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EUSKADIKO DATUAK BABESTEKO ERREGISTROA – 2015 - 

 

1. INFORMAZIOAREN ITURBURUA. 

Datu guzti hauek Fitxategien Erregistroaren datu-basearen azterketan dute jatorria. 
Erregistroan DBEBn deklaratutako inskripzio guztiak daude, Erregistroa sortu zenetik 
gaur arte. Erregistroa 2004an sortu zen. Era berean, AEPDren Erregistroan 1994tik 
2004ra arte egon diren mugimenduak ere jaso ditugu, bilakaera historikoa ikusteko. 

2015ean aldatu egin genuen fitxategien jakinarazpenak kudeatzeko sistema, eta, horren 
ondorioz, hainbat datu eta sailkapen kategoria berrikusi ditugu. Beraz, horrek beharbada 
ondorioak izan ditu urteko serieetan. Halakorik gertatu bada, adierazi egin dugu. 

“Agentziaren Zifrak” eranskinean oso modu xehatuan aurkeztu dugu 2015ean Datuak 
babesteko Erregistroan egin dituzten fitxategien deklarazioei buruzko informazioa. 

 

2. IZAPIDETUTAKO INSKRIPZIOAK. BILAKAERA HISTORIKOA 

2015ean zehar 836 inskripzio eskabide izapidetu ditugu Euskadiko Datuak Babesteko 
Erregistroan. Fitxategiak sortzeko 331 eskabide (% 40), aldatzeko 310 eskabide (% 37) 
edo ezabatzeko 195 eskabide (% 23). 2015aren buruan Datuak Babesteko Erregistroan 
guztira 8.818 fitxategi aktibo zeuden (ikusi “Agentziaren Zifrak” eranskineko C.1 
koadroa). 

Ondoko grafikoan ikus daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko titulartasun publikoko 
fitxategi kopuruaren bilakaera historikoa: 
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2004ra arte egindako inskripzioak Datuak Babesteko Espainiako Agentzian egindakoak 
dira. 2004az geroztik egindako inskripzioak, ordea, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak 
egin ditu. “Urteko saldoa” epigrafeak Erregistroari urtero egindako ekarpenen saldo 
garbia islatzen du (sortutako fitxategiak ken ezabatutako fitxategiak). 

Grafikoa ikusita, hiru joera nabarmentzen dira, eta joera bakoitza aldi edo garai bati 
dagokio: 

1. Esate baterako, hasierako aldian, hau da, 1994tik 2004ra bitartean, inskripzio 
gehienak Erregistroaren funtzionamenduaren lehenengo urteetan egin ziren, eta 
urteko hazkundea oso neurritsua izan zen. 

2. 2004an DBEB eratu zen, eta harrez geroztik urtero hazkunde iraunkorra eta oso 
nabarmena izan da, 2013 arte.  

3. 2013tik aurrera hazkundea moteldu egin zen, eta grafikoaren hazkunde-kurba 
berdinduz doala ikusten da. 

Joera hobeto aztertzeko, azken urteotako inskripzioen bilakaera begiratzea komeni da: 

Urtea 

Inskripzioak Mugim. 
guztira 

Urteko 
saldoa 

Fitxat.  
guztira 

Tasak 

Sortzea Aldatzea Ezabatz. Sortzea1 Aldatzea2. Hazkundea3. 

2015 331  310  195  836  136  8.818  % 3,8 % 3,5 % 1,6 

2014 415  284  249  948  166  8.682  % 4,8 % 3,3 % 1,9 

2013 801  350  156  1.307  645  8.516  % 9,8 % 4,3 % 7,9 

2012 896  652  244  1.792  652  7.871  % 11,9 % 8,6 % 8,6 

Argi ikusten da, alde batetik, erregistroan inskribatutako fitxategi kopuruak gora egin 
duela 2012tik 2015era bitartean; baina, beste alde batetik, urteko mugimendu kopurua 
eta saldo garbiak behera egin duela lau urte horietan. 

Zifra horiek kontuan hartu eta ateratzen diren tasen bilakaera (ikusi xehetasunak 
“Agentziaren Zifrak” eranskinean) ikusita DBEB eratu zen urtetik, hau da, 2004az 
geroztik, beheranzko joera berretsi baino ezin da egin. 

