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 SARRERA – ERAKUNDE ADIERAZPENA

Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren eta 2020-2022 Gardentasunaren eta Datu Irekien Planaren bitartez, zerbitzu karta identifikatua du gardentasunerako tresna giltzarri gisa, eta, horrela, ezarria du ezinbestekoa dela informazioa modu eskuragarri eta ulerterrazean argitaratzea, herritarrek eta zerbitzu publikoen erabiltzaileek aukera izan dezaten zerbitzuon betetze maila eta kalitatea ebaluatzeko.
Zerbitzu Karta honek agerian uzten du Bizkaiko Foru Aldundiak bizkaitarrekin duen konpromisoa, eta apustu irmoa egiten du zerbitzuaren kalitatearen alde eta hobekuntza etengabearen alde. Hori guztia, kudeaketa eredu aurreratu baten esparruan kokatzen da, zeinaren bidez lortu nahi baita herritarren eskaerei erantzutea edo are aurrea hartzea, prozesu eta zerbitzu bikainak erabiliz horretarako.
Helburu hori lortzeko, beharrezkoa da egindako zerbitzuak ezagutaraztea, Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartutako konpromisoa kuantifikatzea eta jakitera ematea, horrela izango baitute horren guztiaren berri hala herritarrek nola erabiltzaileek.

Bizkaiko Foru Aldundia


Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusian, Aldundiaren kudeaketan gardentasuna bermatzeaz arduratzen den unitatea den aldetik, zeharkako ekimenak abian jartzen dihardugu, Foru Aldundia herritarrentzako administrazio ulerterraza eta eskuragarria izan dadin, eta, horretarako, gobernantza irekia eta herritarren arazo eta kezkekiko sentikorra bultzatzen dugu, erabakiak hartzeko prozesuetan herritarren parte hartzea sustatzen duena.
Zerbitzu Karta honen bitartez jakitera eman nahi ditugu Bizkaia Gardena Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasun Atariaren eta bertan eskaintzen diren zerbitzuen erabiltzaileekin eginak ditugun konpromisoak, modu horretan erabiltzaileen eskaerak, beharrak eta itxaropenak erantzun ahal izateko, eta, era berean, informazio publikoa eskuratzeko eskabidea azpimarratzeko. Halaber, Zerbitzu Karta hau baliagarria izan behar da Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusiak, zerbitzuaren arduraduna den aldetik, eta erabiltzaileek batera jardun dezagun emandako zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. 
Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusia


XEDEA

Bizkaiko Foru Aldundiko gardentasunaren xedea da foru ekintza gardena, irekia eta erantzunkidea gauzatzea, herritarrei Aldundiak egiten duen kudeaketari buruzko kalitazteko informazio egokia eta eguneratua emanez. Helburua ez da kontu-emate hutsa ahalbidetzea, baizik eta kudeaketa publikoa eta, hortaz, Aldundiaren eta foru sektore publikoko erakundeen funtzionamenduaren eraginkortasuna hobetzea.
Gardentasuna hiru dimentsiotan, gutxienez, proiektatzen den politika publikoa da: alde batetik, publizitate aktiboa, zeinaren bidez administrazioak informazio publiko esanguratsua eskaintzen baitu, batez ere, Bizkaia Gardena Gardentasun Atariaren bitartez; beste alde batetik, informazioa eskuratzeko eskabidea, zeinak bermatzen baitu edozein pertsonak informazio publikorako sarbidea izatea; eta, azkenik, gardentasun kolaboratiboa, zeinak herritarren parte-hartzea bultzatzen baitu. 

GARDENTASUN ATARIA
Bizkaia Gardena Gardentasun Ataria foru-webgune bat da, non Bizkaiko Foru Aldundiaren publizitate betebeharrak osatzen dituzten edukiak aurkezten baitira herritarrek modu argi eta errazean eskura ditzaten.
Bizkaia Gardenak informazio orokorrari buruzko atal bat dauka eta bertan honakoak eskaintzen ditu: 
	Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauak ezartzen dituen eta Foru Aldundiari aplika dakizkiokeen publizitate betebeharrei eta gardentasunari buruzko informazio orokorra,
	gardentasunaren eta datu irekien eta horien memorien alorreko estrategia jasotzen duen Foru Plana,
	gardentasunaren mapa, foru eta toki erakundeen gardentasun webguneetarako sarbidea ematen duena,
	foru laguntza eta dirulaguntza publikoak jasotzen dituzten erakunde pribatuen betebeharrak, baldintza jakin batzuk betetzen dituztenean, bai eta erakunde horiek gardentasun betebeharrak betetzen laguntzeko gida bat ere.

