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1. SARRERA OROKORRA
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1. Sarrera orokorra

Detekzioa fase kritikoa da iruzurraren aurkako borrokan, eta une

horretan espero da kudeaketan parte hartzen duen erakundeak

eskuratutako ezagutzek eta ezarritako tresnek emaitzak izatea.

Garrantzitsua da detekzio-neurri guztiak eraginkorrak eta

proportzionalak izatea identifikatutako iruzurraren, ustelkeriaren,

interes-gatazken eta finantzaketa bikoitzaren arriskuen maila eta

izaerarekiko, bai kantitatean (neurrien kopurua), bai kalitatean

(neurrien izaera).
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1. Sarrera orokorra

 Iruzurraren eta bestelako jokabide irregularren adierazleetako asko, benetakoak

zein potentzialak, erakundeen transakzioei, datu operatiboei eta finantza-datuei

buruzko datuetan oinarritzen dira, eta datuak tratatzeko eta aztertzeko

teknikak eta tresnak erabiliz identifika daitezke.

 Datuen analisi proaktibo horiek proba analitiko sofistikatuak eta

informatizatutako proba gurutzatuak erabiltzen dituzte, eta hasieran begi-

bistakoak ez diren erlazioak identifikatzen dituzte, sarritan urteetan zehar

zuzendaritzarentzat oharkabean pasa daitezkeen balizko iruzurrak eta jokabide

irregularrak nabarmentzeko.

 Teknika horiei esker, eredu ezagun bat betetzen duten irregulartasunak

antzeman daitezke, datu kopuru handiak kudeatu, modu anomaloan jokatzen

duten elementuak identifikatu edo dauden detekzio-kontrolak ebaluatzeko balio

dezakete. Ildo horretan, oso garrantzitsutzat jotzen da erakundearen beraren

kudeaketa ekonomikoko datu-baseak ustiatzea.



2. TRESNA INFORMATIKOAK, 

ANALISIA ETA DATU-

BASEAK



2. Tresna informatikoak, analisia eta datu-baseak

HARPIDETZA EGIN ONDOREN ESKURATZEN DIREN

INFORMAZIO-SISTEMAK

SARBIDE IREKIKO INFORMAZIO-SISTEMAK

1. Arachne

2. Datuen bitartekaritzarako plataforma

3. Erregistratzaileen Elkargoaren benetako

titulartasunen erregistroa

4. Notariotzaren Kontseilu Nagusiaren benetako

titulartasunaren datu-basea

5. Merkataritza Erregistro Zentralaren datu-basea

1. Bazterkeria eta detekzio goiztiarreko sistema

2. Financial Transparency System

3. Diru-laguntzen datu-base nazionala

4. Sektore Publikoaren Kontratazio Plataforma

5. Hitzarmenei eta gomendioei buruzko informazioa

6. Estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore

publikoko erakundeen inbentarioa (INVENTE)

7. LibreBOR

8. Infocif



3. SINATU, ATXIKI EDO 

HITZARTU ONDOREN 

ESKURATZEN DIREN 

INFORMAZIO-SISTEMAK



3. Harpidetza egin ondoren eskuratzen diren informazio-sistemak

ARACHNE

Estatu kideak emandako benetako titularrei buruzko barne-datuak eta aplikazioak berak

xedatzen dituenak gurutzatuz, iruzur, ustelkeria, interes-gatazka edo finantzaketa

bikoitzeko arrisku handiena eragin dezaketen proiektuak, onuradunak, kontratuak eta

kontratistak detekta ditzake tresna horrek. Arachne tresnaren arabera arrisku-adierazleak

egoteak (bandera gorrien sistema baten bidez erakusten dira) lagundu egin diezaieke

agintari nazionalei Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren funtsak aplikatzeko

kontrol edo auditoretzetan, baina ez du irregulartasunen edo iruzurren frogarik ematen.

Helburua: kudeaketa-agintariei eta bitarteko erakundeei laguntzea beren administrazio-

kontroletan eta funtsen arloko kudeaketa-ikuskapenetan (Europako Gizarte Funtsak,

Kohesio Funtsak eta Eskualde Garapeneko Europako Funtsak).



3. Harpidetza egin ondoren eskuratzen diren informazio-sistemak

ARACHNE

Nola lan egiten du Arachnek?

 1. Eragiketen funtsezko datuak eta datuak sistema komunetik jasotzen ditu

 2. Konektatu eskuragarri dagoen informazioa datu-baseak erabiliz (orbis, world compliance)

 3. Iruzur-arriskuaren adierazleak sortzen ditu automatikoki (kategoriaren baten adibidea:

kontratazio publikoa, ospea eta iruzurra). Kategoria bakoitzerako nota bat kalkulatzen da

Arachneren erabilgarritasunaren adibide batzuk

 Onuradun-kontratista loturak bilatzea

 Enpresa-taldeen egitura aztertzea

 Finantzaketa bikoitzaren balizko kasuak detektatzeko



3. Harpidetza egin ondoren eskuratzen diren informazio-sistemak

ARACHNE

Ikerketa espezifikoak eta zehatzak egiteko, aplikazioak berariazko bilaketa-formularioak

ditu: entitatea bilatzea eta erlazioa bilatzea.

