
Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoak (GBPPE 2020) 
datozen hiru urteetarako Eusko Jaurlaritzaren lan-oinarria osatzen du. Plan 
hau, Euskadi Europako eskualde berritzaile gisa finkatzera bideratuta 
dagoena, baita gobernantza publikoan ere, Euskadiko Administrazio 
Publikoaren eraldaketaren erronka lantzeko sortu da.

Administrazio gardenagoa, berritzaileagoa eta parte-hartzaileagoa izatea 
ahalbidetzen digun gobernantza-eredurantz aurrera egin nahi dugu; hain 
zuzen ere, plangintzatik hasi, eta ebaluaziora arte lan egiten duena, modu 
irekian eta elkarlanean oinarrituta, politiken eta zerbitzuen diseinuan, 
ezarpenean eta ebaluazioan eraginkorragoak izateko helburuarekin. Osotasun 
eta etika publikoko balioetan eta printzipioetan oinarrituta, partekatutako balio 
publikoaren sorrera bilatuz.

Dokumentu hau GBPPE 2020ren edukien laburpena da. Ekimen honen irismena 
euskal gizarteari modu hurbilean eta irisgarrian ezagutzera emateko balio 
izatea nahi dugu. Gure ekintzen informazioa eta ulermena herritar kritikoak 
eta aktiboak garatzeko oinarria delako.

Jaso ezazu gure agurra,

Josu Erkoreka 
Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta Gobernantza Publiko 
eta Autogobernuko sailburua
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GOBERNANTZA ETA BERRIKUNTZA PUBLIKOKO 2020 PLAN ESTRATEGIKOA Sarrera eta Balio Proposamena

Sarrera eta 
Balio Proposamena
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1.1. Gobernantzat eta Berrikuntza 
Publikoa Eusko Jaurlaritzaren 
erronka estrategiko gisa

Euskal Gobernu Kontseiluak, 2017ko 
urtarrilaren 17an egindako bileran, 
besteak beste, Jaurlaritzaren 2017-2020 XI. 
Legegintzaldirako Plan Estrategikoak onartzen 
dituen Erabakia hartu zuen. Plan horien artean 
dago Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 
2020 Plan Estrategikoa (GBPPE 2020). Hura 
egin eta koordinatzea Gobernantza Publiko 
eta Autogobernu Sailaren ardura da.

Gobernu Programan Jaurlaritzak hurrengo 
lau urteei begira Euskadi 2020rako euskal 
gizartearekin hartutako konpromisoak biltzen 
diren plana da. Giza garapen jasangarrian 
aurrera egitea da Gobernu Programaren 
muina eta 62. konpromisoa jasotzen du:

Gobernantza publikoan berrit-
zailea den Europako eskualde 
gisa sendotu Euskadi, ekimen 
honen bidez:

Gobernantza eta Berrikuntza 
Publikoko 2020 Plan Estrategikoa 
onartu, Gobernu Programa 
honetan administrazio publiko 
berritzaile, ireki eta parte-
hartzailea eraikitzeko jaso diren 
konpromisoen lana planifikatzeko.
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Josu Erkoreka Gobernantza Publiko eta 
Autogobernuko sailburuak, adierazten du 
Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 
Plan Estrategikoaren xedea dela “euskal 
administrazio publikoa modernizatzea, irizpide 
berri eta zorrotz hauen arabera: kudeaketa 
publikorako efizientzia eta koherentzia, 
gardentasuna, kontu-ematea eta herritarren 
parte-hartzea”.

Ildo horretatik, beharrezkoa da “paradigma 
aldatzea”, “gobernantza publikoaren 
eredu berria” aplikatzea, “horizontala 
eta elkarlanekoa, publikoarekin gero eta 
zorrotzagoa den gizarte baten eskaerei 
erantzungo diona, eta kudeatzaile 
publikoengan duten konfiantza berreskuratzea 
ahalbidetuko duena”. 

Plana “sailaren hurrengo urteetarako lanaren 
bizkarrezurra” izango da, “Euskadi Europako 
eskualde berritzaile gisa finkatzera bideratua, 
baita gobernantza publikoaren arloan ere”.

Hau da, azken batean:

• Plan estrategiko bat Jaurlaritzaren ekintzan, 
Euskadi gobernantza publikoaren 
arloan ere Europako eskualde 
berritzaile gisa finkatzera bideratua.

• Lan-plangintza bat, administrazio 
publiko berritzaile, ireki eta parte-
hartze bidezkoa eratzera eramango 
gaituena.

• Gizarteari kalitatezko zerbitzu efiziente, 
efikaz eta seguruak eskainiko dizkiona.

• Gure ingurunearekin elkarlanean eta 
herritarren parte-hartze aktiboaz 
eraikitako zerbait.

• Pertsonak aldaketaren protagonista 
izango dituena.

• Gobernantzaren balio berriak ardatz 
hartuko dituen aldaketa bat: emaitzetara, 
gardentasunera eta berrikuntzara.
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Gobernantza hitzak, oro har, erabakiak 
hartzeko eta horiek gauzatzeko edo ez 
gauzatzeko ezartzen diren prozesuei egiten 
die erreferentzia.

Gobernantza onaz hitz egiten da erabakiak 
hartzeko eta ezartzeko prozesuak efikazak 
direnean, hots, ukitzen diren eragileen artean 
demokratikoki egiten direnean, bilatzen duten 
helburuaren arabera baliabide orekatuak 
kontsumitzen dituztenean, behar duten 
informazioarekin hartzen direnean...

Herrialde bateko gobernantzari buruz 
ari garenean, gobernuak dira tartean 
dauden eragileetako bat, baina ez bakarra. 
Gobernantzan parte hartzen duten eragile 
dira, halaber, herritar antolatuak eta antolatu 
gabeak, ekonomia- eta gizarte-eragileak, 
presio-taldeak...

Erabakiak hartzean eta horien ezarpenean 
“gauza onak egiteko” –hau da, “balio publikoa 
sortzeko”– honako printzipio hauetaz 
baliatzen dena jotzen da gobernu ontzat:

•	 Integritateak erakunde publikoen 
azpiegitura etikoa hobetzen du.

•	 Herritarren parte-hartzeak aberastu 
egiten du ordezkaritzako demokrazia eta 
ezinbestekoa da kudeaketa publikoan.

