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1 BALANTZEA 

            
 AKTIBOA  2015 2014  ONDARE GARBIA ETA PASIBOA  2.015 2014 

A) Aktibo ez arrunta 33.748,12 52.427,15 A) Ondare garbia 3.660.895,57 3.617.335,26 

I. Ibilgetu ukiezina 9.744,73 29.202,95 II.- Sortutako ondarea 3.660.895,57 3.617.335,26 

3. Aplikazio informatikoak 9.744,73 29.202,95 1. Aurreko ekitaldietako emaitzak 3.617.335,26 3.640.301,03 

II.- Ibilgetu materiala 24.003,39 23.224,20 2. Ekitaldiko emaitzak 43.560,31  (-22.965,77) 

5. Bestelako ibilgetu materiala 24.003,39 23.224,20 
 

    

      B) Pasibo ez arrunta   33.012,08 

      I. Epe luzeko hornidurak   33.012,08 

      
3. Epe luzeko beste hornidura 
batzuk   33.012,08 

      
 

    

A) Aktibo arrunta 3.771.159,57 3.740.609,13 B) Pasibo arrunta 144.012,12 142.688,94 

      
IV. Hartzekodunak eta ordaindu 
beharreko beste kontu batzuk 144.012,12 142.688,94 

      
1. Gestio-eragiketengatik 
hartzekodunak 59.207,15 83.464,72 

      
2. Ordaindu beharreko beste kontu 
batzuk 33.012,08 10.675,18 

      3. Administrazio publikoak 51.792,89 48.549,04 

            

            
VII. Dirua eta beste aktibo likido 
baliokide batzuk 3.771.159,57 3.740.609,13       

2. Diruzaintza 3.771.159,57 3.740.609,13       

            

Aktiboa guztira (A+B) 3.804.907,69 3.793.036,28 
Ondare garbia eta Pasiboa guztira  
(A+B+C) 3.804.907,69 3.793.036,28 
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2 ONDARE-EMAITZAREN ETA EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA 

                   2015                     2014    

1. Zerga sarrerak   20.000,00 
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak 1.335.721,00 1.335.850,00 

a) Ekitaldikoak     
a.2) Transferentziak 1.335.721,00 1.335.850,00 

6. Kudeaketa arrunteko beste sarrera batzuk 696,73   

A) KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK 
GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7) 

1.336.417,73 1.355.850,00 

8. Langileen gastuak  (-902.805,25)  (-901.656,80) 
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak  (-748.420,62)  (-771.306,54) 
b) Gizarte kargak  (-154.384,63)  (-130.350,26) 

11. Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk  (-363.121,94)  (-447.985,17) 
a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak  (-363.121,94)  (-447.985,17) 

12. Ibilgetuaren amortizazioa  (-26.930,23)  (-33.980,11) 

B) KUDEAKETA ARRUNTEKO GASTUAK 
GUZTIRA (8+9+10+11+12) 

 (-1.292.857,42)  (-1.383.622,08) 

I Kudeaketa Arruntaren Emaitza (Aurrezkiak 
edo Desaurrezkiak) (A+B) 

43.560,31  (-27.772,08) 

II Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14) 43.560,31  (-27.772,08) 

15. Sarrera finantzarioak   4.806,31 
b) Balio negoziagarriak eta kredituetatik 

datozenak 
    

b.2) Beste batzuk   4.806,31 

III Eragiketa finantzarioen emaitza 
(15+16+17+18+19) 

  4.806,31 

IV Ekitaldiko emaitza (aurrezkia eta 
desaurrezkia) garbia ( II + III) 

43.560,31  (-22.965,77) 
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3 ONDARE GORDINAREN ALDAKETA-EGOERA 

3.1 Ondare gordinean dauden aldaketen egoera guztira 

 

 

 
II. Sortutako  II. Sortutako  

 
ondarea ondarea 

 
2015 2014 

      

A. ONDARE GARBIA AURREKO EKITALDIAREN 
BUKAERAN 

3.617.335,26 3.640.301,04 

      
B. DOIKUNTZAK ERROREEN ZUZENKETENGATIK 
ETA KONTABILITATE-IRIZPIDEEN 
ALDAKETENGATIK 

    

      
C. AURREKO EKITALDIKO HASIERAKO ONDARE 
GARBIA DOITUTA (A+B) 

3.617.335,26 3.640.301,03 

      

D. EKITALDIKO ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK 43.560,31  (-22.965,77) 

      

1. Ekitaldian onartutako gastuak eta sarrerak 43.560,31  (-22.965,77) 

      
      

E. ONDARE GARBIA EGUNGO EKITALDIAREN 
BUKAERAN (C+D) 

3.660.895,57 3.617.335,26 

 

3.2 Aintzatetsitako sarrera eta gastuen egoera-orria 

 

      

2015 2014 

      
I. Ondarearen emaitza ekonomikoa 43.560,31  (-22.965,77) 

      
II.- Ondare garbian zuzenean 
aintzatetsitako gastuak eta sarrerak 

- - 

      

      
III.- Ondarearen emaitza 
ekonomikoaren kontura edo estalitako 
partiden hasierako baliora egindako 
transferentziak: 

- - 

      
      
IV. Onartutako sarrerak eta gastuak 
GUZTIRA (I + II + III) 

43.560,31  (-22.965,77) 
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4 DIRU-FLUXUAREN EGOERA 

                          2015                            2014    

      

I.- KUDEAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK 

    
A) Kobrantzak: 1.336.522,03 1.360.656,31 

2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak 1.335.825,30 1.335.850,00 

5. Kobratutako interesak eta dibidenduak   4.806,31 

6. Beste kobrantza batzuk 696,73 20.000,00 

B) Ordainketak: ( -1.297.720,39) ( -1.371.711,57) 

8. Langileen gastuak ( -942.889,43) ( -937.738,70) 

11. Kudeaketako beste gastu batzuk ( -354.830,96) ( -433.972,87) 

15. Beste ordainketa batzuk     

Kudeaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbia (+A-
B) 38.801,64 ( -11.055,26). 

II.- INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK 
    

C) Kobrantzak:     

D) Ordainketak: ( -8.251,20) ( -6.776,01) 

4. Benetako inbertsioak erostea ( -8.251,20) ( -6.776,01) 

Inbertsio-jarduerengatiko diru-fluxu garbia (+C-D) 
( -8.251,20) ( -6.776,01) 

III.- FINANTZAKETA-JARDUERETAKO ESKUDIRU-
FLUXUAK     

Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak 
(+E-F+G-H)     

IV. TRUKE-TASEN ALDAKETEN ERAGINA  
    

DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN 
AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I + II 
+ III + IV) 

30.550,44 ( -17.831,27) 

Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren 
aktibo likidoak eta eskudirua 3.740.609,13 3.758.440,40 

Ekitaldiaren bukaerako diruaren baliokide diren 
aktibo likidoak eta eskudirua 3.771.159,57 3.740.609,13 
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5 AURREKONTUAREN LIKIDAZIOAREN EGOERA 

Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko 

Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 13. 

artikuluak xedatzen du Datuak Babesteko Euskal Bulegoak, Euskal 

Autonomia Erkidegoko aurrekontu-sistema arautzen duten legeen menpe 

dagoela, bere aurrekontua aldatzeko, gauzatzeko eta kitatzeko araubideari 

dagokionez. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuen Araubideari buruz indarrean 

dauden lege-xedapenen Testu Bategina onetsi zuen maiatzaren 24ko 

1/2011 Legegintzako Dekretuaren VIII. tituluan dago araututa 

aurrekontuen likidazioa. 
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5.1 Gastu-aurrekontuaren likidazioa  

