juridikoz  
diharduen alderdi bakoitzak. 

b) Zein den administrazio bakoitzaren eskumena. 

c) Zelan finantzatzen den hitzarmena. 
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d) Zer ekintza adostu diren. 

e) Organizazio pertsonifikaturik behar den ala ez hitzarmena kudeatzeko. 

f) Zein den hitzarmenaren indarraldia, eta, hala badagokio, aukerarik dagoen 
hura luzatzeko; aukerarik badago, zein den hitzarmena luzatzeko araubidea. 

g) Hitzarmenaren indarraldia amaitu aurretik, zer arrazoirengatik jo daitekeen 
amaitutzat hitzarmena, eta, amaitutzat joz gero, nola ebatzi bideratzen ari diren 
jarduerak. 

4. Hitzarmen horietan, hitzarmena zaintzeko eta kontrolatzeko organo 
mistoak eratu ahal izango dira, lankidetza-hitzarmenak interpretatzerakoan eta 
betetzerakoan azal daitezkeen arazoak ebazteko. 

 

29. artikulua.- Jarduera-plan bateratuak. 

1.- Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak jarduera-planak bateratu 
ahal izango ditu beste administrazio batzuekin, interes berak dauzkatenean 
administrazio-sektore jakin batean. 

2.- Urteko programen bidez, jarduera-plan bateratuek finkatuko dute: 
administrazio bakoitzak zer egin behar duen planean proposatutako helburuak 
betetzeko; zer konpromiso bereganatzen duen, eta zer baliabide erabiliko duen. 

3.- Jarduera-plan bateratuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratu beharko dira, hitzartzen dituzten administrazioek onartu 
eta gero. 

4.- Euskal Autonomia Erkidegoan, hitzarmen bidez gauzatuko da jarduera-
plan bateratuak onartzeko ahalmena, 31. artikuluan ezartzen denaren arabera.  

 

30. artikulua.- Administrazioek elkarri funtzioak eskuordetzan ematea. 

Efikazia dela-eta edo lanak hobeto kudeatzeko, Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrak eta hari lotutako edo haren menpeko erakundeek 
funtzioak eskuordetzan eman ahal izango dizkiete foru-diputazioei eta toki-
erakundeei  beren eskumeneko obrak egiteko eta zerbitzuak eta -oro har-  
jarduerak betetzeko, kalterik eragin gabe Lurralde Historikoen gaineko 
Legearen 13. artikuluak ezartzen duenari. 

2.- Hitzarmen bidez emango dira eskuordetzan. Hitzarmenean, nahitaez 
azaldu beharreko baldintzez gain, zehaztuko da zer zuzentze- edo fiskalizatze-
ahalmen gordetzen duen bere buruarentzat Administrazio Orokorrak edo 
dagokion organismo publikoak, eta eskuordetza hartzen duen erakundeak 
onartu egiten duela eskuordetze hori. 
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31. artikulua.- Euskal Sektore Publikoko erakunde instrumentalei edo 
zuzenbide publikoko korporazioei funtzioak eskuordetzan ematea. 

1.- Helburuak hobetzeko, Autonomia Erkidegoko Administrazioak funtzioak 
eskuordetzan eman ahal izango dizkie bere funtzio publikoko erakunde 
instrumental bati edo interes ekonomiko eta profesionalak ordezkatzen dituzten 
zuzenbide publikoko korporazioei, alde batera utzi gabe lankidetzan jarduteko 
beste teknika batzuk, eta kalterik eragin gabe Jaurlaritzaren Legean eta 
Lurralde Historikoen gaineko Legean ezartzen denari. 

2.- Artikulu  honetan adierazten den eskuordetza hori formalizatzeko, 
hitzarmen bat sinatu beharko da, Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu beharko 
duena. 

3.- Eskuordetzak jasoko du zer araubide juridiko bete behar duen erakunde 
hartzaileak, eta berariaz aipatuko du zelan zuzenduko dituen Administrazio 
Orokorrak eskuordetzan emandako eskumenetatik bere buruarentzat gordetzen 
dituen funtzioak. 

4.- Hitzartutako eskuordetzaz baliatuz erakundeak ematen dituen ebazpenek 
ez dute administrazio-bidea amaituko, eta aukera emango dute gorako 
errekurtsoa jartzeko gaiaren arabera dagokion sailburuari. 

5.- Eskumenak eskuordetzan ematea eta haiek errebokatzea Euskal Herriko 
Agintaritzaren aldizkarian argitaratu beharko dira, eta irisgarri egon beharko 
dute beti eskumenak eskuordetzan ematen dituen saileko edo organoko web 
orrian. 

 

32. artikulua.- Administrazio publiko eta erakunde publikoen arteko 
kudeaketa-gomendio intersubjektiboak. 

1.- Administrazio eta erakunde publikoetako organoen artean ere egin ahal 
izango dira kudeaketa-gomendioak, baldin eta egoera hauetakoren bat 
suertatzen bada: 

a) Organoak dohainik egitea gomendatzen zaion jarduera. 

b) Administrazio-teknika hori erabiltzean, erakunde gomendatzailearen 
berezko baliabidetzat edo zerbitzu teknikotzat jo ahal izatea gomendatutako 
jarduera garatuko duen erakundea. 

c) Kudeaketa-gomendioa ez egotea sektore publikoko kontratuen legeari 
lotuta xedearen, zioaren edo juridikoki garrantzitsua izan daitekeen beste 
ezeren ondorioz. 

2.- Administrazioen arteko lankidetza-hitzarmenak sinatu beharko dira 
kudeaketa-gomendio intersubjektiboak bideratzeko, eta Jaurlaritzaren 
Kontseiluak onartu beharko ditu, 30.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. 
Efektiboak izateko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian  argitaratu 
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beharko dira. Hitzarmena sinatzen duten organoen web orrietan ere 
argitaratuko dira, dagokien gutxieneko eduki eta guzti. 

3.- Kudeaketa-gomendioaren araubide juridiko bera izango du kudeaketa-
gomendioa formalizatzen duen hitzarmenak, eta berariaz adieraziko du zer 
jarduerari eragiten dien, eta zeintzuk diren gomendatutako organo edo 
erakundeak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak - hala 
badagokio- bere gain hartzen duten kudeaketaren indarraldia, izaera eta nondik 
norakoak. 

 

II. TITULUA - Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera 
eta haren koherentzia. 

 

Lehenengo kapitulua.- Sailkapena eta printzipioak. 

 

33. artikulua.- Tipologia. 

Lege honetako atariko tituluaren arabera, honako hauek osatzen dute Euskal 
Autonomia Erkidegoko sektore publikoa: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa edo Administrazio 
Orokorrak. Haren menpe daude eta hari atxikitzen zaizkio gainerako 
erakundeak. Erakundeok, berriz, hurrengo idatzi-zatietan azaltzen den 
sailkapeneko pertsonifikazio juridikoetako bat izan beharko dute. 

b) Administrazio Instituzionala. Erakunde instituzional hauek osatzen dute: 

- Organismo autonomoak. 

- Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak. 

c) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko erakunde instrumentalak. 
Honela sailkatzen dira: 

- Sozietate publikoak. 

- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioak. 

- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoak. 

 

34. artikulua.- Sektore publikoko subjektu modura jarduteko printzipio 
orokorrak. 

Administrazio Orokorraren antolamendua eta funtzionamendua zuzentzen 
duten printzipioei kalterik eragin gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 
publiko subjektu guztiek jardun behar dute printzipio orokor hauen arabera: 
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a) Zerbitzu-printzipioa. Horren arabera, sektore publikoko organismo edo 
erakunde guztien helburua da: objetibotasunez zerbitzatzea interes orokorrak, 
eta, funtzioak betetzean, zerbitzu hobeak ematea herritarrei. 

b) Legezkotasun-printzipioa. Printzipio horrek gidatzen ditu nola jardun behar 
duten sektore publikoko administrazio publiko eta erakundek, eta, bereziki, nola 
bete behar dituzten ordenamendu juridikoak ezartzen duen banaketaren 
arabera gomendatzen zaizkien funtzioak. 

c) Koherentzia-printzipioa. Horren arabera, euskal administrazio publikoek 
sistema publiko oso bat sustatzen dute, alperreko bikoizketa eta errepikapenak 
saihestu behar dituena sektore publikoak antolatzean eta haietan jardutean. 

 

35. artikulua.- Erakunde berriak sortzeko edo lehendik daudenetan 
parte hartzeko printzipioak. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko subjektuek printzipio berezi 
hauek bete beharko dituzte: 

a) Administrazioaren nortasun juridikoaren batasunari lehentasuna emateko 
printzipioa. Horren arabera, bakarrik sortuko dira nortasun juridiko propioa 
duten erakundeak, Administrazioko organo eta administrazio-zerbitzuen bidez 
ezin denean lortu bete beharreko interes orokorra edo eman beharreko 
zerbitzua, zentzu hertsian. 

b) Subsidiariotasun-printzipioa. Horren arabera, zuzenbide pribatuko 
erakundeak eratuko dira, baldin eta ekimen pribatuak ez badu behar bezala 
bermatzen zerbitzu edo prestazio jakin batera iristeko bidea. 

2.- Administrazio Orokorrak eta hura osatzen duten erakundeek bakarrik 
eratuko dituzte beste erakunde batzuk edo parte hartuko dute lehendik dauden 
beste batzuetan, baldin eta interes orokorra ezin bada efikaziaz eta efizientziaz 
bete Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak momentuan dituen giza 
baliabideekin eta baliabide material eta antolamendukoekin. 

3.- Baliabideak berrantolatu beharko dira, baldin eta, erakundeak sortzean, 
Administrazio Orokorreko edo sektore publikoko erakundeak bikoizten badira, 
edo dagoeneko organo edo erakundeei esleituta dauden funtzioak bikoizten 
badira. Halakorik gertatuz gero, dagokien funtzio edo eskumenak murriztu, 
ezabatu edo transferitu beharko dira. 

4.- Erakunde sortu berriek, bestalde, jarduteko edo funtzionatzeko behar 
duten formarik egokiena hartuko dute,  lege honetan erakunde bakoitzarentzat 
arautzen diren irizpideen arabera. 
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Bigarren kapitulua.- Erakundeak eratzea, eta haien araubide juridikoa. 

 

 

36. artikulua.- Erakundeak eratzeko prozedura orokorra. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra ez beste erakunde 
batzuk eratzeko, dekretu bat onartu beharko du Eusko Jaurlaritzak, erakunde-
mota bakoitzerako hurrengo artikuluetan ezartzen denaren arabera. Dekretu 
hori, bestalde, batera izapidetu beharko dute Administrazio Orokorrean ogasun-
eskumenak dituen sailak eta erakundearentzat aurreikusten den adskripzio-
sailak. 

2.- Dekretu-proiektua izapidetzeko prozeduran, derrigorrez egiaztatu beharko 
da: 

a) Erakunde bat eratu behar dela lortu nahi diren helburu publikoak lortzeko. 

b) Nola egokitzen den erakunde berri hori Euskal Autonomia Erkidegoko 
sektore publiko osoaren antolamendu instituzionalaren perspektibatik. Bermatu 
beharko da ez dagoela edo ez dela errepikatzen inongo organorik, eta, hala 
badagokio, zer neurri hartzen den lehendik dauden erakundeak berregituratu 
edo desegiteko. 

c) Lege honetan pertsonifikazio juridikoetarako ezartzen den tipologiatik 
erakunde berrirako aukeratzen den forma egokia dela erakunde berriak bete 
behar dituen funtzioetarako edo jarduerarako, eta bat datorrela lege honek 
forma horri ezartzen dizkion printzipioekin. 

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zer prozedura eta teknika 
erabiliko dituen erakunde berria kontrolatzeko. 

e) Zer egoera ekonomiko eta finantzario aurreikusten den erakunde 
berriarentzat, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrek 
haren helburuak jasotzen badituzte eta haren jardunaren lehenengo lau urteak 
jaso behar dituen jarduera-plan bat aurkeztu eta gero maiatzaren 24ko 1/2011 
legegintzako dekretuaren bidez Euskadiko aurrekontuen araubiderako onartu 
eta indarrean dauden lege-xedapenei buruzko testu bateginaren xedapen 
gehigarrietatik bigarrenean ezartzen den moduan. 

 

37. artikulua.- Organismo Autonomoak. 

1.- Organismo autonomoak dira: Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde 
instituzionalak, zeinek izaera publikoa eta Administrazio Orokorrarena ez beste 
nortasun juridiko bat baitute, eta modu deszentralizatuan betetzen baitituzte 
esleituta dituzten funtzioak eta zerbitzuak. 
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2.- Autonomia daukate esleitzen zaizkien funtzio eta zerbitzuak kudeatzeko; 
administrazio-ahalak ere bete ahal dituzte, jabetza kentzekoak izan ezik. 
Horretarako, sarrera propioak edukitzea onartzen zaie, eta sarrera izendunak 
esleitzen zaizkie Aurrekontu Orokorretan. 

 

38. artikulua.- Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak. 

1.- Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak dira: Euskal Autonomia 
Erkidegoko erakunde instituzional publikoak, Administrazio Orokorrarenaz 
bestelako nortasun juridikokoak, zeinei eskatzen baitzaie zerbitzu publikoak 
emateko edo kudeatzeko, edo kontraprestazioren bat eska dezaketen interes 
orokorreko ondasunak sortzeko. 

2.- Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak Zuzenbide Pribatuan oinarritzen 
dira jarduteko eta hirugarrenekin harremanak izateko. Administrazio 
Zuzenbidean oinarritzen dira, berriz, administrazioaren ahalak betetzeko, 
barne-funtzionamendurako eta beren organoen borondatea gauzatzeko; baita 
lege honetan edo aplikatu behar zaizkien beste lege guztietan ezartzen zaizkien 
gaietan ere. 

3.- Zuzenbide pribatuko erakunde publikoek kudeatzeko autonomia dute 
esleituta dituzten funtzioak betetzeko; horretarako,  enpresak kudeatzeko 
irizpideak eta helburuen araberako irizpideak erabiltzen dituzte, lege honetan 
ezarritakoaren arabera. Horretarako, diru-sarrera propioak dituzte: beren 
jarduera garatzean lortzen dituztenak eta Aurrekontu Orokorretan izendatzen 
zaizkienak. 

 

39. artikulua.- Administrazio Instituzionaleko erakundeak eratzea. 

1.- Dekretuz eratuko dira zuzenbide pribatuko organismo autonomoak eta 
erakunde publikoak; dekretua, berriz, abenduaren 22ko 8/2003 Legeak 
ezarritako moduan izapidetuko da (8/2003 Legea, Xedapen Orokorrak Egiteko 
Prozedurarena). 

2.- Eratze-dekretu horrek eduki hau izango du, gutxienez: 

a) Adieraziko du: zelan pertsonifikatzen den erakundea, zein izaera juridiko 
duen, eta Administrazio Orokorreko zein saili atxikitzen zaion. 

b) Zein den erakundearen izena eta egoitza. 

c) Zer helburu edo interes orokorrerako sortzen den, eta zer funtzio 
gomendatzen zaizkion; beren-beregi adierazi beharko da zer administrazio-ahal 
bete ahal dituen. 

d) Zer gobernu-organo dituen, eta zeintzuei gomendatzen zaizkien kontsulta-
funtzioak, halako funtziorik gomendatzen bazaie; organoak kide bakarrekoak 
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ala anitzekoak diren; zer prozeduraren bidez izendatzen diren kideak, eta nola 
banatzen diren funtzioak kideen artean. 

e) Zertan oinarritzen den erakundearen egitura organiko eta administratiboa, 
eta zeintzuk diren zuzendaritzako postuak. Zehaztu egin beharko da zer funtzio 
gomendatzen zaien postu horiei, eta zein balore juridiko daukaten haien egintza 
eta ebazpenak; era berean, adierazi beharko da egintza eta ebazpen horietatik 
zeintzuk agortzen duten administrazio-bidea. 

f) Zer araubide juridiko zehatz aplikatu behar zaien, hala badagokie, 
ekonomia-finantzen araubideko gaiei eta giza baliabideei. 

g) Zer langile eta ondare atxikitzen zaion erakundeari, eta zer baliabide 
ekonomiko dituen funtzioak betetzeko. 

h) Zein den erakundea azkendu eta kitatzeko prozedura. 

3.- Erakundea eratzeko dekretu-proiektuarekin batera izapidetu beharko da 
estatutu-proiektua edo erakundearen antolamendu- eta funtzionamendu-araua; 
hori ere, dekretu bidez onartu beharko da. Erakundearen estatutuen helburu 
esklusiboa izango da: eratze-dekretuaren edukiak garatzea erakundea 
antolatzeko, eta hark funtzionatzeko. Eratze-dekretuan azaltzen diren postuak 
baino ez dira sortuko erakundean. 

4.- Eratze-dekretuak aurreikusiz gero erakundeak gobernu-edo kontsulta-
organoren bat izan behar duela eta organo horrek kide anitzekoa izan behar 
duela, estatutuen aurreproiektua informazio eta kontsultapean jarriko da organo 
horrek lehengo batzarra egiten duenean, Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu 
baino lehenago. 

5.- Erakunde horiek eratzen direnean, adskripzio-saileko sailburuak Eusko 
Legebiltzarrean agertu beharko du horren berri ematera (dagokion batzordean 
atxikiko zaio saila, erakundearen eratze-helburuaren arabera). 

 

40. artikulua. - Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kapital-
sozietateak. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak jarduera ekonomikoan 
parte hartuko du, ondasunak sortuz edo zerbitzuak emanez; horiek, berriz, 
merkatuan salerosiko dira, ekimen pribatukoak legez. Horretarako, kapital-
sozietateak eratuko dira, edo horietan parte hartuko da. 

2.-  Euskal Autonomia Erkidegoa sektore publikoko kapital-sozietateak dira: 
partaide nagusi modura Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, 
haren administrazio instituzionala edo beste erakunde instrumentalak dituzten 
kapital-sozietateak, berdin delarik zuzenbide publikokoak edo zuzenbide 
pribatukoak diren. Sozietate baten partaidetza nagusia duten ala ez 
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erabakitzeko, kontuan hartuko da zenbat diren, batera, aipatutako erakundeen 
titulartasuneko partizipazio edo ekintza adierazgarri guztiak. 

3.- Ez-ohikoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrak edo haren sektore publikoko edozein erakundek kapital-sozietaterik 
eratzea edo horietan parte hartzea. Horretarako, besteak beste, azaldu beharko 
da arrazoi estrategiko erabakigarriak daudela sozietateak diharduen sektore 
ekonomikorako, edo horretan jarduten dela herritarrei berdintasuna bermatzeko 
ondasun eta zerbitzuak lortzeko, hainbat arrazoiren ondorioz ez dagoenean 
ekimen pribatuko eskaintza nahikoa eta egokia. 

4.- Ahal dela, sozietate anonimo edo erantzukizun mugatuko sozietate 
modura eratu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 
sozietateak; nolanahi ere, haiek sortzeko araua baimentzearekin batera eratuko 
dira. 

5.- Ordenamendu juridiko pribatuak gidatuko ditu sozietate publikoak, bete-
betean; salbu gaiei lege hau aplikatu behar zaienean, bereziki lege honek 
definitutako legezkotasun-blokea. Inoiz ezingo dute eduki aginpideaz baliatzeko 
ahalmenik. 

 

41. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kapital-
sozietateak eratzea.  

1.- Sozietate publikorik eratzeko, Jaurlaritzak dekretuz onartu beharko du 
haiek sortzea eta Administrazio Orokorrak edo Euskal Autonomia Erkidegoko 
sektore publikoko erakunderen batek partizipazioak eskuratzea. 

2.- Baimentze-dekretu horrek bildu beharko du zer baldintza ezartzen dituen 
merkataritza-legeriak kasuan kasuko sozietate-mota eratzeko; nolanahi ere, 
honako hauek zehaztuko ditu: 

a) Zein den erakundearen izena, sozietate-forma eta egoitza. 

b) Erakundea eratzean, ea bazkide bakarra dagoen edo hainbat partaide, 
batera biltzen direnak. 

c) Zein den helburu soziala. 

d) Zein den kapital soziala. Adierazi beharko da zenbat partizipazio dauden, 
zer balio duten, eta sektore publikoko zer organo edo erakunderi dagokion 
bazkide-eskubideez baliatzea. 

e) Administrazio Orokorreko zer saili atxikitzen zaion sozietatea. 

f) Zeintzuk diren sozietatearen gobernu-organoak, administrazio-sistema eta 
zuzendaritza-postuak. Nolanahi ere, lege honen aurreikuspenak bete beharko 
dituzte. 
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g) Zer ondasun eta eskubide esleitu zaizkion erakundeari helburu soziala 
lortzeko. 

h) Zer araubide juridiko zehatz aplikatu behar zaien, hala badagokie, 
sozietatearen ekonomia-finantzen araubideko gaiei eta giza baliabideei. 

i) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zer organo edo erakundek 
duen ahalmena eratze-egintzak gauzatzeko eta onartze-dekretua betearazteko, 
sozietate-mota bakoitza arautzen duen legediaren arabera. 

3.- Prestatzeko prozeduran, aldi berean izapidetuko dira erakundea 
onartzeko dekretu-proiektua eta haren estatutu-proiektua; proiektu horrek, 
berriz, jasoko du zer eduki duen eta zelan onartu eta formalizatu behar den 
merkataritza-legeriaren arabera. 

4.- Behin sozietatea eratu eta gero, Jaurlaritzaren baimena beharko da 
artikulu honetako 2. puntuko edukiren bat aldatzeko. 

 

42. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 
fundazioak. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren 
Administrazio Instituzionaleko erakundeek fundazioak eratu ahal izango dituzte, 
edo haietan fundatzaile moduan sartu ahal izango dira, ekimen pribatuarekin 
batera lankidetzan jarduteko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 
eskumen-eremuko eta interes orokorreko jardueretan. Aldiz, Euskal Autonomia 
Erkidegoko sektore publikoak ezingo du fundazio batean parte hartu, fundazio 
horretan izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridikoek, inongo sektore 
publikokoak ez direnek, parte hartzen edo kolaboratzen badute. 

2.- Fundazioak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikokoak izango 
dira, baldin eta sektore horri badagokio fundazioko gobernu-organoko kiderik 
gehienak izendatzea, eta, horrez gain, egoera hauetakoren bat gertatzen bada: 

a) Fundazioaren balioaren ehuneko berrogeita hamarra baino gehiago izatea 
Euskal Autonomia Erkidegoak jartzen duen dotazioa. 

b). Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak jartzen dituen ondasun 
eta eskubideak fundazio-ondarearen balioaren ehuneko berrogeita hamarra 
baino gehiago izatea, modu iraunkorrean. 

Egoera horretan, fundazioan, bermatu beharko da Euskal Autonomia 
Erkidegoko sektore publikoak  eskubidea duela fundazioaren gobernu-organoko 
kiderik gehienak izendatzeko. 

