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eskubideak eta eginbeharrak
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Ŋm=oul-boŊ;vh-0b7;-
Ŋ,;bmmb|-|;hb-rb7;|;m7b||;mbm=oul-boŊ;vh-0b7;-h
- Ebazpena. Erantzun motak
Ŋ l-|;m7;mbm=oul-bo-u;m;-]-uubouohouu-h
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Sarrera
Irakurtzen ari zaren dokumentu hau
Bizkaiko Batzar Nagusiek onarturiko
gardentasunari buruzko Foru Arauaren
bertsio bat da, «irakurketa erraza» deritzon moldean egina.
Foru arau hori 2016ko apirilaren 23an sartu zen indarrean.
Arau hau oinarrizko zutabea da,
bai Bizkaia eta bai Bizkaiko Foru Aldundia
gardenak izan daitezen.
Molde irakurterrazean egokitu da,
_;uub|-u]ঞ;hbu-hu-_-Ѵb-m7;-|;mĺ

6

Testua errazago ulertzeko, baliabide hauek daude dokumentu honetan:
Ŋ_b|0-|;m7;Cmbbo-hķ7-]ohb;mouub-m0;u|-m
- 1 termino batzuei buruzko azalpenak, 16. eta 17. orrialdeetan

-u7;m|-vm-Ĺ;u]-ঞh7-_-bm]-uu-m|b|v-ĵ
Erakundeentzat
Erakundeak gardenak direnean,
sendoagoak eta
7;lohu-ঞho-]o-h7bu-ĺ
Erakundeen gardentasunak kontrol-sistemak hobetzeko
modua ematen du, bai eta herritarrei kontu emateko ere.
Garapen ekonomikorako tresna bat ere bada,
hau da, administrazioaren egiturak hobetzekoa,
izapideak gutxitzekoa eta aberastasuna sortzekoa.
Gardentasunak gobernu ireki bat sustatzen du,
herritarren arazoak eta kezkak
arretaz entzuten dituen gobernu bat.
-u7;m|-vm-u;mhѴ|u-0-ঞ;vh;uķ
hainbat arlo hobetuko dira:
erabakiak hartzea
administrazio-prozedurak
lan egiteko modua
-m|oѴ-h;|-u;m;u-]bmhou|-vm-;|-;Cb;m|b-

Herritarrentzat
Erakundeak gardenak badira,
_;uub|-uu;hhomC-m|-_-m7b-]o-7|;_-b;m]-mĺ
Gardentasunari esker, herritarrek modua izaten dute:
erabakiak hartzerakoan parte hartzeko
erakundeen gaineko kontrol egiazkoagoa izateko
h-Ѵb|-|;hobm=oul-bo-f-vo|;hoĹbm=oul-bo;]m;u-|-ķ 
eskuragarria, argia eta erraza
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Berdintasuna Bizkaiko Foru Aldundian (BFA)
Foru arau honen bitartez gardentasuna arautzeak sendotu egiten du
BFAk 2005ean abiarazitako lan-ildo bat.
Gainera, gardentasunaren aldeko apustu hau erronka handia da:
antolakuntza-kulturaren aldaketa bat.
Foru arau honen bitartez gardentasuna arautuz,
herritarrek modua izango dute hobeto jakiteko:
zer egiten duen Bizkaiko Foru Aldundiak
nola betetzen dituen bere eginkizunak
nola erabiltzen dituen baliabide publikoak

,;bm7--u-_om;m_;Ѵ0u-ĵ
Gardentasuna bermatzea bai Bizkaiko Foru Aldundian
bai gure lurraldeko =ouv;h|ou;r0Ѵbhoho;u-hm7;;|-m.
8

Horretarako, arau honek
r0Ѵbho|-vm-hঞ0o-u;mhom|;r|--u-|;m7ķ
erakundeen eginbehar legez,
0-b;|-bm=oul-bor0Ѵbhou-hobubvrb7;-;u;ķ
herritarren eskubide legez.

,;bm7bu--u--u;mrubm|brbo-hĵ


0Ѵbh-|;m7;mbm=oul-bo-h
egiazkoa eta zehatza izan behar du.
Arauaren mendeko erakundeek bertan ezartzen dena
bete beharko dute



0Ѵbh-|;m7;mbm=oul-bo-h0-Ѵb-]-uub-b-m0;_-u7



0Ѵbh-|;m7;mbm=oul-bo-hvobѴeta herritarrentzako ulergarria izan behar du



m=oul-bo-;vhu-|;-h7o-ho-b-m0;_-u7ķ
jatorrizko dokumentuak ez diren kopia
eta euskarrien kasuan izan ezik

ouŊv;h|ou;r0Ѵbhoho
erakundeak: Zuzenbide
r0Ѵbhoho=ou;u-hm7;-hĺ
-bm0-|=oul-fub7bho|-ho-h
izan daitezke: organismo
autonomoa, enpresa-erakunde
publikoa, merkataritzavob;|-|;-ķ=m7-bo-;7o
partzuergoa.

ou7-]o0;_-u||--u-_-0;|;|;u-ĵ

Bizkaiko
Foru Aldundia

Foru erakundeak

 u;mv-bѴ]ঞ-h
Organismo autonomoak
Enpresa-erakunde publikoak
Merkataritza-sozietateak
Fundazioak
Partzuergoak
,;m0b7;r0Ѵbhoho0;v|;=ou
erakunde batzuk

Bizkaiko Batzar Nagusiak
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Erakunde pribatuak, baldin
eta BFAren laguntzak edo
diru-laguntzak jasotzen
badituzte

100.000 euro edo gehiagokoak

;u|vom-Cvbho-h;7ofub7bho-hķ
baldin eta zerbitzu publikoak
ematen badituzte
(kontratuak, lagapenak...)