                                                           

1 Sortze tasa: alten batez bestekoa (sortutako fitxategiak) kontuan hartutako epealdiko (urtea) 

fitxategi aktiboekin alderatuta. 
2 Aldatze tasa: aldatutako fitxategien batez bestekoa kontuan hartutako epealdi hasierako (urtea) 

fitxategi aktiboen kopuruarekin alderatuta. 
3 Hazkunde tasa: fitxategien batez besteko garbia (sortutakoak ken ezabatutakoak) kontuan 

hartutako epealdi hasierako (urtea) fitxategi aktiboen kopuruarekin alderatuta. 
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Fitxategien sortze tasak behera egin du urtez urte: hasieran % 30ekoa zen eta % 5ekoa 
baino tasa txikiagoa izatera heldu arte. Datu horrek adierazten duena da fitxategien 
arduradunak diren organismoen egoera "egonkorra” dela gaur egun, gehienek 
erregularizatu dituztelako ia fitxategi guztiak, eta fitxategi berriak sortzeko premia ere 
jaitsi egin delako. 

Eta hori hala dela erakusten du hazkunde tasak. Hazkunde tasak fitxategiak ezabatzea 
ere hartzen du kontuan, eta egonkortzeko joera erakusten du: % 5.0 baino txikiagoa 
baita. Termino demografikoekin alderatuko bagenu, “hazkunde begetatiboa” duela 
esango genuke. 

Aldatze tasari dagokionez ere, beheranzko joera egon da urteetan zehar. Edozelan ere, 
aldatze tasa beti egon da hazkunde tasaren azpitik, azken bi urteetan izan ezik, goitik 
egon delako. Pentsatzekoa da aldatze tasa izango dela aurrerantzean erregistroaren 
jardueraren daturik adierazgarriena. 

Begiratzen badugu zenbat deklarazio egin zituzten hil bakoitzean 2015ean, ateratzen da 
hilero batez beste 70 deklarazio izapidetu zirela. Eta ikusten da batez bestekoa baino 
deklarazio gehiago egin direla uztailean eta irailean: 170 baino gehiago. Urtarrilean eta 
abuztuan kontrakoa gertatu zen, deklarazio gutxi egin zirelako (ikusi C.3 koadroa). 

 

3. ERAKUNDE DEKLARATZAILEAK 

Erakunde deklaratzaileei buruz esan behar dugu 2015ean erregistroari mugimendu 
gehien jakinarazi dizkioten erakundeak Eusko Jaurlaritza (eta bere menpeko 
erakundeak) izan direla. 
Guztira 432 mugimendu egin 
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dituzte (% 52). Atzetik datoz tokiko administrazioak (udalak eta horiei atxikitako edo 
menpeko erakundeak). Azken horiek 353 (% 42) mugimendu jakinarazi dituzte (ikusi C.4 
koadroa). 

DBEBren Datuak Babesteko Erregistroan 2015eko bukaeran jasota zeuden fitxategien 
arduradunak 1.234 organismotakoak ziren (ikusi C.6 koadroa). 

Horien izaera juridikoari erreparatzen badiogu, gehienak (1.121, % 91) “Administrazio 
organoak” dira, % 4 “Zuzenbide pribatuko erakundeak” dira (56) eta % 4 “Korporazio 
publikoak”(49). 

 

Fitxategi bakoitzaren deklarazioan zehatz agertzen da jasota zein den fitxategiaren 
arduraduna (administrazio organo zehatza 
jasoz), baina ustez egokiagoa da horiek 
multzokatzea, erakunde deklaratzaile nagusia 
kontuan hartuta, hau da, barruko egitura 
organiko zehatza zein den alde batera utzita. 
Beraz, erakundeak sailkatzeko, IFZ hartu da 
kontuan, desberdina dutelako, Eusko 
Jaurlaritzaren kasuan izan ezik, kasu horretan 
sail bakoitza organo deklaratzaile nagusitzat 
jotzen delako. 

449 erakunde deklaratzaile nagusi daude (ikusi C.8 koadroa). 2014ko datuekin 
alderatuta, 5 erakunde deklaratzaile nagusi 
gutxiago daude. Erakunde deklaratzaile 
nagusien kopurua jaitsi egin da, hainbat 
erakundetan egitura organikoak aldatu 
dituztelako eta izendapenak murriztu.  