3.- Aurreko paragrafoko b) idatzi-zatian aipatzen den iraunkortasun hori 
zehazteko, ondoz ondoko ekitaldi biko inbentarioen balioek emaitza bat ematen 
dutenean, zeinaren arabera fundazioaren jatorri publikoko ondasunak ondasun 
guztien ehuneko berrogeita hamar baino txikiagoak baitira, fundazioaren 
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gobernu-organoan sektore publikoak dituen ordezkariek horren berri eman 
beharko diote Administrazioari, hain zuzen ere fundazioaren adskripzio-
organoari, hark sektore publikotik kanpo utzi dezan fundazio hori lege honetan 
ezarritako prozedurari jarraiki. 

Aldiz, sektore publikokoa ez den fundazio bateko ondoz ondoko ekitaldi biren 
inbentarioek adierazten dutenean fundazio-ondarearen jatorriaren ehuneko 
berrogeita hamarra baino gehiago dela Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 
publikokoa, orduan, fundazioa sektore publikoan sartzeko eta artikulu hau 
betetzen dela bermatzeko, sektore publikoak fundazioaren gobernu-organoan 
dituen ordezkariek, baldin baditu, edo, bestela, Babesletzak horren berri eman 
beharko diote ogasun-gaiez arduratzen den sailari. 

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren 
Administrazio Instituzionaleko kideak dagoeneko eratuta dauden fundazioen 
gobernu-organoetan sartu ahal izango dira, fundazioak sektore publikoan sartu 
barik, haiek artikulu honetan aurreikusitakoa betetzen dutenean; kasu horietan, 
honako hau ere bete behar dute: 

a) Erakundeak gobernu-organo horietan egongo dira lehendik ere baden 
fundazio batekin lankidetzan jarduteko; horrek, dena den, ez du ekarriko 
subjektu publikoak gehiengoa izatea fundazioaren patronatuan. 

b) Fundazioan sartzeak ez du ekarriko erakundea etorkizunean finantzatzeko 
konpromisorik: diru-laguntzei buruzko legediak mugatuko du zer esleitu 
daitezkeen. Subjektu publikoek lehendik ere badiren fundazio horiei dohainik 
egiten dizkieten ekarpenak ezin izango dira fundazio- ondarean sartu, eta diru-
laguntzei  buruzko legediak zuzenduko ditu, edo, hala badagokio, ondareari 
buruzkoak. 

5.- Sektore publikoak bakarrik jardun ahal izango du fundazioen bidez, lortu 
nahi den helburua eta interes orokorra ezin denean bermatu lege honetan 
ezarritako tipologiako pertsonifikazio juridikoen bidez. 

6.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioak fundazioen 
gaineko arautegian, lege honetan eta Zuzenbide Pribatuan oinarrituko dira. 
Inoiz ezingo dute ahal publikoak erabiltzeko ahalmenik izan, eta haien helburua 
inoiz ez da izango nahitaezko zerbitzu publikoak ematea. 

 

43. artikulua.- Fundazioak eratzea. 

1.- Jaurlaritzaren baimena beharko da lege honetan ezarritako baldintzen 
arabera sektore publikoan sartuko den fundazio bat eratzeko; baimen hori, 
berriz, dekretu bidez emango da. 
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2.- Fundazioei buruzko legediak zer ezartzen duen fundazio-borondatea 
baliozkoa izan dadin, horixe beteko du onartze-dekretuak. Bestalde, legedi 
horretan ezartzen diren edukiak izan beharko ditu eskritura publikoan jasotzeko. 

3.- Eduki horiez gain, honako hauek zehaztuko ditu: 

a) Administrazio Orokorreko zer saili atxikitzen zion fundazioa. 

b) Zer araubide juridiko zehatz aplikatu behar zaien, hala badagokie, 
ekonomia-finantzen araubideko gaiei eta giza baliabideei. 

c) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zer organo edo 
erakundek duen ahalmena eratze-egintzak gauzatzeko eta onartze-dekretua 
betearazteko, fundazioen gaineko legediaren arabera. 

Prestatzeko prozeduran, aldi berean izapidetuko dira fundazioa onartzeko 
dekretu-proiektua eta haren estatutu-proiektua; proiektu horrek, berriz, azalduko 
du zer eduki izan behar duen eta zelan onartu eta formalizatu behar den, 
fundazioei buruzko legeriaren arabera. 

5.- Behin fundazioa eratu eta gero, Jaurlaritzaren baimena beharko da 
artikulu honetako 2. puntuko edukiren bat aldatzeko. 

 

44. artikulua.- Partzuergoak. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoek edo haren 
partaidetza dutenek nortasun juridiko propioa izango dute, eta azaroaren 26ko 
30/1992 Legearen 6.5  artikuluan eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 87.  
artikuluan  aurreikusitako helburuak beteko dituzte (30/1992 Legea, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearena; 7/1985 Legea, Toki-araubidearen Oinarriak Arautzen dituena). 

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikokoak izateko, partzuergoek 
honako baldintzetarikoren bat bete beharko dute: 

a) Sektore publikoak izendatzea partzuergoaren gobernu-organorik 
gehienak. 

b) Sektore publikoak ondasunak jartzea, zeinak inbentarioko ondare-
balioaren zatirik handiena  izango baitira, edo zerbitzua emateko edo 
partzuergoari gomendatzen zaion jarduera garatzeko erabiltzen den 
azpiegituraren baliorik handiena. 

c) Partzuergoa eratu edo parte hartu aurreko lankidetza-agirian, sektore 
publikoak onartuta izatea berak finantzatuko duela gehienbat partzuergoa. 

3.- Partzuergoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak 
bermatuta izan beharko du partzuergoko gobernu-organoetako kiderik gehienak 
izendatzeko eskubidea aurreko paragrafoko b) eta c) idatzi-zatietan 
aurreikusitako egoerak gertatzeko. 
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4.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak partzuergoak eratuko 
ditu edo haietan parte hartuko du beste administrazio publiko batzuekin 
lankidetzan jarduteko zerbitzuak emateko, baldin eta bataren eta besteen 
helburuak betetzeko ez badago lankidetza-hitzarmenik sinatzerik administrazio-
organizazio edo -egitura berririk sortzeko. Nolanahi ere, administrazio-partzuer 
guztiek ekarpen ekonomikoak egin beharko dituzte sektore publikoak 
partzuergo bat eratzeko edo partzuergo batean parte hartzeko. 

5.- Partzuergorik eratu aurretik edo partzuergoren batean parte hartu 
aurretik, interesa duten administrazio guztiek hitzarmen bat sinatu beharko 
dute, non finkatuko baita zein izango den administrazioen arteko lankidetzaren 
xedea eta finantzazio-araubidea, eta zenbat ordezkari izango dituen 
administrazio bakoitzak partzuergoaren gobernu-organoan. 

6.- Partzuergoak Administrazio Zuzenbidean oinarritzen dira, eta 
administrazioaren ahalak bete ahal izango dituzte;; hitzarmenaren xedearen 
ondorioz, ahal horiek sortze-arauan gomendatuko zaizkie, non adieraziko baita 
zer organok arduratu behar duten haiek betearazteaz. 

7.- Eusko Jaurlaritzak erabaki ahal izango du Euskal Autonomia Erkidego 
Administrazioak edo haren sektore publikoko erakundeek partzuergoak eratzea 
beste administrazio publiko eta zuzenbide publikoko erakunde eta korporazio 
batzuekin batera interes komunak asetzeko; baita irabazteko asmorik gabeko 
erakunde pribatu batzuekin ere, baldin eta interes publikoko helburuak lortu 
nahi badituzte, administrazio publikoen interesekin bat datozenak. Era berean, 
Eusko Jaurlaritzak erabaki ahal izango du Administrazio Orokorrak edo haren 
organismo publikoek parte hartzea lehendik sortuta dauden partzuergoetan. 

8.-  Euskal Autonomia Erkidego Administrazio Orokorrak edo haren sektore 
publikoko erakundeek Jaurlaritzaren akordioa beharko dute parte hartzen duten 
partzuergotik bereizteko. 

 

45. artikulua.- Partzuergoak eratzea. 

1.- Jaurlaritzak, dekretu bidez, baimena eman beharko du Administrazio 
Orokorreko edo Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko beste 
erakundeek hitzarmen bat sinatu, eta administrazio-partzuerra eratzeko 
obligazioa sortzeko, zeina sektore publikoan sartuko baita lege honetan 
ezarritakoaren arabera. 

2.- Jaurlaritzaren baimena izateko, hitzarmen-proposamenak administrazio-
partzuerraren araudia eta lege honek ezarritako gutxieneko edukia jaso 
beharko ditu. 

3.- Era berean, hitzarmenak adieraziko du zer beste administraziok parte 
hartuko duen partzuergoan,  zeintzuk diren horien hasierako ekarpenak, eta zer 
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konpromiso ekonomiko eta finantzario hartzen duten partzuergoa eratu 
osterako. 

4.- Hitzarmena baimentzeko prozedura horretan, partzuergoaren estatutu-
proiektua edo antolamendu- eta funtzionamendu-araua ere izapidetuko da; 
proiektu edo arau hori, gero, gero erakundearen gobernu-organoari proposatu 
beharko zaio behin betiko onar dezan. 

5.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko organo edo erakunderen 
batek baimena badauka hitzarmena sinatzeko baina aurreikusitako beste 
administrazioren batek hura izenpetzen ez badu edo haren funtsezko 
elementuak aldatzen badira, erakunde horrek berriro eskatu beharko du 
baimena partzuergoaren azken osaera eta bereganatzen dituen  behin betiko 
konpromisoak sinatzeko. 

 

Hirugarren kapitulua.-Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko 
osoaren antolamendua aldatzen duten inguruabarrak. 

 

Lehenengo atala.- Sektore publikokoak ez diren erakundeetan parte 
hartzea, eta erakunde horiek finantzatzea. 

 

46. artikulua.- Beste erakunde batzuetan parte hartzea  

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeak parte hartuz 
gero jadanik eratuta dagoen baina sektore publikokoa ez den beste 
erakunderen batean, beste erakunde hori sektore publikoan sartuko da, baldin 
eta parte-hartzearen ondorioz sortzen den egoera ekonomikoa edo juridikoa 
halakoa bada, non, erakundea eratzeko momentuan gertatu izan balitz, 
erakundea sektore publikoan sartzea eragingo baitzukeen. 

2.- Aurreko paragrafoan azaltzen den egoeran, Jaurlaritzaren baimena 
beharko da erakunde batean parte hartzeko. Baimen hori, berriz, dekretuz 
emango da. 

3.- Lege honek zer ezartzen duen erakunde berriak eratu edo baimentzeko, 
horixe bera bete beharko dute, hala baimentze-dekretua izapidetzeko 
prozedurak, nola dekretuaren edukiek. 

4.- Nolanahi ere, prozedura horretan, auditoria bat egingo da erakundearen 
egoera ekonomiko eta juridikoari buruz eta haren funtzionamendu eta 
antolamenduari buruz. 

5.- Baimentze-dekretuak ezarriko du zer epetan egokitu eta aldatu behar 
dituen erakundeak estatutuak eta egiturak, edo sektore publikoan sartzeko egin 
behar dituen egokitzapen edo aldaketa guztiak. Administrazio Orokorreko 
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organoak, zeinari erakundea atxiki baitzaio, egokitzapen horien berri eman 
beharko dio ogasun-gaiez arduratzen den sailari. 

6. Parte hartzen duten administrazioek lortzen dituzten estatutuek, 
antolamendu- eta funtzionamendu-arauak edo hitzarmenek, bestalde, sortze-
arauan zehaztuko dute zer arauk erregulatzen duten ekonomia-finantzen 
araubide publikoa eta erakunde horretan parte hartzen duten administrazio 
publikoetatik sortzen den enplegu publikoa. Hori dena bete beharko dute 
aurreko bi idatzi-zatietan azaltzen den egoeran dauden erakunde guztiek. 

 

 

47. artikulua.- Parte hartzearen ondorioz erakundea ez sartzea sektore 
publikoan. 

1.- Salbuespena izango da Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 
erakundeek beste erakunde batzuetan parte hartzearen ondorioz beste 
erakunde horiek ez sartzea sektore publikoan. Halakoetan, Jaurlaritzaren 
baimena beharko da. Baimen hori, berriz, dekretuz emango da, eta prozedura 
horretan azaldu eta zehaztu beharko da: 

a) Euskal sektore publikoan lehendik dauden antolamendu- eta egitura-
erlazioak aztertu eta gero, zergatik parte hartu behar den kasuan kasuko 
erakundean lortu nahi den helburu publikoa betetzeko. 

b) Ea aukerarik dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak 
bereganatu ditzan erakundean parte hartzeak dakartzan konpromisoak: 
ekonomikoak, ondarekoak, juridikoak eta bestelakoak. 

c) Bermaturik dagoela sektore publikoak gobernu-organo erabakitzeko 
ahalmena eta haren kideak izendatzeko gaitasuna; izendatzen diren kideok 
proportzionalak izango dira erakundean jartzen den ekarpen ekonomikoarekiko. 

d) Zehaztu beharko da erakundearen erabaki estrategikoetatik zeintzuk 
hartuko diren Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak gobernu-
organoan izendatuta dituen kideen aldeko botoaz. 

e) Zein den Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren partaidetza 
kitatzeko sistema, eta, bereziki, ea konpromisorik ote dagoen, erakundean 
jarraituko duten gainerako partaide edo bazkideek bereganatzen dutenak, 
sektore publikoak erakundean izan duen posizioa baloratzeko edo harekin 
jarraitzeko, hark parte hartzeari utzi eta gero. 

f) Erakundeak zer aurre-akordio zeukan estatutu-aldaketei buruz edo 
antolamendu-eta funtzionamendu-arauei buruz sektore publikoko posizioa 
mantentzeko partaidetzaren ostean. 

g) Zein den erakundearen egoera ekonomiko eta juridikoari eta 
funtzionamendu- eta antolamendu-egoerari buruzko auditoriaren emaitza. 
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h) Zein den sektore publikoak bereganatzen duen erantzukizun-araubidea, 
parte hartzen duen erakundearen forma eta izaeran oinarrituta aplika daitekeen 
legediaren arabera, beren-beregi adieraziz hura mugatua den ala ez. 
Erantzukizun hori mugagabea bada, Eusko Legebiltzarreko baimena beharko 
da. 

2.- Informazioa emateko, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren 
partaidetza duten erakundeen zerrenda jaso beharko du Euskadiko aurrekontu-
araubidearen arloko lege-xedapenen testu bategineko 61. artikuluak aipatzen 
duen dokumentazioak. 

 

 

Bigarren atala.- Erakundeak berregituratzea eta azkentzea. 

 

48. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa 
berregituratzea. 

1.- Jaurlaritzak bere erakundeei gomendatzen zaizkien helburu publikoetara 
egokituko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren antolamendua 
eta egitura. Horretarako, sektore publikoaren antolamendua berregituratuko du 
efikazia eta efizientzia mantentzeko, hala eskatzen dutenean efikazia- eta 
efizientzia-ebaluazioen emaitzek eta lege honek aurreikusitako guztiek, edo 
hala eskatzen dutenean lege honek ezartzen dituen printzipio orokorrek, zeinak 
ezartzen baitira sektore publikoa osatzen duten subjektuek jarduteko eta 
erakunde berriak sortzeko edo lehendik daudenetan parte hartzeko. 

2.- Arauak aldatzeak ekartzen badu Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 
publikoko erakundeei esleitutako funtzioak berriro antolatzea, erakunde horien 
antolamendua ere berregituratu beharko da. 

3.- Tipologia edo nortasun juridiko bereko erakundeak berriro egituratzean, 
tipologia edo nortasun horretako erakunde guztiak sortzeko ezarritako 
prozedura eta baldintzak bete beharko dira. 

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen 
pertsonifikazioa eta izaera juridikoa desberdina denean, honako arau hauek 
bete beharko dira haiek berrantolatzeko: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeak eta erakunde instrumentalak 
biltzen badira, aipatutako lehenengo erakundeari dagokion nortasun juridikoa 
jarri beharko zaio sortzen den erakunde berriari. 

b) Administrazio Instituzionaleko erakundeak edo hainbat motatako erakunde 
instrumentalak berregituratzen direnean, lege honek erakunde-mota 
bakoitzerako definitzen dituen xede eta helburuak betetzen dituena aukeratuko 
da. 
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49. artikulua- Enpresa-ondareak biltzea. 

1.- Lege honetan ezartzen den prozeduraren arabera erakundeak eratzeko, 
Administrazio Orokorrak kapital-sozietate guztiz publikoak eratu ahal izango 
ditu sozietate horietan biltzeko akzio-partizipazioen inguruko kudeaketa-lanak, 
zeinak aurreikusten baitira azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren 
bidez onartutako Ondareari buruzko Legearen testu bategineko 114. artikuluan. 

2.- Akzioak kudeatzeaz gain, erakunde horiek beste zerbitzu batzuk ere 
eman ahal izango dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 
partizipazioen erakunde titularrentzat komunak izango direnak; horretarako, 
sortze-arauan esleitu beharko zaizkie berariaz funtzio horiek. 

 

50. artikulua.- Azkentzea, eta sektore publikotik kanpo geratzea. 

1.- Jaurlaritzaren dekretu bidez emango da Administrazio Instituzionaleko 
erakunde bat azkentzeko erabakia edo sektore publikoko erakunde 
instrumentalak azkentzeko baimena, aplikatu beharreko legediak ezartzen 
dituen prozedura eta baldintzen arabera. Dekretu horretan,  neurriak arautuko 
dira langileen araubideaz, ondareaz, erakundearen eskubide eta betebeharren 
jarraipenaz eta haren ekonomia eta finantzak kitatzeko betekizunez. 

2.- Dekretu hori prestatzeko espedientean, azaldu beharko da zeintzuk diren 
erakundea azkentzeko arrazoi zehatzak, eta aztertu beharko da zelan eragingo 
dion Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoari, sektore horrek 
azkenean izango dituen antolamendu eta egituraren arrazionalizazioari eta 
koherentziari dagokionez; betiere, bat etorriz lege honetan ezartzen diren 
printzipio orokorrekin, hain zuzen ere sektore publikoko subjektu modura 
jarduteko eta erakunde berriak sortzeko edo lehendik dauden beste batzuetan 
parte hartzeko printzipio orokorrekin. 

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde batetik irteteko 
edo erakundea azkentzeko, erakundearen adskripzio-sailak artean garatu izan 
dituen funtzio publikoetan subrogatzeko printzipioa bete beharko da. 

4.- Era berean, Jaurlaritzaren baimena beharko da baldin eta erakunde 
batetik irteteko edo partaidetza murrizteko erabakiak eragiten badu erakunde 
hori sektore publikotik kanpo geratzea. Horretarako, dekretu bat izapidetuko da, 
erakundeak azkentzeko ezarritako prozedurari jarraiki, hartutako erabakiaren 
ondorio zehatzak arautzeko. 

5.- Izaera juridiko pribatuko erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoko 
sektore publikotik kanpo geratuz gero, horrek ez du nahitaez ekarriko 
erakundea azkentzea; izan ere, aplikatu beharreko legedia beteko da 
horretarako. 
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6.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikokoa ez den erakunde 
batetik irtetea baimentzen duen dekretuak zehaztuko du, batetik, zer prozedura 
eta ondorio izango dituen irtete horrek, eta, bestetik, zelan mantenduko den 
erakundean parte hartzea justifikatzen zuen helburu publikoa. 

 

Laugarren kapitulua.- Administrazio Orokorraren eta sektore publikoko 
erakundeen arteko harremanak. 

 

51. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko 
Erakundeen Erregistroa. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko Erakundeen Erregistroa 
sortzen da. Bertan, nahitaez jasoko da: 

a) Zer erakunde eratzen diren sektore publiko horretan. 

b) Partaidetzaren ondorioz, zer erakunde sartzen diren sektore publikoan; 
beti ere lege honek arautzen denaren arabera. 

c) Sektore publiko horretako zer erakunde azkentzen diren eta zeintzuk 
geratzen diren sektore publikotik kanpo, lege honen arabera, partaidetza 
murrizten delako edo erakundetik irteten delako. 

2.- Atal bereiztu batean jasoko da zer partaidetza dagoen, Euskal Autonomia 
Erkidegoko sektore publikoan sartzea eragiten ez duena, eta zer gorabehera 
duten partaidetza horiek. 

3.- Era berean, jaso beharko da erregistro-idazpenean azaltzen den 
erakunde horretan zer pertsona fisikok parte hartzen duten erakundearen 
gobernu-organoetan eta administrazioan Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioarekin edo sektore publikoko beste erakunde batekin dituzten 
harremanen ondorioz. 

4.- Erregistroa publikoa eta informatiboa izango da. Administrazio Orokorreko 
sail bati atxikiko zaio, zeinak administrazio publikoko eskumenak izango baititu, 
eta baliabide material eta pertsonalak jarriko baititu funtziona dezan. 

5.- Erregelamenduz ezarriko da zer eduki izango duten haren erregistro-
idazpenak, antolamenduak eta sarbideak, bai eta nola koordinatuko den ere 
gainerako administrazio-erregistroekin. 

6.- Erregistroan inskribatuta dauden EAEko sektore publikoko erakundeek 
erregistroari jakinaraziko diote zer intzidentzia duten edo zer aldatzen duten 
egituran, antolamenduan, gobernu-organoen osaeran eta beste erakunde 
publiko edo pribatuan duten partaidetzan; betiere, erregelamenduz ezartzen 
den moduan. 



 
 
 

42/91 

7.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko edo Euskal 
Autonomia Erkidegoko funtzio publikoko edozein erakundetako funtzioak 
betetzean, pertsona bati lehenengoz deitzen bazaio edozein erakundeko 
gobernu-organotan edo administraziotan parte hartzeko, Erregistroan jaso 
beharko du izendapena eta kargu horren inskripzioa. Halako daturik jasota ez 
dagoenean, deitutako pertsonak eskatu egin beharko du inskripzioak 
erregularizatzeko. 

 

52. artikulua.-Atxikipena eta gidalerroak. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten 
erakundeak beti Administrazio Orokorreko sail bati atxikiko zaizkio, saileko 
organo jakin baten bidez (sortze-arauak ezarriko du zein den organo hori). 
Erakundearen zuzendaritza estrategikoa organo horren gain egongo da, eta 
organo horren bidez gauzatuko dira erakundearen emaitzen ebaluazioa egiteko 
eta haren efikazia eta efizientzia kontrolatzeko prozedurak aplikatzeko izan 
beharreko harremanak. 

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten 
erakundeek arau hauek bete behar dituzte beren helburuak betetzeko eta 
jarduerak gauzatzeko lanean ari direnean: 

a) Eusko Jaurlaritzak plangintzarako eta politika orokorrerako ematen dituen 
jarraibideak, 

b) atxikita dauden sailak ezartzen dituen arauak, lege honen arabera sailaren 
esku baitago erakundearen goi-zuzendaritza eta ikuskapena, eta 

c) ogasun orokorraren eta enplegu publikoaren arloko eskumena duten 
Administrazio Orokorreko organoetatik datozen arauetatik erakundeei aplikatu 
beharrekoak diren alderdiak. 

