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…………(e)ko ......../2012 Legearen aurreproiektua, Gardentasunari eta Gobernu 
Onari buruzkoa. 
 

Zioen azalpena 
 
I.- Printzipio orokorrak. 
     
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa gobernantza ezartzeko eta sendotzeko 
prozesuan murgilduta dago: garapen ekonomiko, sozial eta instituzional iraunkorra lortzea 
du xede, eta, horretarako, gobernuaren ekintzaren, gizarte zibilaren eta jarduera sozial eta 
ekonomikoaren arteko oreka egokia sustatzen du.  
 
Administrazio publikoaren jarduna eta antolamendua ulertzeko modu berria ez ezik, 
administrazioaren eta gizarte zibilaren arteko elkarrekintza ulertzeko beste modu bat ere 
indartu nahi da, norbanakoa gobernuaren erreferentzia nagusia, gobernuaren partaidekidea 
eta erantzukidea dela ulertuta. 
 
Prozesu horrekin batera, administrazio publikoaren eredua aldatzen ari da, astiro baina 
etengabe: inpartzialtasunean eta legearen aplikazio objektiboan oinarritutako antolamendu 
mota batetik, horri uko egin gabe, beste eredu batera igarotzeko ahalegina egiten ari da 
administrazioa, ongizate-estatuaren esparruan zerbitzuak ematera bideratu den eredu 
baterantz. Aldaketa horren ondorioz, kezka sortu da, baliabideak efikaziaz eta efizientziaz 
erabiltzen ote diren, eta kultura berri bat ezarri da zerbitzu publikoen kudeaketan.  Aldaketa 
horiek edozein administrazio-antolakundetan halabeharrez egin beharrekoak dira, are 
gehiago gaur egungo krisi sozioekonomikoaren testuinguruan. 
 
Hain zuzen, testuinguru latz horren ondorioz, areago jarri ditugu auzitan administrazioak 
gaur egungo gizartean betetzen duen egitekoa eta administrazioaren funtzionamendua bera, 
eta bizitza soziala eta ekonomikoa suspertzeko eta arautzeko eskatzen diogu, baina 
herritarrekin eta gizarte zibilarekin erantzukidetasunez eta konplizitatez jardunda.    
 
Jokabide-aldaketa hori beharrezkoa da administrazioa eredu sozial eta ekonomiko berriaren 
ezinbesteko pieza bihurtzeko, eta, hori lortzeko, administrazioak, herritarrentzat irekiagoa 
eta irisgarriagoa ez ezik, azkarragoa eta eraginkorragoa ere izan behar du, horiek guztiak 
baitira gobernu demokratikoaren, egonkortasun sozialaren eta garapen ekonomikoaren 
ezinbesteko betekizunak. Sortzen da, beraz, gobernantzaren printzipio batzuk, oro har 
onartzen direnak, ezartzeko beharra, alegia: gardentasuna, planifikazioa, ebaluazioa eta 
partaidetza. Hain zuen ere, printzipio horiek bermatuko baitute gobernu ona eta 
administrazio ona izateko eskubidea, Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen 
Gutunean aldarrikatua. 
 
Printzipio horiek garatzeak herritar informatuak, parte-hartzaileak, aktiboak eta 
erantzukideak izatea dakar, desegituraketa soziala arinduko duen egitura soziala eratuta; 
herritarrak behar bezala informatuta egongo dira, eta proposamenak egin eta erakundeekin 
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elkarlanean jardungo dute, baita arauak egiteko prozesuetan eta politika publikoen 
plangintza- eta ebaluazio-faseetan ere. 
 
Horrela, baldin eta herritarrei beharrezko informazioa bermatzen bazaie, gertuko 
zabalkunde-sistemen bidez, parte hartzeko aukera ematen zaie, eta, halaber, kudeaketa 
publikoa gardenagoa lortzen da. Gainera, politika publikoak ebaluatzeko mekanismoak 
ezartzea lagungarria da administrazioaren politiken onarpen eta benetako ezarpen maila 
egiaztatzeko, baldin eta behar bezala ezagutarazten badira.  
 
Gardentasunak –informaziorako irispide gisa ulertuta, zentzu zabalean– herritarrek 
administrazioaren jarduera ezagutzeko duten eskubidea gauzatzeko bide ematen du, eta 
kudeaketa publikoan herritarren parte-hartzea sustatzen du, informazioaren berri izateak 
ematen duen kontrol sozialaren bidez.  Administrazioaren jardueraren opakotasunak 
faboritismo-, ustelkeria- edo arbitrariotasun-susmoak sor ditzan eragozten du, eta, hala, 
demokraziaren kalitatea hobetzen laguntzen du. 
 
Abiapuntuko ideia da interes publikoko informazioa gobernuaren hartzaileena dela eta ez 
gobernuena, hau da, administrazioa informazio horren gordetzaile hutsa baino ez dela, eta, 
aldi berean, onartu behar da gardentasun-estandar handia izatea edozein administrazio 
modernoren legitimitatearen funtsezko parte dela. Hori horrela izanik, informaziorako 
irispideak unibertsala izan behar du, eta legean aurreikusitako salbuespen gutxi batzuk 
baino ez dira egongo, datu pertsonalak babestearekin, sekretu estatistikoaren mugekin edo 
segurtasun publikoarekin lotutakoak. Hortaz, informaziorako irispideak ez du 
administrazioaren erabaki doako baten mendeko izan behar.  
 
Alde horretatik, bidezko oreka sustatu behar da gardentasunaren kultura ezartzearen eta 
segurtasun publikoak edo datu pertsonalen babesak dakartzan betebeharren artean, 
beharrezkoa baita: segurtasuna pribatutasunari gailentzea eragotzi behar da, baina baita 
gardentasunak datuen babesaren aurrean amore ematea ere.  
 
Horrenbestez, eskubide hori zentzu zabalean ulertuta, haren bi alde arautzen dira: batetik,  
gizabanakoak informazioa bilatzeko eta eskatzeko duen eskubide gisa ulertuta; eta, bestetik, 
administrazioak duen betebehar positibo gisa, hain zuzen ere, herritarrek gobernuaren 
ekintza publikoa ezagutzeko behar duten informazio publikoa, oinarrizkoa eta funtsezkoa, 
jasotzeko eskubidea bermatzeko betebeharra.  
 
Babestu egiten da informazioa jasotzekoa eskubidea, pertsonena dena, edo, hala badagokio, 
eskubide hori zergatik murriztu zaien azaltzen duen jasotzeko eskubidea. Halaber, arautzen 
da administrazioaren betebehar positiboa, informazio hori ematekoa. 
 
Plangintza ezinbesteko tresna estrategikoa eta operatiboa da edozein antolakunderen 
funtzionamendurako. Administrazio publikoetan, gero eta garrantzi handiagoa hartuz joan 
da, jarduera publikoa hedatu ahala, eta, gainera, funtsezko tresna bihurtu da, gobernuak epe 
ertainera eta luzera duen konpromisoa jasotzen baita bere edukian, abiapuntuko egoeratik 
erreferentziazko edo helburuzko beste batera igarotzeko konpromisoa.  
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Plangintzak antolakundearen helburuak ezartzen ditu, eta helburu horiek lortzeko 
prozedura egokiak definitzen ditu. Antolakundeak bere helburuak lor ditzan baliabideak 
eskuratzeko eta erabiltzeko gida da, antolakundeko kiden jarduerak eta erabakiak 
erakundearen helburuekin bat etor daitezen lortzeko gida, antolakundeak bere helburuak 
lortzen dituen kontrolatzeko gida. Halaber, lehentasunak finkatzen laguntzen du, arreta 
antolakundearen indarguneetan jartzeko aukera ematen du, eta kanpo-inguruneko aldaketek 
eragindako arazoak aztertzen laguntzen du, besteak beste.  
 
Plangintzari esker sortzen den informazio guztia herritarren eta Legebiltzarraren esku uztea 
da asmoa, eta, horretarako, beharrezkoa da plangintza hori egiteko betebehar formala 
ezartzea aurrez, orain arte, aurreko legegintzaldietan, administrazioak aukerakoa izan baitu 
plangintza egitea. 
 
Beraz, legeak betebeharra ezartzen dio Eusko Jaurlaritzari legegintzaldi bakoitzaren 
hasieran, lehengo zortzi hiletan, plangintza dokumentu bat onartzeko –eta, gero, jakitera 
emateko–, eta gutxienez honako eduki hauek izan beharko ditu: izapidetuko diren lege-
proiektuen aurreikuspena, gobernu-plan aipagarriak eta legegintzaldian aurreikusten diren 
jarduera esanguratsuak.  Halaber, herritarrei lege-proiektuen, planen eta jarduera 
garrantzitsuen aurrerapausoez etengabe informazioa emateko betebeharra ezartzen da. 

 
Hala, prebentzio horrekin lagundu nahi da, plangintza egiteko dokumentu sistematizatu bat 
eginez eta herritarren esku jarriz; izan ere, gardentasun- eta partaidetza-printzipioak 
gauzatzeaz gain, kontu emateko lagungarri diren mekanismoak sartu nahi dira, gobernuak 
berak bere egin dituen konpromisoen kontrolaren bidez. 
 
Ebaluazioa ezinbesteko tresna da, gobernuaren ekintza premia sozialetara egokitzeko eta 
ezarritako politiken eraginkortasun maila eta herritarren asebetetze maila neurtzeko. Horren 
emaitzak argitaratuz gero, konprobatu ahalko da hartutako konpromisoen eta botere 
publikoek sortutako igurikimenen betetze maila, eta,  horrez gain, kontu emateko ariketa 
ona da, horren bidez herritarrek jarduera publikoa kontrolatu ahal dute eta. 
 