APLIKAZIOEN IZENA 
Hasierako 
kredituak 

Aldaketak 
Kredituak 
guztira 

Obligazio 
onartuak 

Egindako 
ordainketak 

Ordaintzeke 
Gauzatzearen 

% 
 

Obligazio 
onartuak 

                
 

2014 

GOI-KARGUDUNEN ORDAINSARIAK 67.088,00   67.088,00 67.087,02 67.087,02   % 100,00 
 

67.087,02 
          FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 827.297,00   827.297,00 681.333,60 683.472,95   % 82,36 

 
704.219,52 

          ENPLEGATZAILEAREN KONTURAKO GIZARTE 
KOTIZAZIOAK 

189.692,00 
  

189.692,00 149.693,71 135.782,22 
13.911,49 

% 78,91 

 

125.584,04 

          PRESTAKUNTZA 12.000,00 -1.234,72 10.765,28 560,50 560,50   % 5,21 
 

2.100,60 
          ASEGURUAK 3.000,00 1.234,72 4.234,72 4.130,42 4.234,72   % 97,54 

 
2.665,62 

          ERAIKINAK 168.453,00   168.453,00         
 

166.471,38 
          EKIPO INFORMATIKOAK 12.000,00   12.000,00         

 
8.455,96 

          ERAIKINAK 1.000,00   1.000,00 626,78 626,78   % 62,68 
 

5.272,31 
                   TRESNERIA       445,58 445,58     

 
246,49 

                   ALTZARIAK 6.041,00   6.041,00 9.091,76 8.071,73 1.020,03 % 150,50 
 

7.141,32 
                   INFORMAZIO PROZESUETARAKO EKIPOAK 1.007,00   1.007,00 39,80 39,80   % 3,95 

 
  

                   ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTEAK 36.242,00   36.242,00 3.425,51 3.425,51   % 9,45 
 

43.837,55 
                   ERAKUNDE KOMUNIKAZIOA 20.894,00   20.894,00 10.017,76 10.017,76   % 47,95 

 
9.814,31 

                   PROTOKOLO ARRETA 6.000,00   6.000,00 252,45 252,45   % 4,21 
 

  
                   BULEGOKO MATERIALA 8.000,00   8.000,00 8.856,80 7.956,56 900,24 % 110,71 

 
2.826,96 

                   PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTE 
ARGITALPEN BATZUK 

7.802,00 
  

7.802,00 8.630,52 8.411,22 
219,30 

% 110,62 

 

7.465,81 

                   LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 20.922,00   20.922,00 15.942,11 15.942,11   % 76,20 
 

17.072,45 
                   POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK 4.536,00   4.536,00 1.875,33 1.776,44 98,89 % 41,34 

 
4.920,46 

                   MEZULARITZA 290,00   290,00 386,39 352,75 33,64 % 133,24 
 

360,87 
                   MANTENTZE LANAK ETA APLIKAZIO INFORMATIKOEN 
USTIAKETA APLIKAZIO INFORMATIKOAK 

146.163,00 
  

146.163,00 7.043,05 6.913,12 
129,93 

% 4,82 

 

144.003,37 

                   KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK       268.939,70 236.764,92 32.174,78   
 

  
                   ARGITALPENAK ARGITARATZEA ETA BANATZEA 5.388,00   5.388,00 8.441,54 7.655,04 786,50 % 156,67 

 
13.089,99 

                   Bilerak, konferentziak eta ikastaroak 20.235,00   20.235,00 12.898,67 12.507,17 391,50 % 63,74 
 

13.454,25 
                   BESTE ZERBITZU BATZUK 9.364,00   9.364,00 6.208,19 4.072,54 2.135,65 % 66,30 

 
3.551,69 

Eragiketa arruntak guztira 1.573.414,00    1.573.414,00  1.265.927,19  1.216.368,89  51.801,95 % 80,46 
 

1.349.641,97  

                
 

  
ALTZARIAK   8.251,3 8.251,30 8.251,20 846,00 7.405,20 % 100,00 

 
5.749,92 

                   INFORMAZIO PROZESUETARAKO EKIPOAK               
 

  
                   APLIKAZIO INFORMATIKOAK 32.000,00 -8.251,3 23.748,70         

 
  

                   LANGILEENTZAKO KREDITUAK 4.700,00   4.700,00         
 

  
Kapital eragiketak guztira: 36.700,00    36.700,00  8.251,20  846,00  7.405,20 % 22,48 

 
5.749,92  

                    Batuketa 1.610.114,00    1.610.114,00  1.274.178,39  1.217.214,89  59.207,15 % 79,14 
 

1.355.391,89  

 

Agentziak 2015eko ekitaldiko aurrekontuen aurreproeiktua egin zuenean, ondoko ohiko aurrekontu-kontzeptu hauetan islatu 

zituen EJIE S.A.ri ordaindu beharreko ordainketa-kredituak: 
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 212.00 Eraikuntzak (egoitzaren lokalaren alokairua) 

 215.00 Ekipo informatikoak (alokairua) 

 238.61 Aplikazio informatikoen mantentze-lanak eta ustiapena 

Baina, 2015eko aurrekontuen egitura ekonomikoak aldatzean 238.80 aurrekontu-azpikontzeptua (Beste zerbitzu batzuk) 

sortu zen, AP-SEC CAE sailkapeneko erakunde batzuek emandako zerbitzuak ordaintzeko, esate baterako, sozietate 

publikoek eta fundazioek emandakoak, 241 kontzeptuari dagozkionak izan ezik.  

Horren ondorioz, aurrekontuaren likidazioa aztertu eta gero, esan behar da aipatutako kontzeptuak (212.00 – 215.00 – 

238.61) ez direla exekutatu, baina, EJIE S.A.k emandako zerbitzuek sortutako gastuekin lotu behar direla, hau da, “Beste 

zerbitzu batzuk” kontzeptuko gastuekin, hala egiteko diotelako 2015eko ekitaldiko aurrekontu-arau teknikoetan ezarritako 

irizpideek. 

 

5.2 Sarrera-aurrekontuaren likidazioa 

APLIKAZIOEN IZENA 
Hasierako 

aurreikuspenak 
Behin betiko 

aurreikuspenak 
Eskubide 
garbiak 

Egindako 
sarrerak 

Gauzatzearen 
% 

 

2014 

BESTELAKO APARTEKO DIRU-SARRERAK 
    

               
696,73    

               
696,73      

 

           
20.000,00    

ADMINISTRAZIO OROKORREKOAK 
      

1.324.150,00    
      

1.324.150,00    
     

1.324.150,00    
     

1.324.150,00    % 100,00 
 

      
1.324.150,00    

BANKUKO KONTUEN INTERESAK 
             

7.000,00    
             

7.000,00          
 

             
4.806,31    

Eragiketa arruntak guztira 
      

1.331.150,00    
      

1.331.150,00    
     

1.324.846,73    
     

1.324.846,73    % 99,53 
 

      
1.348.956,31    

          
ADMINISTRAZIO OROKORREKOAK 

           
11.571,00    

           
11.571,00    

          
11.571,00    

          
11.571,00    % 100,00 

 

           
11.700,00    

DIRUZAINTZAREN GELDIKINA  
         

267.393,00    
         

267.393,00          
 

  

Kapital eragiketak guztira: 
         

278.964,00    
         

278.964,00    
          

11.571,00    
          

11.571,00    % 4,15 
 

           
11.700,00    

          
  

  Guztira 

      

1.610.114,00    

      

1.610.114,00    

     