;_-uu;hobm=oul-bo]ঞ-;l-m
0;_-uho7bo|;h-v-mh-vho=ou
;u-hm7;-ubķ_-uhbm=oul-bo_oub
behar baldin badu gardentasunari
uruzko arau honetako eginbeharrak
betetzeko

Bizkaiko beste erakunde
0-|hķ7buŊѴ-]m|-=ou-Ѵ-h
jasotzen dituztenak

edo diru-laguntzok erakundearen
u|;ho7buŊv-uu;u-]ঞ;m
% 40 direnean (gutxienez, 5.000 euro)

Ѵ7;u7broѴbঞho-h
Sindikatuak
Enpresa-erakundeak

0Ѵbho|-vm-hঞ0o-
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,;u7-r0Ѵbho|-vm-hঞ0o-ĵ
Foru Administrazio Publikoak, inork eskatu gabe,
nahitaez publikatu behar du
0;u;f-u7;u-ub0uhobm=oul-bo]-uu-m|b|v-ķ
herritarrei haren kontu emateko.
ouu;h;v-mm-_b7homruolbvo-7-h-Ѵ-bm=oul-bo;]m;u-|-0-|
eta aldian-aldian jendarteratzeko,
eta badituela, horretarako, gutxieneko eginbehar batzuk.
Hiru urterik behin, gardentasun plan nagusi bat onartuko da,
0;u|-mCmh-|;ho;u_;Ѵ0u0;|;0;_-u7b||;m
Ѵ7m7b-h;|-=ou;u-hm7;;hĺ

,;ubm=oul-bolo|-;]bm0;_-u7-r0Ѵbhoĵ
m=oul-bobmvঞ|bom-Ѵ-
ouѴ7m7b-u;m;|-;u-hm7;r0Ѵbho=ou-Ѵ;m=m|bom-l;m7-ub
;|--m|oѴ-l;m7-ub0uhobm=oul-bo-ĺ
-Ѵ-hobm=oul-bo-u|;-m0;_bm0;uubhvb0;_-u7-]|b;m;ĺ
1. Antolaketa
antolaketa-arauak
organigrama eta eginkizunak
egin beharreko planak eta programak (beren helburu eta emaitzekin)
2. Goi-karguak 1
goi-karguetan dauden pertsonak
(ibilbidea eta urteko lansaria)
ekitaldi publikoen agenda
ondasun eta jardueren gaineko urteko aitorpena
3. Pertsonala 2
aldi bateko lanpostuen zerrenda
bateragarritasuna onarturik duten

Ondasun eta jardueren gaineko
urteko aitorpena:
Kargu publiko baten egoera
ekonomikoari (etxebizitzak,
maileguak, aseguruak...) eta
f-u7;u;bŐruo=;vbom-Ѵ-ő0uho
bm=oul-bo-ĺ
Urtero aurkeztu behar du
bm=oul-bo_oubķm-_b|-;ĺ
Bateragarritasuna:
Erakundearentzat egiten denaz
gainera, ea baden edo ez
den aukerarik beste jarduera
ruo=;vbom-Ѵ0-|;]b|;hoĺ
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m=oul-bofub7bho1. Araudia
Foru arauen aurreproiektuak 3Őom-u|-uu;ঞhő
Arau-xedapen orokorren proiektuak 4Őom-u|-uu;ঞhő
Arauak onartzeko beharrezkoak diren memoriak eta txostenak
Indarrean dagoen araudi aplikagarria (jada onartuak)
Ƒĺ;v|;Ѵ-hobm=oul-bo]-uu-m|b|vKontsulta-organoen txostenak 5
Administrazio-ebazpenak eta ebazpen judizialak
Administrazio-ebazpenak eta ebazpen judizialak 6
Izapidetze-aldian zehar publiko izan behar duten dokumentuak
Jarraibideak, instrukzioak, erabakiak edo kontsultei emaniko erantzunak

homolb-ub;|-Cm-m|;b0uhobm=oul-bo12

Ѵ7m7b-u;m;]o;u-;homolbho-ub0uhobm=oul-bo-ĺ
Zer diru-sarrera dagoen, zenbat gastatzen den eta zertan gastatzen den.

1. Aurrekontuak


0;u;mr-uঞ7-m-]vb;hbm
3 hilerik behin eguneratua

2. Kontabilitate-egoera
;Cb|Ŋ_;Ѵ0u-ķour0Ѵbho-
eta gastu-araua

;Cb|Ŋ_;Ѵ0u-ĹAldundiak
denbora jakin batean bete
0;_-uu;ho7;Cb|Ŋrou|;m|-f;-
(egiten diren gastuen eta jasotzen
diren diru-sarreren arteko
7b=;u;m|b-őĺ
,our0Ѵbho-Ĺ Erakundeak
r-uঞhѴ-uu;b;7o0;v|;;u-hm7;
batzuei zor dien diru-kopurua.
Gastu-araua: Legez ematen da,
eta gastu-muga bat ezartzen
du, hau da, erakunde batek bere
gastuetan gainditu ezin duen
muga, aurrekontu-egonkortasuna
egon dadin.

