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OGPEuskadiren II. konpromesuaren II. fasean, admin-

istrazioarteko bi zerbitzu martxan jartzea dugu helbu-

ru. Bi baldintza bete behar dute bi zerbitzu horiek: datu 

irekietaz hornitzea eta balio publikoa sortzea.

5 datu-familia erabiliko dira zerbitzu berri horiek hor-

nitzeko:

 - Mugikortasun iraunkorra

 - Ekitaldien agenda

 - Ingurumen-kalitatea

 - Kirola eta bizitza osasungarria

 - Kontuak ematea

Zerbitzu horiek prest egon beharko dute 2020ko abuz-

turako; beraz, beharrezkoa da ahalik eta azkarren aur-

rera egitea.

aurkezpena

HITZAURREA
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Datu irekien esparruan aurrera egiteko euskal administrazio nagusiek burutzen ari diren 

ekimenari buruzko azalpen laburra duzu hemen.

- Eusko Jaurlaritza

- Arabako Foru Aldundia

- Bizkaiko Foru Aldundia

- Gipuzkoako Foru Aldundia

- Bilboko Udala

- Donostiako Udala

- Vitoria-Gasteizko Udala

- 27 datu-multzo elkarrekin argitaratu.

- Datu irekietan oinarritutako bi administrazioarteko ze-

rbitzu martxan jarri; halaber, zerbitzu horiek balio pub-

likoa sortu behar dute.

- Zerbitzu horiek prest egon beharko dute 2020ko abuz-

turako; beraz, beharrezkoa da ahalik eta azkarren aurre-

ra egitea.

- Administrazioarteko lanaren kultura sustatzeko.

- Datu irekien argitalpenean elkarrekin aurrera egiteko.

jomuga

HELBURUA

NOR?

ZER?

NOIZ?

ZERTARAKO? 
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Euskal administrazio nagusiek argitaratzeko konpromisoa hartu duten 27 datu-multzoak di-

tugu hemen.

los 27  

DATASETS
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- Ekimenaren lidergoa

- EJIE

- Eusko Jaurlaritza

- Uztaila

- Iraila

- Uztaila

- Urria

antoleketa

TALDEAK

Eginkizuna

Parte-hartzaileak

Bilerak

Bulego teknikoa

ZUZENDARITZA TALDEA

- Lana koordinatu

- Eusko Jaurlaritza

- Arabako Foru Aldundia

- Bizkaiko Foru Aldundia

- Gipuzkoako Foru Aldundia

- Bilboko Udala

- Donostiako Udala

-Vitoria-Gasteizko Udala

- EJIE

TALDE TEKNIKOA

Datu irekien esparruan aurrera egiteko euskal administrazio nagusiek burutzen ari diren 

ekimenari buruzko azalpen laburra duzu hemen.

Eginkizuna

Parte-hartzaileak

Bilerak

Bulego teknikoa
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Datu irekietan oinarritutako balio publikoa sortzen duten 

zerbitzuen bilaketa egin da, bai gure inguruko, bai nazi-

oarteko jardunbide egokiak ezagutzeko. Dokumentuan 

interesgarrienetakoak aipatuta daude.

Estandarrak edo eredu komunak erabiliz datu-multzoak 

argitaratzera konprometitu dira administrazioak.  “DA-

TOS ABIERTOS FEMP 2019: 40 conjuntos de datos a 

publicar por las Entidades Locales” eskuliburuan jaso-

tako gomendioak erabiltzen eta moldatzen ari dira

lan hori gauzatzeko. Une honetan, bulego teknikoa egit-

en ari den zeregin nagusienetakoa da. 

entregatzekoak

EGINDAKO LANA

DIAGNOSTIKOA

BENCHMARKINGA

NORMALIZAZIOA

Eskumenak kontuan hartuz, administrazio bakoitzean 

aztertu egin dugu: datuen erabilgarritasuna, kalitatea 

eta argitaratze bideragarritasuna. Ondoko dokumentu-

etan bildutako informazioaren laburpena duzu.

Aurkezpena ikusi

Taula ikusi 

Zerbitzu hipotesiak ikusi
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KUTUR MAPA

ERREPIDETAKO AFOROA 

DIRU-LAGUNTZAK

Administrazio guztiek kultur agenda dute. Horiek guztiek 

agendaren datuak era estandarizatuan argitaratu dezaten 

da helburua, Euskadiko ekitaldi kulturalen mapa egiteko 

aukera izan dezagun.

Administrazio guztien diru-laguntza datuak Eusko Jaur-

laritzaren Diru-laguntzen Atarian biltzea da proiektua.

Gizarte-bazterkeria arriskuan diren eta diru-laguntzak 

kobratzen duten pertsonak babesteko ez dira datu-mult-

zorik argitaratuko. Hala ere, administrazioek dirua nola 

gastatzen duten erraz ikusteko ahalbidetuko du tresnak.

Proiektuko fase honen ideia handinahienetako bat da. 

Administrazio guztiek euren aforo estazioek ekoiztutako 

datuak modu normalizatuan argitaratu dezaten da ideia; 

halaber, datu horien mapa-bistaratze bat egin nahi dugu.

zerbitzuen proposamena

PRODUKTUAK
Talde teknikoaren azken bileran 5 zerbitzu hauen bideragarritasuna aztertzea erabaki zen. 

Hauen arteko bi aukeratuko dira.
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KIROLA ETA BIZITZA OSASUNGARRIA

URAREN KALITATEA

Euskadi Aktiboa ekimenaren osagarri izatea da zerbitzu ho-

nen xedea. Horretarako, kirolarekin eta bizitza osasungarri-

arekin zerikusia duten baliabideen datuak bildu eta mashup 

sortu nahi da.

Uraren kalitatearen neurketak bildu eta (geruzetan) mapa 

bistaratzeak sortzea da jomuga. Giza kontsumoa, bain-

atzeko eremuak, estazio hidrometeorologikoak, uraren 

kalitatearen neurketen adibide batzuk dira.

Ekipo teknikoaren bileraren akta ikusi



http://www.ogp.euskadi.eus/

milesker

ESKERRIK

ASKO!