Toki administrazioa baino ez badugu aztertzen 
(ikusi C.9 koadroa), 322 Erakunde Nagusi 
daude. Kopuru hori udalen kopurua baino 
handiagoa da (251). Eta hori gertatu da 
udalerri batzuetan erakunde autonomiadunak 
eta zuzenbide publikoko beste erakunde 
batzuk daudelako. 

 

4. INSKRIBATUTAKO FITXATEGI AKTIBOAK 

2015ean 8.818 fitxategi aktibo daude Euskadiko Datuak Babesteko Erregistroan. 
Hurrengo grafikoan ikus daiteke bakoitzaren “antzinakotasuna” edo fitxategi horien 
banaketa denboran zehar, hau da, fitxategi bakoitza zein urtetan deklaratu zen ikus 
daiteke grafikoan: 
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5. INSKRIBATUTAKO FITXATEGIEN BANAKETA, ERAKUNDEEN ARABERA 

Inskribatuta dauden 8.818 fitxategietatik gehienak tokiko administrazioenak dira: guztira 
6.696 fitxategi. 2014an zehar ere udalak izan dira, balio absolutuen arabera, mugimendu 
gehien egin dituztenak, 103 fitxategi gehiagoko saldo garbiarekin. Horrek esan nahi du 
aurreko urtearekin alderatuta, % 1,6 igo dela kopurua (ikusi C.10 koadroa). 

Aipatzekoa da foru administrazioak deklaratutako fitxategi kopuruak izan duela batez 
besteko igoera handiena (% 2,9); 408 ziren eta orain 420 dira inskribatutako fitxategiak 
guztira (ikusi xehetasuna C.13 koadroan). 

Gainontzeko administrazioen fitxategi kopuruak batez beste % 2,5 egin du gora. 

 

6. Inskribatutako fitxategien segurtasun mailak 

Jakin nahi bada zein den zenbait organismok datu babesari eskaintzen dioten 
dedikazioa, kontuan hartu beharreko adierazle bat da inskribatutako zenbat fitxategik 
ez duten esleituta segurtasun maila (ikusi C.19 koadroa). 

2015aren bukaeran 277 fitxategi zeuden segurtasun maila deklaratu gabe. Era horretako 
fitxategien kopurua % 8,6 gutxitu da 2014ko kopuruarekin alderatuta (26 fitxategi 
gutxiago). 277 fitxategi horietatik 268 udaletako fitxategiak dira, eta gainontzeko 9ak 
foru aldundietako organismoetakoak. 

Hurrengo grafikoan ikus daiteke zein den inskribatuta dauden fitxategien segurtasun 
maila eta noiz inskribatu zen lehen aldiz fitxategia. 
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Ikusten da segurtasun mailarik ez duten fitxategiak 1994 eta 1997 urteetan sortu ziren 
fitxategien multzo batekoak direla. Sortu zirenetik ez dute aldaketarik izan. 

 

7. Web orriaren erabileraren estatistikak 

2011az geroztik “Google Analytics” sistema erabiltzen ari gara web orriaren erabilera 
neurtzeko. 2011n eta 2012an aurretik geneukan sistemarekin batera erabili genuen. 
Aurrekoa zerbitzarien trafiko datuetan oinarritzen zen. Baina 2013az geroztik, Google 
Analytics” sistemaren metrikak erabili ditugu bakarrik. 

Lehenengo grafikoan ikusten da zenbat bisita izan zituen web orriak hilean, eta 
erabiltzaileek web gunera heltzeko zenbat banakako saio egin zituzten adierazten du. 
Azken hiru urteetako datuak daude. 
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Ikus daiteke batez beste 4.000 bisita dituela hilean DBEBren web orriak, eta kopurua 
jaitsi egiten dela udan. 2012ko urrian igoera nabarmen bat antzematen da, eta horren 
arrazoia da sare sozialei buruzko bideo batzuk argitaratu zirela. 

Bigarren grafikoak erakusten 
du zenbat orri ikusi dituzten 
hilean, eta adierazten du 
web guneko orriak zenbat 
aldiz aurkeztu diren edo 
deskargatu diren. Bata 
bestearen gainean jarritako 
grafiko baten bidez islatu 
dugu informazio hori. 
Grafikoan oso argi ikus 
daiteke hilez hileko joera, 
eta urtez urte izandako 
bilakaerak alderatu daitezke 
horrela. 
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