1.336.417,73    

     

1.336.417,73    % 83,00 
 

      

1.360.656,31    
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5.3 Aurrekontu-emaitza 

     
    

     
2015 2014 

Eragiketa arrunten emaitzak         

  Onartutako eskubide garbiak:   1.324.846,73   1.348.956,31   

  Onartutako obligazio garbiak:   (-1.265.927,19)   (-1.349.641,97)   

  Operazio arruntek eragindako aurrekontu-emaitza 58.919,54   (-685,66)   

Kapital operazioen emaitzak         

  Onartutako eskubide garbiak:   11.571,00   11.700,00   

  Onartutako obligazio garbiak:   (-8.251,20)   (-5.749,92)   

  Kapital operazioek eragindako aurrekontu-emaitza 3.319,80   5.950,08   

 
            

 
Azken aurrekontu-emaitza   62.239,34   5.264,42   
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6 MEMORIA 

6.1 Antolakuntza eta jarduera 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa (aurrerantzean DBEB) Legebiltzarraren 

otsailaren 25eko 2/2004 Legeak sortu zuen, eta, ondorioz, zuzenbide publikoko 

entea da, nortasun juridiko propioa eta jarduteko erabateko gaitasuna ditu, eta 

herri-administrazioekiko inongo loturarik gabe beteko ditu bere eginkizunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen esparruan DBEBk honako 

eginkizunak ditu: 

a) Datuak babesteko legeak bete daitezen zaintzea eta nola aplikatzen diren 

kontrolatzea, batez ere informaziorako eskubideari eta datuetara iristeko, 

datuak zuzentzeko, datuen aurka egiteko eta datuak indarrik gabe uzteko 

eskubideari dagokienez. 

b) Lege eta erregelamenduetan zehazturik dauden baimenak ematea. 

c) Beharrezkoa bada, datuen tratamendua datuak babesteko indarrean 

dagoen legediko printzipioetara egokitzeko beharrezko jarraibideak ematea, 

beste erakunde batzuen aginpideei ezer kendu gabe. 

d) Tartean direnen eskariei eta erreklamazioei kasu egitea. 

e) Datu pertsonalak tratatzea dela-eta dituzten eskubideei buruzko 

informazioa ematea pertsonei. 

f) Tratamenduen erantzule eta arduradunei, esateko dutena entzun eta gero, 

datu-tratamendua indarrean dauden legeetara egokitzeko beharrezko 

neurriak hartzeko eskatzea, eta, beharrezkoa bada, ez badituzte lege 

horiek betetzen, tratamendua gelditzeko eta fitxategiak indarrik gabe 

uzteko agintzea, salbu datuen nazioarteko transferentziei buruzkoan. 

g) Zehatzeko ahalmena erabiltzea, eta, beharrezkoa izanez gero, bere iritziz 

lege honetako 22. artikuluan tipifikaturiko arau-hausteen erantzuleak 

direnen aurka diziplinazko prozedura hasteko proposatzea, eta hartu 

beharreko zuhurtziako neurriak hartzea, salbu datuen nazioarteko 

transferentziei buruzkoan. Hori guztia lege honetan zehazturik dagoen 

moduan.  

h) Lege hau garatzeko xedapen orokorretako egitasmoei buruzko txostenak 

egitea, derrigor. 

i) Bere lana egiteko beharrezkoa duen laguntza eta informazio guztia 

eskatzea fitxategien erantzuleei. 

j) Datu pertsonalen fitxategiak badirela gauza jakinekoa izan dadin zaintzea. 

Horretarako, urtero-urtero, fitxategi horien zerrenda bat argitaratuko du, 

beste hainbat informazio osagarrirekin. Datuak Babesteko Euskal Bulegoko 

zuzendariak erabakiko du zein informazio osagarri eman. 
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k) Urteko txostena idatzi, eta Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordetzara bidali. 

l) Funtzio estatistiko publikoari buruzko legeek estatistikako datuen bilketari 

buruz eta estatistikako isilpekotasunari buruz dakartzaten xedapenak bete 

daitezen zaintzea, beharrezko jarraibideak ematea, estatistikarako bakarrik 

sortutako fitxategien segurtasun-baldintzei buruzko irizpenak ematea eta 

24. artikuluan aipaturiko ahalmena erabiltzea. 

m) Datu pertsonalen fitxategien segurtasuna eta herritarrek fitxategi horiei 

buruz dituzten eskubideak hobeto babeste aldera, Datuak Babesteko 

Estatuko Bulegoarekin eta beste autonomia-erkidego batzuetako antzeko 

erakundeekin lankidetzan aritzea hartarako beharrezkoak diren jarduera 

guztietan. 

n) Lege honetako 2.1 artikuluko herri-administrazioek, erakundeek eta 

korporazioek datu pertsonalen babesari buruz egiten dizkioten galderei 

erantzutea, eta lege honen aplikazioaren pean dauden datu pertsonalen 

tratamenduari buruz beste pertsona fisiko edo juridiko batzuek egiten 

dizkioten galderei erantzutea. 

ñ) Lege eta erregelamenduetan emandako beste eginkizun oro. 

Zuzendaria eta Kontseilu Aholku-emailea dira Datuak Babesteko Euskal 

Bulegoaren gobernu-organoak. Hierarkikoki zuzendariaren menpe egongo dira 

Estatutuaren indarrez sortzen diren Datuak Babesteko Erregistroa eta 

bestelako organoak eta horiek garatzen dituzten xedapenak ere bai. 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa ondoko legezko eta erregelamenduzko 

xedapenek eraentzen dute: 

a) 2/2004 Legea eta berau garatzeko erregelamenduzko xedapenek. 

b) Agentziaren Estatutuak (urriaren 18ko 309/2005 Dekretu bidez onartua) 

c) Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak 

eta hau garatzeko erregelamenduek. 

d) Administrazio ahalak gauzatzean, Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 

30/1992 Legeak. 

e) Irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren bitartez onartutako 

Euskadiko Aurrekontu Araubideari buruzko legezko xedapenen Testu 

Bateginak. 

Agentziaren Estatutuak dioenez, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren 

kontratazio-araubidea eta aurrekontua aldatzeko, gauzatzeko eta likidatzeko 

araubidea herri-administrazioentzako indarrean dagoen zuzenbide publikoan 

aurreikusitakoa izango da. Era berean, kontabilitate publikoaren menpe ere 

badago.  

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak honako ondasun eta baliabide hauek izango 

ditu bere eginkizuna betetzeko: 
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a) Autonomia Erkidegoko Aurrenkontu Orokorretan urtero izendatuko zaion 

diru-kopurua. 

b) Ematen dizkioten diru-laguntzak eta egiten dizkioten ekarpenak 

c) Bere jardunak ematen dizkion diru-sarrerak, ohikoak nahiz ohiz kanpokoak. 

d) Ondarekoak dituen ondasunak eta baloreak, eta haiek ematen dituzten 

produktu eta errentak. 

e) Legez ematen dioten beste edozein ondasun edo baliabide. 

Otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 2.1 artikuluan aipaturik datozen herri-

administrazioetako eta erakundeetako funtzionarioek betetzen dituzte Datuak 

Babesteko Euskal Bulegoko lanpostuak. Datuak Babesteko Euskal Bulegoko 

langileak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko funtzio 

publikoko arauen pean egongo dira.  

2015ean DBEBren batez besteko plantilla honakoa zen, kategoria orokorren 

arabera: 

 

 

 

 

 

 

Hona hemen 2015eko abenduaren 31n plantillaren egoera sexua kontuan 

hartuta: 

 

6.2 Kontuak aurkezteko oinarriak 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko 

ekainaren 30eko 14/1994 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren arabera, 

Agentziak kontabilitate publikoaren arauak eta printzipioak bete behar ditu. 

