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SARRERA 
 
 

2013. urteko urrian egungo bulegoetara pasa ondoren igaro den lehenbiziko urte osoan, 
1014an, egin ahal izan da aldaketa horrek izan dituen ondorioen neurketa bat; izan ere, 
aldatu dena ez da bakarrik kokaleku fisikoa izan, antolakuntza eta zerbitzu mailan ere 
hobekuntza handiak egin baitira. 
 
2014. urtean zehar HAZeko bulegoan izandako aurrez aurreko arreta kopuruari begira 
lortutako datuek gorakada handia izan dute 2013. urtearekiko eta aurreko urteekiko. 
Gorakada horretan oso pisu berezia izan dute autozerbitzuaren terminal berriek; izan ere, 
eraginkorrak eta erabiltzeko errazak dira eta lagundu egiten diote bulego berriaren 
diseinuari, bulegoa aurrez aurreko arreta emateko zabalik dagoena baino askoz ere 
ordutegi zabalagoan erabil baitaitezke. Bulego Elektroniko berri horrek 28.952 arreta 
erregistratu ditu guztira, errolda agirien eskaerak batik bat. 
 
2011, 2012 eta 2013an izandako kudeaketen kopurua 113.079, 98.897 eta 118.193 izan 
baziren hurrenez hurren, 151.784ra iritsi dira 2014. urtean (terminalei dagozkien 28.942ak 
aintzat hartuta), aurreko 3 urteetako batez bestekoa baino % 38 gehiago, hain zuzen ere, 
eta 2013. urtean baino % 28,4 gehiago. 
 
Aintzat hartzeko beste alderdi bat da 2014. urtean IRUN Txartela abian jarri izana. Horretan 
zeregin handia izan du HAZek, bertan zentralizatu baita emate prozesua eta aktibatu baita 
txartelak titularrari ematen dion sinadura elektroniko aurreratua, IZENPEk (Euskal 
Administrazioetarako Ziurtapenetarako Agintaria) emandako itsasontzien jokoan 
oinarritua.  
Hala bada, guztira 5.140 aktibazio izan ziren ilaren kudeatzaile 
zentralaren erregistroan kontabilizatu ez zen errefortzuko 
arreta gunean. Guztizkoarekin batzen badira, % 33ko 
gorakada izan da 2013. urtean emandako arretei 
dagokienean, eta horrenbestez, 156.924 arreta eman dira 
guztira.  
 
Halatan, atera daitekeen ondorioa da HAZ+ zerbitzu berriaren 
kokalekuak, instalazioek eta zerbitzuen eskaintzak % 33 
handitu dutela kudeaketen kopurua 2014. urtearekiko, eta % 
40 baino gehiago, berriz, aurreko hiru urteetako batez 
bestekoarekiko.  
Beste era batean esanda, 2014an Irungo herritar bakoitzak 
2,55 kudeaketa egin ditu, batez beste, HAZen bulegoan. 
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SAC+ - ARRETA EMATEKO BIDEAK 

 
 
HAZ – AURREZ AURREKO ARRETA 
 

Bulego berrietara aldatu ondoren herritarrentzako gune erosoagoa dugu gaur egun 
(itxaroteko lekua zabalagoa da, arreta eserita ematen da, ezinduei arreta emateko 
ezaugarri hobeak ditu eta abar). Ilarak kudeatzeko sistema ere askoz ere modernoagoa da, 
eta Zerbitzua hobeto kudeatzeko eta aztertzeko aukera ematen du, informazioa online 
eskaintzeaz gainera, www.irun.org helbidearekin lotua, itxaroten ari diren pertsonei.   
2014. urtean kanpaina handiak egin dira udal arloetatik bultzatuta, eta horrek arreta 
kopuru handiak sortu ditu, udaberrian eta udazkenean bereziki, eta eragin txiki bat izan du 
itxaroteko denborari dagokionean, baina arreta kopuru orokorretan ere gorakada handia 
eragin du, ondoko koadro honetan ikus daitekeen bezala:  

 

