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SARRERA 
 
 

2015. urtean finkatu egin dira HAZen instalazioak 2013. urte amaieran gaur egungo 
kokalekura ekarri zirenetik izandako arreta mailak. Lekuz aldatzean antolakuntza 
hobekuntzak eta berrikuntza teknikoak ere egin ziren, eta eutsi egin zaie aurrez aurreko 
arretari dagokionean 2014. urtean lortutako jarduera maila handiei. Era berean, biziki 
bultzatu dira kanal elektronikoa eta HAZeko sarreran dauden autozerbitzurako terminalak. 
 
Horri esker, guztizko jarduera, bide guztiak batzen baditugu (aurrez aurre, telefonoz, 
Interneten eta autozerbitzurako terminalen bidez), inoiz ez bezalako kopuruetara iritsi da, 
1.433.419 arreta eskaini baitira, eta horrek esan nahi du % 13,98ko hazkundea izan duela 
2014ko erregistroekin alderatzen badugu: 
 

 
 
Honako adierazle hauetan banatzen dira kopuru orokor horiek: 
 

 Aurrez aurreko 85.285 arreta (% 1,25eko jaitsiera txikia izan du 2014. urtearekiko). 
 47.891 kudeaketa autozerbitzurako terminaletan (+ % 65,42). 
 68.421 arreta telefonoz (-% 0,99). 
 1.231.822 zerbitzu telematiko (+% 14,78), Udalaren Web Atarian izandako sarrerak 

eta SAC24h tramitazio Egoitza Elektronikoan izandako sarrerak.  
 
Urteko Txosten honen atal desberdinetan xehetasunez 
aztertzen dira jarduera adierazle nagusiak, eta jarduera 
horretan ikusten da gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari 
direla autozerbitzurako terminalak eta on-line tramitazioa. 
Azken hori nabarmen bultzatu da IRUN Txartela zabaldu 
denean (2015. urte amaieran 16.000 txarteletik gora zeuden 
eskatuak), tresna guztiz egokia baita herritarren eta Udalaren 
arteko harreman elektronikoetarako, eta bereziki, sinadura 
elektroniko aurreratuaren sistema errazaren bidez eta 
dakarren itsasontzien jokoarekin tramiteak egiteko. 
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SAC+ - ARRETA EMATEKO BIDEAK 

 
 
AURREZ AURREKO ARRETA 
 

2015. urtean zehar, 2013. urte amaieran instalazioak lekuz aldatu eta gaur egun dauden 
lekura, San Martzial kalea, 2, ekarri zirenetik lortutako maila handietan eutsi zaie aurrez 
aurreko arretaren jarduera indizeei. Aurten ere, hainbat udal arlotik egin diren kanpaina 
handien ondorioz, arretan gorakada handiak sortu dira, batik bat udaberrian eta udan 
(aipatzekoa da iraila, eta bereziki, iraileko bigarren hamabostaldia). 
 
Bestalde, gero eta handiagoa den zerbitzu eskariari erantzuteko garatzen ari garen lan 
ildoei esker, bilakaera handia gertatzen ari da aurrez aurreko arreta neurtzeko 
parametroetan. Horiek argi eta garbi ikus daitezke bilakaeraren koadro honetan: 

 

  2013 2014 2015 % Δ 

Arreta eskaini zaien herritarren kopurua 85.771 86.366 85.285 -% 1,25 
Arreta kopurua (tramiteak eta kudeaketak batuta) 118.193 127.972 132.125 +% 3,24 
Arreta jasotzeko itxaron behar izan den denbora batez 
beste 2’ 07” 2' 51" 3' 34" +% 25,14  
5’ baino gutxiago itxaron behar izan duten herritarren % % 86,7 % 81,1 74,9% -% 7,64  
10' baino gutxiago itxaron behar izan duten herritarren 
% % 97,5 % 95,2 92,4% -% 2,94  
Arreta denbora batez beste 5’ 25” 6' 01" 6' 34" +% 9,14  

 

HAZen bulegoko arreta datu orokorrak. Bilakaera konparatua 
 

Ondorio argiak atera daitezke datu horietatik: 
 

1. Beste bide batzuk bultzatu badira ere, baina haien jarduera ez da jaso koadro 
honetan, eutsi egin zaie aurrez aurreko arretaren indize handiei. 