Ebaluazioko sistema mistoa sartu da. Hala, eremu jakin batzuetan ebaluazioa egitea 
nahitaezkoa izango da, eta, gainerakoetan, berriz, borondatezkoa. Halaber, ebaluatzeko 
teknika eta metodologia nagusiak onartzen dira, eta, bereziki, autoebaluazioa eta organo 
independente batek egiten duen kanpo-ebaluazioa.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa jakitun da politika publikoak ebaluatzeko 
sistema ezartzen hasi baino ez garela egin, eta, horregatik, ebaluazioaren kultura sustatzea 
erabaki du. Horretarako, administrazio-antolakundea sentsibilizatu eta gaitu, jardun 
publikoaren berri izateko eta hura kudeatzeko esparru bat eratu, ebaluazio selektiboak egin, 
eta ebaluazio-prozesuak ezagutarazi eta haien emaitzen berri eman behar du. 
 
Azken batean, ebaluazioaren ikuspegi utilitarista da abiapuntu; alegia, ebaluazioak 
etorkizuneko ekintzei buruzko erabakiak hartzeko lagungarri izan behar du, zein ildori 
jarraitu erakutsi behar du, eta politika eta programa publikoen ikuspegi estrategikoa izaten 
lagundu behar du.  Izan ere, administrazioari ebaluazioa egiteak zer-nolako ahalegina 
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eskatzen dion kontuan hartuta, lortutako konklusioek eta emaitzek ondorioak izan behar 
dituzte ondorengo politika publikoetan. 
 
Azkenik, herritarren partaidetza arautzen da, bitarteko baliagarria baita gizarte zibila bere 
erakundeen egitekoan inplikatzeko, eta, aldi berean, gaur egungo gizarte pluralean kohesioa 
sustatzeko; izan ere, kohesioa oinarrizko faktorea da balio demokratikoak defendatzeko, 
alegia: tolerantzia, integrazioa, elkartasuna, eta, batez ere, herritarren arteko berdintasuna. 
Ildo horretatik, esparru honetan ere herritarren, gizarte zibileko antolakundeen –
sindikatuak eta enpresaburuen elkarteak alde batera utzita– eta interes-taldeen artean sor 
daitezkeen desberdintasunak leuntzea da helburua. Horretarako, herritarrei aukera eman 
behar die, gutxienez, beren iritziak, ekimenak eta iradokizunak botere publikoei 
adierazteko, eta, era berean, administrazioari bide eman behar dio bere gobernuaren ekintza 
herritarrei eurei jakinarazteko. 
 
Kontua litzateke, beraz, administrazioaren eta herritarren arteko elkarrekintza eta 
konplizitatea sortzea, herritarrak neurri handiago batean sar daitezen gai publikoetan eta 
administrazioa errealitate sozialetik gertuago egon dadin eta hobeto ezagutu dezan, azken 
buruan gizartearen premiak behar bezala asebetetzen direla bermatu ahal izateko.  
 
Azken finean, lege honek kultura-aldaketa osoa sustatu nahi du, eta horrek eskatzen du 
inplikatutako eragileek hemen zirriborratu diren printzipioak –informazioa, partaidetza, 
kontu ematea…– barneratzea eta bere gain hartzea; horrela, gertatu beharreko eraldaketak 
gobernuaren, langile publikoen eta herritarren arteko gizarte-itun berria ekarriko du, zeina 
harreman justu eta orekatsuetan oinarrituko baita, konplizitate soziala nagusituko delarik. 
 
II.- Ordenamendu juridikoan txertatzea. 
 
Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan xedatutakoak ematen dio Eusko Legebiltzarrari lege-
proiektu hau onartzeko eskumena, artikulu horretan jasotzen baitira autonomia-erkidegoen 
(kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoaren) eskuduntzak, araubide juridikoari eta 
administrazio-prozedurari dagokionez, estatuaren legeak garatzeko eta exekutatzeko, eta gai 
horiek administrazio-zuzenbide orokorraren funtsezko muinaren zati dira. 
 
Legeak eduki hauek guztiak jasotzen ditu: informazio jakin bat publiko egin eta herritarren 
eskura jartzeko betebeharra; politika publikoak ebaluatzeko sistema bat, emaitzak 
herritarren edo interesdunen zerbitzura jarriko dituena, eta partaidetzaren arautzea, eta 
Konstituzioaren 103,1 artikuluaren garapen gisa ulertu behar da, honakoa ezartzen baitu: 
“Herri Administrazioak objektibotasunez betetzen ditu interes orokorrak, eta 
eragingarritasun-, hierarkia-, deszentralizazio-, deskontzentrazio- eta koordinazio-
printzipioen arabera dihardu, legeari eta zuzenbideari bete-betean men eginez”. 
 
Nolanahi ere, agindu hau, era berean, administrazio-esparruan honako bi hauen garapen, 
osagarri edo indargarritzat har liteke; batetik, Konstituzioaren 9.2 artikuluan jasotako 
printzipioarena, botere publikoei agintzen diena “herritar guztien parte-hartzea erraztea bai 
bizitza politikoan, baita ekonomia-, kultura- eta gizarte-bizitzan ere”, eta, bestetik, 
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askatasunez egiazko informazioa jasotzeko eskubidearena, Konstituzioaren 20.1.d) 
artikuluan jasoa, herritarren “jakiteko eskubidea” izenekoan zehaztua. 
 
Legeria autonomikoak, aspaldidanik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 
funtzionamendurako oinarrizko printzipio gisa aitortu ditu objektibotasuna, publikotasuna, 
eraginkortasuna, deszentralizazioa, deskontzentrazioa, koordinazioa eta herritarren 
partaidetza, eta printzipio horietako batzuk garatu nahi dira lege-testu berria izapidetuta. 
Hain zuzen, Gernikako Estatutuaren 9.2. artikuluan xedatutakoaren arabera, botere publiko 
guztien betebeharra da "Euskal Herriko politika-, ekonomia-, kultura- eta gizarte-alorretako 
bizitzan herritar guztien partaidetza bideratzea". Halaber, ekainaren 30eko Jaurlaritzaren 7/1981 
Legeak 53. artikuluan xedatzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa 
“erantzukizun juridiko bakarrez ari da bere egitekoak betetzeko, eta bere jardunean 
objektibotasuna, publizitatea, eraginkortasuna, deszentralizazioa, deskontzentrazioa eta 
organoen arteko eta lurralde historikoekiko koordinazioa izango ditu oinarri”.  
 
Testu honek Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunean jasotako printzipioak 
ditu gidari, eta hango printzipioak biltzen ditu; Gutunak adierazpen- eta informazio-
askatasuna aitortzen ditu 11. artikuluan, eta administrazio ona izateko eskubidea 41.ean, bai 
eta Batasuneko erakunde, organo eta organismoen agiriak eskuratzeko eskubidea ere 42. 
artikuluan. 
 
Europako Gobernantzaren Liburu Zuria da lege-testu honetako printzipioen beste 
erreferentzia bat; izan ere, hainbat gomendio biltzen ditu, demokraziaren kalitatea 
hobetzeko, eta, hartara, demokrazian sakontzeko, bai eta instituzioen zilegitasuna 
areagotzeko ere, administrazioek eguneroko lanean erabiltzen dituzten jardunbideak eta 
prozedurak berrituta.  
 
Araugintza konparatuan, egiaztatu da administrazioa gardentasuna sustatzen ari dela, 
herritarrei administrazioarekiko mesfidantza eragiten dien opakotasun- edo iritsezintasun-
irudi hori ezabatzeko edo, behintzat, murrizteko xedez. Hala, administrazioak berretsi egin 
du herritarrei parte hartzeko eskubidea baliatzen laguntzeko, horretarako beharrezkoa den 
informazioa beren eskura jartzeko eta, azkenik, bere politiken eraginkortasuna eta 
efizientzia zenbaterainokoa den egiaztatzeko duen konpromisoa.  
 
Iritsiezintasuna, opakotasuna eta sekretua administrazio-jardunaren printzipio 
bereizgarritzat zituen ikuspegia gainditzea da kontua, gardentasuna izan dadin 
administrazioaren jardueraren irizpide nagusia; hartara, herritarrek jarduera publikoarekiko 
kontrol demokratikoa gauzatuko dute, eta, gainera, helburuak lortze bidean erantzukide 
izango dira, eta hala gora egingo du jarduera publikoaren legitimitateak.  
 
Ez dago mugimendu horretatik kanpo Estatuko Administrazio Orokorra: oinarrizko 
legerian, bai azaroaren 26ko 30/1992 Legean (administrazio publikoen araubide 
juridikoarena eta administrazio-prozedura erkidearena), bai apirilaren 14ko 6/1997 Legean 
(Estatuko Administrazio Orokorraren antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa) hainbat 
printzipio aldarrikatu eta hainbat neurri xedatzen dira, gardentasuna, plangintza, ebaluazioa 
eta partaidetza jarduera publikoan ezartzeko. Arau horiek beste lege-testu batzuen bidez 
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garatu dira ondoren: adibide batzuk aipatzearren, ekainaren 22ko 11/2007 Legea 
(herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzkoa), azaroaren 16ko 
37/2007 Legea (sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzkoa), uztailaren 29ko 
95/2001 Errege Dekretua (Estatuko Administrazio Orokorrean kalitatea hobetzeko esparru 
orokorra ezartzen duena) edo abenduaren 1eko 1418/2006 Errege Dekretua (Politika 
Publikoak eta Zerbitzuen Kalitatea Ebaluatzeko Agentziaren Estatutua onartzen duena). 
Hori guztia gardentasunera, politiken ebaluaziora eta herritarren partaidetzara bideratutako 
kudeaketa-ereduen bidez demokraziaren kalitatea hobetzeko prozesuaren parte da.     
 
Arauketa honek estatuaren oinarrizko legeen mugak errespetatzen ditu, administrazio-
prozedura erkideari dagokionez (Konstituzioaren 149.1.18. artikulua), horiek garatzeaz gain, 
bertan ezarritako gutxienekoa gainditu nahi du eta. 
 
III.- Lege-proiektuaren edukiaren justifikazioa. 
 
Eduki horiek abiapuntu hartuta, administrazio irekiagoa eta irisgarriagoa lortu nahi da, bere 
jarduera –efizientea eta eraginkorra– planifikatzen eta ebaluatzen duena, eta gobernuaren 
hartzailearen partaidetza sustatzen duena. 
 