Urteko kontuak eta kontuen epaitegien
auditoretza-txostenak
Inbertsioetan eginiko gastu publikoa
3. Tributazioa
Tributu itunduen7buŊv-uu;u-Cvh-Ѵ-h
Bizkaiko udalerri bakoitzak
jasotzen duen diru-kopurua
4. Beste batzuk
Hornitzaileei ordaintzeko epeak

Urteko kontuak: Erakundeek
erabiltzen dituzten txostenak,
jakinarazteko zein den ekonomia;|-Cm-m|-Ŋ;]o;u-7-|-;7o-Ѵ7b
jakin batean
Kontuen epaitegien auditoretzatxostenak: A|;uh;|-hubঞho;|-
vbv|;l-ঞho0-|7-ķ;u-hm7;;m
kontu publikoei buruzko auziez
arduratzen diren epaitegiek egiten
duena. EAEn, Herri Kontuen
Euskal Epaitegiak egiten du.
Tributu itunduak: Estatu
espainiarraren eta Euskal
Autonomia Erkidegoaren arteko
Ekonomia Itunaren hitzarmenaren
mendeko zergak dira.

7;-h;|-r0Ѵbho-ub0uhobm=oul-boDiru publikoa nola kudeatzen den azaltzen duena.
1. Formalizatutako kontratuak
13

Kontratu ez-txikiak: xedea, iraupena, zenbatekoak,
adjudikazioduna, parte-hartzaileak...
Kontratu txikiak 7 : arlo bakoitzari dagokion zenbatekoa
(adibidez, obrak, zerbitzuak, hornidura...) 3 hilerik behin gehitua



m=oul-bo;v|-ঞvঞho-Ĺ;m0-|;u-bmoho-h7bu;m
ruo;7u-0-hob|-u;m0b|-u|;=oul-Ѵb-||-hohom|u-|-hĺ



ѵ_bѴ;ubh0;_bm;l-m0;_-u7-m=oul-bo_oub



om|u-|-boŊou]-mo;b0uhobm=oul-bo;_-|-8

Ƒĺ;v|;bm=oul-bo0-|h



Beste erakunde publiko edo pribatu
batzuekin sinatzen diren hitzarmenak
Kudeaketa-gomendioak eta azpikontratazioak
Emaniko diru-laguntzak: onuraduna, zenbatekoa,
xedea, kontrolak...
Espedienteak izapidetzeko prozedura elektronikoak
;|-0;v|;];vঞo-7lbmbv|u-ঞ0o0-|h

Kudeaketa-gomendioak:
Administrazio Publikoak beste
;u-hm7;0-ঞ;]b|;m7bom
gomendioa, berari dagokion
zeregin bat egin dezan.

oѴbঞh-v;h|oub-Ѵ;b0uhobm=oul-boouѴ7m7bhov-bѴ;h;|-=ouŊ;u-hm7;;h;]b|;m7b||;m
f-u7h;|;b0uhobm=oul-bo-7-ĺ
o7-u]bķ;vhu-;uu-;|-]u-Cho0-|;-mr0Ѵbh-|0;_-u7-ĺ
1. Helburu zehatzak dituzten programak eta planak.
2. Herritarrei ematen zaizkien zerbitzuen gutuna. 9
3. Zerbitzu-eskaintza.10
4. Zerbitzua ematen duen erakundearen izena, ordutegiak, prezioak…

mrѴ;]r0Ѵbho-ub0uhobm=oul-bo-
ouѴ7m7b-m;|-;u-hm7;=ou-Ѵ;|-mѴ-m;]b|;m7|;mr;u|vom;b
;|-;u-hm7;o|-hoѴ-mrov|;b0uhobm=oul-bo-7-ĺ
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1. Pertsonalaren egitura eta araubide juridikoa.
2. Lanpostu-zerrenda: eginkizunak eta ordainsariak.
3. Bateragarritasuna onartua duten enplegatu publikoen zerrenda.
4. Enplegu publikoaren eskaintzak: deialdiak eta hautaketa-prozesuak.
5. Lanpostuak hornitzeko sistemak: deialdiak eta adjudikazioak.
6. Pertsonalarentzako prestakuntza-programak.
7. Giza baliabideen planak.
8. Ordezkaritza sindikala: sindikatuak, ordu sindikalak
eta Ѵ-m]bѴ;Ѵb0;u-|-h.
-m]bѴ;Ѵb0;u-|-hĹLan-arloko
legeriaren arabera, beren lan7;m0ou-u;m-ঞ0-|vbm7bh-|ho
eginbeharrak betetzen ematen
dutenak, hau da, langileen
ordezkaritzan dihardutenak.

m=oul-boouohouu-
1. Bizkaiko herritarrentzat interesgarria izan daitekeena, hala nola zergak,
Ѵuu-Ѵ7;-u;ml-r-hķ]b-u|;Ŋ;u0b|;b0uhobm=oul-bo-ķ
kultura edo Foru Aldundiaren beste edozein eskumen-eremutakoa.
2. Zerbitzu publikoetarako irispidea: baldintzak, ordutegiak,
itxarote-zerrendak, gogobetetze-inkestak.
3. Herritarrentzako laguntza eta parte-hartze zerbitzuak:
kexak, erreklamazioak.
Ɠĺ;uub|-uu;h];_b;m;vh-|;m7|;mbm=oul-bo-ĺ