2015eko abenduaren 31ko datarekin aurkeztu dira urteko kontuak, Ekonomia 

Kategoria 2015eko batez 

besteko plantilla 

Zuzendaria 1 

Goi-mailako teknikariak 10 

Administrariak 4 

GUZTIRA 15 

Kategoria Gizonak Emakumeak Guztira

Zuzendaria 1 0 1

Goi-mailako teknikariak 7 5 12

Administrariak 1 2 3

GUZTIRA 9 7 16
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eta Ogasun sailbururen 2012ko ekainaren 25eko Euskal Autonomia 

Erkidegoaren Kontabilitate Publikoko Planean xedatutakoaren arabera.  

Kontu horiek jasotzen dituzten dokumentuetan agertzen diren zifrak, hau da, 

balantzean, ondare-emaitzaren eta emaitza ekonomikoaren kontuan, ondare 

gordinean dauden aldaketen egoeran, diru-fluxuaren egoeran, aurrekontuaren 

likidazioaren egoeran eta memorian eurotan daude adierazita. 

Urteko kontuetako balantzean, ondare-emaitzaren eta emaitza ekonomikoaren 

kontuan, ondare gordinean dauden aldaketen egoeran eta diru-fluxuaren 

egoeran urteko kontuetan aurreko ekitaldiko (2015) zifrak ere ikusten dira, 

bata bestearekin alderatu ahal izateko. 

 

6.3 Aintzatespen- eta balioespen-arauak 

Ibilgetu ukiezina 

Ibilgetu ukiezinaren erosketak erosketa-prezioaren arabera kontabilizatzen 

dira, eta amortizazio-metodo lineala ezartzen zaie: urtean % 25a. 

Ibilgetu materiala 

Ibilgetu materialaren erosketak erosketa-prezioaren arabera kontabilizatzen 

dira, eta amortizazio-metodo lineala ezartzen zaie ondasunei zenbatetsi zaien 

bizitza baliagarriaren arabera, honako portzentajeak ezarrita: 

 Portzentajeak 

Instalazioak eta altzariak % 15 

Informazio prozesuetarako ekipoak % 25 

Bestelakoak % 20 

 

Lehendik dauden ondasunetan egiten diren hobekuntzek aktiboen bizitza 

baliagarria luzatzen badute, kapitalizatu egiten dira. Bestalde, konpontzeko eta 

mantentzeko gastuak gertatzen diren unean kargatzen zaizkie emaitzei. Bajak 

eta besterentzeak kontabilitatean jasotzeko, elementuaren kostua eta 

metatutako amortizazioa ezabatu egiten dira. 

Aktibo eta pasibo finantzarioak 

Kobratu eta ordaindu beharreko partidak balio nominala kontuan hartuta 

erregistratzen dira. 

Sarrerak eta gastuak 

Sarrerak eta gastuak kontabilitatean jasotzeko, horiek sortzen diren aldia 

hartzen da kontuan, eta ez noiz kobratzen edo ordaintzen diren. 



 
 

Or. 16 

Jasotako transferentziak sarrera moduan erregistratzen dira eskubidea sortzen 

den ekitaldian bertan.  

 

6.4 Ibilgetu ukiezina 

Hona 2015eko ekitaldiko mugimenduak: 

 

KOSTUA 
Aplikazio 

informatikoak 

Hasierako saldoa 750.671,35   

Eskualdatzeak   

Altak   

Bajak   

Bukaerako saldoa 750.671,35   

METATUTAKO 

AMORTIZAZIOA 

Aplikazio 

informatikoak 

Hasierako saldoa 721.468,40   

Eskualdatzeak   

Ekitaldiko dotazioa 19.458,22   

Bajak   

Bukaerako saldoa 740.926,62   

BALIO GARBIA 
Aplikazio 

informatikoak 

Hasierako saldoa 29.202,95   

Bukaerako saldoa 9.744,73   
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6.5 Ibilgetu materiala 

Hona 2015eko ekitaldian ibilgetu materialaren kontuetan eta horien 
amortizazio metatuetan egon diren mugimenduak: 

KOSTUA 
 

Beste 
instalazio 

batzuk 
Altzariak 

Ekipo 
informatikoak 

Bestelakoak 
Ibilgetu 

Materiala 
Guztira 2015 

Hasierako saldoa 12.021,70 180.216,40 3.643,86 5.005,80 200.887,76 

Eskualdatzeak           

Altak   8.251,20     8.251,20 

Bajak   (-673,00)     (-673,00) 

Bukaerako saldoa 12.021,70 187.794,60 3.643,86 5.005,80 208.465,96 

METATUTAKO 
AMORTIZAZIOA 

Beste instalazio 
batzuk 

Altzariak 
Ekipo 

informatikoak 
Bestelakoak Guztira 2015 

Hasierako saldoa 11.976,83 158.697,62 1.983,31 5.005,80 177.663,56 

Eskualdatzeak           

Ekitaldiko 
dotazioa 

26,82 6.792,67 652,52   7.472,01 

Bajak   (-673,00)     (-673,00) 

Bukaerako saldoa 12.003,65 164.817,29 2.635,83 5.005,80 184.462,57 

BALIO GARBIA 
Beste instalazio 

batzuk 
Altzariak 

Ekipo 
informatikoak 

Bestelakoak Guztira 2015 

Hasierako saldoa 44,87 21.518,78 1.660,55   23.224,20 

Bukaerako saldoa 18,05 22.977,31 1.008,03   24.003,39 

 

Otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 10. artikuluak xedatzen duenez, Datu 
Pertsonalak Babesteko Euskal Bulegoaren ondasun eta eskubideak Euskal 

Autonomia Erkidegoaren ondarekoak dira. 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak EJIE S.A.ri alokatutako instalazioetan 

burutzen du bere jarduera.  

 

6.6 Transferentziak, diru-laguntzak eta beste sarrera eta gastu batzuk 

DBEBk jasotzen dituen transferentziak eta diru-laguntzak urtero izendatzen 

diren Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretako diru-kopurua dira.  

2013ko ekitaldirako aurrekontuak egiteko orduan Eusko Jaurlaritzako 

Aurrekontu Zuzendaritzak eskatu zigun Aurrekontu Zuzendaritzatik heltzen 

zaizkigun ekarpenak gutxitzeko, eta 2014ko ekitaldian hala gertatu zen. 

Ondorioz, 2014ko ekarpenak 2013ko aurrekontu proiektuan aurreikusitakoen 

antzekoak izan dira, eta horren ondorioz, murriztu egin da aurreko 

ekitaldietako aurrekontuekin alderatuz gero, Eusko Jaurlaritzako aurrekontu 

kontuetan jasotako gastu hau. 

Era berean, diru-sarrera txikiagoak nolabait konpentsatzeko, diruzaintzako 

geldikinaren zati bat erabili da, eta gastuen egoerari atxikitzeko, helburu 

estrategikoei ezarri zaie oso osorik. 
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1) Eusko Jaurlaritzak Datuak Babesteko Euskal Bulegoari egiten dion 

ekarpen txikiagoak konpentsatzea. 

2) 2014ko kudeaketa planean aurreikusitako proiektuak gauzatzea, kontuan 

izanda ez genuela finantziaziorik, ez bazen gure geldikinaren zati bat 
erabilita. 

3) Ondare sarreretatik etorri ohi den finantzazio gaitasuna txikitu izana 
konpentsatzea. 