3.- Administrazio Orokorraren eta sektore publikoko erakundeen arteko 
harreman ekonomikoak finantzaketarako programa-kontratu edo esparru-
kontratu egonkorren bidez arautu ahal izango dira. Kontratu horietan, honako 
hauek adieraziko dira, gutxienez: 

a) erakundearen helburuak, 

b) helburuen kostu zenbatetsia, 

c) Administrazioak egindako finantzaketa, eta 

d) finantzaketa horren eta helburuak betetzearen arteko lotura. 
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53 .- Egintzak eta errekurtsoak. 

1.- Organismo autonomoen eta partzuergoen egintza eta ebazpenei, hain 
zuzen ere haien eraketa-dekretuan ezarritakoaren arabera administrazio-bideari 
bukaera ematen diotenei, legedian ezarritako administrazio-errekurtsoak jarri 
ahal izango zaizkie. Berdin gertutako da zuzenbide pribatuko erakunde 
publikoek emandako egintza eta ebazpenekin ere, Administrazio 
Zuzenbidearen mende jardun direnean. 

2.- Aurreko zenbakian aipatutako erakunde horietako gobernu-organo 
gorenari dagokio gai zibiletan eta lan-arloko gaietan jarritako aurretiazko 
erreklamazioak ebaztea eta berak edo erakundearen mendeko organoek 
emandako egintzak ofizioz berrikustea. 

3.- Gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten izaera juridiko pribatuko 
erakundeek diru-laguntzetarako deialdien oinarriak onartzeko hartzen dituzten 
behin betiko erabakien aurka, bai eta aurrekontu publikoetatik datozen edo 
jatorria haietan daukaten laguntzak, diru-laguntzak edo kontraprestaziorik 
gabeko bestelako diru-emateak egiteko hartzen dituzten behin betiko erabakien 
aurka ere. 

Laguntza erregulatzen duen arauak edo programak identifikatuko du 
erakundeko organoaren zein erabaki edo ebazpenen aurka jar daitekeen gora 
jotzeko errekurtsoa, eta errekurtso hori jartzeko aukera eskaini beharko zaie 
interesdunei erabaki edo ebazpenaren jakinarazpenean, administrazio-
prozedura arautzen duen legediak ezartzen duen eran. 

4.- Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten izaera juridiko 
pribatuko erakundeek hartzen dituzten behin betiko erabakien aurkako gora 
jotzeko errekurtsoa ere jarri ahal izango da, erabaki horiek ordenamendu 
juridiko administratiboko lege baten arabera hartzen badira, lege horrek 
erabakia bere aplikazio-esparrura ekartzen badu, eta betiere bertan ez bada 
kasu horretarako beste administrazio-errekurtsorik arautzen. 

5.- Aurreko bi paragrafoetan aurreikusitako kasuetan, izaera juridiko 
pribatuko erakundearen eraketa-dekretuaren bidez, izaera juridiko pribatuko 
erakundea atxikita dagoen Administrazio Orokorreko saileko organo titular 
gorenari eman ahal izango zaio erakundearen behin betiko erabakien aurka 
jarritako gora jotzeko errekurtsoak ebazteko eta haren egintzak ofizioz 
berrikusteko ahalmena. 

 

54. artikulua.- Gobernu-organoetako ordezkaritza. 

1.- Administrazio Orokorrak egingo du haren sektore publikoa osatzen duten 
erakundeen benetako kontrola, erakundeen gobernu-organoetan berak 
dauzkan ordezkarien bidez. 



 
 
 

44/91 

2-. Erakundeetako gobernu-organoetan Autonomia Erkidegoko sektore 
publikoaren ordezkari izateko izendatzen diren kideek interes orokorra eta 
erakundea eratzea edo bertako partaide izatea justifikatu zuen xede publikoa 
defendatzen dute. 

3.- Administrazio Orokorrak gobernu-organoetan izan beharreko ordezkaritza 
bere parte-hartze ekonomikoarekiko proportzionala izango da; hala ere, Euskal 
Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeetan 
derrigorrezkoa izango da ordezkari gehienak administrazio orokorrekoak izatea. 

4.- Administrazio Orokorreko zerbitzu juridiko zentralek idazkaritza-lanak egin 
ahal izango dituzte Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten 
erakundeetako kide anitzeko gobernu-organoetan eta erakunde horiei lege-
aholkularitza eman ahal izango diete, erakundeak eratzeko eta antolatzeko 
arauarengatik edo erakundearen forma edo izaera juridikoa direla-eta aplikatu 
beharreko legediarengatik zeregin horiek beharrezkoak baldin badira. 

 

55. artikulua.- Sozietate publikoak administratzea. 

Erregelamenduz erabakiko da zein den titulartzat Euskal Autonomia 
Erkidegoko sektore publikoa duten sozietate publikoen ohiko administrazio-
sistema. 

 

Bosgarren kapitulua.- Langileen erregimena. 

 

56. artikulua.- Langileak eta haiei aplikatu beharreko araubide juridikoa . 

1.- Kapitulu hau ez zaie aplikatuko Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorreko enplegatu publikoei. 

2.- Administrazio Instituzionaleko erakundeen eta partzuergoen zerbitzura 
dauden langileak funtzionarioak, estatutupeko langileak edo langile lan-
kontratudunak izango dira. 

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko gainontzeko 
zerbitzuetako langileak lan-arloko legediaren arabera arautuko dira, bai eta 
aplikagarri zaizkien lege honetako xedapenen arabera ere. 

4.- Funtzionarioek egingo dituzte aginpide publikoaz baliatzea berekin 
dakarten zereginak, eta ez beste inork. 

5.- Lan-kontratuko langileei, lantokitzat duten erakundearen pertsonifikazioa 
publikoa nahiz pribatua izan, beren jardueran printzipio hauek bete ditzatela 
eskatuko zaie: objektibotasuna, osotasuna, neutraltasuna, erantzukizuna, 
inpartzialtasuna, isilpekotasuna, zerbitzu publikorako dedikazioa, gardentasuna, 
eredugarritasuna, austeritatea, irisgarritasuna, eraginkortasuna, zintzotasuna, 
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kultura-ingurunearen eta ingurumenaren sustapena, eta emakume eta gizonen 
arteko berdintasunarekiko errespetua. Printzipio horietan oinarritzen da 
enplegatu publikoen jokabide-kodea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legean arautzen diren printzipio etikoez 
eta jokabide-printzipioez osatuta dagoena. 

6.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten 
erakundeak, Administrazio Orokorra izan ezik, ez dira, inolaz ere, behin-
behineko langileez hornituko (enplegu publikoa arautzen duen legediak ematen 
duen definizioaren zentzuan). 

 

57. artikulua.- Langileak antolatzeko tresnak. 

1.- Organismo autonomoetako eta partzuergoetako lanpostuen zerrendak 
egiteko, Administrazio Orokorrarentzat ezarrita dagoen prozedurari jarraituko 
zaio. 

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten 
gainontzeko erakundeetako plantillak osatzeko, erakunde horiei aplikatu 
beharreko legediak ezartzen dituen prozedurei jarraituko zaie. 

 

58. artikulua.-  Langileak hautatzea eta lanpostuak betetzea. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten 
erakundeetako funtzionarioak aukeratzeko eta lanpostuak betetzeko,   
Administrazio Orokorrarentzat ezarritako prozedurei jarraituko zaie. 

2.- Aipatutako erakundeetako lan-kontratuko langileak hautatzeko eta 
lanpostuak betetzeko, publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasunaren 
printzipioak bermatuko dira. Horretarako, langile-mota hori kontratatzeko deialdi 
publikoetan beharrezkoa izango da enplegu publikoaren arloko eskumena duen 
Administrazio Orokorreko organoak txosten nahitaezko eta loteslea egitea. 

 

59. artikulua.- Lan-baldintzak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten 
erakundeetako langileen (berdin da zein motatakoak diren: lan-kontratukoak, 
estatutupekoak edo funtzionarioak) lan-baldintzak eta ordainsari-politika 
zehazteko helburuz sindikatuen ordezkariekin negoziatzen diren akordio eta 
hitzarmenetarako, beharrezkoa izango da enplegu publikoaren eta 
aurrekontuen arloko eskumena duen Administrazio Orokorreko organoak 
aurretik txosten nahitaezko eta loteslea ematea. 
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60. artikulua.- Erakundeetako zuzendaritza-karguak. 

1.- Eraketa-dekretuak edo baimena emateko dekretuak definituko ditu 
erakunde bakoitzeko zuzendaritza-karguak, eta erakundearen estatutuek edo 
antolamendu- eta funtzionamendu-arauek garatuko dute arau hori, betiere han 
eratutako zuzendaritza-egitura handitu gabe. 

2.- Langileak antolatzeko tresnetan, zuzendaritza-karguaren berariazko 
kalifikazioarekin azalduko dira aurretik egindako eraketa-dekretuan edo 
baimena emateko dekretuan zuzendaritza-kargu gisa ezarrita dauden postuak. 

3.- Zuzendaritza-karguak irizpide hauen arabera jarriko dira: 

a) Erakundearen antolaketa-egitura, langile-egitura eta ekonomia-egituraren 
tamaina. 

b) Zuzendaritza-kargua duenak erakundea atxikita dagoen saileko goi-
kargudunekin izan beharreko harreman-mota eta harreman horren izaera. 

c) Zuzendaritza-kargua duenaren lanak erakundearen kudeaketan eta 
erakundearen helburua osatzen duen jardueraren emaitzetan duen eragina. 

d) Zuzendaritza-kargua duenari bere zereginak betetzeko eska dakizkiokeen 
kualifikazio teknikoak. 

4.- Eusko Jaurlaritzak gehienez zuzendaritza-kargu bat izendatuko du 
erakunde bakoitzean, eta izendapena dekretu bidez egingo du. Kargu horren 
titularrak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekin izango duen 
lotura zerbitzu-harremanaren bidezkoa izango da, eta harreman hori 
izendapen-dekretuarekin hasi eta kargutik kentzearekin edo dimisioarekin 
bukatuko da (ondorioak dagokion dekretuan aurreikusita egongo dira, eta 
dekretua argitaratzen den egunean hasiko dira). Izendapen-dekretua 
izapidetzeko espedientean, izendatuko den pertsonaren merezimendua eta 
gaitasuna egiaztatuko dira. 

5.- Erakundeko gainontzeko zuzendaritza-karguen kasuan, zuzendaritza-
kargu publiko profesionala duten langileen arautegiak aginduko du eta, kargu 
horiek aukeratzeko, publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasunaren 
printzipioak egiaztatu beharko dira. 

 

IIII. TITULUA.- Euskal Administrazio Publikoaren funtzionamendua, 
herritarren zerbitzura egoteko. 

 

Lehenengo kapitulua.- Xedapen orokorrak. 
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61. artikulua.- Funtzionamenduaren eta herritarrekiko interakzioaren 
printzipioak. 

Euskal Administrazio Publikoak herritarren zerbitzura egoteari begira 
jardungo du. Funtzionatzeko printzipio gidari hori gauzatzeko, printzipio hauek 
aplikatu beharko ditu, administrazio publiko guztientzat aplikazio orokorrekoa 
den arautegiko printzipioez gain: 

a) Legitimitate demokratikoa: Euskal Administrazio Publikoaren izateko 
arrazoia herritarrak dira eta, horregatik, herritarren beharrizanak antzeman, 
hartu eta asetzera bideratzen du bere jarduera publikoa. 

b) Iraunkortasuna: iraunkortasunean oinarrituz, aurrerapen soziala, 
ekonomikoa eta ingurumenekoa lortzera bideratu beharko da Euskal 
Administrazio Publikoaren jarduera. 

c) Aurrea hartzea: Euskal Administrazio Publikoak, ahal duen heinean, 
herritarren arazoei eta eskaerei aurrea hartu behar die, bai politikak 
taxutzerakoan eta bai herritarren beharrei erantzuna ematerakoan. 

d) Politika eta zerbitzuen programazioa, plangintza, kontrola eta ebaluazioa: 
Euskal Administrazio Publikoak tresna egoki eta nahikoak sortuko ditu 
programazio-prozesuak, politiken plangintza, emaitzen ebaluazioa eta kontrola, 
eta ondoren herritarrei horren guztiaren berri ematea txukun egingo direla 
bermatzeko. 

e) Kudeaketarekiko ardura: Euskal Administrazio Publikoak bere politika eta 
zerbitzuen emaitzak ebaluatuko ditu, kudeaketaren kalitatea bermatzen duten 
adierazle objektibo neurgarrien arabera. 

f) Koherentzia: Euskal Administrazio Publikoak etengabe, benetan eta 
egonkortasunez emango ditu zerbitzuak, herritarrek ezagutzen eta onartzen 
dituzten egoerak beharrik gabe apurtu edo aldatu gabe. 

g) Parte-hartzea eta lankidetza: Euskal Administrazio Publikoak, bere 
politikak taxutzen eta bere zerbitzuak kudeatzen dituela-eta, herritarrei bermatu 
egingo die indibidualki nahiz kolektiboki gai publikoetan parte hartzeko, 
lankidetzan aritzeko eta inplikatzeko aukera, emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren ikuspegia txertatuz eta, oro har, pertsonen edo kolektiboen 
heterogeneotasuna kontuan hartzen duen ikuspuntu inklusiboa bultzatuz. 

h) Gardentasuna: Euskal Administrazio Publikoak gardentasunez jardungo 
du, eta hark hartzen dituen erabakiei eta erabakien erantzuleei, erabaki horien 
deliberazio-prozesuei, zerbitzuen antolamenduari eta erabakien arduradunei 
buruzko informazio garrantzitsua ezagutu ahal izango dute herritarrek. 

i) Publizitate aktiboa: Euskal Administrazio Publikoak aldizka eguneratu eta 
publiko egingo du  IV. tituluan aipatzen den informazioa, gardentasuna 
bermatzeko. 
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j) Soiltasuna eta ulergarritasuna: Euskal Administrazio Publikoak izapideen 
konplexutasuna gutxituko du, eta arau eta prozedura argi eta errazak 
edukitzeko bidea emango du, administrazioa herritar guztiengana iristea 
ahalbidetzen duen hizkera ulergarria erabiliz. 

k) Berrikuntza publikoa: Euskal Administrazio Publikoak mekanismo eta 
prozedura berritzaileak bultzatuko ditu, batez ere teknologia berriak erabiliz eta 
horien funtzionamendua eta egitura etengabe beharrizan berrietara egokituz. 

l) Etengabeko hobekuntza: Euskal Administrazio Publikoak etengabeko 
ebaluazioko prozesuak erabiliko ditu, gabeziak antzeman eta konpontzeko eta, 
horrela, herritarrei zerbitzu eraginkorrak emateko. 

 

62. artikulua.- Euskal Administrazio Publikoarekiko harremanetan 
herritarrek dauzkaten eskubide eta betebeharrak. 

1.- Euskal Administrazio Publikoarekiko harremanetan, lege honek ezarritako 
eskubide eta betebeharrak dituzte herritarrek, estatuko oinarrizko legediak eta 
Europar Batasuneko legediak aitortzen dizkieten eskubide eta betebeharrez 
gain. 

2.- Aurreko paragrafoan adierazitako moduan eta aurreko artikuluan 
bildutako printzipioen ondorioz, administrazio onerako eskubidea dute Euskal 
Autonomia Erkidegoko herritarrek. 

3.- Lege honen arabera, honako hauek sartzen dira administrazio onerako 
eskubidearen barruan: 

a) Herritarren auziak inpartzialtasunez, zuzen eta arrazoizko epe baten 
barruan tratatuak izateko eskubidea eta, atzerapen saihetsezinen bat gertatuz 
gero, horren arrazoiak jakitekoa. 

b) Gai publikoetan parte hartzeko eskubidea, lege honek ezartzen duen 
baldintzetan. 

c) Herritarrei eragiten dien edozein neurriri dagokionez, aurretiazko 
entzunaldirako eskubidea, administrazio-prozedura erkidearen arauek 
ezarritakoarekin bat etorriz. 

d) Egiazko eta kalitatezko informazio publikorako eskubidea, hor sartzen 
direlarik lege honek ezarritako baldintzetan Euskal Administrazio Publikoaren 
artxibo eta erregistroetarako irispidea eta herritarrari eragiten dion espedientea 
eskuratzeko aukera, betiere konfidentzialtasunaren, herritarraren datu 
pertsonalen eta lanbideko eta merkataritzako sekretuaren interes legitimoak 
errespetatuz. 

e) Erabaki publikoak arrazoituak izateko eskubidea eta, bereziki, 
herritarraren interesei eragiten dieten erabaki publikoak arrazoituak izateko 
eskubidea (prozedura-legeetan aurreikusten den eran). 
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f) Administrazioak edo haren erakunde instituzional edo instrumentalek 
haien jardunean eragindako kalteen konponketarako eskubidea, 
administrazioaren ondare-erantzukizunaren arloko indarreko legeek 
aurreikusitakoaren arabera. 

g) Herritarrek Euskal Administrazio Publikoa osatzen duten subjektuekin 
dauzkaten harremanetan hizkuntza-koofizialtasuna izateko eskubidea, 
indarrean dagoen arautegiaren arabera. 

h) Legeek herritarrei Euskal Administrazio Publikoarekiko harremanetarako 
aitortzen dizkieten eskubideen defentsarako eskubidea, dagozkion baliabideen 
bidez. 

i) Euskal Administrazio Publikoaren izapideak eta prozedurak sinpleak 
izateko eskubidea eta prozedurei aplikatu beharreko arauetan exijitzen ez diren 
dokumentuak edo dagoeneko Euskal Administrazio Publikoaren eskuetan 
daudenak ez aurkezteko eskubidea. 

j) Berdintasun-baldintzetan kalitatezko zerbitzu publikoak eskuratzeko 
eskubidea. Zerbitzu horiek atentzio egokia bermatuko dute eta, horrez gain, 
etenik egin gabe eta etengabe ebaluatzeko moduan emango dira. 

k) Eskaerak, iradokizunak, esker-emateak edo kexak administrazioak 
jarritako bide, bitarteko edo tresnen bidez egiteko eskubidea —eta, hala 
badagokio, eskatzeko eskubidearen erregulazio organikoaren arabera—. 

l) Zerbitzua zein agintaritza edo langileren erantzukizunpean ematen den 
jakiteko eskubidea. 

m) Administrazio publikoek emandako zerbitzuei dagokienez, herritarrek 
zein eskubide eta betebehar dauzkaten jakiteko eskubidea, eta eskubideak 
benetan erabiltzeko eta zerbitzu publiko horiek behar bezala jasotzeko 
aholkularitza eta -behar izanez gero- laguntza ere jasotzeko eskubidea, alde 
batera utzita enpresa edo pertsona partikularrek, modu profesionalean, gai horri 
buruz eman dezaketen aholkularitza. 

3.- Aurreko eskubideek obligazioak ezartzen dizkiete Euskal Administrazio 
Publikoa osatzen duten erakunde guztiei. Alabaina, eskubide horiek ez dira 
aplikagarriak herritarrek zuzenbide pribatuko harremanak dituztenean izaera 
horretako erakundeekin. 

4.- Aurreko artikuluan bildutako printzipioen ondorioz, betebehar hauek 
dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek: 

a) Administrazioko langileekin eta eraikin publikoetan une bakoitzean dauden 
gainontzeko erabiltzaileekin errespetuzko jarrera izateko betebeharra. 

b) Instalazio, espazio eta ekipamendu publikoak zaintzeko betebeharra. 

c) Administrazioko langileekin lankidetzazko jarrera izateko betebeharra. 
Hortaz, kasu bakoitza behar bezala ebazteko behar diren identifikazio-datuak 
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edo dena delako gaiari buruzko edukia ematerakoan, egiazko datuak, zehatzak, 
argiak eta irakurterrazak emango dituzte. 

d) Informazio-bilketa behar duten izapide eta gestioetan informazioa biltzeko 
ezinbestekoak diren dokumentu edo baimen guztiak administrazioari emateko 
betebeharra, horrela dokumentazio osatu gabearen errekerimenduak eragiten 
duen administrazio-karga arintzeko. 

e) Eskaerak, iradokizunak, kexak edo esker-emateak egiteko administrazioak 
jartzen dituen bide, bitarteko eta tresnak behar bezala erabiltzeko eta horietan 
behar diren harremanetarako datu guztiak emateko betebeharra. 

 

Bigarren kapitulua.- Politika publikoen plangintza, kudeaketa eta 
ebaluazioa. 

 

Lehenengo atala.- Gobernu-jardueraren plangintza, aurretiazko 
ebaluazioa eta informazioa  

 

63. artikulua.- Gobernu-plana. 

1.- Gobernu-ekintza denboran zehar kokatzeko eta gizarteratzeko, eta 
herritarrekiko konpromisoaren eta erantzukizunaren oinarriak ezartzeko, Eusko 
Jaurlaritzak gobernu-plan bat onartuko du legegintzaldi bakoitzeko lehenengo 
zortzi hilabeteetan. Eduki irekia izango du, eta honako hauek bilduko ditu: 

a) Lortu nahi diren helburu estrategikoak. 

b) Lortzeko behar diren jarduerak eta baliabideak. 

c) Lortzeko beharko den denboraren balioespena. 

d) Plana betearazteko erantzukizuna duten organoak. 

e) Planaren segimendua eta ebaluazioa egiteko adierazleak. 

2.- Jardueren artean, Gobernu Plana osatuko duten lege-proiektuak, plan 
estrategikoak eta jarduera esanguratsuak identifikatu beharko dira. Beraz, lege 
honen arabera: 

a) Herritarren beharrizan edo arazo nagusiei erantzuteko asmoz egiten diren 
eta gobernuaren aurreikuspenetan ezarritako lehentasun politikoei lotuta 
dauden planak dira plan estrategikoak. Sailarteko edo erakundearteko 
koordinazioa edo jarduera publikoan berrikuntza-arrastoa uzten duen ekintza 
behar izan dezakete, eta, gainera, emaitzen eta eraginaren segimendu zehatza 
eta ebaluazioa eskatzen dute. 

b) Jarduera esanguratsuak ekimen-mota desberdinak dira. Herritarren 
lehentasunetan edo lehentasun politikoetan dute jatorria, gobernu-jarduera 



 
 
 

51/91 

nabarmentzen dute, eta, bere-berez aurrerapen kualifikatuak dira gobernuak 
formulatutako konpromisoetan. Besteak  beste, honako hauek izan daitezke: 
arau-xedapenak, antolamendu-aldaketak, inbertsio-proiektuak edo programa 
esperimentalak. 

3.- Gobernu Plana onartutakoan, Eusko Legebiltzarrera igorriko da, hark 
planaren berri izan dezan eta, horrez gain, Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian  eta administrazioak erabiltzen dituen euskarri guztietan argitaratuko 
da –Gobernu Irekiaren Plataforman, bereziki–, onartzen denetik hogei eguneko 
epean. Horretarako, informazio horren bertsio publikoak egingo dira, herritarrek 
erraz eskuratzeko modukoak. 