,;bm7-bm=oul-bo-f;m7-u|;u-|;ho|u;vm-m-]vb-ĵ
Foru Aldundiaren Gardentasunaren Ataria
;uub|-uu;h;uu--]o;vhu-7;-|;mbm=oul-bor0Ѵbho-ķ
Foru Aldundiak Gardentasunaren Ataria sortu du.
Foru arau honen mendeko erakundeekin
;ubhvb-7;mbm=oul-bo]ঞbiltzen duen web-atari bat da.
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Gardentasunaren Ataria Herri Administraziorako
eta Erakunde Harremanetarako Sailaren ardurapean dago,
Modernizazio, Gobernamendu On
eta Gardentasunerako Kabinetearen bitartez.
-b-u7;m|-vm-u;m|-ub-hķ0-b=ouŊ;u-hm7;;m;0Ŋouub;hķ
gune batzuk izango dituzte beren-beregi egokituak:




_;uub|-uu;m0;_-uub-m-hb7;mঞCh-|;ho;|-;m||;ho
_;uub|-uu;m;|--u7u-7m=ou-Ѵ;m-u|;ho_-uu;l-m--_-Ѵ0b7;|;ho
=ouŊ;u0b|r0Ѵbho;mh-Ѵb|-|;-;0-Ѵ-|;ho



0

m=oul-bobmvঞ|bom-Ѵ-
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Batzar Nagusiak:
Legegintza-organo bat da (legeak
egiten ditu), Euskal Herriko lurralde
historikoetariko bakoitzean dagoena.
Bizkaiko Batzar Nagusien egoitza Gernikan
dago.

1

Goi-karguak:
ouѴ7m7bho;|-=ouŊ;u-hm7;
publikoetako goi-zuzendaritzako langileak. (Diputatuak,
Zuzendariak, Gerenteak).

2

-m]bѴ;-hĹ
ouѴ7m7bho;|-=ouŊ;u-hm7;
publikoetako enplegatuak, goi-kargu ez direnak.

m=oul-bofub7bho3

Foru-arauen aurreproiektuak:
Foru-arauak Batzar Nagusien osoko bilkuran onartzen dira.
Lehenengo idatzaldia arauaren aurreproiektua izaten da,
eta Gobernu Kontseiluan eztabaidatu edo aztertzen da.
Bigarren idatzaldia arauaren proiektua izaten da,
eta Batzar Nagusietan eztabaidatu edo aztertzen da.

4

Arau-xedapen orokorren proiektuak:
Ondorio orokorrak eta iraunkorrak dituzten arauen lehen idatzaldiak dira,
Gobernu Kontseiluak onartu aurrekoak;
alegia, ez dira pertsona jakin batzuei zuzenduriko arauak,
eta hainbat alditan aplikatzekoak izaten dira.

5

om|vѴ|-Ŋou]-mo;m|ov|;m-hĹ
Aldundiak laguntzarako eta kontsultarako sortzen dituen organoek
prestaturiko dokumentuak dira.

6

o0;umom|v;bѴ-Ĺ
u]-mo;;hঞ0o0-|7-Ő0;u;]-bm_-u|;m7b|;mBizkaiko gobernua eta administrazioa).

7;-h;|-r0Ѵbho-ub0uhobm=oul-bo7

8

Kontratu txikiak:
18.000 euro baino gutxiagoko kontratuak (BEZik gabe).
Kontratazio-organoak
";h|ou;r0Ѵbhoho;u-hm7;ķou]-mbvlo;7o;mঞ|-|;-hķ
beren izenean kontratuak egin ditzaketenak.
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oѴbঞh-v;h|oub-Ѵ;b0uhobm=oul-bo-
9

Zerbitzu-eskaintza:
herritarren esku jartzen diren zerbitzuen
edo prestazioen zerrenda.

10

Zerbitzu-gutuna:
honako alderdi hauek azaltzen dituen dokumentu bat da:
- zein zerbitzu eskaintzen den, zer ezaugarri duten zerbitzuok
eta nola ematen diren.
- zer kalitate-mailarekin eta -estandarrekin ematen diren zerbitzuok.
- nola kontsultatu ditzaketen herritarrek zerbitzuak,
edo nola egin iradokizunak edo eman iritzia zerbitzuok hobetzeko.
- zein den konpromisoak ebaluatzeko sistema.
Kanpo-erakunde batek auditatuko du zerbitzu-gutuna.

m=oul-bor0Ѵbho-;vh-|;-
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,;u7-bm=oul-bor0Ѵbho-ĵ
u-_om;ml;m7;ho;u-hm7;;h7|;mbm=oul-bo-7-ķ
beren zereginak egiteko prestatua, aldatua edo eskuratua.

ouh7-h-bm=oul-bor0Ѵbho-;vhu-|;ho;vh0b7;-ĵ
u-hm7;_oub;b0uhobm=oul-bojakin eta eskuratu nahi duen herritar orok.
7-0;_-uu;ho-fvঞCh-|;-;u|-u-ho;vh-|;m7;mbm=oul-bo-ĺ
m=oul-bou-hobubvrb7;Ŋruo;7u;h
ahalik eta baldintza gutxien izan behar dute,
errazak izan behar dute eta ebazpen bizkorrekoak.
-v0b|-m0-h-uubhh-|ho7-bm=oul-bo-;vhu-|;-Ĺ
interes publikoarentzako kaltegarria izan daitekeenean
edo datuen babeserako eskubidea urra daitekeenean.