•	 Gardentasuna da beharrezko informazio 
publikoa argi eta erabilgarri jartzea.

•	 Legezkotasun-printzipioa, arauen aplikazio 
inpartziala ezartzen duena.

•	 Etika kargu publikoaren jokabidean eta 
enplegatu publikoen lanean, zerbitzu 
publikora bideratuta egon behar duena; 
horrek konpromiso pertsonalak eta 
instituzionalak dakartza, erakundearen 
helburuak lortzeko, bai eta herritarrekiko 
konpromisoak ere. 

•	 Adostasuna, gizartean dauden interes 
desberdinen arteko bitartekaritza behar 
duena, giza garapen jasangarria lortzeko.

•	 Ekitatea, kide guztiak erkidegoaren parte 
sentitzen direla bermatzeko eta guztien 
ongizatea hobetzeko edo mantentzeko 
aukerak zabaltzeko.

• Kudeaketaren efikazia	 eta	 efizientzia, 
alegia, erabilitako prozedurek lortu nahi 
diren emaitza eta inpaktuetara eramatea, 
horretarako eskuragarri dauden 
baliabideak ahalik eta ondoen erabiliz.
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1.2. Gobernantza publikoari buruz
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Zortzi printzipio horiek dira gobernu onaren 
oinarriak, zeinaren misioa balio publikoa 
sortzea baita. Balio publikoa sortzen da:

• Eraginkortasunez erantzunez, 
legitimotasun demokratikoko prozesu 
batean oinarrituta, politikoki desiragarritzat 
jo diren gizarte-premia eta -eskakizunei.

• Gizarte aldaketak sustatuz, gizarte osoaren 
nahiz sortutako balio publikoaren bidezko 
jasotzaile gisa onartutako gizarte talde 
batzuen izaera aldatzeko, eta jabetze 
kolektiboaren dimentsioa badago, hori 
baita ondasun publikoen izaeraren 
bereizgarria.

Baina gobernu onak administrazio ona behar 
du, “helburu dituen gauza onak ondo egiteko”. 
Eta beste kontzeptu bat egin da ezagun: 
Gobernu irekia. Kontzeptu horrek, funtsean, 
Gobernu Onaren hiru oinarriri egiten die 
erreferentzia:

• Gardentasuna: Gobernu gardenak 
Administrazioak herritarren aurrean 
kontuak ematea sustatzen eta bultzatzen 
du, eta egiten ari denari eta jardun-planei 
buruzko informazioa ematen du. Horrek 
aukera ematen du hura kontrolatzeko eta 
ekonomia- eta gizarte-balioa sortzeko, 
Administrazioak libreki eskainitako datu 
publikoen bidez.

• Elkarlana: Elkarlaneko Gobernu batek 
herritarrak eta gainerako eragileak 
Administrazioaren lanean inplikatzen eta 
konprometitzen ditu.

• Parte-hartzea: Gobernu parte-
hartzaileak herritarrek politika publikoen 
eraketan aktiboki parte hartzeko 
eskubidea hobetzen du eta administrazioa 
animatzen du herritarren ezagutzatik eta 
esperientziatik onura ateratzera.
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Berrikuntza publikoa kudeaketa publikoaren 
eremuan ideia eta jarduera berritzaileak 
aplikatzea da, gizarte-balioa sortzeko 
asmoz.

Berrikuntza publikoaren xedea da, beraz, 
gizartearen premiak hobeto beteko dituzten 
politika publikoak eta kalitate handiagoko 
zerbitzu publikoak lortzea, baliabide publikoak 
efizientziaz banatuz eta erabiliz. Ezinbestekoa 
da administrazio publiko moderno, bizkor eta 
efizientea ongizatearen eta bizi-kalitatearen 
maila handiagoak dituen gizarte bat lortzeko.

Euskadik berrikuntza ekonomiaren 
lehiakortasuna hobetzeko funtsezko 
elementutzat jo duen bezalaxe, bertako 
sektore publikoak berrikuntzarekiko lidergo-
funtzio eredugarria hartu behar du, hala nola 
zerbitzu publikoak hobetuz, herritarrekiko 
nahiz enpresekiko orientazioa izanda eta 
jarduteko eraren efizientzia areagotuz.

Horregatik, oraingo legegintzaldirako Gobernu 
Programak bere egiten du administrazio ireki, 
garden eta eraginkorra izateko eta finantza 
publikoak arduraz kudeatzeko konpromisoa, 
printzipio gidari hauek aipatuz:

•	 Eusko Jaurlaritzaren eta euskal erakunde 
guztien kudeaketa ekonomikoak 
zorroztasun eta erantzukizun printzipioari 
jarraitu behar dio. Beharrezkoa da 
finantzen	 saneamendua	 eta	 aurrekontu-
orekaren helburuekiko konpromisoari 
eustea, jasangarritasun ekonomikoaren 
berme direlako. Erantzukizun-printzipioan 
oinarrituta, Europako politika berri bat nahi 
dugu, modu orekatuagoan uztartzeko, alde 
batetik,	 defizit	 publikoaren	 kontrola,	 eta,	
bestetik, enplegua sortzeko ezinbestekoak 
diren ekonomia berraktibatzeko neurriak.

•	 Pertsonen oinarrizko beharrekiko 
sentiberatasunak eta konpromisoak izan 
behar dute, aurrerantzean ere, erakunde 
publikoen ekintzaren funtsezko printzipioa. 
Funtsezko zerbitzu publikoak eta gizarte 
politikak bermatzea da Euskadiko kohesioa 
eta bizi-kalitatea oinarritzeko ardatza. 
Kalitatezko hazkunde ekonomikoaren 
alde gaude, baina desberdintasuna 
areagotu gabe. Ildo horretatik, kontu 
publikoak bateratu, eta ekonomian eta 
aurrekontuetan zorrotz jokatuko da, 
kalterik egin gabe gure ongizate mailari, 
funtsezko zerbitzu publikoei eta ekonomia 
produktiboaren eta hazkundearen 
bultzadari.

•	 Gardentasuna,	 efikazia,	 parte-hartzea	
eta emaitzak ebaluatzea oinarri izango 
dituen administrazio kultura berri baten 
zutabeak eraiki nahi ditugu. Europar 
Batasuneko Oinarrizko Eskubideen 
Gutunean aldarrikatutako gobernu ona eta 
administrazio ona izateko eskubidearen 
ardatz bermatzaileak izan behar dute 
plangintzak eta herritarren parte-hartzeak.

