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SARRERA 
 
 

www.irun.org Udal Web Atariak hazten jarraitzen du informazioa emateko bide arin eta bizi 
gisa, gero eta udal tramite gehiago tramitatzeko eta kudeatzeko zerbitzuak ematen eta 
Udalarekiko beste interakzio batzuk eskaintzen, Instituzioaren jardunaren gardentasuna 
erakusteko bide izaten, eta udal proiektu edo ekimen nagusietako erabakitze prozesuetan 
herritarren parte hartzea bultzatzeko tresna izaten. 
 
“Alkatea auzoetan” bezalako prozesu partehartzaileek Udalaren Web orria erabili dute 
auzoetako bakoitzean jasotako eskaeren aurrean hartutako konpromisoak jakinarazteko 
eta haien betetze mailaren jarraipen eguneratua eskaintzeko. Beste kasu askotan, bide 
honetatik beren ekarpenak, iritziak eta proposamenak modu eroso eta errazean egin ahal 
izan dituzte herritarrek, Aurrekontu Partehartzaileen prozesua izanik nagusia, Irunen 
lehenengo aldiz egin dena. Hartan Irunen erroldaturiko 3.745 lagunek bozkatu dituzte 
Internet bidez 2015eko Udal Aurrekontuan sartzeko proposamenak, horretarako gordetako 
1,5 milioi euroko zenbatekoaren gainean. 
 
Gainera, tramitazio eta kudeaketa zerbitzu gisa Udal Web 
orriaren egitekoa indartzeko oinarria ezarri da 2014. urtean. 
IRUN Txartela abian jarri izana, ia 10.000 emanak 2014. 
urtean, jauzi kualitatibo eta kuantitatibo handia izan da 
herritarren eta Udalaren arteko harremanean, IZENPEk 
emandako Itsasontzien Jokoan oinarritutako tramitazioak 
erraztasun handiak ematen baititu erabiltzaileak benetakoak 
direla egiaztatzeko eta dokumentu elektronikoak sinatzeko 
orduan. Eskola materialerako laguntzetarako eta 
kiroldegietara joateko diru-laguntzetarako kanpainek ondo 
asko baieztatu dituzte IRUN Txartelak etorkizun hurbilean 
izango duen paperaren inguruko aurreikuspen horiek. 
 
Horri guztiari esker, nabarmen gora egin du, % 25 baino 
gehiago, www.irun.org web orriak 2014an izan dituen 
sarreren kopuruak 2013. urtean izandakoekin alderatzen 
badugu, milioi bisitatik gora izan baititu. 
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JARDUERA OROKORRAREN DATUAK 
 

2012an Udal Web orriaren jarduera neurtu eta aztertzeko tresna aldatu ondoren, 
LogAnalyzer soft-etik Google Analytics plataformara, hain zuzen ere, horixe baita gaur egun 
estandar unibertsala zeregin horretarako, aldaketa hori zela-eta 2012ko eta 2103ko egiazko 
jardueraren artean ezin izan baziren ere arrazoizko alderaketak egin, maila handiko tresna 
bat dugu jadanik, eta horri esker egiaztatu dugu Irungo Udalak herritarrei eskaintzen 
dizkien zerbitzu elektronikoen jarduerak gorakada handia izan duela 2014. urtean (% 25 
baino gehiago). Halaxe erakusten dute www.irun.org web orriaren jardueraren zifra 
globalek.   

 

  2013 2014 % Δ 

Bisitak guztira 820.430 1.041.770 % 26,98 
Bisitak/egunean batez beste 2.248 2.854 % 26,98 
Jarduera handieneko eguna Astelehena Astelehena   
Jarduera txikieneko eguna Igandea Igandea   
Jarduera handieneko eguneko ordua 10:00 - 10:59 11:00 - 11:59   
Jarduera txikieneko eguneko ordua 2:00 - 2:59 4:00 - 4:59   
Bisitatutako orri kopurua 2.867.569 3.419.412 % 19,24 

 

www.irun.org Udal Web Atariak izandako BISITAK. Bilakaeraren konparazioa 
 

Bisitatutako orri kopuruak guztizko bisita kopuruak baino hazkunde portzentual txikiagoa 
izateak, 2014. urtean zehar neurtutako beste datu garrantzitsu batzuekin batera, esan nahi 
du oso izaera zuzeneko zerbitzu bilakatu dela Web orria, herritarrak behar duten 
informaziora edo kudeaketara jotzen baitute zuzenean; izan ere, oso urruti geratu dira 
www.irun.org web orriaren bisitariek eduki zabaletan “buzeatzeko” nabigazio saio luzeak 
egiten zituzten garai haiek: 
 