  2013 2014 % Δ 

Arreta eskaini zaien herritarren kopurua 85.771 86.366 +% 0,69 
Arreta kopurua (tramiteak eta kudeaketak batuta) 118.193 127.972 +% 8,27 
Arreta jasotzeko itxaron behar izan den denbora 
batez beste 2’ 07” 2' 51" +% 34,65  
5’ baino itxaron denbora txikiagoa izan duten 
herritarren % 86,7% 81,1% -% 5,6  
10' baino itxaron denbora txikiagoa izan duten 
herritarren % 97,5% 95,2% -% 2,3  

Arreta denbora batez beste 5’ 25” 6' 01" % 11,08  
 

HAZen bulegoko arreta datu orokorrak. Bilakaera konparatua 
 

Ondorio argiak atera daitezke datu horietatik: 
 

1. Beste bide batzuk bultzatu badira ere, autozerbitzu terminalak bereziki (horietan 
beste 28.952 arreta eman dira hemen kontabilizatzen ez direnak), emandako 
arreten kopuruak gorakada handia izan du kanpaina handiak egin direlako eta IRUN 
Txartela abian jarri delako.  

2. Azkar aldatzen ari da arreten tipologia. Kudeaketa errazenak autozerbitzu 
terminaletara eta SAC24h Egoitza Elektronikora eramaten ari gara, eta aurrez 
aurreko arretaren bidez erantzuten diegu kudeaketa konplexuenei, horietan balio 
handiagoa baitu informatzaileen-tramitatzaileen laguntzak. Batez besteko arreta 
denbora handitu izana horren erakusgarri. 

3. Aurreko bi puntuetan adierazitakoaren ondorioz, pixka bat handitu egin da 
itxaroteko denbora, Zerbitzuen Kartan eskatzen diren kalitate gorenaren 
parametroen barnean bagaude ere (herritarren % 95ek 10' baino gutxiago itxaron 
behar izan du). 

http://www.irun.org/
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Era berean, ikus daiteke, HAZen bulegoaren jarduerak etengabe gora egin duela urtean 
zehar, abuztuan eta abenduan izan ezik: 

 

 
 

Jardueraren xehetasuna hilabeteen arabera 

 
 
Emandako zerbitzuak aztertuta, honako multzo handi hauetan bil ditzakegu horiek: 
 

 TRAMITEAK egitea da, 105.559 guztira, gehien ematen den zerbitzua, eta horietatik 
honako hauek dira gehien egin direnak: errolda agiriak; isunen aurreko alegazioak; 
banku helbideratzeak; erreziboen kopiak; obra edo/eta irekitze lizentziak; TAO 
Txartela, besteak beste. 

 INFORMAZIO eskaera da, bai Udaletik bai hiritik, 95.081 guztira, herritarrek gehien 
eskatu duten bigarren zerbitzua. Web guneak izan dituen bisitak erantsi behar 
zaizkio datu horri, gehienak informazioa bilatzeko izaten baitira. 

 Erregistraturiko sarrerak, SARRERA ERREGISTROAN (hala Udalari nola beste 
administrazio batzuei zuzenduak) 34.248 izan dira, 2013. urtean baino % 8,8 
gehiago, eta hiriko dinamismoa pixka bat suspertu dela pentsa daiteke hori ikusita. 

 ABISUAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK jaso eta erantzutea, 3.808 komunikazio izan 
dira guztira (% 4,5 gutxiago), eta horietan Hiri Mantenuarekin, Trafikoarekin, 
Herritarren Segurtasunarekin, Ura eta Zaborrekin loturikoak dira ohikoenak. 

 Zinegotziekin eta udal teknikariekin hitzartutako hitzorduak, AURRETIKO 
HITZORDUA, herritarrek eskatuta, 3.221 izan dira urtean, % 33 gehiago. 

 GAUZA GALDUEN zerbitzuari dagokionean, 1.056 gauza entregatu dira HAZen, eta 
horietatik 574 jabeek erreklamatu dituzte eta itzuli egin zaizkie. 
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 KANPAINA desberdinek (Solas-Jolas, Udalekuak eta abar) 1.503 izen emate ekarri 
dituzte. 