 

6.7 Hornidurak eta kontingentziak 

Kontu hauei zegokien ekitaldiaren hasieran 33.012,08 euroko epe luzeko gastu 

hornidura bat ageri zen, eta 2012ko aparteko ordainsariaren kostu gordinari 

zegokion. Artean ordaindu gabe zegoen. 

Kontu horri buruz, irailaren 11ko 10/2015 Errege Lege Dekretuak, Estatuaren 

aurrekontuetan aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak ematen dituena eta 

enplegu publikoaren eta ekonomia suspertzearen arloan beste neurri batzuk 

hartzen dituenak, 1. artikuluan aitortzen du, oinarrizko izaerarekin, eta 

Konstituzioaren 149.1.18.ª, 149.1.13.ª eta 156.1 artikuluen babesarekin, 

aparteko ordainsari bat jasotzeko eskubidea egon dagoela, eta jaso beharreko 

zenbatekoa izango dela 48 eguni dagokiona edo abenduko aparteko 

ordainsaria, berariazko osagarriaren ordainsari gehigarria edo ordainsari 

gehigarriak kendu zirenean jaso ez ziren zenbatekoen % 26,23i dagokiona. 

Azkenik, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko urriaren 29ko 

48/2015 Legearen hamabigarren xedapen gehigarriak ere (2012ko abenduko 

aparteko ordainsaria berreskuratzeari buruzkoak) arautzen du oinarrizko 

izaerarekin eta Konstituzioaren 149.1.18.ª, 149.1.13.ª eta 156.1 artikuluen 

babesarekin, ordaindu egin behar dela 2016ko ekitaldian eta ordainketa bakar 

batean ordaindu behar dela aparteko ordainsari bat, eta ordainsari horren 

zenbatekoa honakoa izango dela: 2012ko abenduko aparteko ordainsaria, 

berariazko osagarriaren ordainsari gehigarria edo ordainsari gehigarriak kendu 

zirenean jaso ez zuten aparteko sariaren 91 eguni dagokiona; izan ere, 

langileak zenbateko hori jaso gabe geratu ziren, 20/2012 Errege Lege 

Dekretuaren 2. artikuluak agindu zuelako. 

Hamabigarren xedapen gehigarriak dio, bertan aurreikusitako neurriak 

ezartzeko, administrazio publiko bakoitzaren egoera ekonomiko-finantzarioa 

hartuko dela kontuan. Zentzu horretan, Agentziak 2012ko aurrekontu 

ekitaldian erabaki zuen aparteko ordainsaria ordaintzeko kreditu-hornidura bat 

sortzea, 2012ko abenduko aparteko ordainsaria, berariazko osagarriaren 

ordainsari gehigarria edo ordainsari gehigarriak ordaintzeko. Beraz, ordaindu 

gabeko zenbatekoak ordaintzeko nahikoa baliabide ekonomiko-finantzario 

zegoen. 
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Aipaturako lege aurreikuspenek agindutakoa betetzeko, hasierako hornidura 

beste atal honetara ekarri da: “Ordaintzeke dauden beste kontu batzuk - 

Ordaindu gabeko ordainsariak”, 2014ko ekitaldiko urteko kontuetan gai honi 

ezarri zitzaizkion irizpide berberak jarraituz. 

Beraz, 2012ko aparteko ordainsaria, ordaindu gabe geratu zena, 2016ko 

urtarrilean ordaindu zen. 

 

6.8 Aurrekontuz kanpoko eragiketak. 

6.8.1 Aurrekontuzkoak ez diren hartzekodunak 

Atal honetako saldoak bere baitan hartzen ditu administrazio publiko 
hartzekodunei ordaindu gabeko zenbatekoak: PFEZren eta langileen kargurako 

kotizazio sozialen ondoriozko atxikipen guztiak. 

    
2015 

   
HASIERAKO 

SALDOA 
ORDAINKETAK SARRERAK 

BUKAERAKO 
SALDOA 

OGASUN PUBLIKOA HARTZEKODUNAK BESTE 
KONTZEPTU FISKAL BATZUK 

46.227,18 207.561,26 210.445,75 49.111,67 

GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEAK, 
HARTZEKODUNAK 

2.321,86 28.193,82 28.553,18 2.681,22 

    Guztira . . . . . . . 48.549,04 235.755,08 238.998,93 51.792,89 

 

6.9 Administrazio kontratazioa. Esleipen prozedurak 

Hainbat kontratu txiki egin dira DBEBren funtzionamendua bermatzeko. 

Garrantzitsuenak honakoei buruzkoak dira:  

o aplikazio informatikoen mantetze-lanak eta ustiapena 

o ekitaldiak antolatzea eta parte hartzea 

o DBEBren sortu zeneko X. urteurrenari buruzko jardunaldiak 

o datu babesaren gaineko pertzepzioari buruzko azterketa kuantitatibok eta 
kualitatiboak egitea 

o urteko memoria egitea eta argitaratzea 

o azterlanak eta argitalpenak diseinatzea eta editatzea 

o kalitatearen kudeaketa programetan parte hartzea (EFQM / Q-EPEA) 

o irudi korporatiboa eguneratzea eta erabilera arauak 

o informazioaren kudeaketarako ekipoen mantentze-lana  

o material informatikoa eta bulegokoa  

o egunkariak, aldizkariak eta liburuak erostea  

o posta bidezko komunikazioen zerbitzua  

o artxiboan altzariak jartzea 

o Prebentzio Plana eta Osasun Plana kudeatzea 

o langileen bizi eta istripu aseguruen polizak 
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o ingurumen-baldintzak hobetzea 

 

 

6.10 Aurrekontuei buruzko informazioa 

6.10.1 Kobratu beharreko eskubideen eta ordaindu beharreko obligazioen egoera, aurreko 
ekitaldietakoa. 

Kobratu beharreko eskubideak 

Ez dago kobratu beharreko eskubiderik. 

 

Ordaindu beharreko obligazioak 

 

    
  OBLIGAZIO AITORTUAK 

AGINDUTAKO 
ORDAINKETAK 

ORDAINTZEKE 

DAUDEN 

OBLIGAZIOAK 

        

HASIERAKO 

SALDOA 

URTARRILAREN 

1EAN 

GUZTIRA     

Langileen gastuak 
 

          

10 Goi-karguak 
 

  4.791,93 4.791,93 1.171,36 3.620,57 

12 Funtzionarioak     38.895,33 38.895,33 9.503,82 29.391,51 

 
  Kapitulua guztira 1 43.687,26 43.687,26 10.675,18 33.012,08 

  
Ekitaldia guztira 2.012 43.687,26 43.687,26 10.675,18 33.012,08 

                

Langileen gastuak 
 

          

16 
Kuotak, prestazioak eta gastu 

sozialak 
    1.487,80 1.487,80 1487,8 

 

 
  Kapitulua guztira 1 1.487,80 1.487,80 1.487,80 

 
Ohiko ondasunetako eta zerbitzuetako 

gastuak  
        

21 Alokairuak eta kanonak 
 

1.374,68 1.374,68 1.374,68   

23 Kanpoko beste zerbitzu batzuk   68.430,16 68.430,16 68.430,16   

    Kapitulua guztira 2 69.804,84 69.804,84 69.804,84 
 

  
Ekitaldia guztira 2.014 71.292,64 71.292,64 71.292,64 

 

  
            

  
Guztira 114.979,90 114.979,90 81.967,82 33.012,08 
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6.10.2 Diruzaintzaren geldikina 