Lege-testuak ideia hauek ditu abiapuntu: informaziorako irispidea arautzeak gardentasun-
printzipioa gauzatzea errazten du; informazioa pertsonena da, eta, horrenbestez, ez da 
administrazioaren jabetzakoa. Informaziorako irispidea ez da informazio hori duen 
administrazioaren faborean oinarritu behar; aitzitik, administrazioak bere ohiturak aldatu 
behar ditu, eta jarrera aktiboa hartu, hau da, etengabe eskaini behar du informazioa. 
 
Eskubide hori zentzu zabalean ulertuta, hori arautzea batez ere administrazioaren betebehar 
positibo gisa planteatu behar da, hain zuen ere, herritarrek, eskatu beharrik gabe, ekintza 
publikoa ezagutzeko behar duten informazio publikoa –oinarrizkoa eta funtsezkoa– 
jasotzeko eskubidea bermatzeko betebehar gisa, eta, hari esker, banakako eskaerak mugatu 
eta arrazionalizatu egingo dira. Baina, aldi berean, betebehar hori jakiteko eskubidearekin 
lotuta dago, eta bermatu beharra dago, behar bezalako babes administratiboa eta judiziala 
emanez, era azkarrez eta eraginkorrez eskubide horretarako babesa lortzea egon dadin. 
 
Abiapuntuko ideia da, horrenbestez, interes publikoko informazioa gobernuaren 
hartzaileena dela eta ez gobernuena, hau da, administrazioa informazio horren gordetzaile 
hutsa baino ez dela, eta, aldi berean, onartu behar dela gardentasun-estandar handia izatea 
edozein administrazio modernoren legitimitatearen funtsezko parte dela. Hori horrela 
izanik, informaziorako horniketak unibertsala izan behar du, eta legean aurreikusitako 
salbuespen gutxi batzuk baino ez dira egongo, datu pertsonalak babestearekin, sekretu 
estatistikoaren mugekin edo pertsonen segurtasunarekin edo intimitatearekin lotutakoak.  
Administrazioaren jardueraren ikuspuntutik, administrazioak, bere jarduera esplizituki 
azaltzen uzteko herritarrak informazio sistematikoz hornitzeko duen betebeharra gauzatuko 
da, alde batera utzita informazioa ohiko bideak erabilita zabaltzen den eta informazioa 
eskuragarri jartzen den etengabe, informazio- eta komunikazio-teknologiek ahalbidetzen 
dituzten lanabesen bidez, esaterako, Irekia, Gobernu Irekiaren Plataforma edo “Open 
Data” datuak irekitzeko sistema baliatuta. 
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Administrazioak informazioa aktiboki hornitzeko duen betebeharrarekin batera doa 
oinarrizko edo funtsezko informazioa identifikatu beharra. Identifikazio-prozesu hori 
gauzatzeko, beharrezkoa da gobernuak, legegintzaldi bakoitzaren hasieran, gogoeta egitea, 
eta, ondoren, plangintza bat, objektiboki definitzeko eta ezartzeko zein diren, bere 
programa gauzatze aldera, denboraldi jakin batean, programatu, zabaldu, jarraitu eta 
ebaluatu ditzakeen jarduerak. Izan ere, jarduerok, beren izaera dela-eta, gobernuaren 
zereginean gertaera garrantzitsuak izango dira, legegintzaldi jakin batean. 
 
Planifikatze-lan hori, orain arte gobernuek euren borondatez egiten zutena, lege-betebehar 
bihurtu da orain. Horrela, Gobernuaren Plan Orokorra, batez ere lege-proiektuen 
izapidetzeen aurreikuspenetan, gobernuaren ekintza-planen eta jarduera esanguratsuenetan  
adieraziko da esplizituki, legegintzaldiko aurreneko zortzi hilabetetan onartu beharko da, 
eta behar bezala zabaldu. Horrenbestez, lanabes estrategiko bihurtzen da, gobernuak 
herritarrekiko duen konpromisoa zehazten duen lanabesa, hain zuzen, eta, behar bezala 
zabalduz gero, kontuak ematea erraztuko duena, proiektu eta programa bakoitzaren 
aurrerapenaren segimenduaren bidez. 
 
Politika publikoen ebaluazioaren arauketaren xedea ez da ebaluazio-sistema publiko bat 
sortzea, baizik eta administrazioaren antolaketan, lehenengo fasean, ebaluazio-kultura 
deitutakoa sartzea. Asmo horrekin, hain zuzen, arautzen da Eusko Jaurlaritzak nahitaez 
ebaluatu behar dituela legegintzarako Gobernuaren Plan Orokorrean zehazten diren plan 
eta jarduera esanguratsuak, eta, horretarako, plangintza-dokumentuek, besteak beste, 
segimendu- eta ebaluazio-sistema bat izango dute, aurreikuspenen hedadura eta sortu duten 
inpaktua ezagutu ahal izateko.Ebaluazioaren gauzatze materiala erregelamendu bidez 
garatuko bada ere, aukera berri bat ezartzen da: administrazio-unitateak ebaluazio-prozesu 
baten pean jarri ahalko dira, nahi izanez gero, eta, hala egitekotan, beraiek edo kanpoko 
eragileek eramango dute aurrera. 
 
Lege-testuaren helburua da, hain zuzen, herritarrek gai publikoetan parte har dezaten 
bultzatzea, banaka zein taldeka. Bigarren kasuan, “partaidetza instituzionala” deitutakoa 
salbuesten da, funtsean sindikatuei eta enpresaburuen elkarteei buruzkoa baita; izan ere, 
horiek ere Konstituzioan (9.2. artikuluan, zehazki) sortzen diren arren, partaidetzako beste 
bide batzuk dira. Herritarrek politika publikoen formulazioan, segimenduan eta ebaluazioan 
parte hartzea bilatzen da, alde batera utzita dagoeneko ezarrita dauden prozedurak; eta, 
horretarako, partaidetzako zenbait mekanismo eta lanabes aipatzen dira testuan. Azkenik, 
herritarrek zeharka parte har dezaten, kultura eta ohiturak sortzea sustatu nahi da, 
informazioa bultzatuz eta kontu emanez, baita zuzenean parte har dezaten ere, herritarren 
partaidetza sustatzeko neurri espezifikoen bidez.  
 
IV.-Lege-proiektuaren egitura. 

 
Atariko titulua, lau titulu, hiru xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen 
indargabetzaile bat eta bi azken xedapen ditu legeak. 
 
Atariko tituluak legearen kontu orokorrak jasotzen ditu, hala nola: xedea, aplikazio-eremua, 
printzipio orokorrak eta definizioak. 
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I. tituluan,  “Gardentasuna eta informazio publikora iristeko eskubidea” izenekoan, 
informazio publikora iristeko eskubide-eremua ezartzen da, ikuspuntu honetatik ezarri ere 
(I. kapituluan): edozein administraziok bere esku dagoen informazioa herritarrei emateko 
betebeharra dauka, indarrean dauden legetan ezarritako mugekin soilik. 
 
Autonomia Erkidegoko Administrazioak nahitaez argitaratu beharreko gutxieneko edukia 
ere ezartzen da, ulertzen baita jarrera horrek, gardentasun-printzipioa betetzen laguntzeaz 
gain, lagundu dezakeela herritarren informazio-eskabideak gutxitzen.  
 
Orobat, herritarrek informaziora iristeko duten eskubidearen ordainetan, Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorrak zenbait betebehar dituela ulertzen denez, 
administrazio horrek betearazi beharreko zenbait sustapen-neurri jasotzen dira, herritarren 
hizkuntza-eskubideez gain, informaziorako irisgarritasuna eta berdintasuna bermatze aldera, 
kolektibo ahulenek ere informaziorako benetako irispidea izan dezaten. Herritarrek 
informaziora iristeko eskubidea baliatu dezaten, aipatzen dira euren eskura jarri behar diren 
baliabideak, baita beste tresna espezifikoago batzuk ere, hala nola Gobernu Irekiaren 
Plataforma eta Datuak Irekitzeko Sistema. 
 
II. kapituluan, eskubidearen titulartasuna, eskubidea baliatzeko araubidea eta eskubidearen 
mugak ezartzen dira. Informazio publikora iristeko eremua ezartzen da, betiere informazio 
publikotzat jotzen dela Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion eskumen-eremuaren 
barruko edozein entitateren esku dagoen informazio guztia.  Informazio publikora iristeko 
eskubidea aldarrikatzen da, haren mugak salbuespentzat joz eta talka egiten duten interes 
publikoak kontuan hartuz.  Informazioaren parte batera iristea ahalbidetzen da, baita 
murrizketei denborazko mugak jartzea ere.  Datu pertsonalak dauzkan informaziorako 
irispidea espezifikoki arautzen da. 
III. kapitulua informaziorako irispidea baliatzeko prozedurari buruzkoa da. Prozedura-
elementu desberdinak arautzen dira, esate baterako: eskabidea, onartua ez izatearen 
arrazoiak, ukitako hirugarrenen parte-hartzea, administrazioen arteko lankidetza, 
erantzuteko denbora eta isiltasunaren esanahia.  
 
Autonomia Erkidegoko Administrazioak nahitaez argitaratu beharreko gutxieneko edukia 
ere ezartzen da, ulertzen baita jarrera horrek, gardentasun-printzipioa betetzen laguntzeaz 
gain, lagundu dezakeela herritarren informazio-eskabideak gutxitzen.  
 