 

64. artikulua.- Lege-proiektu, plan estrategiko eta jarduera 
esanguratsuen eraginaren aurretiazko ebaluazioa, eta esku-hartze 
publikoen beste ebaluazioak.   

 1.- Eraginari buruzko aurretiazko ebaluazioa egingo zaie Gobernu Planeko 
lege-proiektu eta plan estrategiko guztiei, bai eta Gobernu Planean hala 
zehaztuta duten jarduera esanguratsu guztiei ere. 

2.- Aurreko paragrafoan adierazitako nahitaezko ebaluazioak egiteaz gain, 
Eusko Jaurlaritzak, urtero, ebaluatu beharko diren esku-hartze publikoen 
zerrenda bat ezarriko du. Probabilitate, garrantzi edo hedapen handieneko 
eraginak izan ditzaketen esku-hartzeak, ziurgabetasun handiena ekar 
dezaketen eraginak izan ditzaketen esku-hartzeak eta arazo garrantzitsuenei 
aurre egiten dieten esku-hartzeak ebaluatuko dira, gutxienez. Ebaluazioaren 
helburuaren arabera, nolako ebaluazioa egingo den adieraziko da. Hau da, ex 
ante ebaluazioa egingo den –politika publikoko aukera desberdinek izan 
ditzaketen kostu eta onura ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak 
zenbatetsiz esku-hartzea taxutzen laguntzeko–, tarteko ebaluazioa –esku-
hartzea betearazten ari den bitartean lortzen diren aurrerapenen analisia ikusita 
aktibatzen diren bitartekoak hobetzeko eta birbideratzeko– edo ex post 
ebaluazioa –esku-hartzearen eragina eta efizientzia aztertzeko–. 

3.- Gainontzeko administrazio-jarduerari dagokionez, euskal sektore 
publikoko sailek edo erakundeek beraiek ebaluatu ahal izango dituzte beren 
eskumenekoak diren eta ebaluatu beharrekotzat jotzen dituzten esku-hartze 
publikoak, betiere ez baldin badago erabakiak hartzeko orduan oinarri gisa har 
dezaketen aurretiazko ebaluaziorik edo daturik. 
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65. artikulua.- Lege-proiektu, plan estrategiko eta jarduera 
esanguratsuen eraginaren aurretiazko ebaluazioa: definizioa eta 
ebaluatzeko prozedura  

1.- Lege honen arabera, hauxe izango da eraginaren aurretiazko ebaluazioa: 
modu zehatz eta ordenatuan eskuratutako informazioa behatu, neurtu, aztertu 
eta interpretatzeko prozesu sistematikoa, politika publikoko aukera desberdinek 
izan ditzaketen kostuen eta onura ekonomiko, sozial eta ingurumenezkoen 
zenbatespen kualitatiboa eta, ahal den heinean, kuantitatiboa egitera bideratuta 
dagoena -diseinuaren, praktikan jartzearen eta eraginaren ebidentzietan 
oinarrituz proposamenak eta balorazioak egiteko-, eta organo eskudunak hartu 
beharreko erabakiari buruzko txostena ematen duena. Ahal bada, aurretiazko 
ebaluazioak kontuan hartuko du aurreikusitako esku-hartze publikoek indarrean 
dauden beste esku-hartzeekin edo egitekoak diren esku-hartzeekin daukaten 
interakzioa eta esku-hartze horiek, oro har hartuta, daukaten efektua. 

2.- Esku-hartze publikoa proposatzeko edo gauzatzeko eskumena duen 
sailak zehaztuko du, hasiera batean, ebaluazio bakoitzaren irismena, 
sakontasuna eta analisi-maila, eta hark egingo du ebaluaziorako beharko den 
denboraren aurretiazko zenbatespena, aurreko artikuluan adierazitako 
irizpideen arabera, egin beharreko ebaluazioa barne-ebaluazioa edo kanpo-
ebaluazioa den kontuan hartuta eta lege honek politika publikoen plangintza, 
kudeaketa eta ebaluazioaren sustapenari buruz adierazten duena betez. 
Nolanahi ere, lehen begiratuan interesdunak direla diruditen alderdi guztien 
parte-hartzea aurreikusi behar du ebaluazioak –emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren ikuspegia sartuta–, bai eta administrazioak balia dezakeen 
aukera-sorta ere. Aukera horien artean egongo da, beti, dagoeneko badiren 
egoeretan ez esku hartzeko eta egoera horiek ez aldatzeko aukera. Horrez 
gain, noizbait eraginaren edo emaitzen ebaluaziorik egin bada eta gaiaren 
arloko erabaki politikoak ebaluazio haietan oinarrituz hartu badira, ebaluazioak 
aipatu egin beharko ditu haietan ateratako emaitzak. 

3.- Ebaluazio-prozesuak gardena, ulergarria eta publikoki eta modu askean 
aztertzeko modukoa izan beharko du. 

4.- Batzorde bat eratuko da aurre egin beharreko arazoak edo proiektatutako 
ekintzak ukitzen dituen sail guztietako ordezkariekin (hiru analisi-arloetako 
eskumenak dituzten sailetako eta koordinazio-arloko eskumena duen saileko 
ordezkariak egongo dira, bereziki, batzordean), eta batzorde horrek ikuskatu 
eta bultzatu beharko du prozedura. Era berean, batzorde horri dagokio 
eraginaren txostena onartzea eta, beharrezkotzat jotzen badu, ebaluazio 
sakonagoa egin dadila proposatzea. 

5.- Eraginaren txostenak argi eta garbi adieraziko ditu honako hauek: 
eraginak zein gizarte- eta lurralde-eremutan nabari litezkeen, aurreikuspenen 
arabera eraginek denboran zehar nolako bilakaera izango duten, aurreikusitako 
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ondorio positiboak edo negatiboak kalkuluen arabera zein denbora-epetan 
ikusiko diren, eta zein izango litzatekeen emaitza eta eragin errealen 
segimendua eta ebaluazioa egiteko oinarritzat balioko lukeen  epea, 
segimendua egin beharko balitz. Ondorengo artikuluetan jartzen duenaren 
arabera egingo da hori guztia. 

 

66. artikulua.- Gobernu Planaren inplementazioaren segimendua  

1.- Gobernu Planean aurreikusitakoaren arabera, Jaurlaritzak segimendu-
dokumentu bat onartuko du, sei hiletik behin lege-proiektuen kasuan, eta urtean 
behin plan estrategiko eta jarduera esanguratsuen kasuan. Dokumentu 
horretan zehaztuko dira horietako bakoitzaren aurrerapen-maila eta, bakoitza 
gauzatzen doan heinean lortutako aurrerapenen analisia ikusita, 
planifikatutakoari egin nahi zaizkion aldaketak, horrela hobekuntzak sartzeko 
eta aktibatuta dauden bitartekoak birbideratzeko. Esate baterako, sartutako edo 
baja emandako langileak edo baliabide materialak eta aldi baterako 
birprogramazioak adierazi behar dira. 

2.- Dokumentu horiei buruzko informazioa Gobernu Planarentzat ezarritako 
modu eta baldintza berberetan emango da. 

 

Bigarren atala.- Kudeaketa publikorako sistemak eta horien ebaluazioa.  

 

67. artikulua.- Antolamendu-unitateetan kudeaketa publiko 
aurreraturako sistemak ezartzea. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak bere 
antolamenduaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoaren 
efikazia eta efizientzia bultzatuko du, gizartearentzat balio publikoa sortzen 
laguntzen duten kudeaketa publiko aurreraturako sistemen ezarpena orokortuz. 
Horretarako: 

a) Plangintza estrategiko eta operatiboak egin beharko dira. Plangintza 
horiek erreferentziatzat hartu behar dute Gobernu Plana hedatu eta bete behar 
dela, argi eta garbi adierazi behar dituzte erronka dakarten baina lorgarriak 
diren helburuak, eta segimendu eta ebaluaziorako adierazleak eduki beharko 
dituzte, arduradun politiko eta teknikoek erabakiak egintzekin eta datuekin hartu 
ahal izateko. 

b) Zerbitzuek herritarrei eta hartzailetzat dituzten pertsona eta erakundeei 
behar bezala erantzuteko, zehaztu egin beharko da zerbitzu horiek nola 
garatuko eta kudeatuko diren prozesuen bidez. Horretarako, herritarrek izan ohi 
dituzten beharrizanak eta zer espero duten identifikatu behar da, haien kexa eta 
iradokizunei erantzun behar zaie, haien eskaerei erantzun egokia eman behar 
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zaie, haien ikuspegia sartu behar da eskainitako politika eta zerbitzuen 
hobekuntzan, eta  haien parte-hartze aktiborako mekanismoak bultzatu behar 
dira. 

c) Enplegatu publikoei kudeaketan parte hartzeko adorea ematen dieten 
tresnak ezarri behar dira, haien konpromisoa indartzeko baldintzak sortuz eta 
liderren jokabidea eta gaitasunak zehaztuz. 

d) Erronka publiko berriei erantzun eta proposamen berritzaileekin aurre 
egiten laguntzeko truke- eta ikaskuntza-testuinguruak sortu behar dira, 
erakundeko eta kanpoko beste talde interesgarrietako pertsonen sormena 
sartuz, berrikuntza etengabea eta sistematikoa izan dadin. 

e) Agente anitzeko kontzertaziorako bideak jarri behar dira, agenteen 
artean herritarrak ere sartuz. Aliantzak sortzen eta ekimen publikoa eta pribatua 
inplikatzen lagundu behar du horrek, gure gizartearen beharrizan eta arazo 
konplexuei erantzuteko eta oraingo eta etorkizuneko belaunaldientzat  aukerak 
sortzeko daukagun gaitasuna handitzeko. 

f) Mekanismoak jarri behar dira emaitzak ebaluatzeko eta emaitza 
esanguratsuenak modu eskuragarrian argitaratzeko eta, horretaz gain, 
herritarrek emaitza horietaz duten pertzepzioa sartzeko aurreikuspena egin 
behar da. 

 

68. artikulua.- Antolamendu-unitateen kudeaketaren ebaluazioa. 

1.- Antolamendu-unitateen jarduera ebaluatuko da, kudeaketa publiko 
aurreraturako sistemen ezarpen-maila ezagutzeko eta, bereziki, Gobernu 
Planean zehaztutako politika publikoekin zenbateraino lerrokatzen diren eta 
herritarrek eta zerbitzuen beste erabiltzaile posibleek unitate horien 
jarduerarekiko eta kudeaketarekiko duten gogobetetasun-maila zein den 
jakiteko. 

2.- Ebaluazioaren helburua unitateen jarduera baloratzea eta hobetu 
daitezkeen alorrak antzematea izango da, unitateak hurrengo hobetze-planetan 
konprometitu ahal izan daitezen. 

3.- Ebaluazioa egiteko, unitateen arteko konparazioa ahalbidetzen duten eta 
haien bilakaera errazten duten ereduak erabiliko dira. 

4.- Gardentasuna eta etengabeko hobekuntza lortzeko, herritarrei zerbitzuak 
edo zuzeneko prestazioak ematen dizkieten administrazio-unitateek zerbitzu-
mailako konpromisoak landu eta argitaratuko dituzte, eta horietan bilduko 
dituzte politika jakinen edo horien hedapenaren arabera erabiltzaile-talde jakinei 
dagozkien eskubide guztiak. 
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Hirugarren atala.- Politika publikoen emaitzen eta eragin metatuen 
ebaluazioa. 

 

69. artikulua.- Emaitzen eta eragin metatuen ebaluazioa. 

1.- Hauxe da emaitzen eta eragin metatuen ebaluazioa: politika publikoa 
gauzatu ondoren egiten den ebaluazioa, politikaren egokitasunaren, 
efikaziaren, efizientziaren, eraginaren eta iraunkortasunaren azterketari 
begiratzen diona, plangintzan ezarri ziren helburuak kontuan hartuz. 
Erantzukizun-arlo bakoitzean, arlo horretako politika taxutzeko eta gauzatzeko 
eskumena daukan sailak izango du emaitzen eta eragin metatuen ebaluazioa 
egiteko eta onartzeko eskumena. 

2.- Emaitzen eta eragin metatuen ebaluazioa egingo zaie Gobernu Planean 
eraginaren aurretiazko ebaluazioa behar dutela ezarrita daukaten esku-hartze 
publikoei. Esku-hartzea erabat gauzatzen denean edo harentzat zenbatetsitako 
denbora-atalasea betetzen denean egingo da ebaluazio hori. Ebaluazioen 
denbora-aurreikuspena Gobernu Planean sartuko da.  

Era berean, esku-hartze publikoen emaitzak eta eraginak ebaluatuko dira, 
betiere esku-hartze horien ordez beste batzuk ezarri nahi badira. 

Horrez gain, sektore jakinetan ondorioak dituzten politika publikoen multzoek 
izandako emaitzak eta eragin metatuak ebaluatuko dira aldian-aldian.  

3.- Emaitzen ebaluazioa egiteko, oinarritzat hartuko dira dagoeneko 
badauden eraginaren aldez aurreko ebaluazioak eta inplementazio eta 
segimenduaren ebaluazioak, bai eta lege honetan plangintzarako eta 
ebaluaziorako aurreikusita dauden tresnetatik eratorritako gainontzeko 
informazio baliagarri eta eskuragarria ere. 

Horretarako, geroko eragina ebaluatu behar zaien arau-xedapenen 
aurretiazko ebaluazioetan bertan ezarriko dira ebaluazio hori egiteko oinarriak. 
Helburu horrekin, efektu eta ondorioak berrikusteko obligazioa ezartzen duten 
klausula edo xedapenak eduki ahal izango dituzte arauek, eta, ondorioz, haien 
testua aldatzeko obligazioa ezartzen dutenak. Era berean, arauek automatikoki 
haien indarraldia eteten duten klausula edo xedapenak aurreikusi ahal izango 
dituzte, egin beharreko ebaluazioa ezarritako garaian egiten ez denerako. 

4.- Emaitzen ebaluazioaren gutxieneko edukiaren barruan (eduki hori 
aldakorra da jardueraren edo politika publiko bakoitzaren izaera edo formaren 
arabera) helburuen eta aurretiko aurreikuspenen betetze-maila sartu behar da, 
bai eta gerta litezkeen behin-behineko desbideratzeen arrazoiak eta herritarrek 
jarduerari buruz zein iritzi eta balorazio duten ere. Horrez gain, kontuan hartu 
behar dira garai berean edo aldi berean beste esku-hartze publikoekin izandako 
interakzioak, emaitzetan eragina eduki ahal izan dutenak, ahal den guztietan 
batzuen eta besteen ondorioak bereiziz. 
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70. artikulua.- Sinplifikazio administratiboa eta kargak arintzea. 

1.- Metatutako eraginen ebaluazioak egingo dira, indarrean dauden politika 
publiko guztietatik eratorritako karga administratiboa aldian-aldian eta 
sektorialki aztertzeko. Ebaluazio horien helburua izango da gehiegizko izapide-
multzoak arrazionalizatzea eta gutxitzea, izapide berri bakoitzak sektore 
hartzailearentzat edo hartzaileentzat edo interes orokorrarentzat dakarren 
onuraren eta karga administratibo berriek eragiten duten kostuaren arteko 
harremanaren ikuspuntutik. 

2.- Helburutzat izapidetze administratiboak arintzea duten jarduera orokorrak 
diseinatu eta martxan jarriko dira, prozesuak eta prozedurak berriz diseinatu eta 
sinplifikatzea eta karga administratiboak gutxitzea ahalbidetzen duten tresna 
hauek erabiliz: antolamendu-tresnak, kalitate-tresnak, administrazio 
elektronikoko tresnak eta tresna juridikokoak. 

 

71. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 
erakundeen ebaluazioa. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeei 
haien sorrera edo parte-hartzea eragin zuten helburu eta xedeen betetze-
mailaren ebaluazioa egin behar zaie, bai eta haien jardueran erabilitako 
baliabideen eta izandako lorpenen arteko harremanaren ebaluazioa ere, lege 
honek sektore publikoa osatzen duten subjektu gisa jarduteko ezartzen dituen 
printzipio orokorrak eta erakunde berriak sortzeko edo badaudenetan parte 
hartzeko ezartzen dituen printzipio aplikagarriak aplikatuz. 

2.- Efikazia eta efizientziaren ebaluazioa bateragarria eta osagarria izango 
da administrazioko beste organo batzuek egiten dituzten kontrol-prozedurekin. 
Denek izango dute modu koordinatuan lankidetzan aritzeko eta jarduteko 
obligazioa, eta bildutako informazioan eta horren euskarrietan jarduerak 
errepikatzea eta bikoiztasunak izatea saihestuko dute. 

3.- Efikazia eta efizientziaren ebaluazioa, hasiera batean, erakundearen 
helburu eta xedeen betetze-maila kontrastatzera bideratuko da, erabiltzen 
dituen baliabideen, bere jardueraren kalitatearen, erabilitako baliabideen 
kostu/etekin harremanaren eta optimizazioaren, eta bere jarduera bideratuta 
dagoen eremuan eta herritarrengan, oro har, duen eraginaren arabera. 
Herritarrek kanpo-zerbitzuen prestazioari buruz duten iritzia erantsiko zaio 
ebaluazioari. 
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72. artikulua.- Sektore publikoko erakundeak ebaluatzeko prozedura. 

1.- Erakunde bakoitzaren efikazia eta efizientziaren ebaluazioa jarraibide 
hauen arabera egiaztatuko dira: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde bakoitzak 
urtero autoebaluazio-dokumentu bat egin behar du, eta hor sartu beharko du 
aurreko artikuluan adierazitako alderdiei buruzko informazioa, bai aurreko 
ekitaldiari dagokiona eta bai indarrean dagoen ekitaldirako aurreikusten duena. 
Aurreikuspenak, gainera, erakundearen jarduera-eremukoak diren eta 
erakundearen jardueran garrantzia izango duten hobekuntza, berrikuntza eta 
egoera espezifikoei egingo die erreferentzia. 

b) Erakundean betearazpeneko edo zuzendaritzako goi-mailako zereginak 
dituen pertsona edo organoak egingo du autoebaluazio-dokumentua, eta 
bertako organo gorenak balidatuko du. 

c) Autoebaluazio-dokumentua atxikipen-sailari igorriko zaio, eta hark 
egiaztatuko du ea bat datorren bere mendeko erakundeen efikazia eta 
efizientziarentzat ezarri dituen orientabide orokorrekin. Era berean, 
Administrazio Publikoaren arloko eskumena duen sailari igorriko dio, jasotako 
informazio guztiarekin sektore publikoaren ebaluazio-txosten orokor bat egin 
dezan. 

d) Ebaluazio-txosten orokorra Jaurlaritzaren Kontseiluari helaraziko zaio, 
onartu dezan eta, beharko balitz, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 
publikoaren antolamendu eta egiturari buruzko akordioak har ditzan, lege 
honetan xedatutakoaren arabera. 

2.- Eusko Jaurlaritzak, modu orokorrean edo espezifikoan, aurreko artikuluan 
aipatutako printzipioak eta orientabideak garatu ahal izango ditu, eta horien 
arabera egingo du ebaluazioa, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa 
osatzen duten erakundeen efikazia eta efizientzia kontrastatzeko alderdiak 
zabalduz edo zehaztuz. 

Era berean, bere sektore publikoaren efikazia eta efizientzia hobeto eta 
egokiago ezagutzea bermatzen duten metodoak, prozedurak edo adierazleak 
ezarri ahal izango ditu. Metodo, prozedura eta adierazle horiek orokorrak izan 
daitezke, hau da, erakunde guztiei zuzenduta daudenak; edo espezifikoak, 
izaera juridiko, neurri, jarduera-eremu edo bestelako alderdi garrantzitsuen 
araberakoak. 

3.- Administrazio Orokorrak bultzada emango die sektore publikoa osatzen 
duten erakundeei, aurrekontu-kudeaketako tresnak, langileen kudeaketako 
tresnak eta atxikipen-sailari  eta ebaluazio-txosten orokorra egiten duen sailari 
Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren jardueraren segimendu 
etengabea egitea ahalbidetzen dien bestelako alderdien kudeaketako tresnak 
erabil ditzaten. 
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73. artikulua.- Arau-multzoen eraginen ebaluazioa. 

Sektore jakinetan ondorioak dituzten arau-multzoek izandako eragin 
metatuen emaitzak ebaluatuko dira aldian-aldian. Lege-testuak sinplifikatu, 
kodifikatu, bat egin eta bateratuta gehiegizko arau-multzoak arrazionalizatzea 
eta gutxitzea izango da ebaluazio horien helburua, edo, manu eta lege 
zaharkituak kenduta lege-bolumena txikitzea. 

 

Laugarren atala.- Politika publikoen plangintza, kudeaketa eta 
ebaluazioa sustatzea. 

 

74. artikulua.- Politika publikoak planifikatu, kudeatu eta ebaluatzeko 
kultura. 

1.- Lege honetan deskribatutako funtzionamendu-printzipioak eta jarduera-
printzipioak gauzatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak bere 
antolamenduan plangintzaren, kudeaketaren eta ebaluazioaren politika 
publikoak bultzatzen dituzten neurriak jarriko ditu. Horretarako, bere 
zerbitzurako langileak informatu, sentsibilizatu eta prestatuko ditu, ezagupen-
sareak eta lankidetza-ekipoak sortuko ditu, eta ezarpena errazten duten tresna 
teknikoak partekatu edo landuko ditu. 

2.- Zeregin hori gauzatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak 
erabiltzen dituen parametro, adierazle, programa, tresna informatiko eta 
gainontzeko baliabide analitikoak ahal dela homologagarriak izango dira estatu- 
eta Europa-mailan erabiltzen dituztenekin, horrela informazio-truke handiagoa 
lortzeko eta politika-maila desberdinetan erabilitako politikek dauzkaten 
lurralde-mailako eraginak hobeto ebaluatzeko. 

 

75. artikulua.- Ezagutza zientifikoa eta aditua politika publikoen 
ebaluazioan sartzea. 

1.- Politika publikoak ebaluatzeko eta planifikatzeko prozesuetan ezagutza 
tekniko eta zientifiko aplikagarria sartuko da, gobernu-jarduera eta erabaki 
politikoak hartzeko prozesuak ordezkatu gabe eta datuen analisiaren bidez edo 
gizartearen beharrizan eta eskariei erantzuten dieten jarduera-ildo alternatiboen 
proiekzioak eginez, epe labur, ertain edo luzean izan daitezkeen ondorioak 
aurreikusi ahal izateko eta, horrela, ebaluazioaren emaitzek eta planifikazioaren 
oinarri diren datuek deliberazio- eta erabaki-prozesu sendoagoak ahalbidetu 
ditzaten, objektibotasunaren eta gardentasunaren printzipioak gauzatuz. 