•	 Gardentasuna eta herritarren parte-
hartzea lehentasunezko eta zeharkako 
alderdiak izatera heldu dira. Sareak 
sortzeko eta herritarren eskaerak entzun, 
haiei erantzun eta haiek partekatzeko gai 
den administrazio publiko baten eredu 
baten alde gaude. Herritarren parte-hartzea 
demokraziaren ideiaren bihotz-bihotzean 
dago: herritarrekiko elkarrizketa arazoei 
aurre egiteko, konponbideak entzun eta 
partekatzeko; hori izango da gure bidea.

Hala, Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 
2020 Plan Estrategiko honek printzipio horiei 
erantzuten die, administrazio publikoa 
berritzailea, irekia eta gardena, efikaza eta 
efizientea egiteko erronka bere gain hartuz.
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10



11



GOBERNANTZA ETA BERRIKUNTZA PUBLIKOKO 2020 PLAN ESTRATEGIKOA Sarrera eta Balio Proposamena

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 
Plan Estrategiko berriak bi konturi erantzuten 
die: batetik, administrazio publikoetan 
herritarrek betidanik izan dituzten beharrizanei 
(adibidez, efikaziari eta efizientziari lotutakoak); 
eta, bestetik, gizarteen egungo eskakizunei, 
erakunde publikoei eskatzen baitiete oraingo 
aukera teknologikoetara egokitzeko, bai eta 
kultura demokratiko zorrotzago batera ere 
erakundeen funtzionamenduari dagokionez, 
batik bat jardun publikoaren gardentasunaren 
arloan eta politika publikoen kudeaketan 
herritarrek duten partaidetzaren arloan.

GBPPE 2020ren programazio-helburua, 
beraz, administrazioa eraldatzea da jarraian 
zehazten diren premia publikoei erantzungo 
dien antolamendu publiko baterantz joateko, 
horiek izango baitira Planeko ekimen 
guztietarako helburuak eta betekizunak:

1 Kudeatzaile publikoenganako konfiant-
za berreskuratzea eta erakunde zintzoak 
izatea, oinarri bi dauzkatenak: estandar 
etikoen atalase garaia eta jarraipen eta 
ebaluaziorako mekanismo eraginkor bat.

2 Administrazio publikoaren funtziona-
mendua erregimen demokratiko aurre-
ratu baten eskakizunetara egokituta ego-
tea; horretan, herritarrek kontrol zuzena 
dute erakundeen jardunean eta eginkizun 
erantzunkidea dute politika zein erakunde 
publikoak diseinatzen, gauzatzen eta eba-
luatzen.

3 Politika publikoen kudeaketa sarean 
diharduen eredu parte-hartzaile eta bar-
ne-hartzaile bat izatea oinarrian, kanpoko 
eragileak politika publikoak bultzatu, disei-
natu, betearazi eta ebaluatzeko prozesuan 
sartzen dituena.

4 Politika eta zerbitzu publikoak era ins-
tituzionalizatuan ebaluatzea eta sistemati-
koki eta aldian behin haien emaitzen kon-
tuak ematea.

5 Herritarrei arreta emateko kalitatezko 
zerbitzuak, egun elkarrekin jarduteko dau-
den kanalak erabiliz: aurrez aurrekoa, tele-
fonoaren bidezkoa, elektronikoa, eta abar.

6 Administrazio publikoen arteko harre-
manak maila anitzeko gobernantza-ere-
du batean oinarritzea, batez ere datu eta 
informazio-trukean (elkarreragingarrita-
suna), informaziorako elkarlaneko hitzar-
menetan eta administrazio eta kudeaketa 
elektronikoan.

7 Administrazioen arteko lankidetza era-
ginkorra, zenbait eragile publikori eragiten 
dieten politiken diseinua eta ezarpena gi-
datu behar duen adostasuna errazteko.

1.4. Administrazioa 
eraldatzeko plan 
integrala
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8 Zerbitzu publiko efizienteak, baliabide 
publikoak zentzuz eta neurrian banatuz 
eta erabiliz, datuetan oinarritutako ku-
deaketa-sistemen bidez administrazio-jar-
dunaren jarraipena eta ebaluazioa egin 
ahal izateko.

9 Sektore publikoak (enplegatu publikoen 
kudeaketa, antolaketa, prozedurak eta ku-
deaketa autonomikoaren moduak) gober-
nantza publikoaren postulatuekin lerroka-
tuta jardutea eta kultura administratiboa 
haren printzipioetan oinarritzea.

10 Antolaketa-egitura eta lanpostuen 
profilak administrazio elektronikoa eta ku-
deaketa-sistema berriak ezartzearen on-
dorioz sortutako lan egiteko modu berrie-
tara egokitzea, bai eta gardentasunaren 
kudeaketari eta herritarren parte-hartzea-
ri erantzuna ematea ere.

11 Eraldaketa digitalaren eta adminis-
trazio elektronikoaren garapena finkatzea 
eta eguneratzea, bai enpresentzat eta bai 
herritarrentzat, karga administratibo gu-
txiago izan ditzaten eskubideak eta bete-
beharrak gauzatzeko.

12 Euskal sektore publikoa guztiz digita-
lizatuta egotea eta harekin bermatutako 
bitarteko elektronikoen bidez harremanak 
izateko eskubidea izatea.

13 Berrikuntza publikoan elkarrekin 
sortzen eta lan egiten parte hartu ahal iza-
tea; bereziki, gizarte-berrikuntzan.

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 
2020 Plan Estrategikoaren bidez premia ho-
riei ikuspegi integral batetik heldu nahi zaie; 
bai ikuspuntu funtzionaletik (aurreko zerren-
dan adierazitako alderdi guztiak kontuan har-
tuz) bai antolaketaren ikuspuntutik (hau da, 
Eusko Jaurlaritzaren sail guztiei transbertsal-
ki).
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2.1. Aurreko testuingurua

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 
Plan Estrategiko berriak zenbait hobekuntza 
dakartza Berrikuntza Publikorako 2014-
2016 Planarekin, alderatuta. Hobekuntza 
horiek adierazpen estrategikoaren elementu 
egonkorrenetatik abiatuta egin dira, euskal 
administrazio publikoak dituen erronkak 
eta helburuak ez baitira asko aldatu azken 
urteotan.