Orobat, herritarrek informaziora iristeko duten eskubidearen ordainetan, Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorrak zenbait betebehar dituela ulertzen denez, 
administrazio horrek betearazi beharreko zenbait sustapen-neurri jasotzen dira, herritarren 
hizkuntza-eskubideez gain, informaziorako irisgarritasuna eta berdintasuna bermatze aldera, 
kolektibo ahulenek ere informaziorako benetako irispidea izan dezaten. Herritarrek 
informaziora iristeko eskubidea balia dezaten, aipatzen dira euren eskura jarri behar diren 
baliabideak, baita beste tresna espezifikoago batzuk ere, hala nola, Gobernu Irekiaren 
Plataforma eta Datuak Irekitzeko Sistema. 
II. tituluan, “Gobernuaren ekintzari eta bere helburu estrategikoei buruzko plangintza eta 
informazioa” izenekoan, elkartzen dira, batetik, plangintzaren egokitasuna, betebehar 
bihurtuta (ekintza hori berezkoa du edozein antolakundek lanabes estrategiko eta eraginkor 
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gisa), eta, bestetik, herritarrak informaziora iristeko duten eskubidea bultzatzeko gobernuak 
hartutako konpromisoa. Asmo horrekin, Autonomia Erkidegoko Administrazioak 
Gobernuaren Plan Orokorra legegintzaldiko aurreneko urtean onartzeko konpromisoa 
hartzen du. Planak, eduki zabalekoa izan arren, ezinbestean sartu beharko du lege-
proiektuen, gobernuaren ekintza-planen eta jarduera esanguratsuen aurreikuspena. Era 
berean, horren garapenenaren gaineko segimendua egingo duela hitzematen du. 
 
Gainera, Gobernuaren Plan Orokorra legegintzaldi baterako gobernuaren ekintzaren 
funtsezko gunetzat ulertuta, ezinbesteko bihurtzen da plan hori zabaltzea, eta, horretarako, 
informazio horren bertsio publikoak egingo dira, ondoren argitaratzeko, eta informaziora 
iristeko baliabide elektronikoak zein informazioa erakusgai jartzeko atariak edo tresnak 
sortuko dira. 
 
III. tituluan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren zenbait betebehar 
jasotzen dira, politika publikoen ebaluazioaren eremuan. Asmoa ez da ebaluazio-sistema 
publiko bat ezartzea, baizik eta administrazioaren baitan ebaluazioaren kultura sartzea. 
Hala, ezinbestez ebaluatu beharko da gobernuaren ekintzaren parte garrantzitsu bat, 
gobernuaren ekintza-planetan eta jarduera esanguratsuetan sartzen dena, eta, nahi izanez 
gero, gainerako politika publikoak ere bai. Horretarako, kanpoko ebaluazioa eta 
autoebaluazioa hartu dira aintzat. 
 
Legearen aplikazio-eremuan sartzen diren gainerako subjektuentzat, berriz, haiek nahi 
izanez gero, euren politika publikoak ebaluatzeko aukera aurreikusten da. 
 
IV. tituluan, herritarren partaidetza arautzen eta sustatzen da. Partaidetza sustatzea eta 
bultzatzea administrazio publikoaren betebehar gisa ezartzen da, baina, halaber, zuzeneko 
harremanetarako bideak eta partaidetzako mekanismoak ezarri beharko ditu, herritarren 
iritziaren berri izateko, eta herritarrak erabakiak taxutzen eta hartzen inplikatzeko; horrela, 
herritarrek, euren premiak asebetetze aldera,  nolabaiteko erantzukidetasuna izango baitute. 
 
Legitimitatearen transferentziaren arazoa leundu nahi da, ordezkari politikoen hautaketatik 
politika zehatzen elaboraziora; izan ere, partaidetzako mekanismoak, konponbide erraz eta 
erabat egokirik ekarriko ez duten arren, beharrezkotzat jotzen dira demokrazia berritzeko 
eta indartzeko.  
 
Lehenengo xedapen gehigarriak ezartzen du araututako gaia oinarrizkoa dela. 
 
 Azkenik, bigarren xedapen gehigarriak arauaren aplikazioa lurralde historikoetara eta toki-
administrazioko erakundeetara mugatzen du, ulertzen baita Estatutuaren 10.2. artikuluak 
uzten diola Euskal Autonomia Erkidegoari euskal administrazioei jarduteko printzipio 
erkide batzuk ematen, denek jarduteko behar besteko koherentzia izan dezaten, eta beste 
administrazio batzuen aldean bereizteko, horretarako, berezko bereizgarriak eta ereduak 
ematen zaizkiola. Orobat, arauketa honek ez du eskubide historikoen gune ukiezinaren 
nozioa aldatzen, eta ez du horren gaineko eraginik. 
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Hirugarren xedapen gehigarrian, sei hilabeteko epea ezartzen da, lege honek eragindako 
subjektuek legearen I. tituluak aipatzen duen informazioa aditzera eman dezaten. 
 
Laugarren xedapen gehigarriak Politika Publikoen Ebaluaziorako Behatokiaren sorrera 
jasotzen du, eta urtebeteko epea ematen du horretarako. 
 
Xedapen iragankor bakarrak ezartzen duenaren arabera, herritarrei informazioa emateko 
izapidea, lege honen 14. artikuluan araututakoa, ez da aplikatzekoa lege hau onartu aurretik 
izapidetzen ari ziren xedapen orokor, gobernuaren ekintza-plan eta jarduera 
esanguratsuetarako. 
Xedapen indargabetzaile bakarraren bidez indargabetzen dira Legean ezarritakoaren aurka 
doazen xedapen guztiak, Legearen maila berekoak edo maila baxuagokoak badira. 
 
Azken xedapenetatik lehenak lege hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren araudi-
xedapenak sortzeko bidea ematen dio Eusko Jaurlaritzari, dagozkion eskumenen esparruan. 
Bigarren azken xedapenak, azkenik, ezartzen du lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian argitaratu eta 20 egunetara sartuko dela indarrean. 
 

Atariko titulua. Xedapen orokorrak 
 
 
1. artikulua.- Xedea. 
 
Lege honen xedea da: 
 

a) Herritarrei informazio publikorako irispena sustatzea, publizitate aktiboaren 
printzipioa sendotuz. 

b) Herritarrei gobernuaren plangintzaren eta haren konpromiso estrategikoen berri 
ematea. 

c) Politika publikoen ebaluazioa sustatzea, bi aldetan: ebaluatzeko betebeharra eta 
ebaluazio horren emaitzak aditzera emateko betebeharra. 

d) Gai publikoetan erantzukidetasunez parte hartzeko kultura eta ohiturak sortzen 
laguntzea, dela herritarren artean, dela administrazioan bertan. 

2. artikulua.- Aplikazio-eremua. 
 
Lege honetan jasotako aurreikuspenak aplikatzekoak dira lege honen lehenengo xedapen 
gehigarrian ezarritakoaren kalerik gabe: 
 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. 
 

b) Erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko ente publikoak, sozietate publikoak, 
sektore publiko autonomikoko sozietate publikoak, fundazioak eta kontsortzioak 
eta zuzenbide publikoko gainerako entitateak, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Instituzionalaren baitakoak baitira.  
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c) Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan dotazio bereiztua duten organoak, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioan formalki sartuta ez badaude, materialki 
administratiboak diren betekizunak betetzerakoan. 

d) Partaidetza nagusia Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarena duten 
enteak eta enpresak. 

e) Gainerako erakunde publikoak, hala xedaturik egonez gero beraiek sortzeko arauan. 

f) Zerbitzu publikoak, zuzenbidean aurreikusitako edozein kudeaketa-modalitate 
erabiliz, kudeatzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.  

 
 
3. artikulua.- Printzipio orokorrak. 
 
Lege honen aplikazio-eremuaren barruko subjektuek, Konstituzioan, Autonomia 
Estatutuan eta gainerako ordenamendu juridikoan ezarritakoa betetzeaz gain, honako 
printzipio hauek beteko dituzte haien jardueran: 
 

a) Legitimitate demokratikoa: Legitimitate demokratikoa: herritarrak dira 
administrazioaren existentziaren arrazoia, eta gobernuaren ekintza herritarren 
benetako beharrei erantzutera zuzenduta dago, gizartearen partaidetza aktiboa 
bilduz.   

b) Iraunkortasuna: gobernuaren ekintza aurrerapen soziala, ekonomikoa eta 
ingurumenekoa lortzera zuzendu beharko da, iraunkortasunean oinarrituta. 

c) Legezkotasuna: gobernuaren ekintza arau substantiboak betez egin behar da, eta 
legean edo erregelamenduetan ezarritako prozedurak erabiliz. 

d) Ekonomia: aurrez ezarritako helburuak lortu behar dira, ogasun publikoarentzat 
albait kostu ekonomiko arrazionalenarekin. 

e) Aurrea hartzea: administrazioak, ahal duen heinean, herritarren arazoei eta eskaerei 
aurrea hartu behar die, bai politikak taxutzerakoan, bai herritarren beharrei 
erantzuna ematean ere. 

f) Azkartasuna: albait azkarren lortu behar dira lortu nahi diren helburuak. 
g) Erakundeen arteko lankidetza eta koordinazioa, helburu komunak lortzeko eta 

herritarren eskaerei erantzuteko, sinergiak sortzen direla aprobetxatuz eta 
bikoiztasunak saihestuz. 

h) Koherentzia: administrazioak etengabe, benetan eta egonkortasunez eman behar 
ditu zerbitzuak, eta, beharrik ez dagoenean, herritarrek ezagutzen eta onartzen 
dituzten egoerak apurtu gabe edo aldatu gabe. 

i) Irisgarritasuna: administrazioak eta herritarrek elkarri eragitea errazten duten bideak 
erabili behar dira, izapideak gutxituz, eta, hizkuntza ulerterrazaren bidez, arau eta 
prozedura argiagoak eta errazagoak egon daitezen erraztuz. 

j) Modernizazioa: Mekanismo eta prozedura berritzaileak bultzatu behar dira, batez 
ere teknologia berrien erabilpena, eta administrazioaren funtzionamendua eta 
egitura premia berrietara egokitu behar da etengabe. 

k) Etengabe hobetzea: etengabeko autoebaluaziotik abiatuta, hutsuneak antzemateko 
eta zuzentzeko, gero eta arreta eraginkorragoa eskaini behar da herritarrentzako 
zerbitzuetan. 
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l) Partaidetza eta lankidetza: sektore publikoak, bere politikak taxutzean eta bere 
zerbitzuak kudeatzean, bermatu behar du herritarrek –bai banaka, bai taldeka–gai 
publikoetan parte hartzeko, laguntzeko eta inplikatzeko aukera izatea. 

m) Neutralitate teknologikoa: administrazio publikoak bermatuko du herritarrek aukera 
teknologikoak independentziaz aukera ditzaten, arau bidez araututako estandar 
irekiak hartuz. 

n) Berrerabiltzea: administrazio publikoak gizartearen eskura jarriko du daukan 
informazioa eta software publikoa, beste eragile batzuek erabilpen, produktu edo 
zerbitzu berriak sor ditzaten bultzatzeko. 

o) Hizkuntza koofizialtasuna: herritarrei euskara zein gaztelania erabiltzeko eskubidea 
bermatu beharko zaie, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoekin 
dituzten harremanetan, baita, oro har, euskal sektore publikoko erakundeekin 
dituztenetan ere, Euskeraren Erabilpena Arauzkotzeko azaroaren 24ko 10/1982 
oinarrizko Legean ezarritakoari jarraiki.  

p) Gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna. 
4. artikulua.- Definizioak. 
 