Izakinak 

DESKRIBAPENA     Izakinak 

KUTXAKO FUNTS FINKOA   600,00 

AVPD/DBEB KONTU NAGUSIA - GASTUAK 3.662.512,27 

AVPD/DBEB KONTU NAGUSIA - SARRERAK 108.047,30 

        
GUZTIRA     3.771.159,57 

 

  
                     2.015                         2.014    

  Diruzaintza ekitaldiaren hasieran 
          

3.740.609,13    
          

3.758.440,40    

    
KOBRANTZAK     

AURREKONTUETAKOAK     

  
ITXITAKO EKITALDIETAKO ESKUBIDEENGATIKO 
ZORDUNAK. URTEKO EKITALDIA 

         1.336.417,73             1.360.656,31    

  

ITXITAKO EKITALDIETAKO ESKUBIDEENGATIKO 
ZORDUNAK. ITXITAKO EKITALDIA 
 

    

DIRUZAINTZAKO AURREKONTUARI LOTUTA EZ DAUDEN 
ERAGIKETETAKOAK 

    

  
ERAK. PUBLIKOAK, KONTZEPTU FISKALENGATIK 
HARTZEKODUNAK 

            210.445,75                212.122,08    

  
GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEAK, 
HARTZEKODUNAK 

            164.335,40                154.580,48    

  KOBRANTZAK GUZTIRA         1.711.198,88            1.727.358,87    

    
ORDAINKETAK       

AURREKONTUETAKOAK     

  
URTEKO EKITALDIAN AGINDUTAKO 
ORDAINKETENGATIKO HARTZEKODUNAK 

         1.214.971,24             1.284.099,25    

  

ITXITAKO EKITALDIAN AGINDUTAKO 
ORDAINKETENGATIKO HARTZEKODUNAK 
  

              81.967,82                  91.827,83    

DIRUZAINTZAKO AURREKONTUARI LOTUTA EZ DAUDEN 
ERAGIKETETAKOAK 

    

  
ERAK. PUBLIKO HARTZEKODUNAK KONTZEPTU 
FISKALENGATIK 

            207.561,26                217.029,66    

  
GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEAK, 
HARTZEKODUNAK 

            176.148,12                152.233,40    

  ORDAINKETAK GUZTIRA         1.680.648,44            1.745.190,14    

    

 

 
Diruzaintza ekitaldiaren bukaeran         3.771.159,57            3.740.609,13    
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Diruzaintzaren geldikina 

      

    2015 2014 

(A)  Ordaintzeko dauden Zordunak:    

+ Sarrera Aurrekontuetakoak, Itxitakoak:    

+ Aurrekontuari lotuta ez dauden beste 

eragiketa batzuetakoak: 

   

- Aplikatzeko dauden diru-sarrerak    

(b)  Ordaintzeke dauden Hartzekodunak:  (-144.012,12) (-142.688,94) 

+ Gastu Aurrekontuetakoak, Ohikoa:  (-59.207,15) (-83.464,72) 

+ Sarrera Aurrekontuetakoak, Itxitakoak:  (-33.012,08) (-10.675,18) 

+ Sarrera Aurrekontuetakoak, Itxitakoak:    

+ Aurrekontuari lotuta ez dauden beste 

eragiketa batzuetakoak: 

 (-51.792,89) (-48.549,04) 

- Aplikatzeko dauden diru-sarrerak    

(c)  Diruzaintzako Funts Likidoak:  3.771.159,57  3.740.609,13  

(d)  Diruzaintzako gerakin likidoa ( a - b + c ): 3.627.147,45  3.597.920,19  

 

Diruzaintzaren aldaketa, metatutako aurreko soberakinarekin alderatuta 

    
2015 2014 

Diruzaintzako Soberakin Likidoa 

01/01 
  3.597.920,19   3.603.330,95   

(+/-) Ekitaldiko aurrekontu-emaitza 62.239,34   5.264,42   

Diruzaintzako Soberakin Likidoa 31/12 3.660.159,53   3.608.595,37   

Epe luzeko hornidura: ordaintzea 

aurreikusitako zatia 
  33.012,08   10.675,18   

Diruzaintzako Soberakin Likidoa 31/12 doituta 3.627.147,45   3.597.920,19   
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6.11 Finantza-, ondare- eta aurrekontu-adierazleak 

 

 
 

 
 
 

 
RATIOAK 

 
 
 
 

2015 

 
 
 

 
FORMULA 

 
 
 

 
AZALPENA 

    

GASTU AURREKONTUAREN 

BETEARAZPENA % 79 

 
ONARTUTAKO OBLIGAZIO GARBIAK 

Ekitaldian onartutako kredituen konturako 
obligazioak 

 KREDITUAK GUZTIRA 

    

SARREREN 
AURREKONTUAREN 
BETARAZPENA 

% 83 

 
ONARTUTAKO ESKUBIDE GARBIAK 

Onartutako eskubide garbiak, ekitaldian 
onartutako kredituekiko 

 KREDITUAK GUZTIRA 

    

ORDAINKETEN  BETETZE MAILA % 96 ORAINDUTAKO OBLIGAZIOAK Ordainketen kudeaketaren portaera 
ebaluatzen du OBLIGAZIO AITORTUAK 

    

KOBRANTZEN  BETETZE MAILA % 100 LIKIDATUTAKO ESKUBIDEAK Kobrantzen kudeaketaren 
eraginkortasuna ebaluatzen du ONARTUTAKO ESKUBIDEAK 

    

LANGILEEN GASTUEN INDIZEA % 71 
LANGILEEN GASTUAK 

Balio du jakiteko zenbatekoa den 
langileen gastuen portzentajea operazio 
arruntekiko GASTU ARRUNTAK 

    

INBERTSIOEN  GARRANTZIAREN 
INDIZIEA 

% 1 

KAPITAL ERAGIKETENGATIK 

ONA RTUTAKO OBLIGAZIOAK 
Egindako inbertsioen garrantzi 
kuantitatiboa izenpetutako 
obligazioekiko ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK 

GUZTIRA 

    

INBERTSIOEN  FINANTZAKETA 
INDIZEA 

% 140 

KAPITAL OPERAZIOEN ONDORIOZKO 

    SA RRERA K     

 
Mota bereko sarrerekin finantzatzen 
diren kapital operazioetako gastuen 
adierazlea 

KAPITAL OPERAZIOEN ONDORIOZKO 
GASTUAK 

    

AUTOFINANTZAKETA 
ARRUNTERAKO MARJINA 

% 96 

OPERAZIO ARRUNTEN ONDORIOZKO 

OBLIGAZIOAK      
Mota bereko sarrerekin finantzatzen 
diren operazio arruntetako gastuen 
adierazlea OPERAZIO ARRUNTEN ONDORIOZ 

ONARTUTAKO ESKUBIDEAK 

    

FINANTZAKETA GAITASUNA % 5 
AURREZKIA/DEFIZITA        Balio du ebaluatzeko ea ze f inantzaketa 

gaitasun dagoen aurrekontu 
ekitaldiarekiko 

ONARTUTAKO ESKUBIDEAK 

    

BATEZ BESTEKO KOBRAKETA ALDIA 
 
- 

ESKUBIDEAK KOBRATZEKE*360 Aurrekontu ekitaldia bukatzean 
kobratzeko epeak ebaluatzeko (batez 
bestekoa egiteko) balio du 

ONARTUTAKO ESKUBIDEAK 

    

BATEZ BESTEKO ORDAINKETA 
ALDIA 

16,73 
 

ESKUBIDEAK ORDAINTZEKE*360 Aurrekontu ekitaldia bukatzean 
ordaintzeko epeak ebaluatzeko (batez 
bestekoa egiteko) balio du 

ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK 
GUZTIRA 
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6.12 Ekonomia- eta ondare-emaitza eta aurrekontuaren emaitza uztartzea 

Segidan ikus daiteke nola uztartzen diren 2015eko kontabilitate-emaitza eta 

aurrekontuaren betearazpenak sortutako emaitza. 