 Eta azkenik, 750era iritsi da Enpresa Leihatilan emandako arreten kopurua. 

 
HAZeko ilarak kudeatzeko sistemak aukera ematen du arretak sailkatzeko eta tipifikatzeko, 
eta emandako zerbitzuarekin lotzen du itxaronaldiaren kudeaketaren informazioa. 60 
arreta motatik gora ditu tipifikatuak, eta ondoko koadroan ageri dena da 2014ko aurrez 
aurreko jardueraren TOP-10 aretoan: 
 

 Zerbitzua Arreta kop. 

1 Emandako errolda agiriak 30.345 
2 Dokumentazioaren Sarrera Erregistro Orokorra 25.970 
3 Udal Tramiteei buruzko informazioa 7.993 
4 Biztanleen Erroldako tramiteei buruzko 

informazioa 
5.315 

5 Biztanleen Errolda: alta ematea eta helbidea 
aldatzea 

4.750 

6 Bizi Agiria 3.933 
7 Tramitazio elektronikoko zerbitzuei buruzko 

informazioa 
3.467 

8 Laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa 3.210 
9 Udaletik kanpoko tramiteei buruzko informazioa 2.714 

10 Galdutako Gauzei buruzko kudeaketak 2.704 

 
 

HAZ – AUTOZERBITZU TERMINALAK 
 

2014. urtean zehar neurtu ahal izan da 2013ko urrian abian jarri ziren zerbitzu horiek 
herritarren aldetik izan duten erabileraren bilakaera. Egiaztatu da, erabiltzeko errazak eta 
erosoak izateagatik, herritarrek asko estimatzen duten tresna dela tramite errazenetan 
arreta azkarra lortzeko, gehien eskatzen direnen artean baitaude tramite erraz horiek. 
 

Zerbitzuak Arretak 

Bizileku agiriak 16.405 
Bizikidetza agiriak 10.603 

Erreziboen kopiak 1.212 
Ordainketak 722 

Guztira…… 28.942 

 
 
Era berean, egiaztatu da, laguntza tresna gisa oso erabilgarria dela kanpaina handienetan, 
bulegoari karga arintzeko eta tramitazio elektronikorako tresna eskaintzeko ordenagailurik 
ez duten pertsonei edo laguntza behar dutenei, HAZeko langileek tramitatuz terminaletan. 
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Terminaletako jardueraren bilakaera, handia eta gorantz doana, oso baldintzatua dago 
udazkenean egiten diren kanpainekin, eskolako materialerako laguntzekin bereziki, ondoko 
bilakaera grafikoan ikus daitekeen bezala:  
 

 
 

Autozerbitzu terminalen jarduera 

 

 
 
010 TELEFONOA 
 

010 Telefonoan 2014. urtean izandako jarduerak pixka bat 
behera egin du 2013. urtearekin alderatzen badugu, 69.108 
arreta eman baititu guztira, aurreko urteko ekitaldian baino % 8 
gutxiago horrenbestez. 
 
Telefonoz emandako arreten murrizketa horren arrazoia da, batik bat, herritarrek Internet 
gehiago erabili izana informazioa bilatzeko, hori garbi ikusten baita Interneten kanalak izan 
duen gorakadan. 
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010 Telefonoa – Erantzundako eta galdutako deien kontabilizazioa 

 
010 Telefonoan izandako deien kopuruaren % 8ko murrizketak ondorioak izan ditu 
zerbitzuaren kalitatearen hobekuntzan, dei galduen ehunekoak behera egin baitu, 2013an 
% 6,5 izatetik 2014an % 4,9 izatera pasa da eta. 
 
Egonkor mantendu da arreten iraupenaren batez besteko denbora (1'40" 2014. urtean eta 
1'39" 2013. urtean). 
 