Hona, lege honen ondorioetarako zer diren hurrengo kontzeptuak: 
  

a) Publizitate aktiboa: administrazioak hartutako konpromisoa herritarrekiko, 
kudeaketa publikoari dagozkion kontu guztiei buruzko informazioa gardentasunez 
eskuratzen laguntzekoa, betiere elkarrekintza komunikatiboa lortzeko baliabide gisa 
ulertuta. 

b) Gardentasuna: herritarrek administrazioaren eskuan dagoen informazio publikora 
iristea errazten duen prozesua, indarrean dauden legeetan ezarritako mugen 
barruan.  

c) Plangintza: aurrez definitutako helburu edo objektu bat lortzera zuzendutako 
ekintza egituratu eta koherente multzo bat ezartzen dituen prozesua, baita helburu 
eta objektu horiek lortzeko behar diren baliabideen edo estrategiaren antolakuntza 
ere. 

d) Ebaluazioa: zehatz eta modu antolatuan jasotako informazioa behatu, neurtu, 
aztertu eta interpretatzeko prozesu sistemikoa, esku-hartze publikoaren ezagutzara 
bideratua, ebidentzietan oinarritutako balorazio-judizioa lortzeko, diseinuari, 
abiarazteari, ondorioei, errealitatea islatzeko emaitzei eta eraginei dagokienez, eta 
horren gainean aurrerapenak proposatzen dituena, datuen deskribapen edo 
neurketa hutsetatik haratago. 

e) Aurreko ebaluazioa edo ex ante ebaluazioa: politika publiko bat planifikatzerakoan 
edo programatzerakoan egiten den ebaluazioa; batez ere politika horrek asebete 
nahi dituen beharretan eta politikaren diseinuan jartzen du arreta. 

f) Bitarteko ebaluazioa: politika publikoa aplikatzerakoan egiten den ebaluazioa; 
prozesuaren eta politika horren ezarpenaren azterketan jartzen du arreta, 
hobekuntzak sartzeko eta aktibatutako baliabideak birbideratzeko asmoz. 

g) Ondoko ebaluazioa edo ex post ebaluazioa: politika publikoa gauzatu ondoren egiten 
den ebaluazioa; politikaren inpaktuaren eta eraginkortasunaren azterketan jartzen 
du arreta. 

h) Partaidetza: herritarrek gai publikoetan esku hartzea, banaka edo taldeka. 
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i) Informazio publikoa: lege honen aplikazio-eremuak eragindako botere publikoek, 
euren eginkizunak betetzerakoan, egindako edo eskuratutako informazioa, euren 
esku dagoena, behin betikoa dena, eta edozein euskarri eta adierazpidetan dagoena. 

j) Datuak irekitzea: datuak eskuragarri jartzea euskarri digital, estandarizatu eta irekian, 
egitura argi bati jarraikiz, horrela, datuok ulertu eta berriz erabili ahal izateko. 
Horrekin bilatzen da, hain zuzen, hirugarren batzuek egindako datu horietarik 
eratorritako produktuen bidez balioa eta aberastasuna sortzea; gardentasuna 
bultzatzea, kudeaketa publikoa aztertzeko eta ebaluatzeko aukera sortuz, eta 
administrazioen arteko elkarreragingarritasuna sustatzea.  

k) Berrerabiltzea: herritarrek administrazioak dituen informazio eta datuak erabiltzea, 
helburu komertzialekin edo ez-komertzialekin, betiere erabilpen hori ez bada 
jarduera administratibo publiko bat eta arauak betez egiten bada. 

l) Entzute aktiboa: herritarrek, zuzenean edo zeharka, Interneten bidez eta askatasunez 
adierazten dutenaren berri izateko administrazio publikoak darabilen prozesua,  
informazioari buruzko eskuzko eskuliburu edo eskuliburu automatizatuen bidez, 
herritarrekin publikoki elkarri eragiteko helburuz. 

m) Gobernuaren Plan Orokorra: legegintza baterako gobernuaren ekintzaren funtsa 
jasotzen duen dokumentua, non bereizten den denboraldi horretan gobernuak 
gauzatu beharreko lege-proiektuetarako, gobernuaren ekintza-planetarako eta 
jarduera esanguratsuetarako programazioa. 

n) Gobernuaren ekintza-plana: plangintza-ekimen bat da, abiapuntu-egoera hobetzera 
zuzendutako helburu estrategiko batzuk finkatzen dituena, baliabide jakin batzuekin 
eta epe jakin batekin; etorkizun hobera jotzen du, garrantzi eta inpaktu handietako 
eremuetan, eta zehatz-mehatz jarraitu eta ebaluatu beharrekoa da. Gobernuaren 
ekintza-planak dira herritarrentzat lehentasunezkoak diren premiei erantzutea 
helburu nagusi dutenak, eta gobernuaren aurreikuspenetan ezarritako lehentasun 
politikoekin lotuta daudenak; batzuetan, sailen arteko edo erakundeen arteko 
koordinazioa beharko dute, edo arrasto berritzaile bat jarduera publikoaren baitan. 

o) Jarduera esanguratsuak: mota askotako ekimenak dira, hala nola: proiektuak, arauak, 
antolakuntza-aldaketak, programa esperimentalak…, herritarren edo politikarien 
lehentasunetik datozenak;  gobernuaren jarduerari ospea ematen diote, eta, berez 
aurrerapen kualifikatuak dira gobernuak formulatutako konpromisoetan. 

p) Herritarrak: pertsona fisiko nahiz juridikoak eta nortasunik gabeko erakundeak, 
administrazioekin harremanak dituztenak edo izan ditzaketenak. 

 
 

I. titulua. Gardentasuna eta informazio publikora iristeko eskubidea 
 
I. kapitulua. Publizitate aktiboa 
 
5. artikulua.- Publizitate aktiboa eta irisgarritasuna. 
 
1. Lege honen aplikazio-eremuak eragindako subjektuek, herritarrei administrazio-
informaziorako irispidea bermatzeko, informazio hori beren kabuz eskaini behar dute, era 
egiazko, objektibo eta doakoan, eta informazio hori irispide errazeko eta tratamendu 
libreko bitartekoetan erakutsi beharko dute, eguneratutako informazio jarraituaren 
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eskaintza dinamizatuz eta desberdintasun handiagoko egoeretan dauden edo orain arte 
erakundeetatik urrutiago dauden kolektiboei irispide hori galarazten dioten oztopoak 
baztertuz, indarreko legerian eta, bereziki, datu pertsonalen babesari buruzkoan jasotzen 
diren mugei dagokienez. 
 
2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak, betiere, honako alderdi hauei 
buruzko informazioa jakitera eman beharko du, bere kabuz:  
 

a) Autonomia Erkidegoko hautetsiak eta izendapen politikoko kargudunak, eta haien 
jarduera publikoaren agenda eta ordainsariak. 

b) Autonomia Erkidegoaren erakunde-antolakunde eta antolakuntza-egitura. 
c) Lanpostuen zerrenda eta lanpostuetako titularrak. 
d) Sindikatuetan langileen ordezkari eta  liberatu sindikal diharduten langileen zerrenda 

eta sindikatu-lanetan erabilitako urteko ordu-zenbaketa. 
e) Izapidean dauden arau eta arau-proiektuak. 
f) Herritarrei arreta emateko eta herritarrek parte hartzeko zerbitzuak. 
g) Politika publikoen plangintzari eta ebaluazioari buruzko datuak. 
h) Aurrekontuak eta aurrekontu-betearazpenaren hiruhileroko jarraipena egitea 

ahalbidetzen duen kudeaketa ekonomikoa, eta helburuen betetze-mailaren eta 
auditorien memoria. 

i) Administrazio-kontratazioa, lankidetza-hitzarmenak eta dirulaguntza-jarduera. 
j) Harreman eta eragiketak kontratatzaileekin eta hornitzaileekin.  
k) Lurralde-antolamendua, hirigintza eta ingurumena. 
l) Herri-lanen segimendua eta kontrola. 
m) Aplikazio informatikoen iturburu-kodea. 

 
3. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak aurreko paragrafoetan aipatzen 
den informaziorako irispidea bermatu beharko die herritarrei, eta eskubide hori emakumeek 
zein gizonek berdintasun-baldintzetan baliatu ahal izateko bidezko bitartekoak ezarriko 
ditu, lehentasunez bitarteko elektronikoen bidez –eta bidezko bada, aurrez aurre, telefonoz 
edo beste edozein bitartekoren bidez–, eta bermatuko du informazioa erabat eguneratuta 
egongo dela eta iristerraza eta ulergarria izango dela bi hizkuntza ofizialetan, indarrean 
dagoen legediak ezarritakoaren arabera. Orobat, zabaltzen den informazioa hizkuntza ez-
sexista eta ez-baztertzailea erabili behar da 
 
4. Legearen aplikazio-esparrupean dauden subjektuek esku artean duten informazioaren 
erabilera sustatu behar dute, oro har ezagutua izan dadin, eta herritarrek, mundu 
akademikoak, kazetaritza-munduak eta gizarte zibilak iritzi publikoa eman dezaten, subjektu 
horien jardueren kontrol publikoa eta kanpo-ebaluazioa egiteko. 
 