- Orriak/bisitako batez beste:  3,28 
- Saioaren iraupena batez beste:  2’ 43” 

 
 

 
 

Bisiten xehetasuna hileko 
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XEHETASUNA ZERBITZUEN ETA ORRIEN ARABERA 
 

Gainera, www.irun.org Web orriko Homek izaten dituen bistaratze kopuru handietan, Udal 
Artxiboaren Web orria nabarmendu da aurten ere eskaintzen dituen fototeka digital, 
hemeroteka eta funts historiko eta abarrengatik. Haren atzetik datoz IrunKirolen kirol 
zerbitzuak, eta horietan funtsezko pisua dute kiroldegiekin egiten diren online kudeaketek, 
eta iGazte eta “Zatoz Irunera” gaikako web orriak. Aurten, berrikuntza gisa, rankingean oso 
toki onean ageri dira Aurrekontu Partehartzaileak, prozesu horretan funtsezko bidea izan 
baita Internet: 
 

 

Orria / zerbitzua 
Bisitatutako orri 

kopurua 
% 

Bisitak guztira 3.419.412 % 100,00 

1. Home, hasierako orria 353.327  % 10,33 

2. /artxiboa/ - Udal Artxiboaren Web gunea 341.613 % 9,99 

3. /irunkirol/ - Kiro zerbitzuen Web gunea 275.440 % 8,06 

4. /igazte/ - Gazte Informazioaren Web gunea (iGazte) 187.074 % 5,47 

5. /turismoa/ - “Zatoz Irunera” Web gunea  123.789 % 3,62 

6. /aurrekontu partehartzaileak/ - Aurrekontu Partehartzaileak 70.236 % 2,05 

7. /irunvi/ - Etxebizitzarako Udal Elkartearen Web gunea 69.139 % 2,02 

8. /irunkirol/izen emateak – Ikastaroetan izen emateak 59.086 % 1,73 

9. /liburutegia/ - Udal Liburutegiaren Web gunea 56.374 % 1,65 

10. /cod/ocio/guía.asp – Aisia gida 49.900 % 1,46 

11. /euskara/ - Euskararen ataria 41.604 % 1,22 

12. /amaiakz/ - Amaia Kultur Zentroaren Web gunea 38.599 % 1,13 

13. /kontserbatorioa/ - Udal Kontserbatorioaren Web gunea 34.346 % 1,00 

14. /caste/3ayunta/sac – HAZ zerbitzuak+ informazioa 31.572 % 0,92 

15. /aterpetxea/ - Martindozenea Aterpetxearen Web gunea 31.572 % 0,92 

16. /kiub/ - Kontsumoko Web gunea 25.285 % 0,74 

17. /igazte/albisteak – Gazte Informazioko Albisteak 20.996 % 0,61 

18. /posta/ - Outlook Web Access korporatiboa 17.351 % 0,51 

19. /artxiboa/fototeka.asp 15.945 % 0,47 

20. /aurrekontu partehartzaileak/bozkatu.asp 14.342 % 0,42 

21. /cod/sac/tramiteak-inprimakiak.asp 14.150 % 0,41 

22. /emakumea/ - Berdintasun Web gunea 13.631 % 0,40 

23. /cod/berriak/banners.aspx –Banner berriemaileak 12.955 % 0,38 

24./cod/sac/últimos_dias_para.asp 12.759 % 0,37 

25. /bibliotecainfantil/ - Ikust-Alaia Haurren saila 11.168 % 0,33 

26. /pgou/ - Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren Web gunea 8.312 % 0,24 

27. /irunekintzan/ - Ekonomia garapena eta enplegua 6.671 % 0,20 

28. /herribazkaria/ - Sanmartzialetako herri bazkaria 2.557 % 0,07 

29. /irun2020/ - Plan Estrategikoaren Web gunea 2.527 % 0,07 

30. /gardentasuna/ - Gardentasuna eta Konpromisoa 2.303 % 0,07 
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GEHIEN ESKATUTAKO ORRIEN eta ZERBITZUEN RANKINGA 

 
AZTERKETA LURRALDEEN ARABERA 
 

Espainiaren atzetik, logikoa denez Frantziatik etorri dira bisita gehien, eta Mexiko eta 
Estatu Batuetatik gero. 