Baina, egia esan, izan berri dugun krisiaren 
faktore kulturalek, sozialek eta politikoek 
gobernu irekiaren bidea hartzera bultzatu 
gaituzte, herritarrekiko interakzio-
mekanismoak egokituz, gardentasunaren eta 
herritarren partaidetzaren aldeko politikak 
sendotuz, eta elkarlan-sare publiko-pribatuak 
eratuz politika publikoetan esku hartzen duten 
artean.

Nolanahi ere, argi dago administrazio 
publikoa hobetzeko eta etengabe herritarren 
premietara egokitzeko erronka legealdietatik 
haratago doala eta, beraz, helburu horretara 
bideratutako politikek ziklo politikoek baino 
gehiago iraun behar dutela.

15



Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 
Plan Estrategikoa, hortaz, aurreko planetan 
ezarritako estrategiaren eguneratzea da: 
plan zaharra martxan egon zen bitartean 
eskuratutako esperientzian eta ikasitako 
irakaspenetan oinarrituta, aintzat hartu 
da zer aldaketa gertatu diren planaren 
helmen funtzionaleko arloetan eta egungo 
Jaurlaritzaren arrastoa gehitu da planaren 
ikuspegiari eta lehentasunei dagokienez.

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 
Plan Estrategikoak bi dimentsiotan, barrukoan 
eta kanpokoan, egiten die aurre gobernantza 
publikoaren erronkei, jarduera-arlo edo 
-eremu mota asko bilduz. Elkarri lotuta egon 
behar dute dimentsio biek, haietako bakoitzak 
bestearen arabera baino ez du zentzurik 
hartzen. Pentsaezina da gobernantza ona 
barruan prozedura burokratiko zurrun eta 
zaharkituen bidez kudeatzea, eta imajinaezina 
da kudeaketa digital, moderno eta aurreratua 
kanpora jarduera bertikal eta hierarkiko baten 
bidez agertzea.

Eusko Jaurlaritzak “gobernantza eta 
berrikuntza publikoa” deritzogun eremua 
osatzen duten arloetan egun duen egoeraren 
ezaugarriak, neurri handi batean, aurreko BPP 
2014-2016ren ebaluazioan jasotzen dira.

Hauek ziren BPP 2014-2016ren helburu 
estrategikoak:

• Helburu estrategikoa: “Administrazio 
irekia”: Gardentasuna, parte-hartzea 
eta elkarlana sustatzea administrazio 
publikoan. 1. ardatza: Gardentasuna eta 
Gobernu Ona.

• Helburu estrategikoa: “Administrazio 
Efikaza”: Kalitateko zerbitzu-eskaintza 
garatzea eta hainbat kanaletatik 
eskuragarri jartzea (aurrez aurre, telefonoz, 
Internetez). 2. ardatza: Herritarrekiko 
interakzioa.

• Helburu estrategikoa: “Administrazio 
Efizientea”: Administrazio-kudeaketan 
efizientzia hobetzea, erakundea egokituz, 
kudeaketa-eredu berriak ezarriz eta 
teknologia adimenez erabiliz. 3. ardatza: 
Antolaketaren egokitzapena: 4. Ardatza: 
Kudeaketaren hobekuntza: 5. ardatza: 
Administrazio elektronikoa.

• Helburu estrategikoa: “Administrazio 
Berritzailea”: Administrazioan 
berrikuntza sustatzea, herritarrak eta 
profesional publikoak sartuz politika eta 
zerbitzu publikoen diseinuan, kudeaketan 
eta ebaluazioan. 6. ardatza: Elkarrekin 
sortuz berritzea.

2.2. Egungo egoera

GOBERNANTZA ETA BERRIKUNTZA PUBLIKOKO 2020 PLAN ESTRATEGIKOA TESTUINGURUAN KOKATZEA ETA KONTAKIZUNA
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Euskadi 2020 Xi. legegintzaldirako 
Gobernu Programak bere lau oinarrien artean 
“Giza garapena, gizarteratzea, berdintasuna 
eta kalitatezko zerbitzuak” biltzen ditu; 
herrialdearen 15 helburuen artean, “Defizit 
publikoaren Europako konpromisoa betetzea” 
eta “Lidergoa nazioarteko gardentasun-
tasetan”; 10 ardatz estrategikoen artean 
(3.a), “Hazkunde arduratsua, modernoa eta 
gardena”, eta 15 plan estrategikoen artean, 
“Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 
Plan Estrategikoa”.

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 
Plan Estrategiko honek berariaz bete nahi 
ditu XI. Legegintzaldiko Gobernu Programaren 
eduki hauek:

• Gardentasuna, efikazia, parte-hartzea eta 
emaitzak ebaluatzea oinarri izango dituen 
administrazio kultura berri baten 
zutabeak eraikitzea.

• Plangintza eta herritarren parte-
hartzea Europar Batasuneko Oinarrizko 
Eskubideen Gutunean aldarrikatutako 
gobernu ona eta administrazio ona izateko 
eskubidearen ardatz bermatzaile gisa.

• Gardentasuna eta herritarren parte-
hartzea alderdi lehenetsi eta transbertsal 
gisa, sareak sortzeko eta herritarren 
eskaerak entzun, haiei erantzun eta haiek 
partekatzeko gai den administrazio publiko 
baten eredu baten alde. Herritarren parte-
hartzea demokraziaren ideiaren bihotz-
bihotzean dago: herritarrekiko elkarrizketa 
arazoei aurre egiteko, konponbideak 
entzun eta partekatzeko.

2.3. XI. Legegintzaldiko 
Gobernu Programa
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GBPPE 2020
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3.1. Planaren misioa eta ikuspegia

Euskal administrazio publikoak dituen 
administrazioa aldatzeko eta modernizatzeko 
erronkak ez dira asko aldatu azken urteotan, 
ez eta gure inguruko beste administrazio 
publikoek dituztenak ere.