m=oul-bor0Ѵbho-;vh-|;m;|-;vhu-|;m7;m-u;m
;vh0b7;-h;|-;]bm0;_-uu-h
m=oul-bo-;vh-|;m7|;m_;uub|-uu;h_om-ho;vh0b7;_-;h7b||;Ĺ
1. Beren eskubideak zein diren jakitea eta haien gaineko aholkuak jasotzea.
Ƒĺm=oul-bo-7-]ohbom;r;-mf-vo|;-ķ
;|-ķrovb0Ѵ;0-7-ķ_-b;h;vh-|7|;m=oul-|-m
ƒĺm=oul-bou-hobubvrb7;-h-|;m0--b;ķ
horren arrazoia zein den jakitea.
Ɠĺov|0-|7|;m=oul-|;mru;bo-;bm7;mf-hb|;-ĺ
Ɣĺm=oul-bor0Ѵbho-0-bl;mbhb-m]-0;;u-0bѴb-_-Ѵb-|;-ĺ
m=oul-bor0Ѵbho-;vhu-|;m7|;m_;uub|-uu;h
honako eginbehar hauek izango dituzte:
Ɛĺm=oul-boŊ;vh-;u-lo7;_-|0-|;-m;]b|;-ĺ
2. Fede onean jardutea eta ez egitea gehiegizko eskaerarik.
ƒĺm=oul-bo-u;m0;uu;u-0bѴr;m-ub0uhoѴ;];ub-;uu;vr;|-|;-ĺ
4. Ebazpenean ezartzen diren irispide-baldintzak betetzea,
halakorik ezartzen bada.
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Prozedura
m=oul-boŊ;vh-0b7;-
Eskabideak inprimaki elektronikoen bitartez egin daitezke,
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasunaren Atarian
;7o=ouŊ;u-hm7;;m;0Ŋouub;|-mĺ
Paperean edo ahoz ere aurkez daitezke eskabideak,
aurrez ezartzen diren Erregistroa
eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoetan.
Eskabideak aurkeztean, gutxieneko azalpen bat eman beharko da,
;u;|-;u]-ঞh;vh-|;m7;m--Ѵ7ĺ
Euskaraz zein gaztelaniaz aurkez daitezke eskabideak.

,;bmmb|-|;hb-rb7;|;m7b||;mbm=oul-boŊ;vh-0b7;-h
20

Arauz ezartzen ez den bitartean zein diren arloko unitate eskudunak,
 hov-bѴ;|-ho;u0b|ouohouu;b;|-=ouŊ;u-hm7;;|-ho
;m7-ub|-Ŋou]-mo;b7-]ohb;bm=oul-boŊ;vh-0b7;;mb-rb7;-h;]b|;-ĺ-b;h
]ঞ;ho7;umb-boķo0;um-l;m7m;|--u7;m|-vm;u-ho-0bm;|;-ub
f-hbm-u-b0;_-uho7bhb;|;_-Ѵ-bm=oul-boŊ;vh-0b7;-hmoѴ-;u-m|m-hĺ

Ebazpena. Erantzun motak
Behin eskabidea eginda,
erakunde eskudunak eskaera onartzeko edo ukatzeko
erantzuna eman beharko du 15 eguneko epean
(beste 15 egunez luzatzeko aukerarekin).
Salbuespen gisa, beste 15 egunez luza liteke epe hori
Ő]ঞu-_bѴ-0;|;;|-;u7bb-|;u-bmoőķ
baldin eta eskaera jaso duen organoak hala egin dezan
eskatu badio Erreklamazioen Batzordeari, eta hark onartu.
Inolako erantzunik jasotzen ez bada,
horrek esan nahiko du
h-|;]bm7;Ѵ-bm=oul-bou-hobubvrb7;-ĺ

Bi eratakoa izan daiteke erantzuna:
Ɛĺm-u|;-;vh-||-hobm=oul-bou-hobubvrb7;-ĺ
Ƒĺ&h-|;-;vh-||-hobm=oul-bou-hobubvrb7;-ĺ
Halakoetan, honako errekurtso hau aurkezteko aukera izango du:
Errekurtso bat Erreklamazioen Batzordeari.
Aurkezteko epea: hilabete 1.
Erantzuteko epea: 3 hilabete.
Aukerako berraztertze-errekurtsoa
Administrazioarekiko auzien epaitegiaren
aurrean aurkaratzea

l-|;m7;mbm=oul-bo-u;m;-]-uubouohouu-hĹ
1. Formatu digitalean.
2. Doakoa.
m=oul-bo-;vhu-|;-h7o-ho-b-m0;_-u7ķ
jatorrizko dokumentuak ez diren kopiak edo
;vh-uub-h;l-|;-]-ঞh;-uub-_-Ѵ7bu;m|-v-h
edo prezio publikoak kenduta.
ƒĺ vh-|ubhobm=oul-bo-f-7-;vhu-0-7-]o
Gardentasunaren Atarian
edo beste web-orriren batean,
hura nola eskuratu jakinaraziko da.

