
 

BIG. FICHA METODOLÓGICA DE INDICADORES 

1 Adierazlearen kodea eta izena 2.05.01. Gardentasun dinamikoaren indizea. 

2 Dimentsioaren/Azpidimentsioaren 
kodea eta izena 

Dim: 2. GIZONEN ETA EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA ETA ESKUBIDEAK 
Azpidim:2.05. GOBERNU GARDENA 

3 Helburua Gobernuaren gardentasun-maila neurtzea, herritarrek Gobernuaren ekintzetan kontrola, parte-hartzea eta erabakiak 
hartzearen herraminta gisa. 

4 Definizioa Jarduera publikoa eta Jaurlaritzaren ekintzei buruzko informazioaren eskuragarritasuna ikusaraztea, eta arduradun 
publikoek gobernu onaren arloan bete behar dituzten betebeharrak ezartzea. 

5.a Kalkulatzeko formula Gardentasun dinamikoaren indizean definitutako guztizko osagaietatik zabaldutako informazio-unitateen %. 

5.b Aldaketak iturrien kalkuluan - 

6 Kalkulu-parametroen glosarioa 
(definizioak) 

- 

7 Adierazlearen kalitatea  

7.a Sorburu duten eragiketaren 
kalitateari buruzko txostenak 

- 

7.b Arazoak espazio-eremuren 
batean 

- 

7.c Hala badagokio: -Laginketa-
errorea 

- 

7.d Hala badagokio: - Laginketatik 
kanpoko erroreak 

- 

7.e Eskuragarri ez egoteko arrazoiak - 

8 Neurketa-unitatea % 

9 Informazio-iturria(k)  

9.a Informazio-iturrien identifikazioa Dyntra 

9.b Iturri-mota: laginekoa, 
erregistrokoa, erroldakoa… 

Erregistrokoa 

9.c Informazio mota (gutxi 
gorabeherako balioa; behin-

Behin betiko balioa 



behineko balioa; aurreratutako 
balioa; behin betiko balioa; 
proiektatutako balioa; serie-
haustura; azaldu ezina) 

9.d Iturrietarako esteka(k) https://www.dyntra.org/indices/comunidades-autonomas/ 

10 Nazioarteko eta nazioko kodeak 
(World Bank, ELGA, Eurostat, 
EIN…) 

- 

11 Kalkuluaren ardura duen 
erakundea 

Dyntra erakundeetan eta Gizarte Zibilarentzat gobernu irekia neurtzen eta kudeatzen lan egiten duen lehen 
plataforma kolaboratiboa da munduan. Dyntra “Dyntra ivzw”-ek administratzen du, Bruselan (Belgika) egoitza duen 
irabazi asmorik gabeko nazioarteko erakundea. 

11.a Kargu politiko arduraduna: izena, 
abizenak, telefonoa, posta 
elektronikoa 

- 

11.b Kalkuluaren arduradun teknikoa 
1: izena, abizenak, telefonoa, 
posta elektronikoa 

- 

11.c Kalkuluaren arduradun teknikoa 
2: izena, abizenak, telefonoa, 
posta elektronikoa 

- 

12 Biztanleria-eremua Eusko Jaurlaritza. 

13 Seriearen denbora-estaldura 2019-2020 

14 Maiztasuna Urterokoa 

15 Argitalpen-data (eskuragarri 
dagoen azken datua) 

2020/03/03 

16 Hedadura geografikoa EAE. 

17 Fitxaren azken eguneratze-data 2021/11/16 

18 Informazioa artxibatzea  

18.a Artxibo-euskarria(k) Web orria 

19 Hedapena  

19.a Erakunde arduraduna Dyntra 

19.b Sarbide mugatua Ez 

19.c WEBGUNEA https://www.dyntra.org/ 

19.d Paperezko 
argitalpenak/argitalpen 

Elektronikoa 

https://www.dyntra.org/indices/comunidades-autonomas/
https://www.dyntra.org/


elektronikoak (aurrerapen- eta 
jarraipen-txostenak) 

19.e Online datu-basea Bai 

20 Oharrak Dyntraren web orriko argitalpenak ez direnez erregulartasunez ematen urte bakoitzeko bigarren hilabetean 
argitaratutako datuak bildu dira. 
 

 

 