BILAKETEN INPRIMAKIAK

1. Erakundeak/pertsonak bilatzea:

Proiektu, kontratu, enpresa, pertsona eta taldeentzako formularioak eskaintzen ditu. Bilaketa

prozesatu ondoren, emaitzak taula batean agertzen dira.



3. Harpidetza egin ondoren eskuratzen diren informazio-sistemak

ARACHNE

BILAKETEN INPRIMAKIAK

2. Erlazioak bilatzea:

Aplikazioak harremanari buruzko irizpideak definitzeko aukera ematen du,

baina baita jatorrizko eta helmugako erakundeei buruzkoak ere.

Lotura juridikoak bilatzea: Akziodun/filial harreman batean bi enpresaren artean lotura

juridikorik dagoen egiaztatzea.

Lotura pribatuak bilatzea: Enpresa baten eta pertsona baten artean loturarik dagoen

egiaztatzeko.

Afiliazio-loturak bilatzea: Enpresa baten eta talde baten artean loturarik dagoen egiaztatzea.

Kidetasun-loturak bilatzea: Bi pertsonaren arteko lotura zuzena edo zeharkakoa dagoen

egiaztatzea.

Inplikatutako enpresak bilatzea: Arachneri emandako proiektu baten eta enpresa baten artean

loturarik dagoen egiaztatzea.

Parte-hartzaileak bilatzea: Arachneri eta pertsona bati emandako proiektu batean loturaren

bat dagoen egiaztatzea.



3. Harpidetza egin ondoren eskuratzen diren informazio-sistemak

ARACHNE

BILAKETEN INPRIMAKIAK

3. Testuinguruko menuak:

Abiapuntua:

 Kontrol-taula edo -panel batean ordezkatutako edozein

erakunde edo erlazio edo

 Ikustaldi batean aurkeztutako edozein erakunde edo erlazio,

Elementuetan eskuineko botoiarekin klik eginez gero,

testuinguru-menua agertuko zaigu.



3. Harpidetza egin ondoren eskuratzen diren informazio-sistemak

DATUEN BITARTEKARITZARAKO PLATAFORMA

Datuen bitartekaritzarako plataforma (PID) Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren

aplikazio informatiko bat da. Elkarreragingarritasun-nodo gisa funtzionatzen du, eta paperezko

euskarriko ziurtagiriak (SPKS) ordezteko zerbitzu komunak ematen ditu, Espainiako administrazio

publikoetako jaulkitzaileen eta eskatzaileen arteko informazioa trukatzeko.

Plataforma horrek datuak egiaztatzeko eta kontsultatzeko zerbitzuak eskaintzen dizkie beste herri-

administrazio batzuei, paperezko ziurtagiriak ezabatzeko (ZAEAren ordainketa-korronteari buruzkoak,

GSDOrekiko zorrari buruzkoak, etab.) eta herritarrek administrazioetan (estatukoa, autonomikoa edo

tokikoa) dagoeneko administrazioen esku dagoen dokumentazioa aurkeztu beharrik ez izateko.

Ziurtagiriaren ordez, datuak trukatzen dira administrazioen artean, modu elektroniko, estandarizatu

eta azkarrean eta berme juridikoekin.

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/eleme

ntos_co munes/Intermediacion_de_datos.html

Plataformak eraginkorra dela erakutsi du, eta harrera ona izan du erakundeen artean; izan ere, 2020ra

arte 531 milioi datu-kontsulta baino gehiago izapidetu dira, eta 2007tik 2.700 milioi euro baino gehiago

aurreztea aurreikusi da.

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/elementos_co%20munes/Intermediacion_de_datos.html


3. Harpidetza egin ondoren eskuratzen diren informazio-sistemak

ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOAREN BENETAKO TITULARTASUNEN

ERREGISTROA

Kapital-zuriketaren eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako borrokaren zerbitzura sortutako tresna da.

Gizarte baten kontrola zuzenean edo zeharka duten pertsona fisikoei buruzko informazio osoa eta

eguneratua jasotzen du.

Informazio hori Merkataritza Erregistrotik dator, eta bertan sozietateek titular errealaren identifikazioa

sartu behar dute urteko kontuen aurkezpenean.

Egin beharreko kontsultak:

 Merkataritza-sozietate baten benetako titularrak ezagutzea IFZ sartuz

 Pertsona fisiko bat benetako titular den sozietateen berri izatea.