Aurrez aipatu bezala, administrazio publikoa 
etengabe hobetzeko eta zerbitzatzen duen 
gizarteko egoera aldakorretara egokitzeko 
premiak legealdien mugak gainditzen ditu; 
hori dela eta, asmo horretara zuzendutako 
politikek epe luzeko ikuspegia izan behar 
dute, ziklo politikoetatik haratago doazenak, 
etenik gabe ahaleginduz bakarrik lortu eta 
finkatu baitaitezke emaitza esanguratsuak 
arlo honetan.

GBPPE zeharkako tresna da. Euskal Admi-
nistrazioari Euskadiko gizartearen etor-
kizunarekin eta herrialdea eraikitzeko 
modu berriekin konprometitutako eragi-
le gisa  bere ikuspegia lortu eta aurrera 
eramatea ahalbidetzen dio.
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Hauek dira Gobernantza eta 
Berrikuntza Publikoko 2020 
Plan Estrategikoaren misioa eta 
ikuspegia:

GOBERNANTZA ETA BERRIKUNTZA PUBLIKOKO 2020 PLAN ESTRATEGIKOA GBPPE 2020

iKUSPEGiA:

“Euskadiko administrazioa, 
herritar arduratsuen eta gi-
zartearen ongizatea lortzeko 
lan egiteaz harro dauden zer-
bitzu publikoko profesiona-
len arteko harreman-espazio 
bat eskaintzen duena”.

miSioA:

“Administrazio berritzai-
lea eta irekia sortzea, gi-
zarteari kalitatezko zerbit-
zuak, efizienteak, efika-
zak eta seguruak emango 
dizkiona, ingurunearekin 
elkarlanean eta herritarren 
parte-hartze aktiboa aint-
zat hartuta; hau da, pertso-
nak izango dira aldake-
taren protagonista. Hori 
guztia, gainera, gobernant-
za-balio berriak oinarri har-
tuta egingo da, hots: irekia 
izatea, emaitzetara bideratu-
tako orientazioa, gardenta-
suna eta berrikuntza”.
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3.2. Formulazio estrategikoa

Adierazitakoaren ildo berean, Gobernantza 
eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan 
Estrategikoaren adierazpen estrategikoa 
aurreko planeko estrategiaren bilakaera bat 
da, eskema honen bidez azaldutakoa:

Administrazioa Irekia:
Administrazio publikoan gar-
dentasuna, parte-hartzea eta 
lankidetza sustatzea.

Administrazio Eraginkorra:
Hainbat bide erabiliz (aurrez 
aurrekoa, telefonoa, Internet...) 
eskura daitezkeen kalitatezko 
zerbitzuen eskaintza garatzea.

Administrazio Berritzailea:
Administrazioan berrikuntza 
sustatzea, herritarrak eta profe-
sional publikoak sartuz politika 
eta zerbitzu publikoen diseinuan, 
kudeaketan eta ebaluazioan.

Administrazio Efizientea:
Administrazio-kudeaketan 
efizientzia hobetzea; horretarako, 
erakundea egokitu, prozedurak 
erraztu eta teknologia eguneratu 
behar da.

Herritarrak

Harreman-
eredua

Prozesuak

Antolaketa

Teknologia

Zerbitzu-
eredua

Ku
de
ak
et
a-
bi
ka
in
ta
su
na

Ber
rik

untz
a

Eskaera
Ezkaintza

1 2

43

21



GOBERNANTZA ETA BERRIKUNTZA PUBLIKOKO 2020 PLAN ESTRATEGIKOA GBPPE 2020

Hala, herritarrak triangeluaren goiko erpinean 
kokatuz, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuen eta 
politiken azken hartzaile gisa, harreman- eta 
zerbitzu-eredu bana proposatzen dira:

• Harreman-eredua: herritarrak legitima-
zio demokratikoaren gordailuzaintzat hart-
zearekin dago lotuta, eta gardentasuna eta 
herritarren zuzeneko partaidetza eskatzen 
ditu, azken urteotan “gobernu irekia” esan 
zaionaren esparruan.

• Zerbitzu-eredua: zerbitzu publikoen ka-
litatearekin du zerikusia, herritarren di-
mentsioa zerbitzu horien erabiltzailetzat 
joz eta erabilgarri dauden hainbat kana-
len bidezko (aurrez aurrekoa, telefonikoa, 
elektronikoak, etab.) arreta- eta izapidet-
ze-zerbitzuak arlo horretan barne hartuz.

Harreman-ereduaren nahiz zerbitzu-eredua-
ren oinarrian antolaketa, prozesuak eta tek-
nologia daude, bi ereduen efikaziaren eta efi-
zientziaren mesederako.

• Antolaketa: antolaketa-egitura eta lanbi-
de-profilak ematen ditu, harreman- eta 
zerbitzu-ereduek egokiro funtziona deza-
ten.

• Prozesuak: funtzionamendu ordenatua 
eta efizientea izateko beharrezkoak diren 
kudeaketa-sistemekin du zerikusia.

• teknologia: bi ereduak kudeatzeko eus-
karri teknikoa da eta, Plan honen espa-
rruan, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu ele-
ktronikoen plataforma komuna martxan 
jartzean eta hedatzean datza.
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Hauek dira GBPPE 2020ren helburu estrategi-
koak:

Administrazio irekia:

• integritate-politikan sakontzea ikuspegi 
orohartzailetik.

• Gardentasuna, parte-hartzea eta elkar-
lana sustatzea administrazio publikoan.

• EAEko Administrazio Orokorrean eta dago-
kion administrazio instituzionalean plan-
gintza estrategikoa eta esku-hartze 
publikoen ebaluazioa bultatzea.

Administrazio Eraginkorra:

• Hainbat bide erabiliz (aurrez aurrekoa, 
telefonoa, Internet...) eskura daitezkeen 
kalitatezko zerbitzuen eskaintza ga-
ratzea.

• Eusko Jaurlaritzak ematen dituen zerbit-
zu elektronikoen eskaintza osatzea eta 
beren erabilgarritasuna eta irisgarritasuna 
hobetzea.

• Zerbitzu elektronikoen erabilera eta, 
administrazio elektronikoaren arloan, ad-
ministrazioen arteko elkarlana sustat-
zea.

Administrazio Efizientea:

• Enplegu publikoaren antolaketan eta mo-
dernizazioan pertsonek jokatzen duten 
papera birdefinitzen aurreratzea, xedea 
herritarrei eta interes orokorrei zerbitzat-
zea dela kontuan izanda.