 

EKITALDIKO EMAITZA (AURREZKIA EDO DESAURREZKIA) GARBIA 43.560,31  

GUTXIAGO: EKONOMIA- ETA ONDARE-EMAITZAREN PARTE EZ 

DIREN AURREKONTU GASTUAK 
8.251,20  

    

Ibilgetu ukiezina   

Ibilgetu materiala eta eraikitako edo beste erakunde batzuei erositako 

aktiboak 
8.251,20  

    

GEHIAGO: AURREKONTU-EMAITZEAN EZ DAUDEN GASTUAK 26.930,23  

    

Ibilgetuaren amortizazioa 26.930,23  

    

GUTXIAGO: AURREKONTU-EMAITZEAN EZ DAUDEN SARRERAK   

    

Ibilgetu materialetik datorren onura   

    

EKITALDIKO AURREKONTU-EMAITZA 62.239,34  
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6.13 Programatutako helburuen betetze-Memoria 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren jarduera planifikatzen duen Plan 

Estrategiko bat dago, misioa, ikuskera eta balioak jasotzen dituena. 

Horretarako, Planak hainbat xede eta helburu zehazten ditu eta urteko 

Kudeaketa Planaren bidez onartzen ditu. Kudeaketa Planak urte horretan 

gauzatu beharreko jarduerak ere jasotzen ditu. Plan Estrategikoa berregin egin 

zen 2012an, eta 2015era arte garatzea aurreikusten da. 

Plan Estrategikoak ezartzen du misioa honakoa dela: "Euskal administrazio 

publikoentzat eta herritarrentzat erreferentziazko kontrol agintaritza 

independientea izatea, pertsonen pribatutasunari eta intimitateari dagokienez, 

datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea errespetatu dezaten zainduz”. 

Bulegoaren Ikuspenaren xedea da lortzea gizarte bat eratzea, non herritarrek 

datu pertsonalen esparruan dituzten eskubideak ezagutzen dituzten eta jakin 

dakiten nola izan behar den tratatua beraien informazio pertsonala; non 

herritar ororen eskubide guztiak errespetatuak diren eta datu babeserako 

eskubidearekin ponderaturik erabiliak diren, eta non euskal administrazio eta 

erakunde publikoek modu leialean, legearen arabera, arduratsu eta seguru 

jokatuz tratatzen dituzten datu pertsonalak eta horiekin elkarreragin. 

Hori guztia erdiesteko, Bulegoak honako balioak ditu gidari: bere eskumenez 

baliatzea independentziarekin, herritarrenganako hurbiltasuna eta 

administrazio publikoekiko lankidetza, pertsonen garapena eta asebetetzea, 

eta etengabeko hobekuntza eta berrikuntza. 

6.13.1 DBEBren jarduerak 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren eginkizunak 2/2004 Legearen 17. 

artikuluan daude xedatuta. Hona hemen asmo eta helburu garrantzitsuenak: 

1.- Datuak babesteko legeak bete daitezen zaintzea eta nola aplikatzen 

diren kontrolatzea, batez ere informaziorako eskubideari eta datuetara 
iristeko, datuak zuzentzeko, datuei aurka egiteko eta datuak indarrik 

gabe uzteko eskubideei dagokienez. 

2.- Lege eta erregelamenduetan zehazturik dauden baimenak ematea, 
eta hala badagokio, datuen tratamendua datuak babesteko indarrean 

dagoen legediko printzipioetara egokitzeko beharrezko jarraibideak 
ematea. 

3.- Tartean direnen eskariei eta erreklamazioei kasu egitea eta datu 

pertsonalak tratatzea dela-eta dituzten eskubideei buruzko informazioa 
ematea pertsonei. 

4.- Ikuskatzeko ahalmena erabiltzea, eta beharrezkoa bada,  zehatzeko 
ahalmena ere bai. 

5.- Datu pertsonalen fitxategiak badirela gauza jakinekoa izan dadin 

zaintzea. 

6.- Funtzio estatistiko publikoari buruzko legeek dakartzaten xedapenak 
bete daitezen zaintzea. 
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7.- Herri-administrazioek, erakundeek eta korporazioek datu pertsonalen 

babesari buruz egiten dizkioten galderei erantzutea eta beste pertsona 
fisiko edo juridiko batzuek egiten dizkioten galderei erantzutea. 

Era berean, 18. artikuluak Datuak Babesteko Erregistroa sortzen du eta DBEBn 

barruan egongo dela xedatzen du; eta 2/2004ko Legeak arautzen dituen datu 

pertsonaldun fitxategiak eta ereduzko kodeak inskribatzeko eginkizuna duela 

ere xedatzen du. Bere helburua da, behar duen informazioa erregistroan 

eskatuz, edonork jakin ahal izatea ea bere datu pertsonalik tratatzen ari ote 

diren, zertarako ari diren hori egiten eta nor den arduraduna. 

Betekizun horiek hainbat jardueraren bidez burutzen ditu Bulegoak. Jarduerak 

sailkatzeko, bi multzo nagusi bereizi dira. Batetik, Bulegoaren ohiko jarduerak 

daude, hau da, Bulegoak legez araututako ahalak baliatzeko burutu behar 

dituenak; eta, beste alde batetik, datu babeserako eskubidea sustatzeko 

jarduerak daude. Azken horietarako, hainbat jomuga estrategiko ezarri dira. 

6.13.2 Legez araututako ahalak baliatzeko ohiko jarduerak 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak, Kontrol Agintaritzaren izaera duenez, 

baditu hainbat eginkizun finkoak direnak eta beti baliatzen dituenak, 2/2004 

Legeak esleitzen dizkion kontrol, ikuskatze, aholkularitza eta erregistro 

eginkizunetatik eratorriak. 

 Kontrol eginkizuna 

- Eskubideak Babesteko Prozedurak Izapidetzea. Herritarrak, atzitzeko, 

zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzearen 
ondoriozko prozedurak dira. 

- Salaketa Prozedurak Izapidetzea. Datu babesaren araudiaren 

aurkakoak izan daitezkeen portaerengatik aurkeztutako erreklamazioei 
dagozkien prozedurak dira. 

- Informazio Eginbideak izapidetzea. Ofizioz irekitzen dira datu-

babesaren arloko araudiaren aurkakoak izan daitezken egintzengatik. 

- Administrazio publikoen arau-hauste eta zehapen espedienteak 

izapidetzea, jardueraren batek datu babesaren arloko araudia urratzen 

duelako susmorik dagoenean. 

 Ikuskaritza eginkizuna 

- Frogatzeko ikuskapenak egitea, kontrol espediente batzuen 

instrukzioarekin lotuta. 

- Prebentzioko Ikuskapenak egitea, diagnostiko eta egokitzapen 

xedearekin. 
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 Aholkularitza eginkizuna 

- 2/2004 Legea garatzen duten xedapen orokorrei buruzko proiektuen 

gaineko legezkotasun txostenak egitea eta nahitaez erantzun beharreko 

estatistikak finkatzen dituzten lege-xedapenei buruzko txostenak egitea. 

- Bestelako araugintza-proiektuei buruz eskatzen dituzten legezkotasun 
txostenak bidaltzea, datu pertsonalak babesteko eskubideari dagokionez. 