2.- Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa betetzeko, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioak honako hauek erabiliko ditu, batik bat: bere 
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antolamenduaren ahalmen tekniko eta zientifikoak eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan dauden instituzio akademikoak edo ikerketa-instituzioak. 

3.- Dena delako gaiari buruzko ezagutza tekniko edo zientifiko garrantzitsu 
desberdinak identifikatzeko ere, aipatutako ahalmen tekniko eta zientifikoez 
baliatuko da, batik bat; baita kanpoko aholkularitza behar denean aholkularitza 
hori aukeratzeko irizpideak lantzeko ere (kontratazio publikoko arautegi 
aplikagarriak kasu bakoitzerako ezartzen duenaz gain erabili beharko dira 
irizpide horiek). 

Irizpide horien artetik, bereziki honako hauek hartuko dira kontuan: teoria 
zientifiko gatazkatsu desberdinen garrantzia, sinesgarritasuna, euskarri 
enpirikoa eta barne-baliagarritasuna edo  sendotasuna; bai eta teoria horietatik 
erabil daitekeena aplikagarria den proiektatutako gobernu-politikaren kasu 
zehatz eta testuinguru espezifikoan. 

4.- Era berean, administrazioak, bere aurrekontu-aukeren barruan, politika 
publikoen diseinurako behar diren erabakiak hartzeko aukera edo arrisku 
garrantzitsuak aurkitzen laguntzen duen ikerketa sustatuko du. 

 

Bosgarren atala.- Ebaluazioaren publizitatea. 

 

76. artikulua.- Ebaluazioaren publizitatea. 

1.- Lege honetan aipatutako publizitate aktiboaren printzipioa aplikatuz, eta 
kapitulu honetan ezartzen denaren arabera egin beharreko ebaluazioei 
dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak honako 
hauen berri emango die herritarrei, modu irisgarrian: bai ebaluazio-prozesuaren 
berri, eta bai prozesu horretatik lortzen diren emaitzen berri, indarrean dagoen 
legediak ezarritakoak izango direlarik muga bakarrak. 

2.- Politika publikoak ebaluatzeko prozesu bakoitzean, herritarrei entzuteko 
aldi bat irekiko da eta, horrela, parte hartzeko aukera emango zaie herritarrei. 
Kontsulta eta entzunaldi publiko horien emaitza ebaluazio-dokumentuaren 
edukiaren barruan sartu beharko da beti. Izapide hori egiten ez bada, ez 
egiteko arrazoiak eman beharko dira. 

3.- Ebaluatuak izan behar duten esku-hartze publikoen zerrenda zehazten 
duen Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren urteroko erabakiak, era berean, 
argitaratuak izan behar duten jarduerak ere identifikatuko ditu. 
 

77. artikulua.- Politika publikoak ebaluatzeko erregistroa. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Politika 
Publikoak Ebaluatzeko Erregistroa sortzen da, publikoa eta doakoa, eta hari 
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txertatuko zaizkio lege honetan xedatutakoa aplikatuz gauzatzen diren 
ebaluazio guztiak. 

2.- Erregelamendu bidez arautuko dira erregistroaren egitura eta 
funtzionamendu-araubidea. 

 
Hirugarren kapitulua.- Administrazio elektronikoa eta herritarrentzako 

arreta. 

 

78. artikulua.- Administrazio elektronikoaren printzipioak. 

Euskal Administrazio Publikoak bitarteko elektronikoak erabiliko ditu, 
ordenamendu juridikoan ezarritako mugekin, herritarrek aitortuta dituzten 
eskubideen erabilera osoa errespetatuz eta printzipio hauei jarraituz: 

a) Berdintasun-printzipioa: baliabide elektronikoak erabiltzeak ez diezaien 
inolako murrizketarik edo diskriminaziorik eragin euskal administrazio 
publikoekin harremana izateko bitarteko ez-elektronikoak hautatzen dituzten 
herritarrei. Nolanahi ere, ez zaie kalterik egingo bitarteko elektronikoen 
erabilera sustatzeko neurriei. 

b) Informaziora eta zerbitzuetara bitarteko elektronikoen bidez iritsi ahal 
izateko printzipioa, arlo honetan indarrean dagoen legediak xedatutakoaren 
arabera: horretarako erabiltzen diren sistemek bide eman behar dute 
informazioa eta zerbitzuak modu seguruan eta ulergarrian eskuratzeko. Bereziki 
bermatu behar dute pertsona guztiek izan dezatela informazio eta zerbitzu 
horietara iristeko modua, eta euskarri tekniko, kanal eta ingurune guztietarako 
diseinatuta egon daitezela, hain zuzen ere pertsona guztiek izan dezaten beren 
eskubideak berdintasunez baliatzeko modua. Hortaz, kolektibo guztiak 
informaziora bitarteko elektronikoen bidez iristeko behar diren ezaugarriak 
jarriko dira. 

c) Legezkotasun-printzipioa: herritarrek berme juridiko guztiak izango dituzte 
Euskal Administrazio Publikoarekin dauzkaten harreman elektronikoetan. 

d) Lankidetza-printzipioa: administrazio publikoek erabiliko dituzten baliabide 
elektronikoak ezartzerakoan, batzuen eta besteen sistemek eta soluzio 
teknikoek elkarrekin eragiteko modukoak izan behar dute, eta hala behar 
denean, gai izan behar dute herritarrari zerbitzuak elkarrekin eskaintzeko. 

e) Segurtasun-printzipioa: euskal administrazio publikoek printzipio horri 
jarraitu behar diote bitarteko elektronikoak ezarri eta erabiltzeko orduan, eta 
bitarteko ez-elektronikoen erabilerarako eskatzen den berme- eta segurtasun-
maila bera eskatuko da, gutxienez. 

f) Proportzionaltasun-printzipioa: izapide edo jarduerei ezarritako berme eta 
segurtasun-neurriak izapide edo jarduera horien izaera eta ezaugarrien 
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araberakoak izango dira, ez gehiago. Horrez gain, izapide edo jardueraren 
xedea betetzeko guztiz beharrezkoak diren datuak baino ez zaizkie eskatuko 
herritarrei. 

g) Komunikazio elektronikoen teknika eta sistemak aurrerapenera 
moldatzearen eta neutraltasun teknologikoaren printzipioa: herritarrek eta 
administrazioak askatasuna izan behar dute aukera teknologikoen artean 
hautatzeko, eta, era berean, merkatu librean azaltzen diren aurrerapen 
teknikoak askatasunez garatzeko eta ezartzeko. Hori dela-eta, Euskal 
Administrazio Publikoak estandar irekiak erabiliko ditu, edota, hala dagokionean 
eta horien osagarri, herritarren artean zabalduenak daudenak. 

h) Informazio publikoa (datuak) eta software publikoa berrerabiltzeko 
printzipioa: Administrazio Publikoak horiek eskueran jarrita, beste agente 
batzuek tresna, produktu edo zerbitzu berriak sortzea da honen helburua. 

 

79. artikulua.- Administrazio elektronikoaren arloko eskubideak eta 
betebeharrak. 

1.- Herritar guztiek eskubidea dute Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Publikoarekin izan behar dituzten harremanak bitarteko 
elektronikoz bideratzeko, bai Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35. 
artikuluan jasotako eskubideak baliatzerakoan, bai eta informazioa 
eskatzerakoan, kontsultak edo alegazioak egiterakoan, eskabideak eta uziak 
aurkezterakoan, norberaren adostasuna adierazterakoan, ordainketak 
egiterakoan, transakzioak egiterakoan eta administrazioaren ebazpenen eta 
egintzen aurka jotzerakoan ere. 

2.- Bereziki eskubide hauek izango dituzte aipatutako bitarteko elektronikoen 
bidez Euskal Administrazio Publikoarekin izaten dituzten harremanei 
dagokienez: 

a) Une bakoitzean harremanetarako erabilgarri dauden kanalen artetik nahi 
dutena aukeratzeko eskubidea. 

b) Berdintasunerako eskubidea, Euskal Administrazio Publikoaren 
zerbitzuetara baliabide elektronikoz iristeko orduan. 

c)  Identifikazio elektronikorako behar diren bitartekoak eskuratzeko 
eskubidea: pertsona fisikoek NANaren sinadura elektronikoko sistemak erabili 
ahal izango dituzte edozein izapide elektroniko egiteko. 

d)  Euskal Administrazio Publikoaren eremuan onartuta dauden sinadura 
elektronikoko beste sistema batzuk erabiltzeko eskubidea. 
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e) Euskal Administrazio Publikoaren fitxategi, sistema edo aplikazioetan  
jasotako datuak isilpean eta seguru gordeko diren bermea edukitzeko 
eskubidea. 

f) Euskal Administrazio Publikoarekiko harremanetarako nahi duten 
aplikazioa edo sistema aukeratzeko eskubidea, betiere estandar irekiak 
erabiltzen badituzte, edo, bestela, herritarren artean zabalduen daudenak. 

3.- Gainera, zerbitzu-jarduera baterako irispidea izateko eta zerbitzu horretan 
jarduteko prozeduretan, interesdun guztiek eskubidea dute izapideak leihatila 
bakarraren bidez egiteko, bide elektronikoz eta urrunetik. Horrez gain, 
eskubidea dute ondoren aipatzen den informazioa bitarteko elektronikoen bidez 
eskuratzeko (informazio horrek argia eta zalantzarik gabea izan beharko du): 

a) Zerbitzu-emaileei aplikagarriak zaizkien betekizunak, batez ere zerbitzu-
jardueretarako irispidea izateko eta horietan jarduteko behar diren prozedura 
eta izapideei buruzkoak. 

b) Zerbitzu-jarduerekin zerikusia duten arloetan eskumena duten agintarien 
datuak, bai eta zerbitzu-emaileek eta hartzaileek sorospen edo laguntza 
jasotzeko erabil ditzaketen elkarte eta erakunde ez eskudunen datuak ere. 

c) Zerbitzu-jarduerak ematen dituztenen erregistro eta datu-base 
publikoetara iristeko bitartekoak eta baldintzak. 

d) Zerbitzu-ematean izandako gorabeheren konponketarako erreklamazioak 
eta errekurtsoak jartzeko bideak. 

4.- Bitarteko elektronikoen erabileran, arau hauek ezarritakoa bete beharko 
da: herritarrek zerbitzu publikoetarako irispide elektronikoa izateari buruzko 
oinarrizko legedia aplikagarria, lege hau, eta honekin bat datorren edo hau 
garatzen duen gainontzeko euskal araudia. 

 

80. artikulua.- Prozedura administratiboak sinplifikatzea, zerbitzu eta 
kanal elektronikoen bidez. 

1.- Administrazio-izapideak sinplifikatzeko eta herritarrek administrazio 
publikoen eskuetan dauden datu eta dokumentuak ez aurkezteko duten 
eskubidea bermatzeko, ez da interesdunen adostasunik eskatuko administrazio 
publikoek, beren eskumenen barruan beren berezko funtzioak betetzen ari 
direla, interesdunen informazioa eskatzen dutenean -administrazio-prozedura 
erregulatzen duen arauak informazio hori betekizuntzat ezartzen duen 
kasuetan- eta informazio hori administrazioen arteko 
elkarreragingarritasunerako zerbitzuetan dagoenean, non eta bereziki babestu 
beharreko datu pertsonalei buruzko informazioa ez den. 

2.- Administrazio-prozedurak erregulatzeko arauetan aurreikusten den 
kasuetan, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez justifikatu ahal izango da 
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baldintzak betetzen direla, betiere aipatutako arauan zehazten bada 
administrazioak nola eta prozedurako zein unetan egiaztatuko duen baldintzak 
benetan betetzen direla. 

3.- Xedapen orokorrak egiteko prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 
Legearen 8. artikuluan aurreikusita dagoen jendaurrean jartzearen izapidea 
betetzeko, informazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Publikoaren ohar-taula elektronikoan argitaratuko da, dagokion arautegian 
ezarritako ohiko beste bideak erabiltzeaz gain. Era berean, egoitza elektronikoa 
erabiliko da hala aurreikusita duten gainontzeko prozeduretako informazio-
ematearen edo jendaurrean jartzearen izapidea betetzeko. 

4.- Prozedura bateko interesdunak ezezagunak direnean, jakinarazpena 
egiteko lekua edo modua ezagutzen ez denean edo jakinarazteko ahalegina 
egin arren ez denean jakinaraztea lortzen, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Publikoaren ohar-taula elektronikoaren bidez egingo da 
jakinarazpena. 

5.- Hautaketa-prozeduren edo edozein motatako norgehiagoka-prozeduren 
barruko egintzen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Publikoaren ohar-taula elektronikoa erabiliko da. Prozeduraren deialdian 
emango da horren berri, eta beste nonbaiten gauzatutako egintzak baliogabeak 
izango dira. 

6.- Laguntzen eta diru-laguntzen arau erregulatzaileek besterik ezarri ezean, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ohar-taula 
elektronikoan argitaratu beharko dira laguntza eta diru-laguntzak emateko 
ebazpenak eta ebazpenen aldaketak, kontrol ekonomikoaren arloko eskumena 
duen sailak ezartzen duen eran. Ez da beharrezkoa izango emandako laguntza 
eta diru-laguntzak argitaratzea, lege-mailako arauren baten bidez ezartzen 
bazaizkio administrazioari horiek emateko betebeharra eta zenbatekoa. 
Onuradun-kopuru handia dagoenean eta banatutako diru-laguntzen 
zenbatekoak txikiagoak direnean arauz ezarritakoak baino, orduan ere ez da 
derrigorrezkoa izango argitaratzea. Azken kasu horretarako, arau 
erregulatzaileek bestelako prozedurak aurreikusi beharko dituzte, laguntza eta 
diru-laguntzak kudeatzen dituzten unitateetan onuradunen publizitatea egingo 
dela ziurtatzeko. Prozedura horiek laguntza eta diru-laguntzen ezaugarri 
berezien, zenbatekoen eta kopuruaren araberakoak izan beharko dute. 

 

81. artikulua.- Administrazio elektronikoa bultzatzeko lankidetza-
tresnak. 

1.- Lurralde historikoetako administrazioan kasu bakoitzean dagokion 
erakundearekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeekin 
lankidetzan aritzeko lankidetza-hitzarmenak eta gainontzeko lankidetza-tresnak 
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martxan jartzea sustatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrak, Administrazio Elektronikoa bultzatzeko. 

Gainera, bultzatu egingo du estatuko, autonomia-erkidegoetako eta araubide 
orokorreko toki-erakundeetako edozein erakunderekin horrelako hitzarmenak 
eta lankidetza-tresnak egitea. 

2.- Administrazio Elektronikoaren Aholku Batzordea eratuko da, arauz. Kide 
anitzeko organoa izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrean Administrazio Elektronikoaren arloko eskumena duen sailaren 
mende egongo da, eta bera izango da arlo honetan euskal administrazio 
publikoen lankidetza eta parte-hartzerako organo teknikoa. 

3.- Aholku Batzordeak zeregin hauek izango ditu: 

a) Administrazio publikoek erabiltzen dituzten sistema eta aplikazioen eta 
herritarrekiko harreman elektronikoen bateragarritasuna eta 
elkarreragingarritasuna lortzea. 

b) Administrazio elektronikoaren garapena eta software publikoaren 
berrerabilera bultzatzeko jarduera-plan eta -programa bateratuak prestatzea. 

c) Administrazioarteko lankidetzarako tresnak garatzea. Euskal administrazio 
publikoek Interneten argitaratutako informazioa bilatzen lagundu behar diete 
herritarrei tresna horiek eta, horrez gain, nabigazioa eta edukien bilaketa 
erraztu behar dute, eta eduki jakin batzuk argitaratzen direnean abisua 
jasotzeko zerbitzuetarako harpidetza komuna eskaini behar dute (esate 
baterako, euskal administrazio publikoen web-edukietarako katalogazio-eredu 
komunen garapena argitaratzen denean). 

d) Leihatila bakarraren garapenerako lagungarriak diren ereduak diseinatzea, 
euskal administrazio publiko guztietan erabili ahal izan dadin informazio 
publikora iristeko eskubidea. 

4.- Batzordea eratzeko erregelamenduak ezarriko du batzordearen osaera, 
haren izaera eta garrantzi handia kontuan hartuz. Landu beharreko gaiengatik 
interesgarritzat joz gero, kasu bakoitzean komeni diren erakunde, korporazio 
eta gizarte-eragileak gonbidatu ahal izango dira aholku-batzordearen 
deliberazioetan parte hartzera. 

 

82. artikulua.- Erakunde pribatuen eta publikoen terminal eta 
webguneen bidezko irisgarritasuna. 

Komunikabideekin, erakunde publikoekin eta, oro har, enpresekin hitzarmenak 
sinatzea bultzatuko da, horiek terminal informatiko publikoak instalatzeko 
espazioak jar ditzaten edo herritarrek hitzarmeneko erakundeen terminal, hari 
gabeko sare eta konexioak erabil ditzaten. Administrazio Elektronikoa 
herritarrentzat irisgarriagoa izatea da horren guztiaren helburua; alegia, 
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herritarrek gailu berezirik eskuratu behar ez izatea eta administrazioaren 
egoitzetara joan behar ez izatea. 

 

83. artikulua.- Herritarrekiko interakziorako kanal anitzeko sistema. 

1.- Lege honen arabera, hauxe da herritarrekiko interakzioa: 
harremanetarako espazio eraikitzaile bat sortzeko antolatzen diren prozesu eta 
bitartekoen multzoa, herritarrei beren eskubideak erabiltzea, beren 
betebeharrak betetzea eta informaziora iristea ahalbidetzen diena, eta 
oinarrizkoa dena, alde batetik, gai publikoetan informatuta dauden eta gai 
horietan parte hartzen duten, aktiboak diren eta erantzukizuna partekatzen 
duten herritarrak lortzeko eta, bestetik, herritarrentzat irekiagoa eta irisgarriagoa 
den eta kudeaketa gardenagoa duen administrazio bat erdiesteko. 

2.- Herritarrekiko interakzioa gauzatzeko, teknologia, antolamendu, 
informazio eta langilez osatutako kanal anitzeko sistema bat erabiltzen da. 
Sistema horren helburua komunikazioa hobetzea da, aurrez aurreko kanalen, 
telefono bidezko kanalen eta kanal telematikoen bidez eta Interneten oinarritzen 
diren bitartekoak erabiliz. 

3.- Honako hauek dira herritarrekiko interakzioaren jarduerarekin lortu nahi 
diren helburuak: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak kudeatzen 
dituen politika publikoei eta eskaintzen dituen zerbitzuei buruzko informazioa 
eta orientazioa ematea, administrazio-izapideak egiteko erraztasunak ematea 
herritarrei eta herritarren parte-hartze eta lankidetzarako prozesuen ezarpena 
bultzatzea. 

4.- Informazioaren eta zerbitzu publikoen espezializazioaren eta 
irisgarritasunerako eta integratzeko bideragarritasunaren arabera, bi maila 
bereizten dira herritarrekiko interakzioan: 

a) Interakzio-maila orokorra: oinarrizko informazio, orientazio eta laguntza 
eskainiko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko edozein 
organotako zerbitzu publikoen politika edo izapideei buruz. 

b) Interakzio-maila espezializatua: informazio, orientazio eta laguntza 
espezializatua, hau da, ezagutza-maila espezializatua eskatzen duena, 
eskainiko du erakunde arduradun bakoitzaren eskumen-arloko zerbitzu 
espezifikoen politika edo izapideei buruz. 

5.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean Administrazio 
Publikoaren arloko eskumena duen saila izango da herritarrekiko interakzioaren 
ardura bere gain edukiko duen organoa. Bereak izango dira zeregin hauek: 

a) Herritarrekiko interakziorako kanal anitzeko sistema diseinatzea eta 
ezartzea. Sistema hori eredu batean oinarrituz egingo da, hain zuzen ere 
honako hauek guztiak teknikoki definituta izango dituen eredu batean oinarrituz: 
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herritarrekiko interakzioan aritzeko moduak eta erabiliko diren komunikazio-
tresnak, kudeaketa-sistema (alderdi tekniko, funtzional eta antolamenduzkotik 
deskribatuko da herritarrekiko interakziorako prozesuen funtzionamendua eta 
zuzenbidea), eta azken interakzio-prozesuak gauzatzeko erabiliko diren 
interakzio-kanalak (aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa eta telematikoa). 

b) Zerbitzu bakoitzari dagokion atentzio-maila orokorra eta espezializatua 
zehaztea, gai bakoitzean eskumena duten sailekin lankidetzan. 

c) Interakzio-maila orokorraren zuzeneko kudeaketa egitea, sail edo organo 
sektorial bakoitzak herritarrentzako bulego fisikoen, telefono bidezko 
komunikazioen eta Interneten oinarritutako baliabideen bidez emandako 
informazioan oinarrituz. 

d) Kexa, iradokizun eta eskertzen sistemarako irispidea kudeatzea. 
Interakzio-maila orokorrarekin erantzuten diren gaiak erantzun eta 
gainontzekoak organo eskudunetara helaraziko ditu, eta erantzunen epeen eta 
kalitatearen segimendua egiteko sistemak ezarriko ditu. 

e) Informazio eta zerbitzu publikoak edozein modalitate, kanal eta interakzio-
mailetan aurkezterakoan homogeneotasuna ziurtatzeko irizpide eta estandarrak 
lantzea eta argitaratzea. 

f)  Herritarrekiko interakziorako kanal anitzeko sistema osatzen duten kanal 
eta tresna guztiak koordinatzea eta elkarrekin lotzea, zerbitzu beteak eta 
kalitatezkoak emateko eta, bereziki, informazioa zatikatzea edo informazioen 
arteko kontraesanak ekiditeko eta herritarrei Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioarekin komunikatzeko nahi duten bidea aukeratzeko eskubidea 
bermatzeko. Halaber, lege honetan aipatzen den Gobernu Irekiaren Plataforma 
koordinatzeaz arduratuko da. 

 

IV. TITULUA.- Euskal Administrazio Publikoaren gardentasuna. 

 

Lehenengo kapitulua.- Administrazio Publikoaren gardentasuna. 
 

84. artikulua.- Gardentasuna eta informazio publikoa. 

1.- Gardentasuna da Euskal Administrazio Publikoak herritarrekin dituen 
harremanetarako erabili behar duen funtzionamendu-printzipioa eta, printzipio 
horren arabera, herritarren eskura jartzen den informazioak kalitate 
handienekoa izan behar du. Hau da, egiazkoa, argia, koherentea, denboran 
egokia, materialki nabarmena, egituratua, zehatza, ulergarria, osoa, segurua, 
erraz erabiltzeko modukoa, kanal anitzekoa, konparagarria, formatu anitzekoa, 
elkarreragingarria eta berrerabilgarria izan behar du, legeak ezartzen duen 
baldintzetan. 



 
 
 

67/91 

2.- Kalitatea eta informaziorako irispidea izango dira lege honetan 
aurreikusitako ebaluazio-tresnen helburu. 