• Administrazioaren eta bere sektore publi-
koaren antolaketa-egitura herritarren 
egungo beharretara, baita eraldaketa di-
gitalaren, elkarlanaren eta berrikuntzaren 
edo gobernu onaren ondoriozko lan egite-
ko modu berrietara ere egokitzea.

• Administrazio Elektronikoa, baita bere 
antolamendu- eta funtzionamendu-ere-
dua eta IKTak kudeatzeko eredu berria 
ere, ezartzea eta hedatzea. 

• Kudeaketa publiko aurreratuko eredu 
bat ezartzea.

Administrazio Berritzailea:

• Administrazioan berrikuntza sustat-
zea, herritarrak eta profesional publikoak 
sartuz politika eta zerbitzu publikoen di-
seinuan, kudeaketan eta ebaluazioan.

3.3. Helburu estrategikoak
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Herritarren beharrak
Gobernu-programako konpromisoak eta ekimenak

Helburu estrategikoa
Administrazio Irekia

Helburua
1. ardatza

Gardentasuna 
eta 

parte-hartzea

1.1 proiektua 1.2 proiektua ..........
Helburuak

9.1 proiektua
Helburuak

9.2 proiektua

Helburua
2. ardatza

Plangintza 
estrategiko 
adimenduna

Helburua
3. ardatza

Herritarrekiko 
harremanak

Helburua
3. ardatza

Kudeaketa 
aurreratua
Administra-

zioarteko 
lankidetza

Helburua
4. ardatza

Zintzotasuna

Helburua
6. ardatza

Kudeaketa 
aurreratua
Pertsonak

Helburua
6. ardatza

Kudeaketa 
aurreratua

Antolaketaren 
egokitzapena

Helburua
6. ardatza

Kudeaketa 
aurreratua
Eraldaketa 

digitala

Helburua
5. ardatza

Berrikuntza

Helburu estrategikoa
Administrazio 

Eraginkorra

Helburu estrategikoa
Administrazio Efizientea

Helburu estrategikoa
Administrazio 

Berritzailea
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Herritarren beharrak
Gobernu-programako konpromisoak eta ekimenak

Helburu estrategikoa
Administrazio Irekia

Helburua
1. ardatza

Gardentasuna 
eta 

parte-hartzea

1.1 proiektua 1.2 proiektua ..........
Helburuak

9.1 proiektua
Helburuak

9.2 proiektua

Helburua
2. ardatza

Plangintza 
estrategiko 
adimenduna

Helburua
3. ardatza

Herritarrekiko 
harremanak

Helburua
3. ardatza

Kudeaketa 
aurreratua
Administra-

zioarteko 
lankidetza

Helburua
4. ardatza

Zintzotasuna

Helburua
6. ardatza

Kudeaketa 
aurreratua
Pertsonak

Helburua
6. ardatza

Kudeaketa 
aurreratua

Antolaketaren 
egokitzapena

Helburua
6. ardatza

Kudeaketa 
aurreratua
Eraldaketa 

digitala

Helburua
5. ardatza

Berrikuntza

Helburu estrategikoa
Administrazio 

Eraginkorra

Helburu estrategikoa
Administrazio Efizientea

Helburu estrategikoa
Administrazio 

Berritzailea
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3.4. Ardatz Estrategikoak

Planteamendu horren arabera, Gobernantza eta 
Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoa ardatz 
hauen inguruan egituratzen da:

1 Gardentasuna eta parte-
hartzea

2 Plangitza estrategiko

3 Herritarrekiko harremanak

4 Zuzentasuna

5 Berrikuntza

6 Kudeaketa aurreratua

Integritatea
Berrikuntza

Kudeaketa aurreratua (pertsonak, antolakuntza, 
kudeaketa, administrazioen barruko eta arteko 

harremanak...)

Herritarrekiko
harremanak

Gardentasuna
eta parte-hartzea

Ka
np

o-
di

m
en

ts
io

a
Ba

rn
e-

di
m

en
ts

io
a

Plangintza
estrategiko
adimenduna
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Ondoko irudian erakusten da ardatz bakoitzak GBPPE 2020ren 
helburu estrategikoekin duen erlazioa:

Administrazio Irekia

Administrazio Irekia:
1. Gardentasuna eta parte hartzea
2. Planifikazio estrategiko adimen-
duna
4. Zuzentasuna

Administrazio Eraginkorra:
3. Herritarrekin harremanak
4. Kudeaketa aurreratua
Administrazioen arteko lankidetza

Administrazio Efizientea:
6. Kudeaketa aurreratua
Pertsonak
Antolakuntzaren egokitzapena
Eraldaketa digitala
Aurrerabide

Administrazio Berritzailea:
5. Berrikuntza

Planifikazio
estrategiko
adimenduna

Administrazio
Efizientea

Administrazio
Eraginkorra

Administrazio
Berritzailea
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3.5. GBPPE 2020ren proiektuak

1. ArDAtZA: GArDEntASUnA 
EtA PArtE-HArtZEA

1. Legebiltzarrarekin elkarlanean aritzea 
EAEko Gardentasunaren eta herritarren 
parte-hartzearen Lege Proposamena 
burutzeko.

2. Gardentasuna eta kontuak ematea 
bultzatzea, publizitate aktiboaren 
eta informazio publikora sartzeko 
eskubidearen bermeen bidez.

3. Gobernantza, Gardentasun eta Herritarren 
Partaidetzarako Erakunde arteko 
Batzordea eratu eta finkatzea.

4. Gardentasunaren arloko jardunbide 
egokiak elkarrekin landu eta horien 
berri eman elkarri, erakunde publiko 
autonomiko, lokal eta nazioartekoen eta 
gobernuz kanpoko erakundeen artean.

5. Demokraziari eta herritarren parte-
hartzeari buruzko Euskadiko Liburu Zuriko 
konpromisoak betetzea.

6. Datu publikoen berrerabilera ireki eta 
sustatzea.

2. ArDAtZA: PlAnGintZA 
EStrAtEGiKo ADimEnDUnA

1. 2020-2025 Plangintza Estrategikoa.