Horretarako, informazioa errazago ikusi eta ustiatzeko tresnak garatuko dituzte, ahal den 
neurrian informazioa denbora errealean eta geolokalizatuan iristeko. 
 
6. artikulua.- Gobernu Irekiaren Plataforma-Irekia. 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Interneten presentzia izateko 
ereduaren esparruan, Gobernu Irekiaren lineako tresna batzuk garatuko dira, Irekia 
izenarekin. Tresna horiek, gainera, partekatu ere ahal izango dira, eta era librean eta 
doakoan berrerabili. 
 
Plataforma hori administrazio publikoaren eta herritarren arteko elkarrekintza-gunea izango 
da, jardun publikoaren kudeaketa partaidetzakidera eta erantzukizunkidera bideratua. 
 
Plataforma hori honetara bideratutako tresna moduan eratu da: 
 

a) Administrazio publikoaren jarduera guztiaz informatzera eta, bereziki, Gobernuaren 
Plan Orokorreko lege-proiektu, plan eta jarduera esanguratsuez, eta zerbitzu eta 
politika publikoen ebaluazioez. 

b) Lineako gune batzuk eskaintzera, herritarrak era ireki, publiko, libre eta 
bitartekotzarik gabeko batean administraziora zuzendu ahal izan daitezen, dela 
ekimenak proposatzeko, dela administrazioak berak proposatzen dituenei buruz 
iritzia emateko. 

c) Interneten entzute aktiboa erabiltzera, herritarren jakin-nahiak atzemateko eta nahi 
horiek agenda publikoan txertatzeko. 

d) Herritarren ekarpenak erakustera eta ekarpen horiek administrazio-organo 
eskudunekin lotzera. 

e) Noranzko biko elkarrizketa bultzatzera, herritarren partaidetza eta partaidetza hori 
aintzat hartuko delako konpromiso publikoa sustatuz. 

f) Lankidetza publiko-pribatua sustatzera interes publikoko proiektuetan, eta guztien 
ongia dakarten herritar-ekimenak bultzatzera. 

 
 
7. artikulua.- Datuak irekitzea. 
 
1. Gardentasuna hobetzeko, administrazioen arteko elkarreragingarritasuna sustatzeko eta 
gizartean balioa sortzeko asmoz, lege honen aplikazio-eremuak eragindako subjektuek 
beren esku dauden datuak eraginkortasunez irekitzeko behar diren ekintzak sustatu behar 
dituzte, betiere berrerabiltzeko eran, pribatutasun, segurtasun edo jabetzaren murrizketak 
erabat errespetatuz. 
 
2. Datuak, oro har, inolako lizentzia edo baldintza espezifikori men egin gabe eskaini 
beharko dira, datuon birbanatzea, berrerabiltzea eta aprobetxamendua errazteko. Hala ere, 
arau hau aplikatzekoa zaion edozein administraziok edo erakundek, araudi bidez eta behar 
bezala egiaztatutako kasuetan, datu jakin batzuen berrerabiltzea aldez aurretik lizentzia 
emateari lotu ahal izango dio. 
 
3. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak informazio publiko 
berrerabilgarriko baliabideetarako irispidea emango du, baliabideok sarbide-puntu erkide 
batean eskueran jarriz. Puntu hori euskadi.net web atarian egongo da ostatatuta, eta han 
informazio zehatza eta eguneratua emango da datu-multzo bakoitzaren ezaugarriei buruz. 
Orobat, sarbide-puntuan herritarrentzako espazio bat jarriko beharko da, eskatzen duten 
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informazioari nahiz eskuragarri jartzen denari buruzko proposamenak eta iradokizunak 
egin ditzaten. 
 
  
 
II. kapitulua. Informazio publikora iristeko eskubidea 
 
8. artikulua. Informaziora iristeko eskubidearen titularrak. 
 
Pertsona guztiek dute informazio publikora irispidea izateko eskubidea, aldez aurretik 
eskaera eginez gero, lege honetan ezarritako salbuespenekin soilik.  
 
Eskubide hori baliatzeko ez da beharrezkoa informazioa eskatzeko motiboak azaltzea. 
 
9. artikulua.  Datuetara iristeko eskubidearen mugak. 
 
1. Informaziora iristea ukatzeak salbuespena izan behar du, eta ondorengo salbuespen 
hauek baino ez ditu izango oinarri: 
 
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). 
b) Segurtasun publikoa. 
c) Arau-hauste administratibo edo diziplinazkoak  prebenitzea, ikertzea eta zehatzea. 
d) Datu komertzialen eta industrialen isilpekotasuna. 
e) Isilpekotasuna eta sekretua bermatzea, erabakiak hartzeko prozesuetan. 
f) Zainketa-, ikuskatze- eta kontrol-funtzio administratiboak. 
g) Bizitza pribatua eta interes partikular legitimoak. 
h) Lege-mailako arauek babesten duten informazio guztia. 
 
2. Informaziora iristeko eskubidea baliatzerako orduan salbuespenak ekartzen dituzten 
inguruabarrak egoteak ez du, ezinbestez, irispidea ukatzea ekarriko. Administrazioak aztertu 
beharko ditu talka egiten duten eskubideak, informazioa zabaltzearen interes publikoaren 
arabera, horri lehentasuna eman beharko zaio eta  
 
3. Alabaina, herritarrek, administrazioari informazioa emateko unean, informazio hori 
argitaratzeko baimena ukatzen dutela edo informazioa osorik edo haren zati bat 
argitaratzeko baimena ematen dutela esan dezakete, indarrean dagoen legediaren 
xedapenekin bat etorriz. 
 
 
10. artikulua- Informazio publikora iristeko eskubidea eta datu pertsonalak 
babestea. 
 
1. Informazio publikora iristeko eskabideak, datu pertsonalak jasotzen dituztenean, lege 
honetan ezarritakoaren arabera bideratuko dira. Dena den, pertsonen datu intimoei edo 
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bizitza pribatuari buruzko datuak dituzten eskabideak ez dira onartuko, salbu eta ukitakoak, 
esanbidez eta idatziz, onartzen baditu, edo lege batek baimentzen badu. 
2. Aurreko paragrafoan ezarritakoari kalterik egin gabe, informazio-eskubidea baliatzean, 
datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauetan ezarritako betekizunak bete 
beharko dira. 
 
11. artikulua.- Informazioaren parte batera iristeko printzipioa. 
 
Baldin eta eskatzen den informazioaren barruan, eskatzaileari eman dakiokeen edukiarekin 
batera, lege honek jasotzen dituen salbuespenetariko batean sartzen bada, administrazioak 
bereizi beharko ditu informazio erreserbatua eta bere ustez herritarren eskura jar daitekeen 
informazioa, baina motibo horregatik ezingo du ukatu informazio osora iristeko eskubidea. 
 
12. artikulua- Salbuespenen aldi baterakotasuna. 
 
Eskatzaileak edo administrazioak, ofizioz, prozedura berriz abaian jarri ahalko du, 
eskatutako informazioa ukatzeko aplikatu zen salbuespena justifikatu zuen arrazoia 
desagertzen denean. 
 
III. kapitulua. Informazio publikora iristeko prozedura, administrazio-jardunaren 
eremuan. 
 
13. artikulua- Informazio publikorako iristeko eskabidea. 
 
1. Eskabidea edozein bitarteko erabilita egin ahalko da, administrazioari zuzendu beharko 
zaio, eta informazioa bere esku duen organoak ebatzi beharko du. Gutxienez, eduki hauek 
jaso beharko ditu: 
  

a) Eskatzailearen identitatea. 
b) Eskatzen den informazioaren deskribapen zehatza. 
c) Hala balegokio, informaziora iristeko nahiago duen forma edo euskarria. 
d) Harremanetarako helbide bat, administrazioarekin komunikatu ahal izateko. 

 
2. Informazioa daukan organoaren iritziz egin dioten eskabidea zehaztugabea edo 
konplikatua bada, hamar eguneko epea izango du, eskabidea jasotzen duen egunaren 
biharamunetik kontatzen hasita, eskaera egin duenari argitu edo zehaztu dezan eskatzeko. 
Eskatzaileak, bere aldetik, epe bera izango du erantzuteko, eta, epe horren barruan erantzun 
ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko da. 
 
Eskatzaileak bere eskaeran atzera egin duela eta eskaera artxibatuko dela ebazpen baten 
bidez aldarrikatuko da, eta jakinarazi egingo da, eskatzaileak, nahi izanez gero, eskaera 
berria aurkeztu ahal izateko, eskaera edo eskatutako informazioa zehaztuz. 
 
3. Eskaera onartu ezean, arrazoi bidez azaldu beharko da, eta hala erabakiko da 
informaziora iristeko eskubidetik kanpo dagoenean edo abusuzkotzat jotzen bada edo 
administrazio barruko komunikazioei buruzkoa denean –alegia, garrantzi edo interes 
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publikorik gabea–, edo eragindako unitate administratiboaren funtzionamendua eragozten 
badu.  
 
4. Egindako eskaerak 9. eta 10. artikuluetako hirugarrenen eskubideari eta interesei eragiten 
dien informazioari buruzkoak badira, ebazteko ardura duen organoak helaraziko die 
ukitutakoei egokitzat jotzen dutena alegatu, eta, hala badagokie, berariazko onespena eman 
dezatela. Horretarako, hamar eguneko epea emango zaie, eta epe horrek ebazteko epea 
etengo du, alegazioak edo onespena jaso, edo jakinarazpena egiten denetik kontatu 
beharreko hamar eguneko epea igaro arte 
 
14. artikulua.- Erakundeen arteko lankidetza. 
 
1. Baldin eta administrazioak ez badauka eskatu zaion informazioa, informazioaren egilea 
den organoari buruz dakiena jakinaraziko dio eskatzaileari, eta organoari eskabidearen berri 
emango dio. Hori guztia hamar eguneko epean egin beharko du. Nolanahi ere, 
informazioaren egilea edo sortzailea den administrazioak erabaki beharko du informazio 
horren irisgarritasunaz. 
 