3.- Lege honen arabera, honela ulertu behar ditugu honako hauek: 

a) Gardentasuna: administrazio-jardueraren printzipioa, herritarrak 
administrazioaren esku dagoen informazio publikora iristea ahalbidetzen eta 
errazten duena, indarrean dauden legeetan ezarritako mugen barruan. 

b) Informazio publikoa: lege honen aplikazio-eremuak eragindako botere 
publikoek, haien eginkizunak betetzerakoan, egindako edo eskuratutako 
informazioa, haien esku dagoena eta edozein euskarri eta adierazpidetan 
dagoena. 

c) Publizitate aktiboa:  administrazioak hartutako konpromisoa, informazio 
publikora iristeko bidea herritarrei era fede-emailean errazteko. Konpromiso hori 
gauzatzeko, bere kudeaketa publikoari eragiten dioten kontu guztiak 
argitaratuko ditu, gardentasunez, eta, horrela, elkarrekintza komunikatiboa 
bultzatuko da. 

 

85. artikulua.- Konpromiso orokorrak. 

1.- Gardentasun-printzipioak hala eskatzen duelako, Euskal Administrazio 
Publikoak argitaratu egin beharko du, aldian behin, bere jardueraren 
gardentasuna bermatzeko ezagutu beharrekoa den informazio eguneratua; hain 
zuzen ere, bere jarduera publikoaren funtzionamenduarekin, kontrolarekin eta 
herritarren lankidetzarekin zerikusia duena.  

2.- Euskal Administrazio Publikoa behartuta dago aldian behin informazio 
eguneratua argitaratzera. Informazio instituzionala, antolamenduarekin 
zerikusia duena, plangintzari buruzkoa, garrantzi juridikoa duena, ekonomikoa, 
aurrekontuetakoa eta estatistikoa argitaratu behar ditu, eta informazio horren 
barruan sartzen da oinarrizko legedia aplikagarriak eta lege honek exijitzen 
dutena ere. 

3.- Euskal Administrazio Publikoa osatzen duten erakundeen egoitza 
elektronikoetan edo web orrietan eskuratu ahal izango da informazio 
instituzional hori. Horrela argitaratutako informazioa ulergarria izango da, eta 
argibideak emango ditu nola antolatuta dagoen, informazio hori eta beste 
informazio batzuk nola eskura daitezkeen eta herritarrek zein prozesutan parte 
har dezaketen jakiteko. 

 

86. artikulua.- Informazioa ematera behartuta dauden subjektuak. 

1.- Gardentasun-printzipioa aplikatzeak ezartzen dituen betebeharrak, lege 
honetan bilduta daudenak, aplikagarri zaizkie Euskal Administrazio Publikoa 
osatzen duten erakundeei, lege honetan adierazten den moduan. 
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2.- Hala ere, zuzenbide pribatuaren araupean jardun diren erakundeei ez 
zaizkie betebehar horiek aplikatuko, betebeharrek administrazio-prozedurei 
eragiten badiete edo administrazio-prozedurak direla kausa eskatzen badira. 

3.- Honako hauek ere behartuta daude gardentasuna betetzera, lege 
honetan publizitate aktiboari buruz ezarritako moduan: 

a) Jarduera Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan gauzatzen duten eta 
funts publikoen kargura ordaindutako diru-laguntzak jasotzen dituzten alderdi 
politikoak, erakunde sindikalak eta enpresaburuen erakundeak. 

b) Jarduera Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan gauzatzen duten 
erakunde pribatuak, urtebetez 100.000 eurotik gorako laguntza edo diru-
laguntzak jasotzen badituzte euskal  Administrazio Publikotik, edo urteko diru-
sarreren % 40, gutxienez, Euskal Administrazio Publikoaren laguntza edo diru-
laguntzetatik badator eta laguntza horiek gutxienez 5.000 eurora iristen badira. 

4.- Euskal Administrazio Publikoko erakundeek lege honetan aurreikusten 
diren betebeharrak bete ditzaten, beharrezko informazio guztia ematera 
behartuta egongo dira zerbitzu publikoak ematen dituzten edo administrazio-
ahala erabiltzen duten haien mendeko pertsona fisiko edo juridiko guztiak. 
Informazio hori, hori bai, aldez aurretik eskatu beharko zaie. Kontratu publikoen 
esleipendunek ere bete beharko dute betebehar hau, dagokion kontratuan 
aurreikusita egongo den eran. 

 

Bigarren kapitulua.- Publizitate aktiboa eta datuen irekiera. 

 

87. artikulua.- Publizitate aktiboaren printzipioa. 

. 

Euskal Administrazio Publikoak herritarrei begira hartutako konpromiso gisa 
ulertu behar da publizitate aktiboa. Konpromiso horren arabera, Euskal 
Administrazio Publikoak bere funtzionamenduari buruzko informazio 
garrantzitsua argitaratuko du aldian behin, elkarrekintza komunikatiboa 
bultzatzeko. Informazio hori eguneratua eta herritarrentzat ulergarria izango da. 

 

88. artikulua.- Publizitate aktiboaren arloko obligazioak. 

1.- Lege honek ezarritakoaren arabera gardentasun-betebeharrak eskatu 
behar zaizkien subjektuek beren ekimenez eman behar dute lege honetan 
adierazitako informazio garrantzitsua. Informazio hori egiazkoa, eguneratua, 
objektiboa eta doakoa izango da, erraz iristeko moduko baliabideetan jarri 
beharko da, libreki eta etengabe tratatzeko moduan, eta, gainera, oztopoak 
kenduko dira desgaitasunak dituztenek, berdintasunik gutxieneko egoeran 
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daudenek edo tradizioz erakundeengandik urrunduta egon izan direnek 
informazio hori eskuratu ahal izan dezaten. 

2.- Publizitatearen arloan erregimen zabalagoa aurreikusten duten beste 
xedapen espezifikoen aplikazioaren kaltetan izan gabe eta indarrean dagoen 
legediak ezartzen dituen mugak errespetatuz (datu pertsonalen babesari 
dagokionez, bereziki) aplikatuko da betebehar hau. 

3.- Horretarako, behar diren bitartekoak jarriko dira (batez ere elektronikoak), 
eta informazioa guztiz eguneratuta eta erraz eskuratzeko eta ulertzeko moduan 
egotea bermatuko da, baita gutxienez bi hizkuntza ofizialetan egotea ere, 
indarrean dagoen legediak ezarritako moduan. Informazioa emateko, 
irisgarritasun unibertsalaren eta guztiontzako diseinuaren printzipioari jarraituko 
zaio, eta generoaren ikuspegia sartuko da. Horretarako, informazioaren 
bisualizazioa eta esplotazioa errazten duten tresnak garatuko dira eta, ahal den 
neurrian, informazioa denbora errealean eta modu geolokalizatuan emango da. 

4.- Interes sozial edo kulturaleko helburuak besterik ez dituzten irabazi-
asmorik gabeko erakundeek, 50.000 eurotik beherako aurrekontua badute, 
bitarteko elektronikoak erabili ahal izango dituzte lege honetatik eratorritako 
betebeharrak betetzeko. Jasotzen duten laguntza edo diru-laguntza publikoaren 
zatirik handiena ematen dien Euskal Administrazio Publikoko erakundeak 
jarriko ditu haien eskura aipatutako bitarteko elektronikoak. 

5.- Nolanahi ere, Euskal Administrazio Publikoak bere ekimenez egin behar 
du alderdi hauei buruzko informazioaren publizitatea, ondorengo artikuluetan 
ezartzen denaren arabera: 

a) Instituzioari eta antolamenduari buruzko informazioa. 

b) Plangintzari eta ebaluazioari buruzko informazioa. 

c) Garrantzi juridikoa duen informazioa. 

d) Administrazio-prozedurei buruzko informazioa. 

e) Jarduera publikoari buruzko informazioa. 

f) Ekonomiari, aurrekontuei eta ondareari buruzko informazioa. 

g) Informazio orokorra. 

 

89. artikulua.- Instituzioari eta antolamenduari buruzko informazioa. 

1.- Lege honek ezarritakoaren arabera informazioa ematera behartuta 
dauden subjektuek informazio hau argitaratuko dute: betetzen dituzten 
zereginei buruzko informazioa, aplikatzen zaien arautegiari buruzkoa eta beren 
antolamendu-egiturari buruzkoa. Horretarako, organigrama eguneratu bat 
egingo dute, eta hor identifikatuko dituzte organo bakoitzeko arduradunak eta 
haien profil eta ibilbide profesionalak. 
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2.- Herritarrei hau dena ezagutzeko aukera emango dien informazioa 
argitaratuko du Euskal Administrazio Publikoak: administrazio-egitura, berau 
osatzen duten erakundeen eskumenak, aplikatzen zaien arautegia, gobernu-
organoak, agintariak eta zuzendaritza-kideak (interakziorako helbide 
elektronikoekin eta arlo pribatuan jarduteko bateragarritasuna aitortzen dien 
ebazpenarekin), organo aholku-emaileak eta gizarte-partaidetzako organoak 
(haien jarduera eta erabakiak barne), lanpostuen, haietako zereginen eta 
dagozkien ordainsari-masen zerrenda eguneratua, eta funtzio publikoari eta 
gardentasun eta gobernu onari buruzko legedian aurreikusita dagoen beste 
edozein informazio, antolamenduarekin zerikusia duena. 

3.- Era berean, dauden liberatu instituzionalen kopurua argitaratuko da, baita 
urtean liberazioetarako erabilitako orduen kopurua eta liberazio horiek 
Administrazio Publikoari eragindako kostuak ere. 

 

90. artikulua.- Plangintzari eta ebaluazioari buruzko informazioa. 

1.- Euskal Administrazio Publikoa osatzen duten erakundeek beren urteko 
eta urte anitzeko planak eta programak argitaratuko dituzte, helburu zehatzak, 
helburuak lortzeko aurreikusi diren bitarteko eta denborak eta betetze-maila eta 
emaitzak adieraziz, eta neurketa-adierazleak eta ebaluazioan lortutako 
balorazioak ere jasoz. Beren eskumeneko zerbitzu publikoen betetze-maila eta 
kalitatea baloratzeko behar den informazio estatistikoa ere sartzen da 
informazio horren barruan. Halaber, publikoki erakutsiko dira jarduera-plan 
bakoitzean parte hartzeko aurreikusi diren moduak. 

2.- Hauek ere argitaratuko dira, indarrean dagoen legediak ezarritakoak 
izango direlarik muga bakarrak: arau honen arabera derrigor egin beharreko 
ebaluazioak eta Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabakiz ebaluatu 
beharreko esku-hartze publikoen urteroko zerrendan azaltzen diren 
ebaluazioak. 

 

91. artikulua.- Garrantzi juridikoa duen informazioa. 

Euskal Administrazio Publikoa osatzen duten erakundeek, bakoitzak bere 
administrazio-eskumenen eremuan eta aplikagarri zaien neurrian, informazio 
hau argitaratuko dute: 

a) Beren eskumen-eremuan aplikagarri zaien indarreko legedia, aldizkari 
ofizialek dagokien egoitza elektronikoan egiten duten argitalpenari kalterik egin 
gabe. 

b) Ildoak, jarraibideak, akordioak, zirkularrak edo partikularrek edo beste 
organo batzuek egindako kontsulten erantzunak, zuzenbidearen interpretazioa 
diren edo ondorio juridikoak dituzten neurrian. 
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c) Beren ekimenekoak diren lege-aurreproiektuak eta xedapen orokorren 
proiektuak, organo aholku-emaileei irizpenak eskatzeko unean edo, horiek 
nahitaezkoak ez badira, onartzen diren unean. Jendeak iradokizunak egin 
ditzakeela adieraziko da, eta horretarako prozedura zein den azalduko da. 
Horrek, hala ere, ez du ordezkatuko entzunaldi publikoaren izapidea izapide 
hori nahitaezkoa den kasuetan, eta informazio publikoaren izapidea behar 
duten dokumentuak argitaratuko dira, bai eta espedientea osatzen duten 
nahitaezko memoria eta txostenak ere eta, bereziki, eraginaren ebaluazioa, 
prozedura osoaren memoria laburra, memoria ekonomikoa eta sektoreko 
legediak ezartzen duen gainontzeko nahitaezko dokumentazio guztia. 

 

92. artikulua.- Administrazioaren jarduera ekonomikoari buruzko 
informazioa. 

1.- Euskal Administrazio Publikoa osatzen duten erakundeek argitaratu 
egingo dute eragin ekonomikoarengatik herritarren interesekoak diren 
administrazio-prozedurei buruzko informazioa. 

2.- Bereziki, eta laguntza eta diru-laguntzei dagokienez: 

a) Aurrekontu-ekitaldian zehar egingo diren laguntza edo diru-laguntzetarako 
deialdien zerrenda argitaratuko dute urtero eta, zerrendarekin batera, laguntzen 
zenbatekoak, xede eta helburuak eta onuradun izan daitezkeen pertsona edo 
erakundeek bete beharko dituzten baldintzak. 

b) Eguneratuta edukiko dute ematen dituzten zuzeneko diru-laguntzen 
zerrenda. 

c) Deialdietan ematen dituzten diru-laguntzen eta laguntzen onuradun diren 
pertsona edo erakundeen eta zenbatekoen zerrendak argitaratuko dituzte, 
laguntza edo diru-laguntzaren esleipena jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo 
egunetik 15 eguneko epean, kontuan hartu gabe arautegi erregulatzailearekin 
bat etorriz argitalpena derrigorrezkoa den ala ez. 

3.- Formalizatutako kontratu guztiei buruzko informazioa argitaratuko dute, 
eta datu hauek emango dituzte informazio horretan: helburua, lizitazioaren eta 
esleipenaren zenbatekoa, esleipen-prozedura, publizitatea egiteko erabilitako 
tresnak (publizitaterik egin bada), prozeduran parte hartu duten lizitatzaileen 
kopurua eta esleipendunaren identitatea, kontratuko aldaketak, atzera egiteko 
erabakiak, eta kontratuei uko egiteak. Kontratu txikiei buruzko informazioa hiru 
hiletik behin argitara daiteke, modu erantsian. Kontratazio-mahaien osaera, 
aktak eta parte-hartzaile bakoitzak lortutako puntuazioak biltzen dituen behin 
betiko ebazpen ere argitaratuko dira. 

4.- Halaber, kontratuak esleitzeko prozedura desberdinetan esleitutako 
aurrekontuaren datu estatistikoak argitaratuko dira. 
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5.- Emakida bidez zerbitzu publikoak ematen dituztenek herritarrei 
beharrezko informazioa bermatuko diete, herritarrek kalitate-maila egokia 
eskatu ahal izateko eta, behar izanez gero, beren eskubideak erabili ahal 
izateko. Hori dela-eta, Euskal Administrazio Publikoak zerbitzuaren emakida 
arautzen duten administrazio-klausulen agirietan bilduko ditu informazio hori 
bermatzeko beharrezkoak izango diren aurreikuspenak. 

6.- Euskal Administrazio Publikoak aribidean dauden azpiegitura-obra 
nagusiei buruzko informazio esanguratsua argitaratuko du eta, informazio 
horretan, datu hauek sartuko ditu, besteak beste: obraren helburua, kontratista 
erantzulea, esleipenaren zenbatekoa, gauzatzeko epea eta hasteko eta 
bukatzeko datak. Halaber, egindako aldaketak eta informazio laburtua 
argitaratuko dira aldian-aldian, herritarrek uneoro jakin dezaten zein 
azpiegitura-obra dauden bukatuta eta zein diren onartuta eta gauzatzeke 
daudenak. 

7.- Argitaratu egin beharko dira Euskal Administrazio Publikoak egiten dituen 
lankidetza-hitzarmen guztiak. Hain zuzen ere, idatziz eman beharko dira alderdi 
sinatzaileen izenak, hitzarmenaren helburua, iraupena, aldaketak eta 
prestazioak, eta hitzartutako betebehar ekonomikoak. Halaber, sinatzen diren 
kudeaketa-gomendioak ere argitaratu beharko dira, haien helburua, 
aurrekontua, betebehar ekonomikoak eta egiten diren azpikontratazioak 
adierazita eta esleipendunak, esleipen-prozedura eta esleipenaren zenbatekoa 
aipatuta. 

8.- Euskal Administrazio Publikoa osatzen duten erakundeek argitaratu 
egingo dituzte izendapen askeko prozedurak, goi-zuzendaritzako zuzendaritza-
kideen eta lan-kontratuko langileen hautaketak, hautagaiak eta aurkeztutako 
merezimenduak, aukeratutako hautagaiak aukeratzeko proposamen arrazoitua, 
haien ordainsaria, kargu-uzteak eta kargu-uzteen arrazoiak, eta behin-behineko 
langileen izendapenak, kargu-uzteak, ordainsari-erregimena, prestakuntza edo 
lanbide-ibilbidea. Goi-zuzendaritzako zuzendaritza-kide eta lan-kontratuko 
langileen kasuan, gainera, argitaratu egingo dira ezarri zaizkien helburuak eta 
erabili beharreko ebaluazio-prozeduraren arabera lortu dituzten emaitzak ere. 

 

93. artikulua.- Jarduera publikoari buruzko informazioa. 

1.- Lege honen arabera gardentasun-printzipioa betetzera behartuta dauden 
subjektuek jakitera emango dute garrantzi publikoko beren jarduera. 

2.- Bereziki honako hauek joko dira garrantzi publikoko jardueratzat: 

a) Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Jaurlaritzaren 
Kontseiluaren akordioak. 

b) Euskal Administrazio Publikoa osatzen duten erakundeetako gobernu-
organo edo administrazio-organoen akordioak. 
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c) Euskal Administrazio Publikoko goi-kargudunen eta zuzendaritza-kideen 
agenda osatzen duten ekitaldi publikoak. 

3.- Euskal Administrazio Publikoa osatzen duten erakundeek eta zerbitzu 
publikoak ematen dituztenek informazio hau zabalduko dute: zein zerbitzu 
publiko ematen duten, aurreikusita dituzten prestazioak, horien 
erabilgarritasuna, zerbitzu-karta eta beren eskumeneko zerbitzu publikoen 
betetze- eta kalitate-maila baloratzeko beste edozein informazio. 

 

94. artikulua.- Ekonomiari, aurrekontuei eta ondareari buruzko 
informazioa. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duten erakundeek publiko egingo 
dute informazio hau: aurrekontuak, horien betearazpen-egoera, betetze-mailak, 
urteko kontuak, zorpetze-maila, ekonomia- eta ondare-egoera adierazten duten 
aldagaiak, kanpoko kontrol-organoek egindako ikuskaritza- eta fiskalizazio-
txostenak, eta plan eta programak, txosten eta memoriekin. 

2.- Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Autonomia Erkidegoaren 
ondasun eta eskubideen inbentario orokorra argitaratuko du, dagokion 
arautegiak ezartzen duen edukiaren arabera. Euskal Administrazio Publikoak 
jabetzan dituen ibilgailuen kopurua ere publiko egingo da. 

3.- Euskal Administrazio Publikoa osatzen duten erakundeek argitaratu 
egingo dituzte funtzionarioen, lan-kontratuko langileen, goi-kargudunen, 
zuzendaritza-kideen eta gobernu-kideen ordainsariak, pizgarriak barne 
(halakorik egonez gero); baita kargua uzteagatik jasotako kalte-ordainak ere. 

 

95. artikulua.- Interes orokorreko informazioa. 

1.- Kasu bakoitzerako arautegi espezifikoak ezartzen dituen informazio-
betebeharrak betetzeaz gain, argitaratu egingo da herritarrentzat interes 
orokorrekoa den informazioa; esate baterako, informazio kartografikoa edo 
trafikoari, eguraldiari, ingurumenari, kulturari, osasunari eta hezkuntzari buruzko 
informazioa. 

2.- Jakitera emango da zein diren herritarrei zerbitzu emateko eta herritarren 
parte-hartzerako kanalak. 

 

96. artikulua.- Datuak berrerabiltzea eta irekitzea. 

1.- Gardentasuna hobetzeko, administrazioen arteko elkarreragingarritasuna 
sustatzeko eta gizartean balioa sortzeko asmoz, lege honen aplikazio-eremuak 
eragindako subjektuek beren esku dauden datu publikoak eraginkortasunez 
irekitzeko behar diren ekintzak sustatu behar dituzte, betiere datuak 
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berrerabiltzeko eran eta pribatutasun, segurtasun edo jabetzaren murrizketak 
erabat errespetatuz. Hauxe ulertu behar da datuak irekitzea esaten dugunean: 
datuak erabilgarri jartzea formatu digitalean, web bidez eskuratzeko moduan 
eta era estandarizatu eta irekian, herritarrek eta agente konputazionalek ulertu 
eta berrerabili ahal izateko moduko egitura argi eta esplizitu bati jarraituz. 

2.- Datuak, oro har, inolako lizentzia edo baldintza espezifikoren beharrik 
gabe eta formatu digital, estandarizatu eta irekian eman behar dira, datuon 
birbanaketa, berrerabilera eta aprobetxamendua errazteko. Hala ere, datu jakin 
batzuk berrerabili ahal izateko, aurretik lizentzia ematea eskatu ahal izango da. 
Erregelamenduz zehaztuko dira eskakizun hori justifikatzen duten kasuak. 

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak informazio publiko 
berrerabilgarriaren baliabideetarako irispidea emango du, baliabideok sarbide-
puntu erkide batean eskueran jarriz. Puntu hori Gobernu Irekiaren Plataforman 
egongo da ostatatuta, eta han informazio zehatza eta eguneratua emango da 
datu-multzo bakoitzaren ezaugarriei buruz. Bereziki, administrazio publikoen 
esku dauden datu eta dokumentu elkarreragingarrien zerrenda eta aplikazio 
informatikoen iturburu-kodea emango dira jakitera. 

4.- Halaber, espazio bat jarri beharko da sarbide-puntuan, herritarrek 
proposamenak eta iradokizunak egiteko, bai eskatutako edo emandako 
informazioari buruz eta bai erabilitako formatu, programa edo lengoaia 
informatikoei buruz. Espazio horretan, lekua egin ahal izango da datuak 
irekitzearekin eta berrerabiltzearekin zerikusia duten aplikazio informatikoetan 
parte hartzeko ere. 

 

Hirugarren kapitulua.- Informazio publikorako irispidea. 

 

97. artikulua.- Informaziora iristeko eskubidearen titularrak. 

1.- Pertsona guztiek dute informazio publikora iristeko eskubidea, aldez 
aurretik eskaera eginez eta legeetan ezarritako salbuespen bakarrekin. 

2.- Eskubide hori baliatzeko, ez da beharrezkoa izango informazioa 
eskatzeko arrazoiak ematea. 

3.- Informazio publikoa eskatzen duenak honako hauetarako eskubidea du: 

a) Lege honek ematen dizkion eskubideei buruzko informazioa eta 
aholkularitza jasotzeko, eskubideak behar bezala erabil ditzan. 

b) Eskatzen duen informazioa jasotzeko eta, gainera, lege honek ezartzen 
dituen gehieneko epeen barruan jasotzeko. 

c) Eskatutako informazio publikoa berak aukeratzen duen eran eta formatuan 
jasotzeko, legearekin bat etorriz. 
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d) Eskatutako informazioren zati bat edo informazio osoa zergatik ez zaion 
ematen jakiteko eta informazioa berak eskatutako formatuan edo eran zergatik 
ez zaion ematen jakiteko. 

e) Eskatutako informazioa jasotzeko aplika dakizkiokeen tasen eta prezioen 
zerrenda ezagutzeko eta horiek ordaintzetik salbuetsita geratzeko arrazoiak 
ezagutzeko. 