2. Gobernuan emaitzak helburu dituzten 
Aurrekontu Estrategikoak ezartzea.

3. Esku-hartze Publikoak Ebaluatzeko 
Sistema ezartzea.

3. ArDAtZA: HErritArrEKiKo 
HArrEmAnAK

1. ZUZENEAN, herritarren arreta zerbitzua 
hobetu eta garatzea.

2. Interneteko presentzia garatzea.

3. Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoen 
eskaintza osatzea.

4. Zerbitzu publiko elektronikoen 
erabilgarritasuna hobetzea: egoitza 
elektronikoa, inprimaki elektronikoak eta 
espedienteen kontsulta.

5. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea.

4. ArDAtZA: ZUZEntASUnA

1. Langileen Erregistro Zerbitzua bultzatzea 
1/2014 Legeko betebeharrak kontrolatzeko

2. Etika eta Jokabide Onaren kodearen 
hedapena.

5. ArDAtZA: BErriKUntZA

1. Herritarrekin eta profesionalekin 
berritzeko tresnak.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte 
Berrikuntzarako estrategia zabaltzea.

3. Euskal administrazioak gobernu onari 
eta administrazio onari dagokienez 
izandako eboluzioaren 2030erako analisi 
prospektiboa.
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6. ArDAtZA: KUDEAKEtA 
AURRERATUA

AntolAKEtArEn EGoKitZAPEnA

1. Eusko Legebiltzarrarekin elkarlanean 
aritzea Euskal sektore publikoaren lege-
proposamena burutzeko.

2. Xedapen orokorrak egiteko prozedura 
erreformatzeko legearen proiektua.

3. Enpresa-sektore publikoa berrantolatzea.

4. Kontseiluak eta batzordeak garatzea 
eta hobetzea. Politika Publikoen Euskal 
Kontseiluak

 
ErAlDAKEtA DiGitAlA

1. Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoak 
kudeatzeko eredua finkatzea.

2. Eusko Jaurlaritzaren Administrazio 
Elektronikoaren Plataformaren bilakaera.

3. Konbergentzia Plan Orokorra IKTen arloan.

 
AURRERABIDE

1. Aurrerabide kudeaketa publiko 
aurreratuaren eredua finkatzea.

2. Administrazio-unitateen kudeaketaren 
ebaluazioen eredua eta ezarpena.

3. Eusko Jaurlaritzako Aurrerabideren 
kolaboratzaile-sarea garatzea.

ADminiStrAZioEn ArtEKo ElKArlAnA

1. Administrazio elektronikoan 
administrazioen arteko elkarlana 
antolatzeko tresna bat sortzea.

2. Elkarreragingarritasun-nodoa abiaraztea 
eta elkarreragingarritasun-zerbitzuak 
sustatzea.

3. Administrazioekiko eta administrazioen 
arteko komunikazioak hobetzea - 
Herritarren Karpeta.

4. EAEren eremuko identifikazio eta sinadura 
elektronikoko sistema komunak sortzea 
eta erabiltzea sustatzea.

5. Plataforma komun bat garatzea zenbait 
administrazio publikok parte hartzen 
duten prozeduren izapidetze elektronikoa 
errazteko.

 
PErtSonAK

1. Euskal Enplegu Publikoari buruzko lege-
proiektua

2. Euskal Autonomia Erkidegoko 
administrazio orokorreko Enplegu Plana 
egitea eta martxan jartzea.

3. Administrazio Orokorreko eta ber 
organismo autonomoetako Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Plana 
betearaztea.

4. LPZ egokitzea administrazio modernora 
egokitzeko
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EZARPEN 
KONPROMISOAK
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GBPPE 2020k asmo handiko eta askotariko 
ekimenak ditu, eta beraz, tresna eta 
mekanismo egokiak behar ditu, jarduerak 
koordinatu, horiek bultzatu eta ezarritako 
helburuak behar bezala betetzen direla 
bermatzeko.

Planak konpromisoa bermatzen duten 
elementu guztiak ditu:

• Kudeaketa eredua

• Plan operatiboa: ekimenak eta jarduketak

• Aldaketaren komunikazioa eta kudeaketa

• Jarraipen- eta ebaluazio-sistema
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4.1. Kudeaketa-eredua

GBPPE 2020 Eusko Jaurlaritzaren ibilbide-
orria da, beste era bateko administraziorako 
bidean: irekiagoa, hurbilagoa, berritzaileagoa 
eta emaitzak lortzera bideratua. Denborari 
dagokionez, 2017. urtetik 2020. urtera iraungo 
du; beraz, beharrezkoa da honako printzipio 
hauetan oinarritutako kudeaketa-eredu bat:

• Koordinazioa: Eusko Jaurlaritzaren 
ikuspegi transbertsala.

Ororen gainetik, GBPPE 2020 Gobernuaren 
plan bat da, eta beraz, Eusko Jaurlaritza 
guztiak esku hartu behar du. Horrek 
adierazten du egingo dituen jarduerek 
sail eta unitate guztietan eragingo dutela 
eta, horrez gain, beharrezkoa izango dela 
guztiek parte hartzea, ezarritako helburuak 
bete ahal izateko.

• Bulkada: Lidergo ausarta helburuak 
betetzeko.

Planaren lidergoa Erakunde 
Harremanetarako Sailburuordetzak 
izango du. Arduradun jakin bat izango 
duten proiektuak berariaz antolatzeaz 
gain, Erakunde Harremanetarako 
Sailburuordetzak Planaren ekimenak 
bultzatzeko behar diren mekanismoak 
ezarriko ditu.

• Gainbegiratzea: Informazio erreala, 
argia eta aproposa izango duen proiektu-
zuzendaritza.

Gauza jakina da ezaugarri horiek dituen 
plan batek tresna bereziak behar dituela 
proiektuek zer aurrerabide egiten duten 
kontrolatzeko eta horren jarraipena 
egiteko, baita ekimenak betetzen diren 
jakiteko ere. Alde horretatik, organo eta 
prozedura bereziak ezartzea aztertu da, 
gainbegiratze zorrotza eta efizientea 
egingo dutenak.

• Eguneratzea: Inguruko aldaketetara 
egokitzen den plana.