2. Administrazioak administrazio publikoen arteko elkarreragingarritasuna sustatuko du, 
administrazio elektronikoaren gaineko ekimen bateratuak sustatuko ditu, eta 
administrazioen arteko informazio-trukaketa sistema orokorra ezartzea bultzatuko du. 
 
15. artikulua.- Eskaera ebazteko epea eta isiltasunaren esanahia. 
 
1. Ebazpena gehienez ere hamabost eguneko epean eman eta jakinaraziko da, jasotzen 
denetik, 13. eta 14. artikuluetan ezarritakoaren kalterik gabe. 
2. Eskaera onartutzat joko da, egin zenetik hamabost egun igarota ez bada berariazko 
ebazpenik eman horren gainean.  
 
3. Administrazio publikoak, eskaera administrazio-isiltasunaren bidez onartu denean, 
berariazko ebazpena eman eta jakinarazi beharko du; hala, informaziora iristeko eskubidea 
onartuko du, lege honetan jasotako aurreikuspenen arabera. 
16. artikulua.- Ebazpena. 
 
1. Ebazpena, eskaera osorik onartzearen aldekoa denean izan ezik, arrazoi bidezkoa izango 
da; idatziz egingo da, eta indarrean dagoen legediak onartzen duen bideetako edozein 
erabiliz jakinaraziko da. 
  
2. Baldin eta informazio osora edo horren parte batera iristea onartzen duen ebazpenak 
horren kontra dagoela adierazi duen hirugarren bati eragiten badio, informazioa ez da 
benetan eskuratuko, ebazpena errekurritzeko epea, errekurtsoa jarri gabe, amaitzen den 
arte. 
 
3. Lege honen xedea den gaiari buruzko ebazpenek administrazio-bidea amaitzen dute, eta 
haien kontra errekurtsoa jar dakioke administrazioarekiko auzien jurisdikzioari, ebazpena 
egin duen organoa edo entitatea edozein dela ere. 
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17. artikulua.- Informaziora iristeko modalitatea eta kostuak. 
 
1. Administrazioak eskaera egiteko erabilitako edo eskatzaileak eskatutako euskarrian 
emango du informazioa, salbu eta honelakoren bat gertatzen bada: 
 
a) Publizitate aktiboaren printzipioaren arabera, informazioa dagoeneko eskatzailearen esku 
badago; horrela gertatuz gero, administrazioak horren berri eman ahalko dio, baita 
informazioa eskuratzeko moduaren berri ere. 
 
b) Arrazoi teknikoengatik ezinezkoa bada eskatzaileak erabilitako euskarrian jartzea 
informazioa, eta behar bezala justifikatzen bada. 
 
2. Informaziorako irispena doakoa da. Kopuru bat kobratuko da bakarrik baldin eta kopiak 
egiten badira edo informazioa jasotzen duen jatorrizko bertsioa beste euskarri batera 
pasatzen bada. Kopuru horrek ez du gaindituko administrazioak izandako benetako gastua. 
 
3. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan, tasak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Tasei eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen irailaren 11ko 
1/2007 Legegintzako dekretuan ezarritakoaren araberakoak izango dira. 
 

18. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoan, gardentasuna eta 
informaziorako irispidea sustatzeko neurriak. 

1. Sail bakoitzak gardentasun-arduradun bana izendatuko du funtzionarioen artean. 
Izendutakoak sailaren koordinazio-lanak egiten dituen organoari atxikita egon beharko du, 
eta gardentasunaren eta publizitate aktiboaren printzipioak sustatu eta zabaltzeaz gain, 
lagundu beharko du sailaren informazioa lege honetako manuen arabera antolatzen. 
 
2. Ezetsitako informazio-eskaeren artxiboa sortu eta Gobernu Irekiaren Plataforma-Irekia 
izeneko atarian jarriko da. 
 
3. Gobernu Irekiaren arloko eskumena duen sailak urtero gardentasun-txosten bat egin eta 
Legebiltzarrari bidaliko dio, jakinaren gainean egon dadin. 
 

 
II. titulua. Gobernuaren ekintzari eta bere helburu estrategikoei buruzko plangintza 

eta informazioa. 
 
 
19. artikulua.- Gobernuaren ekintzari buruz informatzeko eta planifikatzeko 
betebeharra. 
 
1. Eusko Jaurlaritzak, gobernuaren ekintza denboran proiektatzeko asmoz, eduki irekiko 
Gobernuaren Plan Orokorra onartuko du legegintzaldi bakoitzaren lehenengo zortzi 
hilabetetan. Plan horretan identifikatuko dira lortu nahi diren helburu estrategikoak, haiek 
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lortzeko beharrezko diren jarduera eta bitartekoak, helburuok lortzeko denborazko 
zenbatespen bat eta haiek betetzearen ardura duten organoen identifikazioa, bai eta 
helburuon segimendua eta ebaluazioa egitea ahalbidetuko duten adierazleak ere. Jardueren 
artean, era berean, identifikatu egin beharko dira Gobernuaren Plan Orokorraren parte 
diren lege-proiektu, gobernuaren ekintza-plan eta jarduera esanguratsuak. 
 
2. Behin Gobernuaren Plan Orokorra onartuz gero, plan hori zabalduko da eta Eusko 
Legebiltzarrera igorriko da, hark planaren berri izan dezan, eta, era berean, onartu eta 
ondorengo hogei eguneko epearen barruan, Euskal Herriko Agintaritzaren Ofizialean 
argitaratuko da, bai eta administrazioak erabiltzen dituen euskarri guztietan ere –bereziki, 
Gobernu Irekiaren Plataforman–, eta, horretarako, informazio horren bertsio publiko 
batzuk egingo dira. 
 
3. Gobernuak, era berean, segimenduko agiri bat onartuko du –sei hilean behin, lege-
proiektuen kasuan, eta urtean behin, gobernuaren ekintza-planen eta jarduera 
esanguratsuen kasuan–. Segimenduko agiri horretan, haietako bakoitzaren aurrerapen-maila 
eta planifikatukoari buruz sartu nahi diren aldaketak zehaztuko dira, hala nola plan eta 
jarduera berriak txertatzea, beste batzuk ezabatzea eta denborazko birprogramazioak. Agiri 
horietaz, era berean, aurreko paragrafoan ezarritako zehaztapen eta baldintza berberetan 
informatuko da. 
 
 
III. titulua. Politika publikoen ebaluazioa. 
 
 
20. artikulua.- Ebaluazioaren xedea. 
 
1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak hau ebaluatu beharko du: 
 

a) Nahitaez, legegintzaldi bakoitzerako onartzen den Gobernuaren Plan Orokorrean 
identifikatzen diren gobernuaren ekintza-planak eta jarduera esanguratsuak. Xede 
horrekin, gobernuaren ekintza-plan bakoitzerako eta jarduera esanguratsu  
bakoitzerako, segimenduko eta ebaluazioko modu bat aurreikusi beharko da. 
Gutxienez, ex post ebaluazio bat egitea jaso beharko du, gauzatu den jardueraren 
irismena eta inpaktua ezagutzea ahalbidetuko duena. 
 
Ebaluazioa administrazioak berak egin ahal izango du, bere bitartekoak erabilita, 
edo hirugarren batzuk kontratatuta. 

 
b) Administrazio-jardueraren gainerako arloei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak urtero 

zehaztuko du ebaluatuak izan behar duten esku-hartze publikoen zerrenda. Era 
berean, haietako bakoitzari buruz egin beharreko ebaluazioaren barne- edo kanpo-
izaera erabakiko du, bai eta hori zein unetan egin behar den ere: ex ante, bitartean 
edo ex post. 
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c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak neurri batzuk hartuko ditu, bere 
antolakundean gainerako politika publikoen ebaluazioa sustatzeko, eta, horretarako, 
beraren zerbitzuko langileak informatuko eta prestatuko ditu, eta abian jartzea 
erraztuko duten tresna teknikoak garatuko ditu. 

 
2. Legearen aplikazio-eremuan sartutako subjektuek, beren borondatez, bakoitzaren 
eskumen edo eginkizunen eremuan taxutu eta gauzatu dituzten –edo gauzatzen ari diren– 
politika publikoen ebaluazioa erabaki ahal izango dute. 
 
3. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, politika publikoen ebaluazioa 
ezartzeko eta sendotzeko helburuz, bere zerbitzupeko langileak kontzientziatze aldera, 
erabateko eraginkortasuna lortzeko beharrezkotzat jotzen dituen ekintza guztiak sustatuko 
ditu. 
 
21. artikulua.- Inpaktuari eta efizientziari buruzko ex post  ebaluazioaren edukia. 
 
Ex post ebaluatze-prozesu batean aztertu beharreko gutxieneko edukiak honako hau jaso 
behar du: 
 

a) Atzeman eta ebatzi nahi diren beharrizanak.  
b) Beharrizan horiek asetzeko hartzen diren neurriak. 
c) Esku-hartze publikoak lortu nahi zituen helburuak. 
d) Lortutako emaitzak. 
e) Aurreko lau elementuen arteko harremana. 
f) Eragindako ondorioak. 
g) Sortzen diren inpaktuak eta inpaktuok jasotzen dituzten sektoreak, bereziki sortzen 

den genero-inpaktua  kontuan hartuta. 
h) Erabilitako giza baliabide eta baliabide ekonomikoak, eta erabilitako bitartekoak. 
i) Efizientzia- eta eraginkortasun-maila jarduna garatzean. 
j) Jarduteko aukeratutako prozedurak eta aukeratzeko arrazoiak. 
k) Erakunde arteko lankidetza maila, jarduna taxutzean eta abian jartzean. 
l) Herritarren partaidetza maila jarduna, taxutzean eta abian jartzean. 
m) Jardunak herritarrentzat merezi izan duen iritzia eta balioespena. 
n) Legezkotasuna eta herritarrei dagokien eskubidea betetzea. 

 
22. artikulua.- Ebaluazioaren publizitatea. 
 