 
Bestalde, publizitate aktiboari buruzko atalean, Bizkaiko Foru Aldundiak herritarren eskura jartzen du Foru Araua betez aldizka argitaratu behar duen informazioa, bai eta herritarren interesekotzat jotzen duen informazio gehigarria ere.
Orobat, Bizkaia Gardena gardentasun atariaren bidez zuzeneko kanal bat eskaintzen da edozein herritarrek informazio publikoa eskuratzeko duen eskabidea balia dezan.
Era berean, Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea eta haren funtzionamenduari buruzko informazioa ematen da. Batzorde hori berme organoa da informazio publikoa eskuratzeko eskubidea babesteko eta Bizkaian gardentasun betebeharrak betetzeko.

Gardentasun Atariaren bidez ematen diren zerbitzuei dagokienez, foru sektore publikoko eta esandako erakunde pribatuetako publizitate aktiboko eduki guztiak aipatuko ditugu, batez ere, eta modu independentean helduko diogu informazio publikoa eskuratzeko eskabideari eta Erreklamazioen Batzordeari dagokienari, duen garrantzia kontuan hartuta.

INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO ESKABIDEA
Pertsona guztiek informazio publikoa eskuratzeko duten eskubidea da. Informazio publikotzat jotzen dira administrazio publikoaren esku dauden eta horren funtzioak betetzean egin eta eskuratu dituen eduki edo dokumentu guztiak, euskarria edo formatua edozein dela ere.  
Halaber, eskubide hori babesteko eta publizitate aktiboaren arloko betebeharren konplimendua indartzeko, Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea eratu da. 


ZERBITZU KARTAREN UNITATE ARDURADUNA

 Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusia

Gran vía 25
48009
Tel.: 944067754
Webgunea: www.bizkaia.eus



ESKAINTZEN DIREN ZERBITZUAK

ZERBITZUAREN IZENA:
Gardentasun Ataria


DESKRIBAPEN XEHATUA:

Bizkaia Gardena Gardentasun Atariak honako informazio hau jartzen du herritarren esku (kontuan hartu behar da informazio publikoa eskuratzeko eskabidea zerbitzu espezifiko gisa zehazten dela):
	Gardentasuna. Informazio orokorra
Atariak informazio orokorra dauka Arauak ezartzen dituen eta Foru Aldundiari aplikagarri zaizkion gardentasunari eta publizitate aktiboaren arloko betebeharrei buruz. Halaber, gardentasunaren eta datu irekien eta horien memorien arloko estrategiari buruzko Foru Plana jasotzen du, bai eta foru eta toki erakundeen gardentasun webguneetarako sarbidea ematen duen gardentasunaren mapa ere. Azkenik, foru laguntza eta dirulaguntza publikoak jasotzen dituzten erakunde pribatuen betebeharrak jasotzen ditu, baldintza jakin batzuk betetzen dituztenean, bai eta erakunde horiei gardentasun betebeharrak betetzen laguntzeko gida bat ere.

 
	Publizitate aktiboa
Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauak ezarritakoa betez, publizitate aktiboaren gaineko informazioa 6 ataletan egituratzen da: 

	Informazio instituzionala, erakundearen organigramari eta eginkizunei buruzko informazioa, bai eta estatutuei edo barne antolamenduko bestelako araudiari buruzkoa, eta goi-kargudunei eta behin-behineko langileei buruzkoa ere.
	Informazio juridiko-normatiboa, indarrean dagoen berezko araudiari buruzko informazioa, araudi bateratua barne, prestatzen ari den araudi propioaren faserik garrantzitsuenei buruzkoa, bai eta Aldundiaren urteko Arau Plana eta ondorio orokorretarako garrantzi juridikoa duten beste informazio batzuk ere.
	Ekonomia, finantza eta ondareari buruzko informazioa, foru aurrekontuaren eta urteko kontuen gaineko informazioa jakinarazten duena, bai eta jasangarritasun ekonomikoaren adierazleak, zerga-bilketari eta udal finantziazioari buruzko datuak, eta ondare higiezinei eta parke mugikorrei buruzko informazioa ere. 
	Kontratazioa eta dirulaguntzak, formalizatutako kontratuen, hitzarmenen eta baliabide propioei egindako enkarguen gaineko informazioa ematen du, bai eta Urteko Kontratazio Planaren eta emandako dirulaguntzen gainekoa ere.
	Zerbitzuak eta politika sektorialak, Foru Administrazioak ematen dituen zerbitzuei eta sektore plangintzarako tresnei buruzko informazioa argitaratzen du, bai eta Zerbitzu Kartak ere.  
	Giza baliabideak, sartzeko sistemei eta enplegu publikoko eskaintzei buruzko informazioa, Foru Administrazioko plantillaren egitura eta lanpostuen zerrenda, besteak beste.  Informazio hori guztia eguneratzen da informazio bakoitzak behar duen aldizkotasunaren arabera.