Zerbitzuak hilabeteen eta ordutegi tarteen arabera izan duen bilakaera argi eta garbi ikus 
daiteke ondoko bi grafiko hauen bidez: 
 

 
 

010 Telefonoa – Zerbitzuaren bilakaera hilabeteen arabera- 2014 
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010 Telefonoa – Jarduera ordutegi tarteen arabera - 2014 

 
 

www.irun.org UDAL WEB ORRIA 
 
Udal Webaren jarduerari buruzko informazioa luze eta zabal azaltzen bada ere bide 
horretarako memoria espezifikoan, www.irun.org guneak 2014an izan duen jardueraren 
zenbateko globalak azalduko ditugu hemen, eta ikusiko dugu oso gorakada handia izan 
dutela, % 25 baino handiagoa:  

 

  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. Bilakaera konparatua 
 

 

SAC24h EGOITZA ELEKTRONIKOA  
 
IRUN Txartela jarri da abian irundarrei tramitazio elektronikoko zerbitzuak erabiltzeko 
tresna bat eskaintzeko, tresna erraza eta erosoa, onartutako ziurtagiri elektronikoen (DNIe, 
ONA Txartela eta abar) erabilerak dituen zailtasunak gaindituz, eta horri esker, txartel berri 
horrek duen 6 hilabete eskaseko ibilbidean, Egoitza Elektronikoan 3013an halako bi sarrera 
izan dira 2014an, 15.067 izatetik 31.351 izatera pasa baitira, sarrera kautotuak oraindik 
gutxi samar badira ere, 16.587, baina gora doaz argi eta garbi, grafikoan ikus daitekeen 
bezala: 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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SAC24h 2014 jarduera - IRUN Txartelaren eragina 
 

Ikus daitekeen bezala, herritarren irismen handiko kanpainetan IRUN Txartela aplikatzea 
(udazkenean egindako eskolako materiala erosteko diru-laguntzen kanpainan, esate 
baterako) guztiz bideragarria da herritarren kolektibo handientzako. 
 
 
 

 Tramite elektronikoa Kop. 

1 Eskola materiala erosteko laguntza - 2014/2015 1.493 
2 Atestatuen kopia eskaera 1.168 
3 Eskari orri orokorra 684 
4 Aldaketak eta Zuzenketak Erroldan 352 
5 Udal kiroldegiak – Abonu laguntzak 244 
6 Banku helbideratzea: Alta 215 
7 Dokumentazioa edo/eta informazioa ematea 164 
8 Banku helbideratzea. Baja edo Aldaketa 161 
9 Gidariaren kontsulta edo/eta identifikazioa 104 

10 Argitalpen ofizialen eskaera 98 
 

SAC24h 2014 zerbitzuan egindako tramiteen TOP-10  
 

 
Interesgarria da halaber herritarrek ordutegi tarteen arabera egiten duten tramitazio 
jardueraren analisia egitea, eta ikusiko dugu kudeaketa kopuru handi bat, % 28,55, hain 
zuzen ere, HAZeko arreta ordutegitik kanpo egiten direla: 
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Tramitazio elektronikoa ordutegi tarteen arabera - 2014 
 

 

SAC24h EUSKAL UDALETAN AURRENA 
 

Joan den 2015eko urtarrilean argitaratu zen ZERPA txostenak (Zerbitzu Publiko Aurreratuen 
Direktorioa) EAEko Administrazioko zerbitzu elektronikoen egoera ebaluatzen du, eta 
esaten du udalen % 99ek baduela jada Internet ataria, Irungo Udala izanik tramite 
aurreratuen kopuru handiena online eskaintzen duena, eta ondoren dago Bilboko Udala, 
aurreko edizioan sailkapen honetan lehenbizikoa izan zena. 
 
ZERPA Direktorioak ez du aztertzen Estatuko Administrazioaren mendeko erakundeen 
egoera, eta sailkapen kuantitatibo honetan Eusko Jaurlaritza jartzen du lehenbiziko lekuan, 
gero Bizkaiko eta Arabako Foru Aldundiak, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Gipuzkoako 
Aldundia. Ranking honetan seigarren lekuan dago lehen udala, Irun. 
 
Iturria: http://www.irekia.euskadi.net/uploads/attachments/5688/(NOTA-OHARRA)_ZERPA2013_06-01-2015.pdf?1420450922 
 
 

 

http://www.irekia.euskadi.net/uploads/attachments/5688/(NOTA-OHARRA)_ZERPA2013_06-01-2015.pdf?1420450922