Publizitate aktiboaren printzipioa aplikatuz, eta lege honen 20.1 a) artikuluan ezartzen 
denaren arabera egin beharreko ebaluazioei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrak honako hauen berri emango die herritarrei, modu irisgarrian: bai 
ebaluazio-prozesuaren berri, bai prozesu horretatik lortzen diren emaitzen berri, indarreko 
legerian ezarritako mugekin. 
 
Politika publikoen ebaluazio-prozesu bakoitzean, herritarrei entzuteko aldi bat irekiko da. 
Aldi hori, edozein kasutan, ebaluazio-dokumentuaren edukiaren parte izan beharko da. 
Arrazoitu egin beharko da, dena dela, izapide hori ez egin izana. 
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Ebaluatuak izan behar duten esku-hartze publikoen zerrenda urtero zehazten duen 
Gobernu Kontseiluaren erabakiak, era berean, argitaratuak izan behar dutenak ere 
identifikatuko ditu. 
 
23. artikulua.- Politika Publikoen Ebaluaziorako Erregistroa. 
 
1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Politika Publikoen 
Ebaluaziorako Erregistroa sortzen da, publikoa eta doakoa, eta hari txertatuko zaizkio lege 
honetan xedatutakoa aplikatuz burutzen diren ebaluazio guztiak.  
 
2. Erregelamendu bidez arautuko dira Erregistroaren egitura eta funtzionamendu-
araubidea. 
 
 

IV. titulua. Herritarren partaidetza. 
 
 
24. artikulua.- Herritarren partaidetzaren helburua eta egituraketa. 
 
Herritarren partaidetzaren helburua da esku-hartze publikoa behar duten premiak hobeto 
asebetetzea, eta herritarrak gai publikoei buruzko erabakiak hartzen inplikatzea. 
Horretarako, partaidetzako prozesuak egituratu beharko dira; eta honako fase hauek hartu 
beharko dituzte barne: 
 
a) lortu nahi diren helburuei, egingo den prozesuari eta hartzen diren konpromisoei 
buruzko informazioa eta horren zabalkundea.  
b) ezagutza, gogoeta eta eztabaida sustatzea 
c) eztabaidatzea eta iritziak erkatzea, ikuspuntu eta interes-puntu desberdinetatik. 
e) proposamenak eta adostasun-bilaketa. 
f) partaidetza-prozesuan ateratako ondorioei buruzko informazioa eman eta bueltatzea. 
 
 
25. artikulua.- Xedapen orokorren, gobernu-plangintzaren eta jarduera 
esanguratsuen prestaketan parte hartzea. 
 
1. Legearen aplikazio-eremuak eragindako subjektuek, herritarrek arau-xedapen orokorren 
prestaketan parte hartzea sustatuko dute. Horretarako, kasuan kasuko araudiaren eta 
administrazio-izapidetzean izaten duen bilakaeraren  arabera, ekarpen edo iradokizunak 
jasotzeko kanal batzuk sortuko dira, herritarrek elkarrekintzan jardun ahal izan dezaten, 
banaka edo taldeka, arau-ekimenaren sustatzaile diren instantziekin. Proposamen horiek 
kontuan hartuko ditu izapidetzeaz arduratzen den organoak, eta hark onartu edo ukatu ahal 
izango ditu modu arrazoituan, eta, ondoren, erabaki horien berri emango die 
proposamenen sustatzaileei. 
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Aurreko paragrafoan aurreikusitakoak ez du ordezten jendaurreko entzunaldiaren izapidea, 
izapide hori arauzkoa denean aplikagarri den araudiaren arabera, eta ez dio egozten parte-
hartzaileari interesdun izaerarik prozeduran. 
 
2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, era berean, herritarren 
partaidetza sustatuko du gobernu-plangintzaren prestaketan eta jarduera aipagarrien 
taxutzean, bai eta plan eta jarduera horien abian jartze fasean ere. Xede horrekin, 
administrazioak, prestatze- eta taxutze-fase horretan, kontsultaldi bat irekiko du, plan eta 
jarduera horiek Gobernu Kontseilura, kontseilu horrek onar ditzan, bidali aurretik. 
Administrazioak proposamenak aztertuko ditu, eta haien inguruan hartzen duen erabakia 
jakinaraziko die proposamen-egileei, bere erabakia arrazoituta. Era berean, plan eta jarduera 
horien gauzatze-fasean, parte hartzeko gune ireki batzuk ere egongo dira, eta haietan plan 
eta jarduera aipagarri horien aurrerapenaren berri emango da eta ekimen horien gaineko 
ikuspegi edo balioespenak jaso ahal izango dira herritarrengandik. 
 
26. artikulua.- Parte hartzeko tresnak.  
 
1. Legearen aplikazio-eremuak eragindako subjektuek herritarren partaidetza sustatuko 
dute, eta herritarrak aldizka eta modu erregularrean kontsultatuko dituzte eskaintzen 
zaizkien zerbitzu publikoei buruz duten asebetetze mailaren gainean. Helburu horrekin, 
tresna egoki batzuen erabilera sustatuko da, hala nola noranzko biko elkarrizketa 
telematikoa, inkestak, zundaketak, kontsulta-foroak, herritarrentzako panelak, herritarren 
epaimahaiak eta herritarren entzunaldia. Kontsulta horien emaitzei publizitaterik handiena 
eman beharko zaie, administrazioak bere jarduerei zabalkundea emateko erabiltzen dituen 
euskarrien bidez. 
 
2. Funtzio publikoak betetzerakoan, lege honen aplikazio-eremuak eragindako subjektuek, 
betiere, gizarteratzearen eta herritartasun osoaren baldintzak segurtatu beharko dituzte, 
herritarren arteko zein herritarren eta intereseko gizarte-taldeen arteko tratu-berdintasuna 
sustatuz.  
 
3. Aurreko artikuluan aipatzen den partaidetzari buruzko konpromisoa gauzatzeko asmoz, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari baimena ematen zaio 
erregelamendu-mailako arau batzuk eman ditzan, herritarren partaidetza legitimatzeko, 
bideratzeko eta egituratzeko tresna batzuk ezartzeko beharrezko izango direnak. 
 
4. Herritarren partaidetzarako ekintzak, era berean, aurretik dauden bideen bitartez gauzatu 
ahal izango dira, beren araudi espezifikoaren bidez. 
 
27. artikulua.- Partaidetza sustatzeko neurriak. 
 
Legearen aplikazio-eremuak eragiten dituen subjektuek, herritarren elkartegintza, 
partaidetza eta garapen komunitariorako lankidetzako praktika pribatuak edo publiko-
pribatuak sustatzeko helburuz, sentsibilizazio- eta prestakuntza-programak egingo dituzte. 
Programok genero-ikuspuntua sartuko dute, eta herritarrei oro har zein administrazioen 
zerbitzupeko langileei zuzenduko zaizkie, parte hartzeko prozedurak ezagutu eta erabil 
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ditzaten sustatzeko. Herritarrek balio publikoa sortzeko ekimenak sustatzeko programak 
ere garatuko dira. 
 

Xedapen gehigarriak 
 
Lehenengoa.- Lege hau ematen da Konstituzioak, 149.1.18. artikuluan,  herri-
administrazioen araubide juridikoa eta administrazio-prozedura erkidea arautu behar 
dituzten legeen oinarrizko izaerari buruz ezartzen duenari kalterik egin gabe. 
 
 
Bigarrena.- Aplikazio-eremu subjektiboaren hedadura. 
 
Batzar nagusien, foru- eta toki-administrazioen eta haien sektore publikoaren gardentasun-, 
partaidetza-, plangintza- eta ebaluazio-araubidea haietako bakoitzak kasuan kasuko araudian 
ezarritakoa izango da.  
 
Dena dela, aplikatzekoa izango zaie lege honetako atariko titulua, 2. artikulua izan ezik; I. 
kapituluaren 5.1, 7.1 eta 7.2. artikuluak; I. tituluaren II. kapitulua; III. tituluaren 20.2 
artikulua; eta IV. tituluaren 24., 25.1, 26.1 eta 2. artikuluak.  
 
Hirugarrena.- Publizitate aktiboari buruzko neurriak. 
 
Lege honen aplikazio-eremuak eragindako subjektuek gehienez ere sei hileko epean 
argitaratuko dute I. tituluan aipatzen den informazioa; epe hori lege hau indarrean sartzen 
den egunetik hasiko da zenbatzen. 
 
Laugarrena.- Politika Publikoen Ebaluaziorako Behatokia sortzea. 
 
Lege hau indarrean sartzen denetik urte bateko epean, Politika Publikoen Ebaluaziorako 
Behatoki bat sortuko da. Behatoki horren misioa Euskal Autonomia Erkidegoko politika 
publikoen errealitatea, egoera eta arazoak etengabe aztertzea izango da; era berean, lege hau 
aplikatzeko garatzen diren politikek zer-nolako inpaktua duten balioetsiko du behatoki 
horrek. 
 
 

Xedapen iragankorra. 
 
Bakarra.- Araubide iragankorra 
 
Lege honen 24. artikuluan araututako herritarrei informazioa emateko izapidea ez da 
aplikatzekoa lege hau onartu aurretik izapidetzen ari diren xedapen orokor, gobernuaren 
plan eta jarduera aipagarrietarako, hau da, lege hau indarrean sartu aurretik izapidetzen hasi 
direnetarako. 
 
 

Xedapen indargabetzailea. 
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Bakarra.- Arauak indargabetzea 
 
Indargabetuta geratzen dira maila bereko edo beheragoko arau guztiak, lege honetan 
ezarritakoaren aurka daudenean. 
 
 

Azken xedapenak 
 
Lehenengoa.- Erregelamendu bidezko garapena. 
 
Ahalmena emango diogu Eusko Jaurlaritzari lege hau garatzeko eta aplikatzeko 
beharrezkoak diren erregelamendu-xedapenak sortzeko, dagozkion eskumenen esparruan. 
 
 
Bigarrena. Indarrean sartzea. 
 
Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hogei egunera jarriko da 
indarrean. 
 