Horrez gain, informazioa errazago interpretatzeko, Bizkaia Gardenak bistaratze dinamikoak eskaintzen ditu, bai eta, samurrago ulertzeko, zenbait araudiren irakurketa errazeko bertsioak ere.

ZERBITZUAREN IZENA:
 Informazio publikoa eskuratzeko eskabidea


DESKRIBAPEN XEHATUA:
Pertsona guztiek informazio publikoa eskuratzeko duten eskabidea da. Informazio publikotzat jotzen dira administrazio publikoaren esku dauden eta horren funtzioak betetzean egin eta eskuratu dituen eduki edo dokumentu guztiak, euskarria edo formatua edozein dela ere.  
Atal honetan pausoz pauso azaltzen dira informazio publikoa eskuratzeko eskubidea baliatzeko prozesua, eskubideak eta mugak, epeak, bai eta eskaerak aurkeztea errazteko zenbait gomendio baliagarri ere.
Halaber, informazio estatistikoa ematen da informazio publikoa eskuratzeko prozedura hau abian jarri zenetik informazio publikoa eskuratzeko jaso diren eskaerei (IPEE) buruz.
Era berean, Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordeari buruzko informazioa eta horretarako sarbidea ematen da. Batzorde hori kide anitzeko organo independentea da, autonomia funtzionala duena, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea babesteko eta Bizkaian gardentasun betebeharrak betetzeko.
Bizkaia Gardenan Batzordearen eginkizunei buruzko informazioa ematen da, bai eta Erreklamazio Batzordean erreklamazioak eta salaketak aurkezteko epeei eta kanalei buruzkoa ere:
	Erreklamazioa izapidetu daiteke Bizkaiko Foru Aldundiak ustez edo berariaz ukatu duen informazio publikoa eskuratzeko eskabide baten aurrean.
	Erreklamazioen Batzordeak, halaber, gardentasunaren alorrean herritarrek egindako salaketak aintzat hartu eta izapidetzen ditu. Salaketa horiek balio dute jakinarazteko ea erakunderen batek ez dituen betetzen publizitate aktiboko bere betebeharrak (Gardentasunari buruzko Foru Arauan araututakoak) eta ez duen borondatez ematen Gardentasunari buruzko Foru Arauak eskatzen duen informazioa antolamentuari, legeriari, aurrekontu ekonomiari eta abarri dagokienez.


Era berean, Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea esku-hartzeak eta jarduerak jakinarazten zaizkie herritarrei, Batzordearen ebazpenak eta urteko jardueren memoriak argitaratuz.
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ZERBITZUEN HELBIDEAK, SARBIDEAK ETA ORDUTEGIAK

ZERBITZUA
HARREMANBIDEA
ORDUTEGIA
BULEGOETARA IRISTEKO GARRAIOBIDEAK
Gardentasun Ataria
Webgunea
https://gardentasuna.bizkaia.eus/es/inicio
Etengabea

Informazio publikoa eskuratzeko eskabidea
Egoitza elektronikoa
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=877
Etengabea


Erregistro eta Herritarren Arretarako Bulegoa 
https://web.bizkaia.eus/es/oficina-de-atencion-ciudadana
Metro Bilbao
Tranbia
Bilbobus
Bizkaibus
Renfe
EuskoTren

Posta
LAGUNTZA, Erregistro eta Herritarren Arretarako Bulegoa
Diputazio kalea 7, beheko solairua, 48009 Bilbo



file_4.jpg

file_5.wmf


DOKUMENTU TEKNIKOA ZERBITZU KARTA
Gardentasun Ataria eta Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskabidea
Bizkaiko Foru Aldundia
Edizioa: 00 | Data: 2021/21/06