Aukerako berraztertzeerrekurtsoa: Administrazio
Publikoaren erabakiak
errekurritzeko erabil dezakete
tresna hau herritarrek.
Administrazio-egintza bat
hura eman zuen organo berak
berrikusteko aukera ematen
du, baldin eta egintza horrek
administrazio-bidea amaitzen
badu.
Administrazioarekiko auzien
epaitegiaren aurrean
aurkaratzea: Honen bidez,
alderdi interesdunak aukera
dauka bere ustez zuzenak ez
diren ebazpenak auzibidean
errekurritzeko.

ob;bm7-b|;h;b-mbm=oul-bou-hobubvrb7;ubhĵ
Eskabideak ez onartzeko arrazoiak
Ɛĺ vh-||-hobm=oul-bo-ru;v|-|;ho;7or0Ѵbh-|;horuo;v-m7-]o;m;-mĺ
Ƒĺm=oul-bo-bmv|ul;m|-Ѵ-;7oѴ-]m|-]bv-ho-7;m;-m
(oharrak, zirriborroak, barne-komunikazioak...)
ƒĺ l-m-uu;ঞhru;v|-h;|-Ŋruo;v0-|0;_-u7;m;-mĺ
Ɠĺ vh-0b7;-f-vo7;mou]-mo-h;7-h-m;-mbm=oul-bo-;vhu-ĺ
5. Eskaera bat errepikakorra edo abusuzkoa denean,
edo gehiegizko kostua duenean.
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Legedi orokorrean aurreikusitako mugak
m=oul-bo0-|f-vo|;-h-|-_-Ѵb-m]o7-ķ
;]b-|-|ubhbm=oul-bo_oubh-Ѵ|;]-uub-b-m7-b|;h;;Ѵhonako arlo hauetarikoren batean:
1. Segurtasun publikoa.
2. ŊbѴ;]br;m-Ѵ;m edo arau-hauste larri.
edo oso larrien prebentzioa, ikerketa eta zehapena.

ŊbѴ;]br;m-Ѵ;mĹArau bat, lege
bat, ordenantza bat edo araudi bat
hausten duenaren egintza.

3. Administrazioaren zaintza-, ikuskapeneta kontrol-eginkizunak.
4. Lanbide-sekretua eta jabetza intelektual eta industriala.
5. Isilpekotasunaren bermea edo sekretua.
6. Ingurumenaren babesa.
7. Interes ekonomikoak eta merkataritzakoak.
8. Merkataritzako eta industriako datuen isilpekotasuna.
9. Alderdien berdintasuna prozesu judizialetan.
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10. Pertsonen bizitza pribatua.
11. Adingabeen babesa.

Datu pertsonalen babesa
m=oul-bo-h-|-_-Ѵb-m]o7datu pertsonalak ukitzen
direla ikusten bada
edo nahitaezkoa bada ohorerako eskubidea,
bmঞlb|-|;u-ho;vh0b7;edo nork bere irudia izateko eskubidea gordetzea.
Babes berezia duten datuen kasuan,
indarreko legeriaren arabera jokatuko da.
Babes berezirik ez duten datuen kasuan,
datu pertsonalak bereizi egin beharko dira.

Bereizketa: Batuta dagoen zerbait
banatzea; kasu honetan, datu
pertsonalak jaso gabe ematea
bm=oul-bo0-|ĺ

Inprimaki
elektronikoak
m=oul-bo-;vh-|;Paperez
eta ahoz

Erantzuteko
epeak
Ebazpenak

Foru Aldundiaren
Gardentasunaren Ataria
Foru erakundeen
web-orriak

Erregistro Orokorreko eta
Herritarrei Laguntzeko Bulegoak

15 egun (epea beste 15 egun
luzatu daiteke) eskaera egiten
7;m;ঞh
15 egun gehiago (hilabete eta
;u7bķ]ঞu-őķ;vh-;u--uh;|
zaion organoak Erreklamazioen
Batzordeari eskatzen badio
Ez dago erantzunik:
Sarbidea ukatu da

Onartuta eskatutako
bm=oul-bou-hov-u0b7;-

Erantzun
motak
Ukatuta eskatutako
bm=oul-bou-hov-u0b7;Errekurtsoa Erreklamazioen
Batzordeari aurkeztea:
- Hilabete 1 aurkezteko
- 3 hilabete erantzuna
emateko
Aukerako berraztertzeerrekurtsoa
Administrazioarekiko
auzien epaitegiaren aurrean
aurkaratzea
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Organo eskudunak

24

o7;umb-boķo0;um-l;m7m
eta Gardentasunerako Kabinetea
,;u7-ĵ
 u;m]-u7;m|-vmŊroѴbঞh-7bv;bm-|;mķ
koordinatzen eta gauzatzen duen organoa da.
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailean
txertaturik dago.