Ezin da izan testuinguruko elementuen 
eta planeko ekimenen egoeraren 
informazio zehatza, hiruzpalau urteko 
epean. Araudian edo teknologian gerta 
daitezkeen aldaketek, erabaki teknikoak 
aldatzera behartzen duten azterketek, 
aurrekontu-aldaketek edo proiektuen 
emaitzek testuingurua aldarazten dute, 
eta beraz, planean ere aldaketak egin 
behar izaten dira. Horregatik, GBPPE 2020 
sortu da, etengabe eraikitzen ari den plan 
bat izateko asmoz; gainera, elementu 
bereziak ditu, inguruan sor daitezkeen 
aldaketetara etengabe egokitzeko aukera 
emango diotenak.
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4.2. Plan operatiboa: 
ekimenak eta jarduketak

4.3. Aldaketaren komunikazioa 
eta kudeaketa

GBPPE 2020ren zabaltzeko plan operatiboak, 
ardatz estrategiko bakoitza garatzeko 
ekimenak (proiektuak eta azpiproiektuak) eta 
jarduketak ditu, kronograma orokorra eta 
Planaren laburpen ekonomikoa gehituta

GBPPE 2020ren proiektu bakoitzari buruzko 
informazio esplizitua eta xehea jaso da, 
besteak beste, gauzatzeko ardura duen 
organoa, parte hartzen duten beste organoak, 
aurrekontu-konpromisoa, jarduera eta 
emaitzak neurtzeko adierazleak eta 
aurreikusitako jarduketa-programa.

Proiektueen Jarduketa-programek honako 
informazio hau jasotzen dute:

• Ekintzen edo zereginen deskribapena.

• Ekintza edo zeregina amaitzeko 
denbora-konpromisoa, jarduketari 
ekiteko eta amaitzeko aurreikusten 
diren datak zehaztuz (hasierako eguna 
eta muga-eguna). Aurreikuspen horrek 
koherentea izan beharko du aurrekontu-
programazioarekin eta beste jarduketa 
batzuekin lotzeko egon daitezkeen 
aurreikuspenekin.

• Ekintza eta zereginak exekutatzeko 
arduraduna/k.

Oro har, aldaketa- edo eraldaketa-prozesu 
batean, ohikoa da erakundearen arreta 
prozesuetan eta teknologian oinarritzea.

Dena den, funtsezkoa da giza elementua aintzat 
hartzea, pertsonen jokabidean izaten den 
aldaketa funtsezkoa izaten baita eraldaketa 
behar bezala egiteko eta GBPPE 2020ren 
helburuak betetzen direla bermatzeko.

Horri dagokionez, GBPPE 2020 erakundeak 
bultzatuta sortu zen, eta plan hori garatzeko 
eta ezartzeko ezinbestekoak dira pertsonak.

GBPPE 2020 ezartzeko, lehenik eta behin 
aldaketa kudeatzeko eredu orokorra definitu 
eta ezarri behar da, plan estrategikoan 
jasotako helburuak errazago lortu ahal izan 
daitezen.

Aldaketaren kudeaketako eredu orokorrak 
barne hartutako ekintzak hiru oinarrizko 
alderditan biltzen dira:

• Komunikazioa: Eusko Jaurlaritzako 
langileei, beste administrazio publikoei, 
herritarrei eta esku hartzen duten 
beste kolektiboei informazioa ematea, 
GBPPE 2020 oro har zertan datzan jakin 
dezaten: Zer egin nahi den eta zergatik, 
ardatzen helburu orokorrak, nola eta noiz 
inplementatuko diren, nortzuk inplikatuko 
diren...

• Prestakuntza: Esku hartzen duten 
pertsonei ardatz bakoitza garatzeko eta 
ezartzeko beharrezkoak diren jakintzak 
eta trebetasunak ematea.

• motibazioa / lidergoa: Pertsonak GBPPE 
2020rekin konprometitu daitezen lortzea. 
Horretarako, konfiantza, errespetua, 
komunikazioa, partaidetza, ahalduntzea, 
elkarlana eta aintzatespena egoteko 
baldintzak sortu behar dira, Planean 
jasotako helburuak lortzen lagunduko 
baitute.
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4.4. Jarraipen- eta ebaluazio-
sistema

GBPPE 2020 hau egoki kudeatzeko, proiektuen 
aurrerapena eta ekimenen betetze maila 
ongi eta zehaztasunez ezagutu ahal izateko 
mekanismoak eduki behar dira.

Horretarako, planaren lantalde teknikoak 
txostenak egingo dizkio proiektuen 
aurrerapenari, ardatzen egoera orokorrari eta 
helburu estrategikoen betetze mailari buruzko 
informazio garrantzitsuarekin.

Txosten hauek egingo dira GBPPE 2020ren 
jarraipenari eta ebaluazioari buruz:

• Urteko jarraipen-txost hurrengo urteko 
urtarrilean planaren betetze-maila neurt-
zeko.

• Bitarteko ebaluazio-txostena 2019ko 
urtarrilean.

• Amaierako ebaluazio - txostena 
2021eko urtarrilean.

Txosten horietan azalduko dira lortutako 
emaitzak eta ezarritako helburuen betetze-
maila, gero beste apartatu batean deskribatzen 
diren adierazle-sisteman eta aginte-koadroan 
oinarrituta.

Gainera, proiektu bakoitzak bere jarraipen-
mekanismo espezifikoak izango ditu. 
Proiektu bakoitzaren arduradunek planaren 
talde teknikoari helaraziko dizkiote erabaki 
estrategikoak eskatzen dituzten gorabeherak, 
Plana berrikusteko prozeduretan ezartzen 
den moduan.

Plana ingurunean gertatzen diren aldaketei 
egokitzen zaiela segurtatzeko, berrikuspen-
prozedura hauek ezartzen dira::

revisión ordinaria: 

• Proiektu-plangintzan aldaketak egitea, 
konprometitutako mugarriei edo 
entregagarriei eragingo ez dietenak.

• Neurketa-adierazle berriak sartzea.

• Atzerapenak direla eta, plangintzan 
saihestezinak diren aldaketak egitea.

Berrikuspen berezia:

• Proiektu berriak sartzea.

• Proiektuak ezabatzea.

• Exekuzio-epeak eta helburuak aldatzea.

• Proiektuaren eragin-esparruan aldaketa 
garrantzitsuak gertatzea (esku hartzen 
duten erakundeak, egin beharreko 
jarduerak...).

• Aurrekontua aldatzea.

• Agindutako helburuak aldatzea.

• Erantzukizuna duen arloa aldatzea.
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