Orrialdea | 20

ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

Erabiltzaileen eskubideak
Bizkaia Gardena Gardentasun atarian eskuragarri dagoen informaziorako sarbidea doakoa izango da, bai eta informazio publikoa eskuratzeko eskabidea ere. 
Hala ere, informazio eskabide bat egitean, kopiak eginez edo jatorrizkoa ez den beste formatu batera aldatuz eskuratzen bada, benetako kostua gainditzen ez duen zenbateko bat ordaintzeko eskatu ahal izango da, Bizkaiko Foru Administrazioaren tasei, prezio publikoei eta beste zerga baliabide batzuei buruzko 4/1990 Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zehazki, informazio publikoa eskatzen dutenek honako eskubide hauek edukiko dituzte:
	Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauak eta indarreko legediak ematen dizkieten eskubideen gaineko informazioaren berri izatea, bai eta erakunde aholkularitza jasotzea eskubidearen benetako eraginkortasuna bermatzeko ere. 
	Eskatutako informazioa jasotzea Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauak eta legedia aplikagarriak ezartzen dituzten epeetan, bai eta eskaeran adierazitako moduan eta formatuan ere, salbu eta aukera hori ezinezkoa denean eta horren azalpen arrazoitua ematen denean.
	Informazioa eskuratzeko eskadidea, osorik edo zati batean, ukatzeko arrazoiak zein diren jakitea.
	Erreklamazioa egitea informazio publikoa eskuratzeko eskabidea baliatzeko isileko zein esanbidezko ukapenen aurka, edo Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordearen aurrean salaketak egitea gardentasunaren alorrean arau urratzerik gertatuz gero.
	Emandako informazio publikoa erabiltzea, aldez aurretik inolako baimenik edo administrazioari jakinarazpenik eman gabe, indarrean dagoen legerian aurreikusitako mugak kontuan hartuta.
	Informazio publikoa eskuratzeko eskabidea akastuna edo zehaztugabea bada,  inguruabar horren berri emango zaio eskatzaileari, eta adieraziko zaio zergatik jotzen den anbiguotzat edo zalantzagarritzat, eta gehienez ere hamar egun balioduneko epea emango zaio zuzentzeko, eskaera zehazteko laguntza eskainita. Zuzenketak berekin ekarriko du ebazpena emateko epea etetea. Epea igaro eta eskaera zuzendu ez bada, artxibatu egingo da, atzera egiteagatik. Hori ez da oztopo izango beste eskabide bat aurkezteko.


Erabiltzaileen betebeharrak
Informazio publikoa eskatzen duten erabiltzaileek honako hauek bete beharko dituzte:
	 Eskabideak ahalik eta modu zehatzenean adieraztea, eskubidearen eraginkortasuna, epeak betetzea eta zerbitzu administratiboen funtzionamenduari albait gutxien eragitea bermatze aldera.
	Fede onaren eta eskubide abusuaren debekuaren printzipioen arabera jardutea, neurriz kanpoko eskaerak aurkeztu barik, bai materialki bai denborari dagokionez.
	Legediak ezarritako betebeharrak betetzea, informazioa berrerabiltzeari dagokionez.
	Hala badagokio, informazio jakin bat eskuratzeko ebazpenean aurreikusitako baldintzak eta eskakizunak betetzea. 


ARAUDI ERREGULATZAILEA

Gardentasun Ataria: 
 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa (2016-02-18).
	Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, zeinaren bitartez onartzen baitira  Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasun Atariaren edukiak eta xehetasun teknikoak (2016-04-26)
	19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa. 
	 2016 2102 (EB) Zuzentaraua eta irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren bidezko horren transposizioa, webguneen erabilerraztasunari buruzkoak.

1112 2018 Errege Dekretua, irailaren 7koa, sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen erabilerraztasunari buruzkoa.
Informazio publikoa eskuratzeko eskabidea:
1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa.
	128/2016 Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua, uztailaren 26koa, zeinaren bitartez onartzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko foru sektore publikoko erakundeen Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordearen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko Araudia. 
	Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, zeinaren bidez onartzen baita Bizkaiko Foru Aldundian informazio publikoa eskuratzeko eskabideak izapidetzeko prozedura arautzeko gida (2016-05-25).
	19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa. 


KONPROMISOAK BETE DIRELA ETA INDARREAN DIRAUTELA JAKINARAZTEKO MODUAK

Urtero jakinarazten da konpromisoak bete direla, emaitza horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasun Atariko zerbitzuen eta politika sektorialen atalean (www.gardentasuna.bizkaia.eus)  eta  Ahaldun Nagusiari Laguntzeko Unitatearen programa eta zerbitzuen atalean argitaratuz,  www.bizkaia.eus webgunean.
Kartaren bertsiorik gaurkotuena eskuragarri dago Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasun Atariko zerbitzuen eta politika sektorialen atalean (www.gardentasuna.bizkaia.eus) eta Ahaldun Nagusiari Laguntzeko Unitatearen programa eta zerbitzuen atalean argitaratuz,  www.bizkaia.eus.webgunean.
Indarraldia (bi urtekoa, gehienez): 2021-2022.