 

 
 

BISITEN RANKINGA LURRALDEEN ARABERA 

 
 

AZTERKETA SISTEMA ERAGILEEN ARABERA 
 

Erabiltzaileek erabilitako sistema eragileari eskainitako neurketa sartu dugu aurten, eta 
horrek bide eman digu Androiden oinarritutako (sistema eragile hori duten smartphoneak 
eta tabletak bisiten % 26,43ra iristen dira jada) eta Apple iOS sisteman oinarritutako (% 
10etik gora), gailu mugikorrak pisu handia hartzen ari direla egiaztatzeko. Aldiz, open 
source Linux sistema eragilea gelditu egin dela dirudi (% 1,28 2013an eta % 1,48, berriz, 
2014an).  
 

Android sistemaren eta hartan oinarrituriko mugikortasun gailuen bilakaera izugarria izaten 
ari da, 2013an % 17,08 izatetik % 26,43 izatera pasa baita.  
 

Windowsek jarraitzen du nagusi izaten, erabiltzaileek PCetan eta ordenagailu 
eramangarrietan erabiltzen dutena, haren presentzia 10 puntu baino gehiagoan murriztu 
bada ere 2013an izan zuen % 68,40tik: 
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BISITEN RANKINGA SISTEMA ERAGILEEN ARABERA 

 
GEHIEN ERABILITAKO NABIGATZAILEAK 
 

www.irun.org Web gunearen jardueraren azterketan ikusi da Googleren Chrome 
nabigatzailea dela erabiltzaileek gehien erabiltzen dutena, tokia kendu egin baitio Microsft 
nabigatzaileari, Interneten erabileran urte askoan nagusi izan ondoren. Era berean, esan 
behar da, gero eta gehiago erabiltzen ari dela Android Browser, sistema eragile hori duten 
mugikorrek, smartphoneek eta tabletek duten nabigatzailea.  
 

 
 

RANKINGA NABIGATZAILEEN ARABERA 

 
 

 

SAC24h EGOITZA ELEKTRONIKOA  
 

2013an herritarren eskura jarritako tramitazio elektronikorako zerbitzuen erabilera mailak 
nabarmen behera egin ondoren, 2014ko bigarren seihilekoan IRUN Txartela, herritarrek 
Udalarekin harreman digitalak izateko tresna, abian jarri ondoren, bikoiztu egin dira 
zerbitzu horiek izan dituzten sarrerak aurreko urtearekin alderatzen baditugu.  
 

      

  2012 2013 2014 % Δ 

BISITAK GUZTIRA EGOITZA ELEKTRONIKORA 29.239 15.067 31.351 % 108,07 
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GAIKAKO WEB GUNEAK 
 
www.irun.og gunearen barnean, baina gune bereizi gisa dauden gaikako web nagusiek (edo “beste 
udal web batzuek”) izan dituzten sarbide datuak azalduko ditugu ondoren: 
 

               

 2013 2014 % Δ 

Artxiboa 268.117 341.613 % 27,41 

Irunkirol 262.678 275.440 % 4,86 

iGAZTE 218.840 187.074 - % 14,52 

Zatoz Irunera 117.920 123.789 % 4,98 

Irunvi 101.436 69.139 -% 31,84 

Liburutegia 59.885 56.374 -% 5,86 

Euskara 36.180 41.604 % 14,99 

Amaia KZ 38.006 38.599 % 1,56 

Kontserbatorioa 38.627 34.346 -% 11,08 

Aterpetxea 34.100 31.572 -% 7,41 

KIUB 20.150 25.285 % 25,48 

Berdintasuna 10.811 13.361 % 23,59 

Haur Liburutegia 5.916 11.168 % 88,77 

HAPN 4.699 8.312 % 76,89 

Irun2020 2.558 2.527 -% 1,21 

Gazteleku 6.329 8.492  %34,18 

Irun Ekintzan  6.671  

Babes Zibila 1.906 1.309  -% 31,32 

Luis Mariano  508  
                            

 

Udalaren “beste Weg guneak” 
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