Eginkizunak
Ɛĺ-u7;m|-vmŊroѴbঞh-;|-_-u;mruob;h|-h7bv;bm-|;-ĺ
2. Gardentasunaren Ataria eta web-orriak:
bultzatu eta zuzendu
edukien jarraipena egin
ƒĺm=oul-bor0Ѵbho-;vhu-|;ho;vh0b7;-Ĺ
diseinatu, koordinatu, jarraipena egitea eta kontrolatzea
(protokoloak, epeak betetzea...)
4. Kontsultak jaso eta ebaztea. Txostenak ematea.
5. Urteko Memoria prestatzea:


]-u7;m|-vmŊroѴbঞh;m0-um;Ŋ;0-Ѵ-bo-

ѵĺmvঞ|boŊ_-uu;l-m-h]-u-|;-]-u7;m|-vm-u;m-uѴo-mĺ
ƕĺ m|l;m-hঞ0o-;|-;Ѵh-uѴ-m;ho]-u7;m|-vm-vv|-|;-ĺ
Ѷĺ-bo-u|;ho]-u7;m|-vmŊroѴbঞh;mf-uu-br;m-;]b|;-ĺ
9. Zehapen-espedienteak abiarazteko proposamena egitea
Erreklamazioen Batzordeari.
Abiaraztea: Prozesu, auzi edo
espediente bat martxan jartzea
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uu;hѴ-l-bo;m-|ou7;,;u7-ĵ
Kide anitzeko organo independente bat da,
goraxeago aipatzen den Kabineteari atxikia,
baina bakarrik aurrekontuei eta baliabide materialei
7-]ohb;m-Ѵ7;ঞhĺ
Laguntza teknikoa eta juridikoa emango diote
bai Kabineteak bai Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak
nola Foru Administrazioaren Zerbitzu Juridikoek.

Kide anitzeko organoa: Sektore
ruo=;vbom-Ѵ0;u;ho;m0-b|hb7;
osaturiko organoa da, eta beren
eskumeneko gaiei buruzko gaiak
hartzeko biltzen dira, haien gain
agintaritza eta ezagutza dutelarik.

Foru dekretu baten bitartez garatuko dira
batzordearen antolaketa-, prozedura;|-=m|bom-l;m7Ŋ-u--hĺ

Eginkizunak
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Ɛĺ uu;hѴ-l-bo-h;0-|;-ķbm=oul-bor0Ѵbhou-ho
irispide-eskubidea ukatzen denean.
2. Arduradun publiko eskudunei eskatzea diziplina-espedienteak abiarazteko.
3. Bere jardueren urteko memoria bat prestatzea.
Batzar Nagusietan aurkeztatzeko.
4. Beste organo batzuekin elkarlanean jardutea gardentasuna sustatzen.

Osaera
Kideak

3 karrerako
=m|bom-ubo-hb;m7-r;m
askeko postu batean ez
daudenak
5 urteko esperientzia A1
mailako kidegoetan edo
sailkapen-eskalan

Arduraldia

Ez-esklusiboa.
beren
lanpostuarekin
bateragarria

Izendapena

Foru Aldundia

Argitaratzea

Gardentasunaren Ataria

Betetze-bermeak
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u-Ŋ_-v|;-h
-u7;m|-vm-r0Ѵbho|-vm-hঞ0o-u;m
;|-bm=oul-boŊ;vh-0b7;;m0b|-u|;0;ul-|;m7-ĺ
Horren erantzukizuna Administrazioko goi-kargudun
;|-Ѵ-m]bѴ;;m|-| dagokie.
Arduradun publikoek eginbehar horiei erantzun ezean,
herritarrek Erreklamazioen Batzordearen aurrean sala dezakete, eta hark
dagokion organoari eskatuko dio bere eginbeharra betetzeko.
Hala ere, arduradun publikoek ez badute errekerimendua aintzat hartzen,
Batzordeak aukera izango du arloan eskudun den organoari eskatzeko
diziplina-espediente bat abiaraz dezan.

Oso larriak

0Ѵbho|-vm-hঞ0o-ub;|-7-|-h
zabaltzeari buruzko eginbeharrak ez
betetzea, Batzorderen errekerimendua
jaso ondoren
Batzordearen ebazpenak ez betetzea

Larriak

Arinak

r0Ѵbh-|;-r0Ѵbho|-vm-hঞ0o-ub
eta datuen zabalkundeari buruz
;vh-|ubhobm=oul-bo-

Noiz
3 aldiz, 2 urtean
3 aldiz, 2 urtean

2 aldiz, 1 urtean

Batzordearen ebazpenak ez betetzea

2 aldiz, 2 urtean

Batzordeari aurkezten zaizkion
ebazpenen izapideak egiten laguntzeari
uko egitea

2 aldiz, 1 urtean

;0-|;-;r;-u;m0-uu-mbm=oul-bo-
jasotzeko eskabide bat

2 aldiz, 1 urtean

m=oul-bo=-Ѵ|v-;l-|;-

0;ঞ

0Ѵbho|-vm-hঞ0o-ub;|-7-|-h
zabaltzeari buruzko eginbeharrak
ez betetzea

0;ঞ

r;-u;m0-uu-mbm=oul-bor0Ѵbho-
jasotzeko eskabide bat ez ebaztea

0;ঞ
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Foru arau honen mende dauden
;|-bm=oul-bo-;l-|;--u7u-|;m7bu;m
pertsonei edo erakundeei 7-]ohb;m-Ѵ7;ঞhķ
honako hauek izango dira arau-hausteak:

Oso larriak

Larriak

0Ѵbho|-vm-hঞ0o-ub;|-7-|-h
zabaltzeari buruzko eginbeharrak ez
betetzea, Batzorderen errekerimendua

Arinak

3 aldiz, 2 urtean

Arau-hauste larrietan berrerortzea

1 aldiz, 1 urtean

Arau-hauste arinetan berrerortzea

1 aldiz, 1 urtean

;u-m||;-bm=oul-boŊ;vh-;u-0-ঞ
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Noiz