- Administrazioek eta pertsona pribatuek, fisikoek nahiz juridikoek datu 
pertsonalen babesaren arloko gai jakinei buruzko zalantzak argitzeko 

eskatuz egindako kontsultei erantzuteko txosten juridikoak egitea. 

- DBEBri lege-aholkularitza ematea. 

 Datuak Babesteko Erregistroa 

- Datu pertsonalen fitxategiak sortzeko, aldatzeko eta ezabatzeko 
eskaerak Erregistroan inskribatzea. 

- Inskribatutako fitxategiak argitaratzea, eta erraz kontsultatzeko 

moduan jartzea web orri batean. 

- Euskal Autonomia Erkidegoko Datu Pertsonalak Babesteko Erregistroan 
aldian-aldian jasotakoak eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziako 

Erregistro Nagusira egindako aldizkako bidalketak kudeatzea. 

6.13.3 Datu babeserako eskubidea sustatzeko jarduerak 

Datu babeserako eskubidea sustatzeko jarduerak, eta etengabeko hobekuntza 

eta berrikuntza dira, beti ere Bulegoak esleituta dituen ahalen esparruan, 

Bulegoak 2012a eta 2015a bitartean garatu beharreko plan estrategiko 

berriaren zutabeak. 

Jarduerok burutzeko, lau ardatz nagusi zehaztu dira, eta horietako 

bakoitzarentzat erronka hauek finkatu dira besteak beste: 

 Ardatza: Herritarrak 

Erronka: Lortzea herritarrek baliatzea datu babeserako eskubidea, 

eskubidearen berri dutelako, DBEB dagoela dakitelako eta eskubideez 

baliatzea erraza eta ezaguna delako. 

 Ardatza: Administrazio publikoak 

Erronka: lortzea administrazioek datuak babesteko eskubidea betetzea. 

 Ardatza: Aliatu estrategikoak 

Erronka: DBEBk dituen helburuak lortzen laguntzen duten aliantza 
estrategikoak izatea. 

 Ardatza: Barne antolaketa 

Erronka: Bulegoko pertsonen kudeaketa eta lanbide garapenaren 

esparruan hobekuntzak eta berrikuntzak egitea. 

Erronkak hamaika jomuga estrategikotan zehaztu dira, eta DBEBren 
jarduera-programako ekintzetan hedatu dira.  
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6.13.4 2015ean burututako jarduera aipagarrienak 

2015ean 2012-2015eko Plan Estrategikoarekin eta 2015eko Kudeaketa 

Planarekin jarraitu dugu Agentziaren eskumenak baliatuz. Plan biek datuak 

babesteko oinarrizko eskubidea sustatzeko planak, etengabeko prestakuntza 

eta berrikuntza dute xede. 

Honako haiek dira egin diren jarduera aipagarrienak: 

 Herritarrei zuzendutako komunikazio politika bat diseinatzea. 

 Herritarrei zuzendutako hitzaldietarako, mintegietarako eta 
jardunaldietarako edukiak eta materialak garatzea. 

 Administrazio publikoei zuzendutako hitzaldietarako, mintegietarako 
eta jardunaldietarako edukiak eta materialak garatzea.  

 Herritarrei zuzendutako hitzaldiak, mintegiak eta jardunaldiak 
sustatzea eta ematea. 

 Administrazio publikoei zuzendutako hitzaldiak, mintegiak eta 
jardunaldiak sustatzea eta ematea. 

 Herritarrekin komunikatzeko kanal berriak garatzea (sare sozialak,…). 
 Zerbitzuen katalogoa egitea. 

 2015eko Zerbitzuen Karta berrikustea eta argitaratzea. 

 2015eko Datu Babesaren Nazioarteko Eguna antolatzea. 
 Web orriaren egitura hobetu ondoren, edukiak eguneratzen segitzea. 

 Kanal Anitzeko Sistema hobetzea, kudeaketa tresna gisa. 
 Eskubideez baliatzeko informazioa hobetzea eta ereduak eskuragarri 

jartzea. 
 Irizpen juridikoak web orrian argitaratzeko aplikazioa hobetzea. 

 Maiz egiten diren galderei buruzko atala (FAQak) hobetzea eduki 
berriekin. 

 Agentziaren lanaren zabalkundea egitea (komunikabideen, web 
orriaren, sare sozialean eta abarren bidez). 

 2014ko Memoria idaztea, aurkeztea eta zabaltzea (banaketa eta web 
orria). 

 Ikuskapen sektorialak egitea administrazio publikoetan. 
 Proiektu berriak identifikatzea eta hausnarketarako taldeak sustatzea 

informazioa biltzeko. 

 Administrazio publikoei zuzendutako edukiak eguneratzea. 
 Materialak garatzea eta kontzientziazio eta trebakuntza saioak 

sustatzea eta ematea, administrazio publikoei zuzenduta. 
 Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta datu babesari 

buruzko lanak sustatzea. 
 DBEBren lehentasunezko/ohiko solaskideekiko harremanak sendotzea. 

 Interes talde bakoitzarentzako berariazko helburuak dokumentatzea. 
 Udal elkarteekiko lankidetzarekin jarraitzea. 

 Legebiltzarrarekiko eta beste erakunde parlamentario batzuekiko 
harremanak bultzatzea, datu babesa aztertzeko legedi autonomikoan. 

 Datu Babesaren Europako eta Iberoamerikako topaketetan parte 
hartzea. 

 Datuak babesteko estatuko agentziekin ditugun proiektu komunak 
garatzen segitzea eta lan taldeetan parte hartzea. 
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 Hausnarketa eta plangintza estrategiko bat izatea. 

 Urteko kudeaketa plana hedatzea eta aurreko kudeaketa plana 
ebaluatzea. 

 EFQM autoebaluazioak egiten jarraitzea. 
 Bulegoaren barne ezagutzaren kudeaketa eta zabalkunde sistema 

sendotzea eta hobetzea. 
 Prozedurak izapidetzea eta irizpenak ematea. 

 Frogatzeko ikuskapenak egitea, espediente batzuen instrukzioarekin 
lotuta. 

 DBEBren jardueraren gaineko itzulpen lanak egitea, eta datu babesaren 
esparruko terminologia sendotzea. 

 Datuak Babesteko Erregistroa kudeatzea. 

 Gastua arrazionalizatzeko neurriak ezartzea. 
 DBEBren plantilla sendotzea. 

 Laneko Arriskuen Prebentziorako Plana berrikustea. 
 DBEBren etengabeko prestakuntza erraztea. 

 DBEBren doktrinaren zabalkundea egiteko edukiak editatzea. 
 Datu babesaren kultura, zabalkundea, ikerketa eta ezagutza sustatzea 

eta gizartean hedatzea, DBEBren sarien bidez. 
 

 



 

 

 

 

 

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA 

AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS / DATUAK BABESTEKO 

EUSKAL BULEGOAren zuzendari Margarita Uria Etxebarria andreak, 2015EKO 

ABENDUAREN 31N bukatutako ekitaldiko kontuak sinatzen ditu, bat datorrela 

adieraziz, Vitoria-Gasteizen 2016ko otsailaren 19an. Honako agiriek osatzen 

dituzte urteko kontuak: 

 

 BALANTZEA 

 ONDARE-EMAITZAREN ETA EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA 

 ONDARE GORDINAREN ALDAKETA-EGOERA 

 DIRU-FLUXUAREN EGOERA 

 AURREKONTUAREN LIKIDAZIOAREN EGOERA 

 MEMORIA 
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