 Benetako titular baten kontrol-katean sozietate batek dituen sozietateak ezagutzea



3. Harpidetza egin ondoren eskuratzen diren informazio-sistemak

NOTARIOTZAREN KONTSEILU NAGUSIAREN ERREGE-TITULARTASUNEKOA

Datu-baseak honako informazio hau ematen du pertsona juridikoei buruz.

 Sozietatea likidatu bada, finantza-informazioa ematen da.

 Benetako titularrari buruzko hainbat informazio-mota: Errege Titulartasun Esankatua, Errege

Titulartasun Egiaztatua, Errege Titulartasuna beste kontrol-bide batzuen bidez, Errege

Titulartasuna administrazioaren arabera, eta Akzio-mapa osoaren informazioa.

Kontsulta horiek eskaera-erretilu baten, jarduera-txosten baten, erkatze-dokumentu eta -

orrien, jarraipenen, benetako titularren eta akzio-mapen bidez antolatzen dira.



3. Harpidetza egin ondoren eskuratzen diren informazio-sistemak

MERKATARITZAKO ERREGISTRO ZENTRALA

Merkataritza Erregistro Nagusia PUBLIZITATEAREN INSTITUZIO OFIZIALA da, eta 1990eko 

urtarrilaren 1etik aurrera Probintziako Merkataritza Erregistroek emandako merkataritza-

informaziora sartzea ahalbidetzen du, datuak Merkataritza Erregistroaren indarreko

Erregelamenduko 379. artikuluaren arabera ordenatu eta tratatu ondoren.

Merkataritza Erregistroaren Erregelamenduak zehazten ditu Batzordearen eginkizunak.

Merkataritza Erregistro Nagusiak bi metodo ematen dizkie erabiltzaileei inskribatutako

sozietateei eta/edo izen sozialei buruzko informazioa lortzeko:

Hitzarmenik GABEKO ERABILTZAILEAK. - Kreditu-txartel bidez ordainduko dute dagokion arantzela.

Hitzarmena DUTEN ERABILTZAILEAK.- Merkataritzako Erregistro Nagusiak esleitutako sarbide-gakoa

erabiliko dute, dagokion hitzarmena sinatu ondoren.



4. SARBIDE IREKIKO 

INFORMAZIO-SISTEMAK



4. Sarbide irekiko informazio-sistemak

BAZTERTZEKO ETA GARAIZ DETEKTATZEKO SISTEMA

EDES (Early Detection and Exclusion System) Batzordeak ezarritako sistema bat da, Batasunaren finantza-

interesen babesa indartzeko eta finantza-kudeaketa ona bermatzeko. Sistemaren helburua da honako

hauek bermatzea:

 EBren finantza-interesak arriskuan jartzen dituzten arriskuak garaiz detektatzea;

 Eragile ekonomiko bat EBko funtsak jasotzetik baztertzea;

 EBko arauak hausten dituzten eragile ekonomikoei diru-zehapena ezartzea.

Batzordeak, Europako beste erakunde batzuek eta agentziek honako hauei buruz emandako informazioan

oinarritzen da:

 Batasunaren finantza-interesak mehatxatzen dituzten arriskuak dakartzaten pertsonak edo

erakundeak goiz detektatzen direla ziurtatzeko egin dituzten negozio juridikoak,

 Pertsonak edo erakundeak Batasunaren funtsak jasotzetik baztertzea,

 Pertsona edo erakunde bati diru-zehapena ezartzea,

 Kasu larrienetan, bazterketari eta, hala badagokio, diruzko zehapenari buruzko informazio-

batzordearen webgunean argitaratzea, disuasio-efektua indartzeko.

Sarbide librearen bidez, kanpo utzitako edo zehapen ekonomiko baten mende dauden operadore

ekonomikoen zerrenda baino ezin da kontsultatu.



4. Sarbide irekiko informazio-sistemak

FINANCIAL TRANSPARENCY SISTEM

EBren aurrekontuaren kargura finantzatzen diren onuradunen lineako datu-base publikoa,

Batzordeak zuzenean gauzatua (egoitza nagusian edo EBren ordezkaritzetan, EBkoak ez diren

herrialdeetan) eta EBko beste erakunde batzuek, hala nola agentzia betearazleek

(«kudeaketa zuzena») eta Europako Garapen Funtsaren onuradunek.