 

98. artikulua.- Informaziora iristeko modalitatea eta kostuak. 

1.- Eskaera egiteko erabilitako edo eskatzaileak eskatutako euskarrian 
emango du informazioa administrazioak, salbu eta honelakoren bat gertatzen 
bada: 

a) Publizitate aktiboaren printzipioari jarraiki, informazioa dagoeneko 
eskatzailearen eskura egotea. Horrela gertatuz gero, administrazioak horren 
berri eman ahal izango dio eskatzaileari, bai eta informaziora zein bidetatik irits 
daitekeen adierazi ere. 

b) Arrazoi teknikoengatik ezinezkoa izatea informazioa eskatzaileak 
erabilitako euskarrian jartzea, eta hori behar bezala justifikatzea. 

2.- Informaziorako irispidea doakoa da. Kopiak egiten direnean edo 
informazioa jasotzen duen jatorrizko bertsioa beste euskarri batera pasatzen 
denean besterik ez da kobratuko zenbatekoren bat tasa gisa, dagokion 
arautegiarekin bat etorriz. Kopuru hori ez da izango administrazioari eragindako 
benetako gastua baino handiagoa. 

 

99. artikulua.- Informazio publikora iristeko eskubidearen mugak. 

1.- Indarrean dagoen legedian informazio publikora iristeko eskubidearentzat 
aurreikusten diren mugak aplikatuko dira kasu bakoitzean eta, bereziki, datu 
pertsonalen babesetik eratortzen den muga. Informazioaren barruan babes 
bereziko datuak daudenean, datu horiek bereizi eta gero emango da argitara 
informazioa. 

2.- Talka egiten duten eskubideen pisua neurtu beharko du administrazioak, 
informazioari zabalkundea ematearen interes publikoa eta legeko salbuespenek 
babestutako interesak kontuan hartuta. 

 

100. artikulua.- Datuetara iristeko eskubideko salbuespenak. 

1.- Informaziora iristea ukatzeak salbuespena izan behar du, eta, aurreko 
artikuluan xedatutakoaren arabera, oinarrizko legedian aitortutako 
salbuespenak baino ez ditu izango oinarri; zerrenda honetan azaltzen diren 
salbuespenak, alegia: 
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a) Datu pertsonalen babesa, estatuko legeetan eta otsailaren 25eko 2/2004 
Legean ezarritakoari jarraikiz (Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko 
Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoa da lege 
hori). 

b) Segurtasun publikoa. 

c) Ez-zilegi penalen eta arau-hauste administratibo edo diziplinazkoen  
prebentzioa, ikerketa eta zehapena. 

d) Datu komertzialen edo industrialen konfidentzialtasuna. 

e) Konfidentzialtasuna eta sekretua bermatzea, erabakiak hartzeko 
prozesuetan. 

f) Zainketa-, ikuskatze- eta kontrol-funtzio administratiboak. 

g) Bizitza pribatua eta interes partikular legitimoak. 

h) Lanbideko sekretua eta jabetza intelektual eta industriala. 

i) Lege-mailako arauek babesten duten informazio guztia. 

2.- Informaziora iristeko eskubidea baliatzerako orduan salbuespenak 
ekartzen dituzten inguruabarrak egoteak ez du, ezinbestez, irispidea ukatzea 
ekarriko. Muga horiek modu murriztailean interpretatuko dira: baloratu egingo 
da mugak babestu nahi duen ondasun juridikoari edo interesari informazioa 
eskuratzeak egiten dion kaltea (kaltearen testa); eta, gainera, neurtu egingo da 
ea informazioa eskuratzean dagoen interes publikoa mugak babesten duen 
interes edo ondasunaren gainetik dagoen (interesen arteko neurketaren testa). 

3.- Hala ere, herritarrek, administrazioari informazioa emateko unean, 
informazioa argitaratzeari buruz duten iritzia eman ahal izango dute; hau da, 
informazioa osorik edo haren zati bat argitaratzea baimendu edo ukatu ahal 
izango dute, betiere indarrean dagoen legediak ezarritakoa betez. 

 

101. artikulua.- Informazio publikora iristeko eskubidea eta datu 
pertsonalak babestea. 

1.- Eskatzaileak bere datu pertsonalak dituen informazio publikora iristeko 
eskaera egiten duenean, datu pertsonalen babesa erregulatzen duen 
arautegiak ezartzen duena beteko da informazio hori emateko. 

2.- Oro har, eta datu pertsonalen babesa interes publikoaren gainetik 
egoteagatik informazioa zabaldu ezin den kasu zehatzetan izan ezik, emango 
da Euskal Administrazio Publikoaren antolamendu, funtzionamendu edo 
jarduera publikoari buruzko datuak dituen informaziorako irispidea. Nolanahi 
ere, ez da irispiderik emango inguruabar bereziak daudela irizten denean; hau 
da, datu pertsonalen babesa informazioa hedatzeko interes publikoaren 
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gainetik dagoenean edo ohorerako, intimitaterako eta norberaren irudia 
gordetzeko eskubidea zaindu behar denean. 

3.- Zehazki, ukatu egingo dira hirugarrenen datu intimoak dituen informazio 
publikora edo haien bizitza pribatua ukitzen duen informazio publikora iristeko 
eskaerak, non eta eskaerarekin batera ukituaren berariazko adostasun idatzirik 
aurkezten ez den edo hori baimentzen duen legeren bat ez dagoen. Horren 
ondorioetarako, datu intimotzat hartuko dira ideologiari, afiliazio sindikalari, 
erlijioari, sinesmenei, arraza-jatorriari, osasunari eta sexualitateari buruzkoak. 

 

102. artikulua.- Irispide partzialaren printzipioa. 

Eskatzaileari eman dakiokeen edukia eta legeko salbuespenen baten 
eraginpean dagoen informazioa baldin badago eskatutako informazioaren 
barruan, dagokion erakundeak bereizi egin beharko ditu informazio 
erreserbatua eta irisgarritzat jotzen duen informazioa, eta ezingo du arrazoi 
horrengatik ukatu informazio osora iristeko eskubidea. 

 

103. artikulua.- Salbuespenen aldi baterakotasuna. 

1.- Irispiderako eskubidea erabiltzeko mugak legeek ezarritako denborarako 
aplikatuko dira, edo neurri hori justifikatzen duten arrazoiek dirauten bitartean. 

2.- Eskatzaileak prozedura berriz abian jarri ahal izango du, edo 
administrazioak ofizioz egin beharko du hori, eskatutako informazioa ukatzeko 
aplikatu zen salbuespena justifikatu zuen arrazoia desagertzen bada. 

 

104. artikulua.- Espedienteetara iristea. 

Edozein herritarrentzako irispide libreko informazio publikotzat joko dira 
bukatuta dauden administrazio-espedienteak. Horietara iristeko, ez da zertan 
interesduna izan beharko. Horrelako kasuetan, lege honetan ezarritakoari 
jarraituko zaio informaziora iristeko, betiere administrazio-prozedura erkidearen 
printzipio orokorren esparruan, eta datu pertsonalen babesari buruzko arautegia 
betez. 

 

Laugarren kapitulua.- Informazio publikora iristeko eskubidea 
erabiltzea. 

 

105. artikulua.- Informazio publikora iristeko eskaera. 

1.- Eskaera edozein bitarteko erabiliz egin ahal izango da, eta informazioa 
daukan erakundeari zuzendu beharko zaio. Euskal Administrazio Publikoa 
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osatzen duten eta zuzenbide pribatuaren arabera jarduten diren erakundeek 
daukaten informazioa nahi bada, edo zerbitzu publikoak ematen dituzten 
pertsona fisiko edo juridikoek daukatena, orduan horiek lotuta dauden Euskal 
Administrazio Publikoko erakundeari zuzendu beharko zaio eskaera. 

2.- Eskaerak eduki hau izan beharko du, gutxienez: 

a) Eskatzailearen identitatea. 

b) Eskatzen den informazioaren deskribapen zehatza. 

c) Hala balegokio, informaziora iristeko nahiago den era edo formatua. 

d) Harremanetarako helbide bat (ahal bada elektronikoa), 
administrazioarekin komunikatu ahal izateko. 

 

106. artikulua.- Eskaera onartzea eta ebazpenaren aurreko gertakariak. 

1.- Eskaera zehaztugabea baldin bada, eskaerari buruzko ebazpena egin 
behar duen erakundeak eskaera argitzeko edo zehazteko eskatuko dio 
informazioa eskatu duenari, informazio-eskaera jaso eta hurrengo egunetik 
hamar eguneko epean. Eskatzaileak beste horrenbeste eguneko epea izango 
du erantzuteko eta, erantzuten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko 
da. Eskatzailea bere eskaeran atzera egindakotzat emateko eta eskaera 
artxibatzeko, ebazpen bat emango da, eta eskatzaileari jakinaraziko zaio 
ebazpen hori, nahi izanez gero eskaera berri bat egin dezan, zer eskatzen duen 
edo zer informazio nahi duen zehaztuta. 

2.- Ondoren aipatzen diren kasuetan, ez da onartuko eskaera: informaziora 
iristeko eskubidetik salbuetsita dagoen informazioa eskatzen denean; neurriz 
kanpoko eskaera denean; eskatzen den informazioa barruko komunikazio 
osagarri edo lagungarria denean, garrantzi edo interes publikorik gabea; edo 
eskaera materialki bideragarria ez denean, informazioa prestatzen ari delako, 
argitalpen orokorra oraindik egin gabe dagoelako edo zabalkundea eman ahal 
izateko birprestaketa konplexua behar duelako. Nolanahi ere, eskaera onartzen 
ez bada, ez onartzeko arrazoiak eman beharko dira. 

Bereziki, irizpide hauek aplikatuko dira informaziora iristeko eskaerak ez 
onartzeko arrazoiak aplikatzeari dagokionez: 

a) Prestatzen ari den edo argitalpen orokorra egiteko zain dagoen 
informaziora iristeko eskaera ez onartzeko ebazpenak zehaztu egin beharko du 
zein den informazioa prestatzen ari den organoa eta zein epe aurreikusten 
duen prestaketa bukatu eta informazioa erabiltzeko moduan jartzeko. 

b) Nahitaezko txostenak ez dira informazio osagarri eta lagungarritzat joko. 
Beraz, ezingo dira hartu eskaera ez onartzeko oinarritzat. 
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c) Eskatutako informazio batek tratamendu informatizatu arrunta behar badu 
eskatzaileari eman aurretik, tratamendu hori ez da informazioaren 
birprestaketatzat joko. Beraz, ez du eskaera ez onartzeko justifikaziotzat 
balioko. 

3.- Behar bezala identifikatutako hirugarren batzuen eskubide eta interesei 
eragiten dien informazioari buruzkoa bada eskaera, ebazteko eskumena duen 
organoak entzunaldiaren izapidea eskainiko die horiei, alegatu beharrekotzat 
jotzen dutena alegatzeko eta, komeni bazaie, berariazko onarpena emateko. 
Hamar eguneko epea emango zaie horretarako. Eskatzaileari horren berri 
eman beharko zaio, eta adieraziko zaio ebazteko epea etenda geratuko dela 
eraginpekoen alegazioak edo onarpena jaso arte edo horiek aurkezteko hamar 
eguneko epea bukatu arte. 

4.- Halaber, informazio-eskaera jaso duen erakundeak ez badauka 
informazio hori baina bai lege honen arabera Euskal Administrazio Publikoa 
osatzen duen erakunderen batek, hari bidaliko dio eskaera hamar eguneko 
epean, eta jakinaren gainean jarriko du eskatzailea. Eskaera jasotzen duen 
erakundeak lege honetan aurreikusita dagoen moduan izapidetu eta ebatzi 
beharko du eskaera. 

 

107. artikulua.- Ebazteko epea. 

1.- Eskaera jasotzen denetik gehienez hamabost eguneko epean egin eta 
jakinaraziko da ebazpena, aurreko artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe. 

2.- Eskatutako informazioaren bolumenak edo konplexutasunak ezinezkoa 
egiten badu aipatutako epea betetzea, epe hori hamabost egunez luzatu ahal 
izango da. Eskatzailea jakinaren gainean jarri beharko da, ebazteko ezarritako 
epearen barruan. 

3.- Euskal Administrazio Publikoa behartuta dago eskaera aipatutako epean 
ebatzi eta interesdunari jakinaraztera. 

4.- Eskaera ezetsitat joko da, aurkezten denetik hamabost eguneko epean 
horri buruzko ebazpen espresik jakinarazten ez bada. 

 

108. artikulua.- Ebazpena. 

1.- Ebazpena, edukiari eta irispideari dagokionez osorik onartzearen aldekoa 
denean izan ezik, arrazoitua izango da, idatziz egingo da eta indarrean dagoen 
legediak onartzen duen edozein bitartekoren bidez jakinaraziko da. 
Ebazpenarekin batera joango da eskatutako informazioa edo informazio 
horretara berehala iristeko modua. 

2.- Hirugarren batzuei eragiten dien informazio baterako irispide osoa edo 
partziala ematen badu ebazpenak eta hirugarren horiek kontra azaltzen badira, 



 
 
 

80/91 

informaziora ezin izango da benetan iritsi hirugarrenek ebazpenaren aurka 
jotzeko daukaten epea errekurtsorik jarri gabe pasatzen den arte. 

3.- Eskatutako informazioa ez bada Euskal Administrazio Publikoaren 
jarduera-esparrukoa eta eskaera jaso duen erakundeak jakin baldin badaki zein 
den administrazio eskuduna, esan egingo dio eskatzaileari, eskaera ukatzeko 
ebazpenean. 

 

109. artikulua.- Aurkaratze-araubidea. 

1.- Informazio publikora iristearen arloan emandako ebazpenek bukaera 
ematen diote administrazio-bideari, eta administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioan jar daiteke, zuzenean, haien aurkako errekurtsoa. 

2.- Bestela, lege honetan araututako prozeduraren arabera ematen den 
informazio publikora iristearen arloko ebazpen espres edo presuntziozko 
ebazpen ororen aurka, aukeran, erreklamazioa jarri ahal izango da, 
administrazioarekiko auzibidean aurkaratu aurretik, betiere honako hauek 
betez: 

a) Erreklamazioa Euskal Autonomia Erkidegoan zehazten den organo 
burujabean jarri ahal izango da, Gardentasunari, informazio publikora iristeari 
eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen laugarren 
xedapen gehigarriaren arabera. 

b) Aurkaratzen den egintza jakinarazten den edo administrazio-isiltasunaren 
ondorioak hasten diren egunaren hurrengo egunetik hilabeteko epea egongo da 
erreklamazioa jartzeko. 

c) Erreklamazioa izapidetzeko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 
errekurtsoei buruz  ezartzen duenari jarraituko zaio. 

d) Hirugarrenen eskubide edo interesen babesa hartzen denean oinarritzat 
informaziora iristea ukatzeko, entzunaldiaren izapidea bermatuko zaie kaltetuak 
izan litezkeen pertsonei –izapide hori lehenago egin ez bada–, eskubidez 
komeni zaiena alega dezaten. 

Datu pertsonalen babeserako oinarrizko eskubidearen zaintza ukitu dela 
pentsatzen den kasu zehatzetan, aurretiazko txosten bat egin dezala eskatuko 
zaio Datuak Babesteko Euskal Bulegoari. Bulegoak txosten horretan aztertuko 
ditu ukipen horren inguruabarrak, eta informazioaren hedapenak duen interes 
publikoaren gainetik bere iritziz datu pertsonalen babeserako oinarrizko 
eskubidea gailentzen den edo ez adieraziko du, esaten duena loteslea izango 
delarik. Bulegoak gehienez hilabeteko epea izango du txostena eskatzen 
zaionetik txostena egiteko. 
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e) Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa 
izango da. Epe hori pasatzen denean, ezetsitzat joko da erreklamazioa. 

f) Ebazpenak, datu pertsonalak bereizi ondoren, baliabide elektronikoen 
bidez argitaratuko dira, Gobernu Irekiaren Plataformako atarian; eta, 
interesdunei jakinarazi ondoren, Arartekoari jakinaraziko zaizkio. 

g) Ebazpenei dagokienez, ez da egingo Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 
Legearen VII. tituluko I. kapituluan arautzen den ofiziozko berrikusketarik. 

 

110. artikulua.- Egitura egokitzea informaziora iristeko eskubidera eta 
herritarren informazio-beharrizanetara. 

1.- Informazio publikora iristeko eskaerak lege honetan ezarritakoaren 
arabera ebazten dituzten Euskal Administrazio Publikoko erakundeek beren 
egiturako organo bati ezarriko diote gardentasunaren eta publizitate aktiboaren 
printzipioak bultzatzeko eta hedatzeko zeregina. Organo horrena izango da 
informaziora iristeko eskaerak jaso, izapidetu eta ebazteko ardura. 

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eremuan, 

a) Arloen dekretuak herritarrekiko interakzioaren eskumena daukan sailari 
esleituko dio, espresuki, gardentasun, informaziora iristeko eskubide eta 
gobernu irekiari buruzko gaiak bultzatzeko eta koordinatzeko eskumena. Sail 
horrek informaziora iristeko egiten diren eskaera guztiak erregistratuko ditu, eta 
gardentasun-txosten bat egingo du urtero, hurrengo urteko lehenengo 
hiruhilekoan Legebiltzarrera bidaliko duena, hura jakinaren gainean egon dadin. 

b) Haren egitura osatzen duen sail bakoitzak zeregin hauek ezarriko dizkio 
sailaren barruan eskumen horizontalak dituen organo bati: 

a) Lege honetan adierazten den informazio publikoa bildu eta zabaltzea, eta 
horrela, Gobernu Irekiaren Plataforman sailari buruz eskaini behar diren 
edukiak elikatzea. 

b) Informazio-eskaerak izapidetzea. 

c) Eskatutako informaziorako irispidea emateko egin behar diren barruko 
izapideak egitea. 

d) Informaziora iristeko eskaerak zuzen izapidetzen diren jakiteko 
segimendua eta kontrola egitea. 

 

V. TITULUA.- Herritarren parte-hartzea eta  parte hartzeko prozesuak. 
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111. artikulua.- Herritarren parte-hartzearen helburua eta egituraketa. 

1.- Herritarrek eta interesen ordezkari diren taldeek gai publikoetan parte 
hartzea eta lankide izatea bultzatuko du Euskal Administrazio Publikoak. 

2.- Aipatutako parte-hartzearen helburua da esku-hartze publikoa behar 
duten premiak hobeto asebetetzea eta herritarrak eta interesen ordezkari diren 
taldeak gai publikoei buruzko erabakiak hartzen inplikatzea. 

3.- Lege honen arabera, honako hauek bilduko ditu gai publikoetan parte 
hartzeko eskubideak: 

a) Programa eta politika publikoen zehaztapenean parte hartzeko eskubidea. 

b) Zerbitzu publikoen kalitatearen eta politiken ebaluazioan parte hartzeko 
eskubidea. 

c) Xedapen orokorren lanketan parte hartzeko eskubidea. 

d) Erregelamenduak egiteko ekimenak sustatzeko eskubidea. 

e) Alegazioak eta oharrak egiteko irekitzen diren informazio publikoko 
izapideetan halakoak egiteko eskubidea. 

f) Jarduera-proposamenak edo iradokizunak egiteko eskubidea. 

4.- Eskubide horiek obligazioak ezartzen dizkiete Euskal Administrazio 
Publikoa osatzen duten erakunde guztiei. Alabaina, eskubide horiek, 
administrazio-prozedurei eragiten badiete edo prozedura horiek direla kausa 
erabiltzen badira, ez dira aplikagarriak izango herritarrek eta interesen ordezkari 
diren taldeek zuzenbide pribatuko harremanak dituztenean izaera horretako 
erakundeekin. 

5.- Horretarako, parte-hartzeko prozesuak egituratu beharko dira, eta 
prozesu horiek eraginkorrak izan beharko dute politika eta programa publikoak, 
zerbitzu publikoak eta erregelamenduak egiteko ekimenak ebaluatu, prestatu, 
aldatu eta berrikusteko. Prozesu horiek, gainera, honako fase hauek aurreikusi 
beharko dituzte: parte-hartzeko prozesuaren -ezaugarrien eta irismenaren- eta 
hausnarketa eta eztabaida eragiten duen informazioaren zabalkunde 
publikoaren faseak, ikuspegi eta interes-talde desberdinetatik egin beharreko 
deliberazio- eta kontraste-faseak, adostasunak proposatzeko eta bilatzeko 
faseak, eta ateratako ondorio eta erabakiak gizarteari bueltan emateko faseak. 

 

112. artikulua.- Interesdun izatea eta parte hartzeko prozesuak. 

1.- Parte-hartzearen arloari dagokionez legean biltzen diren eskubideak 
erabiltzerakoan, Euskal Administrazio Publikoak segurtatu egin beharko ditu 
herritarren gizarteratzeko eta herritartasun osorako baldintzak, herritarren 
arteko zein herritarren eta intereseko talde sozialen arteko tratuan berdintasuna 
sustatuz. 
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2.- Parte-hartzearen izapidea aurreikusita duten prozeduretan, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 31. artikuluan adierazitako baldintzak 
betetzen dituzten pertsonak eta taldeak joko dira interesduntzat. 

3.- Parte-hartzearen izapidea aurreikusita duten prozedurei hasiera emateko, 
ekimena sustatzen duen Euskal Administrazio Publikoko erakundeak aldez 
aurretik eta behin-behingoz zehaztu beharko du, alde batetik, zein diren 
entzunaldiaren izapiderako interesduntzat joko diren herritar eta taldeak eta, 
bestetik, lege honetan adierazitako erregistroan izena emanda daudenetatik 
zein diren, aitortuta daukaten eremuaren arabera, parte-hartzeko prozesuan 
parte hartu behar duten interesen ordezkari diren taldeak. Nolanahi ere, beste 
interesdun batzuk egiaztatu ahal izango dira gero. 

4.- Titulu honen bidez parte-hartzeko eskubidea onartua duten prozedurei 
dagokienez, beste legeren batek kontrakorik xedatzen ez badu, parte hartzeko 
eskubidea interesdunetara bakarrik mugatu daiteke. 

 

113. artikulua.- Hainbat interesen ordezkari diren taldeak. 