0;ঞ

m=oul-bo=-Ѵ|v-;l-|;-

0;ঞ

m=oul-bo-;l-|;m-|;u-|;-
fvঞCh-boubh]-0;

0;ঞ

m=oul-boov-|]-0;-;l-|;-;7o
hura eskatuz denaz bestera ematea

0;ঞ

m=oul-bo-;l-|;-mķ;0;|;|;--u-
honetan ezartzen dena

0;ঞ

,;_-r;m-h
,;bm7bu-;_-r;mŊruo;7u-u;muu-|v-hĵ
vhl;m-7;mou]-mo-hoCbo_-vbho7ruo;7u-Ĺ
bere kabuz, goragokoen aginduz,
0;v|;ou]-mo0-|;m;vh-ub;7or-uঞhѴ-u0-|;mv-Ѵ-h;|-0b7;ĺ
Erreklamazioen Batzordeak egiaztatzen duenean badela arau-hauste bat,
prozedura abiaraz dezan eskatuko dio eskudun organoari.
Organo hori beharturik dago prozedura abiaraztera
eta haren emaitza Foru Aldundiari komunikatzera.
u-m|Ѵ;-h-u]r0Ѵbho=ou-Ѵ0-|7;m;-mķ
bm|;u;vŊ]-|-h;b0uho=ouŊ-u-7b-u;m-u-0;u-foh-|ho7-ĺ
u-m|Ѵ;- ouѴ7m7bho;7o=ouŊv;h|ou;r0ѴbhohoѴ-m]bѴ;u;m0-|7;m;-mķ
enplegu publikoari dagokion araudiaren arabera jokatuko da. (35. art.)
Erantzuleak subjektu pribatuak edo erakundeak direnean,
administrazio-prozedura erkidearen legediaren arabera jokatuko da.

ouh;-u7b|-h;;_-r;m-hĵ
Arau-haustea nork egiten duen,
0-ঞ;7o0;v|;ub7-]ohbo;_-r;m-h;-u|;ho-_-Ѵ-Ĺ
1. Foru Aldundiko kargu publikoak edo parekoak.

Ŋu-Ŋ_-v|;-ubm-h;|-Ѵ-uub-h 
_-b;mv-bѴ;hoঞ|Ѵ-uu- Arau-hauste oso larriak
Foru Aldundia
2. Foru-sektore publikoko gainerako erakundeetako zuzendaritza karguak.
kasuan kasuko barne-araudiaren arabera
ƒĺm=oul-bo-;l-|;u-0;_-u|ubh7-7;m;u-hm7;rub0-|-hĺ



Ŋ7buŊѴ-]m|-h;7o0;v|;Ѵ-hoѴ-]m|-hf-vo|;-]-ঞh
Ŋv;h|ou;r0Ѵbho-u;hbmhom|u-|-h;7o_b|-ul;m-hb-|;-]-ঞh
Diru-laguntza edo laguntza eman / kontratua edo hitzarmena
vbm-|7;mv-bѴ;hoঞ|Ѵ-uuƓĺ;u|vom-Cvbho-h;7ofub7bho-hķ
7lbmbv|u-bo-ubbm=oul-bo-;l-|;u-0;_-u|-h

bm=oul-bo-f-vo0;_-u7;mv-bѴ;hoঞ|Ѵ-uu-
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Zehapenak publiko egitea
Arau-hauste oso larrien edo larrien ondoriozko zehapenak
Gardentasunaren Atarian edo dagokien web-orrietan publikatuko dira.
,;m0-b|h-v|-mķbh-bhoѴ7bh-ubCb-Ѵ;-m;u;r0Ѵbh-|ho7bu-ĺ
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Gardentasunaren sustapena
;|-0Ѵ|-7-
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;uub|-uu;mv;m|vb0bѴb-bo;uub|-uu-hbm=oul-bor0Ѵbhou-ho
irispidearen arloan dituzten eskubideez sentsibilizatzeko,
Foru Aldundiak honako jarduera hauek
egingo ditu Bizkai osoan zehar:
1. Gardentasunari eta parte-hartzeari buruzko azalpen-gida bat.
2. Sentsibilizazio-kanpainak, honako helburu hauekin:


bm=oul-bo-;vhu-|;-;uu--]o-b-m7-7bѴ-_;uub|-u]ঞ;m|-|



bm|;um;|;u-0bѴ|;hol]-h7b||;mhoѴ;hঞ0o;m7bvhublbm-bo
digitala saiheste

Ѵ|u-Ŋ;|--m|oѴ-h;|-Ŋ-Ѵ7-h;|ouѴ7m7b-7;mlo7ho;u-hm7;r0Ѵbho0-|;m|-|ķ]-u7;m|-vmŊroѴbঞh-
bat garatzeak kultura-aldaketa bat egitea eskatzen du,
hala antolatzeko, lan egiteko nola erabakiak hartzeko moduan.
ouu;|-u-hoķѴ7m7b-h;|-=ouŊ;u-hm7;;h
honako ekintza hauek sustatuko dituzte, apurka-apurka:
beren antolaketa-egiturei gardentasun-helburuak betetzeko modua
emango dieten programak
beren langileei gardentasunaren arloko prestakuntza
eskaintzeko programaka
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