Herritarrek onuradunaren datuak eskura ditzakete (hala nola izena, BEZaren zenbakia,

helbidea, onuradun mota, etab.), bai eta finantza-datuak ere (hala nola konprometitutako

eta kontsumitutako zenbatekoak, finantzaketa-mota, gastuaren izaera, etab.) zuzenean FTS

aztertzeko web-orriaren barruan (https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-

system/analysis.html) edo FTS laguntza-orritik urteko datu-multzoak

deskargatzea(https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/help.html). Urte

jakin baterako argitalpena hurrengo urteko ekainean gehituko zaio webguneari.

https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/analysis.html
https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/help.html


4. Sarbide irekiko informazio-sistemak

DIRU-LAGUNTZEN DATU-BASE NAZIONALA

La BDNS contiene información sobre subvenciones o ayudas con referencia a las bases

reguladoras de la subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se

imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de

las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y

sanciones impuestas, así como la identificación de las personas o entidades incursas en

determinadas prohibiciones para recibir subvenciones.

La BDNS registrará la información relativa a los perceptores finales de los fondos, lo que

constituirá una potente herramienta para evitar la doble financiación, el fraude, la

corrupción y el conflicto de interés.

La BDNS tiene una parte pública, de libre acceso a todos los ciudadanos, y una parte

reservada, para los órganos gestores de subvenciones.*



4. Sarbide irekiko informazio-sistemak

SEKTORE PUBLIKOAREN KONTRATATZEKO PLATAFORMA

Plataforma horrek, funtsean, aukera ematen du sektore publikoko kontratazio-organoen

kontratatzailearen profilak Internet bidez zabaltzeko.

Kontratazio publiko elektronikoaren garapena errazten du, eta Europako eta Estatuko

estrategietan administrazio elektronikoan eragin handia duen zerbitzu gisa identifikatzen du.

Horretarako, legeak kontratazio-organoei ezartzen dizkien betebeharrak betetzea errazten

duten zerbitzuak ematen dira, eta, gainera, esleipen-prozesua garatzea errazten duten balio

erantsiko beste zerbitzu gehigarri batzuk eskaintzen dira.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Erabiltzailearen gida

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3-

dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v4.3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v4.3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31


4. Sarbide irekiko informazio-sistemak

HITZARMENEI ETA GOMENDIOEI BURUZKO INFORMAZIOA

Estatuko Administrazio Orokorrak autonomia-erkidegoekin, administrazio beraren

mendeko entitate eta organismoekin edo toki-administrazioa osatzen duten entitateen

mendeko entitate edo organismoekin sinatutako hitzarmenei buruzko oinarrizko informazioa

jasotzen du, baita zuzenbide pribatuaren mendeko pertsona juridiko edo fisikoekin

izenpetutako hitzarmenei buruzkoa ere, bai eta SPAJLren 11. artikuluan aurreikusitako

kudeaketa-gomendioei buruzkoa ere.

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/Co

ntratos/Convenios-encomiendas.html

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/Contratos/Convenios-encomiendas.html


4. Sarbide irekiko informazio-sistemak

ESTATUKO, AUTONOMIA-ERKIDEGOKO ETA TOKIKO SEKTORE PUBLIKOKO

ERAKUNDEEN INBENTARIOA (INVENTE)

Sektore publiko instituzionala osatzen duten erakunde guztien informazio publikoa eta

antolamendua bermatzen duen erregistro publiko administratiboa, haien izaera juridikoa

edozein dela ere, eta sektore publiko instituzionala osatzen duten erakunde bakoitzaren

izaera juridikoari, xedeari, finantzaketa-iturriei, jabari-egiturari, bitarteko propioaren

izaerari, kontabilitate-, aurrekontu- eta kontrol-araubideei eta kontabilitate nazionalaren

araberako sailkapenari buruzko informazioa ematen duena, gutxienez.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 82. artikuluak

Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiari (EJSI) esleitzen dio Estatuko,

Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoaren Inbentarioa integratzea, kudeatzea

eta argitaratzea

https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/PagMenuPrincipalV2.aspx?Entorno=2

https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/PagMenuPrincipalV2.aspx?Entorno=2


4. Sarbide irekiko informazio-sistemak

LIBREBOR

Informazioa hainbat sarbide publikotatik biltzen

duen tresna, batez ere Merkataritza

Erregistrotik.

https://librebor.me

https://librebor.me/


4. Sarbide irekiko informazio-sistemak

INFORCID

Enpresei buruzko iturri irekietako informazioa biltzen eta ustiatzen duen datu-basea.

https://www.infocif.es

https://www.infocif.es/


5. AUDITORIAN 

ERABILITAKO BESTE DATU-

BASE BATZUK



5. Otras bases de datos usadas en auditoría

eSIL. Lan Informazioko Sistema

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren datu-basea. Gizarte

Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari eskatu behar zaio aldez aurretik, ez

baita aplikazio irekia. Besteak beste, honako datu hauek ematen ditu:



EKONOMIA ETA OGASUN 

SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Y HACIENDA

ESKERRIK ASKO ZUEN

ARRETAGATIK