Lege honen arabera, hainbat interesen ordezkari diren taldeak dira honako 
hauek: 

a) Erakunde kolektiboak: pertsona juridikoak, irabazi-asmorik gabekoak, 
edozein forma juridiko eta izaera dutenak, interes kolektiboak eta/edo 
bazkideen interesak defendatzea helburu dutenak -bai orokorrak eta bai 
sektorialak-, eta jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituztenak. 

b) Intereseko taldeak: erakundeak eta pertsonak, edozein estatutu juridiko 
dutenak, politikak edo xedapenak egiteko prozesuetan edo horien aplikazioan 
eta Euskal Administrazio Publikoaren erabaki-hartzeetan eragitea zeregin 
profesionaltzat dutenak, besteak beste, eta jarduerak Euskal Autonomia 
Erkidegoan egiten dituztenak. 

c) Hausnarketa-taldeak: erakunde akademikoak eta ikerketa-erakundeak, 
jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituztenak. 

 

114. artikulua.- Interesen ordezkari diren taldeen erregistroa. 

1.- Autonomia Erkidegoko Interesen Ordezkari diren Taldeen Erregistroa 
eratzen da, eta bertan inskribatuko dira, borondatez, aurreko artikuluan 
aipatzen diren erakunde eta taldeak, kapitulu honetan aurreikusten diren 
prozesu parte-hartzaileetan parte hartu nahi dutenak, beren parte-hartzearen 
helburu diren interes kolektiboen, bazkideen interesen, interes propioen edo 
bezeroen, akademikoen edo zientzialarien interesen ordezkari gisa. 
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2.- Talde eta erakunde horiek, inskribatzeko behar diren gainontzeko 
baldintzak betetzeaz gain, beren interesak non agertzen diren zehaztuko dute 
(sektore-esparruetan edo esparru orokorretan, lurralde-mailakoetan edo 
bestelakoetan). 

3.- Erregistroan erregistratzeak berekin dakar lege honetan bilduta dagoen 
parte-hartzeko edozein prozesu garaiz eta zehatz-mehatz jakinarazi beharra, 
horrela lege honetan bildutako eskubideak oso-osorik erabiltzeko. Hala ere, 
horrek ez du eragingo interesen ordezkari izan arren inskribatuta ez dauden 
beste talde edo erakundeak baztertzea. 

4.- Prozesu horietan parte hartzeak ez du ordezkatuko entzunaldi 
publikoaren izapidea, dagokion arautegiaren arabera izapide hori nahitaezkoa 
bada eta, arautegi berari jarraituz, ordezkari diren taldeak interesdunak baldin 
badira. 

5.- Euskal Autonomia Erkidegoko Interesen Ordezkari diren Taldeen 
Erregistroa publikoa izango da. Administrazio Orokorrean Administrazio 
Elektronikoaren arloko eskumena duen sailari atxikita egongo da, eta hango 
bitarteko materialez eta langileez hornituko da funtzionatzeko. 

6.- Arauz zehaztuko dira inskripzio-betekizunak, idazpenen edukia, iristeko 
moduak eta inskribatutako taldeen parte-hartzea justifikatzen duen ekimen 
bakoitza bultzatzen duten sailekiko koordinazioa. 

 

115. artikulua.- Parte-hartzea sustatzeko neurriak. 

Herritarren elkartegintza, parte-hartzea eta garapen komunitarioko 
lankidetza-praktika pribatuak edo publiko-pribatuak sustatzeko, Euskal 
Administrazio Publikoak sentsibilizazio- eta prestakuntza-programak egingo 
ditu. Programok, berriz, genero-ikuspuntua jasoko dute, eta Euskal 
Administrazio Publikoko langileei eta herritarrei zuzenduko zaizkie, parte 
hartzeko prozedurak ezagutu eta erabil ditzaten. Era berean, gizartean balio 
publikoa sortzeko ekimenak sustatzeko programak ere garatuko dira. 

 

116. artikulua.- Parte hartzeko tresnak. 

1.- Parte hartzeko hainbat tresnaren bidez gauzatzen dira titulu honetan 
onartzen diren eskubide eta bermeak, herritarren eta interesen ordezkari diren 
taldeen partaidetza legitimatu, bideratu eta egituratzeko. 

2.- Helburu horrekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak 
hainbat tresna erabiltzea sustatuko du,  besteak beste, ohiko tresnak, Internet 
bidez komunikatzeko tresna egokiak, telekomunikazio-egitura mugikorrak, 
inkestak, galdeketak, kontsulta-foroak, eztabaida- eta kontsulta-guneak, 
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herritarren panelak, herritarren epaimahaiak eta egoki izan daitezken gainerako 
tresna guztiak. 

3.- Horretarako, tresna bakoitzari aplikatu beharreko arauak ezarriko dira; era 
berean, irizpideak ezarriko dira kasu bakoitzean herritarrek parte hartzeko eta 
laguntzeko tresnarik efektiboenak erabiltzeko, eta ahalik eta biztanlerik eta 
gizarteko interes-talderik gehienengana iristeko ahalik eta kosturik txikienaz, eta 
plan, programa edo proiektuak duen garrantziaren proportzio berean. 

4.- Prozedura guztietan, nolakoa den plan, programa edo proiektuaren 
garrantzia eta konplexutasuna, halakoak izan beharko dute epeek, partaidetza-
mailak eta partaidetza horren ondorioek. 

 

117. artikulua.- Parte hartzeko prozedura eta tresnen berme komunak. 

1.- Parte hartze efektiboa bermatzeko, pertsona eta taldeek berme hauek 
izan beharko dituzte parte hartzeko prozeduretan: 

a) Aukera izango dute aurrerapen nahikoarekin jakiteko interesatzen zaizkien 
prozeduretatik zeintzuk izapidetu daitezkeen, eta zer bide gaitu den prozedura 
horietan parte hartzeko. 

b) Ezagutu beharko dute zer helburu lortu nahi den parte hartzeko 
prozesuarekin, eta nola parte hartu prozesu horretan. 

c) Eskubideak gauzatzeko denbora nahikoaz iritsi beharko zaie informazioa, 
baliabide propioak erabiliz kontrastatu ahal izan dezaten. 

d) Plan, programa, proiektu edo xedapen orokorren gainean alegazioak jarri 
edota oharrak eta proposamenak egiteko aukerak irekita daudenean, modua 
izan beharko dute aukera guztiak erabiltzeko. 

e) Parte-hartzaileak eskatuz gero, administrazioak, ahal den guztietan, 
isilpean gorde beharko du haren identitatea, parte hartzeko erabiltzen den 
tresnaren arabera. Hori ez zaie aplikatuko interesen ordezkari diren taldeei, 
zeinak lege honek aipatzen dituen. 

f) Ezagutu beharko dute zer taldek eta, gutxienez labur-labur, zer pertsonak 
parte hartu duen parte hartzeko prozesuan, eta zeintzuk diren haien ekarpen 
nagusiak. Parte hartzeko tresnaren arabera, bide emango da parte hartzen 
duten beste talde edo pertsona batzuekin adostasunera heltzeko, eztabaida 
edo debatean aplikatu beharreko arauen arabera. 

2.- Helburu berekin, eskubide hauek aitortzen zaizkie: 

a) Dagokion erakunde publikoak, ukitutako gainerako interes publikoekin 
batera, kontuan har ditzan jarritako alegazioak edo azaldutako ohar eta 
proposamenak. 
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b) Prozeduraren batean parte hartu bada, prozedura horretako behin betiko 
emaitza jakinarazi dakien edo argitaratu dadin. Hartzen den erabakia parte 
hartzen duten pertsona eta taldeei jakinarazi beharko zaie, eta haren zioen 
azalpenean eta gogoetetan, informazioa jaso beharko da partaidetza publikoko 
prozesuari buruz eta partaideen ekarpen nagusiak onartzeko edo ukatzeko 
moduari buruz. 

3.- Lege honetan parte hartzeari buruz arautzen diren eskubideek ez dute 
inongo araubiderik mugatuko, araubide horrek eskubideok zabaltzen baditu. 

 

118. artikulua.- Politika publikoen ebaluazioan eta zerbitzu publikoen 
kalitatearen ebaluazioan parte hartzeko eskubidea. 

1.- Herritarren eta interesen ordezkari diren taldeen parte-hartzea sustatuko 
dute lege honen arabera Euskal Administrazio Publikoa osatzen duten 
erakundeek. Horretarako, aldian-aldian eta lege honetan aurreikusitako moduan 
galdetuko diete zer satisfazio-maila duten ematen zaizkien zerbitzu publikoei 
dagokienez eta aurre-ebaluazioaren edota  jarraipen- edo emaitza-ebaluazioei 
dagokienez. 

2.- Kontsulta horien emaitzei, berriz, ahalik eta publizitaterik handiena eman 
beharko zaie, administrazioak bere jarduerei zabalkundea emateko erabiltzen 
dituen euskarriak erabiliz. 

 

119. artikulua.- Erregelamenduak egiteko ekimenak bultzatzeko 
eskubidea. 

1.- Hautesle-erroldan jasota dauden eta euskal herritarren kondizio politikoa 
duten herritarrek nahiz lege honetan arautzen diren interesen ordezkari diren 
taldeek eskubidea izango dute erregelamendu-ekimenak bultzatzeko, beren 
eskubide eta interes legitimoak, kolektiboak, bazkideenak edota ordezkatzen 
dituzten pertsonenak ukitzen dituzten gaiei buruz. 

2.- Salbuetsita geratzen dira ekainaren 26ko 8/1986 Legearen arabera 
legegintzako herri-ekimenaren bidez izapidetzeko aukerarik ez duten ekimenak. 

3.- Herritarrek proposatzen duten ekimen batentzako atxikimendu-
adierazpenak jasotzen hasi baino lehen, bultzatzaileek ekimen hori erregistratu 
beharko dute Eusko Jaurlaritzan herritarren partaidetzaren gaineko eskumenak 
dituen sailean, testu baten bidez, zeinak jasoko baititu proposatzen den testua, 
legegintzako herri-ekimenei eskatzen zaizkien memoriak eta informazio guztia. 
Horrezaz gain, lege honetan arautzen diren interesen ordezkari diren taldeen 
kasuan, egiaztatu behar dute ordezkatzen duten taldearen izenean dihardutela. 
Hala ere, azken kasu horretan ere, arestian aipatutako Legegintzako Herri 
Ekimenari buruzko ekainaren 26ko 8/1986 Lege horretan aurreikusitako 
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eskakizun guztiak aplikatu beharko dira ekimenaren osaerari, erantzukizunei, 
zuzentzeko eskubideei edota ekimena bera atzera botatzeko eta ekimena 
bultzatzen duen batzordearen gainerako alderdiei dagokienez. 

4.- Aurreko paragrafoan azaltzen den informazioa jaso eta hogeita hamar 
egunera, Eusko Jaurlaritzan herritarren partaidetza-gaietan eskumenak dituen 
sailak: 

a) Herritarren ekimena erregistratu eta argitaratuko du, erregistro-zenbaki 
bakarraz. 

b) Berrespen bat bidaliko dio ekimena bultzatzen duen batzordeari. 

c) Egoki iritziz gero, behar diren azterlan eta txostenak eskatu ahal izango 
dizkie Jaurlaritzako sailei, batez ere ekimenaren onargarritasunari, hura 
burutzeko aukerei eta haren kostuari buruz. 

d) Akordio-proposamen bat bidaliko dio Jaurlaritzaren Kontseiluari, hurrengo 
paragrafoan adierazten den edukiaz. 

5.- Azterlan eta txostenak ikusirik, Eusko Jaurlaritzak  aztertu egingo du jaso 
duen dokumentazioa. Ekimena erregistratu eta beste hogeita hamar eguneko 
epean, adierazi beharko du ea, 8/1986 legeak ekimenak ez onartzeko 
aurreikusitako zioetan oinarriturik, ekimena onartu behar den ala ez, lege 
honetan aurreikusitako moduan izapidetzeko. 

Ondorio guztietarako, hartzen den ebazpena bidaliko zaio ekimena 
bultzatzen duen batzordeari, jasotako azterlan eta txostenekin batera; behar 
izanez gero, jakinaraziko zaio zergatik ez den onartu ekimena, eta zer 
errekurtso judizial eta estrajudizial jarri ahal duen. Ebazpen hori, bestalde, 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, bai eta aurreko 
paragrafoan azaltzen den herritarren erregistroan ere, non adieraziko baita zein 
egunetan jakinarazi zaion ebazpena ekimena bultzatzen duen batzordeari. 

6.- Herritarren ekimena onartzen ez denean ez direlako betetzen hura 
erregulatzen duen arautegiak aurreikusitako baldintza guztiak, sinatzaileek 
eskatuta, ekimen hori eskaera bilakatu ahal izango da administrazioarentzat, 
hura erregulatzen duen arautegiak ezarritako baldintzetan, baldin eta eskaera 
bilakatzeko baldintzak betetzen baditu. 

Horixe bera aplikatuko da ekimena onartu bai, baina gutxieneko sinadurak 
biltzen ez dituenean. 

7.- Behin proposamena onartu eta gero, Eusko Jaurlaritzan herritarren parte-
hartzearen gaineko eskumenak dituen sailak horren berri emango dio Euskal 
Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeari, neurriak jar ditzan sinadurak 
biltzeko prozedura gainbegiratzeko, 8/1986 Legean xedatutakoaren arabera. 

8.- Eusko Jaurlaritzak ziurtagiria jasotzen duenean, zeinaren bidez 
egiaztatuko baita 8/1986 Legeak eskatzen duen sinadura-kopurua lortu dela, 
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horren berri emango dio herritarren ekimenaren xedeko eskumenak dituen 
sailari, jaso eta hilabeteko epean ebazpena eman dezan izapidetzen hasteko 
agindua emateko, Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 
22ko 8/2003 Legearen 5.1 artikuluan eskatzen den gutxieneko edukiaz. 
Ebazpena eman eta gero, testua bi hizkuntza ofizialetara itzuliko da, itzuli behar 
bada; gero, testua izapidetuko da, aurretik onartutako xedapen-proiektuetarako 
aurreikusten den prozesuari jarraiki; betiere, lege horretako 7, artikulutik 11.era 
bitarteko artikuluen arabera, eta negoziazio-, entzunaldi- eta kontsulta-
izapideak betez. 

9.- Dagokion organoak xedapen orokorren proiektua onartu baino lehen, 
bultzatzaileek aukera izango dute herritarren ekimena aurkezteko entzunaldi 
publiko batean; entzunaldi horretan, adierazi ahal izango dute zer uste duten 
prozeduran zehar kontsultatutako organismo eta eragileek proposatutako 
aldaketei buruz. 

10.- Ikusirik zer izapide egin diren eta zer txosten, kontsulta, entzunaldi eta 
bestelako izapide bete diren, izapidetzeaz arduratzen den sailak organo 
eskudunari proposamen bat helaraziko dio, zeinak jasoko baititu azalpena eta 
abenduaren 22ko 8/2003 Legeko 12. artikuluan aurreikusitako dokumentuak 
(2003 Legea, xedapen orokorrak egiteko prozedurarena), organo horrek 
erabaki dezan onartu ala ez, eta: 

a) Xedapen orokor modura, testu artikulatu bat proposatuko du, prozeduran 
egokitzat jo diren aldaketekin; hala badagokio, lege-aurreproiektutzat jotzeko 
proposatuko du, arestian adierazitako legearen 13. artikuluan aurreikusitako 
moduan. 

b) Herritarren ekimena ezesteko proposatuko du. 

11.- Proposizio-egileei jakinaraziko zaie zer erabaki duen organo eskudunak 
herritarren ekimenari buruz. Proposatutako erregelamendu-ekimena 
izapidetzeko edo ez izapidetzeko erabaki hori, bestalde, ezin izango da 
aurkaratu. 

12.- Proposamena zabaltzen eta sinadurak biltzen gastatu duen guztia 
itzuliko zaio ekimena bultzatzen duen batzordeari, 8/1986 Legean eskatzen 
diren betekizun guztiak bete eta proposamen hori 5. paragrafoan 
xedatutakoaren arabera onartzen denean. 

 

120. artikulua.- Xedapen orokorren prestaketan, gobernu- plangintzan 
eta jarduera esanguratsuetan parte hartzeko eskubidea. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ekarpenak edo 
iradokizunak jasotzeko bideak mantenduko ditu, elkarri eragin diezaieten 
herritarrek eta interesen ordezkari diren taldeek alde batetik, eta xedapen 
orokorrak sustatzen dituen sailak bestetik. Ekarpen eta iradokizun horiek 
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kontuan hartuko ditu izapidetzeaz arduratzen den organoak; modu arrazoituan 
onartu edo ukatu ahal izango ditu, eta, ondoren, erabaki horien berri emango 
die sustatzaileei. 

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoak ez du ordezten jendaurreko 
entzunaldiaren izapidea, izapide hori arauzkoa denean aplikatu beharreko 
araudiaren arabera, eta parte-hartzailea ere ez du prozedurako interesdun 
bilakatzen. 

2.- Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak 
sustatuko du herritarrek eta interesen ordezkari diren taldeek parte hartzea 
gobernuaren plangintza prestatzen eta jarduera esanguratsuak diseinatzen, bai 
eta plan eta jarduera horien inplementatze-fasean ere. Xede horrekin, 
administrazioak kontsultaldi bat irekiko du prestatze- eta diseinatze-fase 
horretan, Jaurlaritzaren Kontseilura onartzeko bidali aurretik. Administrazioak 
proposamenak aztertuko ditu, eta proposamen-egileei jakinaraziko die zer 
erabakitzen duen haiei buruz, bere erabakia arrazoituta. Era berean, 
betearazpen-fasean, parte hartzeko gune ireki batzuk egongo dira, plan eta 
jarduera aipagarri horien aurrerapausoen berri emateko eta ekimen horiei buruz 
herritarrek dituzten ikuspegi edo balioespenak jasotzeko. 

3.- Behar denean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak 
aholkularitza zientifikoa eta aditua sartuko du artikulu honek aipatzen dituen 
partaidetza-prozesuetan. 

 

121. artikulua.- Gobernu Irekiaren Plataforma. 

1.- Euskal Administrazio Publikoak Interneten egoteko duen ereduan, lineako 
tresna batzuk garatuko dira Gobernu Irekian, dohainik eta modu librean 
erabiltzeko. Plataforma hori, berriz, Administrazio Publikoaren eta herritarren 
arteko elkarrekintza-gunea izango da, herri-ekintza koerantzule modura 
kudeatzeko. 

2.- Plataformaren helburuak izango dira: 

a) Aurreko artikuluetan aipatzen den guztiaren berri ematea; izan ere, 
Administrazio Publikoak modu proaktiboan zabaldu behar du oinarrizko 
informazio hori, bai eta kapitulu honetako bigarren atalean ezarritako 
prozeduraren bidez gehien eskatzen den informazioa ere. 

b) Lineako gune batzuk eskaintzea, herritarrak era ireki, publiko, libre eta 
bitartekotzarik gabeko batean Euskal Administrazio Publikora zuzendu ahal 
izan daitezen, bai ekimenak proposatzeko, bai administrazioak berak 
proposatzen dituenei buruz iritzia emateko. 

c) Interneten modu aktiboan entzutea, herritarren jakin-nahiak atzemateko 
eta nahi horiek agenda publikoan sartzeko. Entzute aktiboa da: Administrazio 
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Publikoak darabilen prozesua, jakiteko herritarrek zer adierazten duten 
askatasun osoz Interneten, zuzenean edo zeharka; horretarako, informazioari 
buruzko eskuzko analisiak edo analisi automatizatuak erabiltzen ditu, herritarrek 
eta administrazioak elkarri publikoki eragiteko. Entzute aktibo horrek eskatzen 
du administrazioak erantzutea; izan ere, horrela, herritarrek egiaztatu ahal 
izango dute beren mezua entzun dutela. 

d) Herritarren ekarpenak erakustea, eta ekarpen horiek administrazio-organo 
eskudunekin lotzea. 

e) Noranzko biko elkarrizketa bultzatzea, herritarren partaidetza sustatuz, eta 
partaidetza hori aintzat hartzeko konpromiso publikoa sustatuz. 

f) Interes publikoko proiektuetan, lankidetza publiko-pribatua sustatzea eta 
herri-ondasuna dakarten herri-ekimenak bultzatzea. 

 

XEDAPEN GEHIGARRIAK. 

 

Lehenengo xedapen gehigarria.- Informazio publikora iristeari buruzko 
erreklamazioen organo eskuduna. 

1.- Lege honen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan Euskadiko Aholku 
Batzorde Juridikoa da organo burujabe eta eskuduna abenduaren 9ko 19/2013 
Legearen 24. artikuluak aurreikusten dituen erreklamazioak ebazteko, 
Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 
gainerako erakundeek eta toki-erakundeek -nork bere lurraldean- eta haien 
sektore publikoek informazio publikora iristeko eskubideaz baliatzeari buruz 
ematen dituzten ebazpen-kasuei dagokienez (19/2013 Legea, Gardentasunari, 
informazio publikora iristeari eta gobernu onari buruzkoa). 

2.- Foru-erakundeek eta haien sektore publikoek ematen dituzten ebazpenen 
kasuan, erakunde horiek eskumen hori beste erakunderen bati egotzi ezean, 
Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa izango da organo eskuduna arlo 
horretako informazio publikoaren irispide-erreklamazioak ebazteko, Euskadiko 
lurralde osoan bermatzeko 19/2013 Legearen 24. artikuluan aurreikusten den 
erreklamatzeko eskubidea.   

Bigarren xedapen gehigarria.- Lege honetan informazio publikora 
iristeko eskubidearen gainean araututakoa Euskal Autonomia Erkidegoko 
toki-erakundeetan eta haien sektore publikoetan aplikatzea. 

Lege hau indarrean sartzen denean, Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
erakundeei eta haien sektore publikoari aplikatu beharko zaie IV. tituluak 
informazio publikora iristeko eskubideari buruz jasotzen duen erregulazioa. 
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Hirugarren xedapen gehigarria.- Legearen aplikagarritasuna beste 
eremu batzuetan 

Aurreko xedapenetan espreski aurreikusitako kasuetan izan ezik, lege hau ez 
da aplikatuko Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideetatik kanpoko 
eremuetan. Betiere foru- eta toki-administrazioei dagokie, beren eskumenen 
eremuan, eremu horien antolamendu-arauak, erregimena eta funtzionamendua 
ezartzea, eta ezarritako horren arabera zehaztuko da eremu horietako sektore 
publikoaren osaera. 
 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA. 

1.- Indargabetuta geratzen da Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen Testu Bategineko III. titulua (Erakunde-mailako antolaketa), 
hau da, legearen 7.etik 23.era arteko artikuluak (azaroaren 11ko 1/1997 
Legegintza Dekretuaren bidez onartu zen testu hori). 
2.- Halaber, indargabetuta geratzen da Euskadiko Ogasun Nagusiaren 
Antolarauei buruzko Legeari martxoaren 1eko 6/2012 Legearen bidez erantsi 
zitzaion xedapen gehigarri bakarra (Euskal Autonomia Erkidegoko arlo 
publikoaren parte-hartzea duten erakundeak). 

 

AZKEN XEDAPENAK. 
 

Azken xedapena.- Lege hau indarrean sartzea. 

Lege hau 2014ko abenduaren 1ean sartuko da indarrean. 