ERABILTZAILEEK PARTE HARTZEKO MODUAK

Erabiltzaileek hainbat modutan har dezakete parte egindako zerbitzuen hobekuntzan: euren iritzia adieraziz asebetetze inkesten bitartez, edo  euren kexak eta iradokizunak helaraziz, Zerbitzu Karta honetako “Kexak eta iradokizunak aurkezteko moduak”  atalean deskribatzen diren bideei jarraituz.




KEXAK ETA IRADOKIZUNAK AURKEZTEKO MODUAK

Hona hemen erabiltzaileak erabil ditzakeen bideak kexak eta iradokizunak aurkezteko:
	BFAren “Kexak eta Iradokizunak”  inprimakia edo beste edozein idazki zein komunikazio, Zerbitzu Karta honen xede diren bulegoetan aurkeztuz.
	Webgune korporatiboko Kexak eta Iradokizunak atalean: www.bizkaia.eus/laguntza 


Gehienez, 10 egun balioduneko epean  erantzungo dira kexa eta iradokizun guztiak.




zerbitZu kartaren konpromisoak

ZERBITZUA
KONPROMISOA
BETETZE MAILAREN ADIERAZLEA



Gardentasun Ataria
Erabiltzaileei informazio eguneratua ematea gardentasunaren webgunean, eta asebetetze inkestan gai horri dagozkion galderei emandako batez besteko puntuazioa 7tik gorakoa izatea.
Erabiltzaileek asebetetze inkestan adierazitako asebetetze mailaren balorazioa, gardentasunaren webguneko informazio gaurkotuari dagokionez.

Erabiltzaileei Gardentasun Atariko webgunean nabigatzeko kalitateko egoera ematea (abiadura, deskarga, …), eta asebetetze inkestan gai horri dagozkion galderei emandako batez besteko puntuazioa 7,5etik gorakoa izatea.
Erabiltzaileek asebetetze inkestan adierazitako asebetetze mailaren balorazioa, Gardentasun Atariko webgunean nabigatzeko egoeraren kalitateari dagokionez ( abiadura, deskarga,…).

Erabiltzaileei Gardentasun Atariko webgune erabilerraza ematea, eta asebetetze inkestan gai horri dagozkion galderei emandako batez besteko puntuazioa 7tik gorakoa izatea.
Erabiltzaileek asebetetze inkestan adierazitako asebetetze mailaren balorazioa, Gardentasun Atariko webgunearen erabilerraztasunari dagokionez.
Informazio publikoa eskuratzeko eskabidea
Erabiltzaileei beharrezko informazioa ematea informazio publikoa eskuratzeko eskabidea egitea erraza eta samurra izan dadin, eta asebetetze inkestan gai horri dagozkion galderei emandako batez besteko puntuazioa 7tik gorakoa izatea.
Erabiltzaileek asebetetze inkestan adierazitako asebetetze mailaren balorazioa, informazio publikoa eskuratzeko eskabidea egiteko emandako informazioari dagokionez. 

Erabiltzaileei informazioa ematea informazio publikoa eskuratzeko egindako eskaebidearen izapideen egoerari buruz, eta asebetetze inkestan gai horri dagozkion galderei emandako batez besteko puntuazioa 8,5etik gorakoa izatea. 
Erabiltzaileek asebetetze inkestan adierazitako asebetetze mailaren balorazioa, informazio publikoa eskuratzeko egindako eskabidearen izapideen egoerari dagokionez. 

Asebetetze inkestan, batez beste, 7tik gorako puntuazioa lortzea informazio publikoa eskuratzeko eskabidearen zerbitzuarekiko asebetetze globalari buruzko galderan. 
Erabiltzaileek asebetetze inkestan adierazitako asebetetze mailaren balorazioa, informazio publikoa eskuratzeko eskabidearen zerbitzuari dagokionez.
zuzendu eta konpentsatzeko neurriak

Lehenago jasotako konpromisoren bat bete ez delakoan dauden erabiltzaileek jakitera eman ahal izango dute kexak eta iradokizunak biltzeko ezarri diren kanalen bitartez. Ez-betetzeren bat egiaztatuz gero, idazki bat bidaliko zaie ez-betetzearen arrazoien berri emateko, bai eta antzemandako ez-betetzea zuzentzeko hartu diren  neurrien berri emateko ere. 
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