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

3. Horren guztiaren eraginez, berriro ere pixka bat gora egin du itxarote denborak, eta 
horren ondorioz, lehen aldiz, Zerbitzuen Kartan geure buruari eskatzen dizkiogun 
kalitate goreneko parametroetatik (herritarren % 95ek 10' baino gutxiago itxaron 
behar izatea) kanpo geratu da adierazle hori. 
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Era berean, ikus daiteke, HAZen bulegoko jarduerak etengabe gora egin duela urtean zehar, 
abuztuan izan ezik: 
 

 
 

Arreten xehetasuna hilabeteen arabera 

 
Jarduera horrek izan dituen arreta jasotzeko itxaron denborak: 
 

 
 

<5'-tan arreta emandako pertsonen % 

 
 
Jarduerak denboran duen banaketari/pilaketari, aurrez aurreko tramiteen ezaugarrien 
bilakaerari eta, pixkanaka-pixkanaka, gutxi bada ere, okerrera egiten ari diren itxarote 
denborei buruzko neurketa horiek guztiak ikusita, eskaria erregulatzeko konponbide gisa 
aldez aurreko hitzordua jartzeko aukera aztertzen eta esperimentatzen ari gara. 
Haztapenerako esperientzia horien emaitzak esango ditu tresna hori bideragarria den 
ordutegi tarte jakin batzuetan bakarrik (arratsaldez) aplikatzeko. 
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Aurrez aurreko arretan emandako zerbitzuak aztertuta, honako multzo handi hauetan bil 
ditzakegu horiek: 
 

 SARRERA ERREGISTROAK guztira 35.609 eskaera eta idatzi jaso ditu Udalari eta 
beste administrazio batzuei zuzenduak (34.248 izan ziren 2014an, hauxe da, % 3,97 
gehiago). Horietatik, 29.986 barnerako izan dira eta gainerakoak, 5.623, beste 
administrazio batzuetarako. Ia % 4ko hazkunde hori eta 2014an izan zen ia % 9 
batuta, pentsa liteke hiriko dinamismoa suspertzen ari dela nolabait ere. 

 BEREHALA KONPONTZEN DIREN TRAMITEENA da, 43.614 kudeaketa guztira, 
funtsezko beste jarduera esparru bat (Erroldako tramiteak, agiriak jaulkitzea, banku 
helbideratzeak, erreziboen kopiak, obra edo/eta irekitze lizentziak, TAO txartela, eta 
abar dira gehien egiten direnak). 

 GAUZA GALDUEN kudeaketan 1.167 objektu (1.056 izan ziren 2014an) jaso dira 
HAZen, eta  927 eman zaizkie jabeei (564 izan ziren 2014an).  

 Egin diren KANPAINEK (Solas-Jolas, Udalekuak eta abar) 1.908 izen emate ekarri 
dituzte (1.503 izan ziren 2014an, eta horrek esan nahi du nabarmen gora egin dela, 
% 26,95, hain zuzen ere). 

 Eta azkenik, 612ra iritsi da Enpresa Leihatilan emandako arreten kopurua (750 izan 
ziren 2014an, hauxe da, % 18,4 gutxiago). 

 
HAZeko ilarak kudeatzeko sistemak aukera ematen du arretak sailkatzeko eta tipifikatzeko, 
eta emandako zerbitzuarekin lotzen du itxaronaldiaren kudeaketaren informazioa. 65 
arreta mota ditu tipifikatuak, eta ondoko koadroan ageri dena da 2015eko aurrez aurreko 
jardueraren TOP-10, errolda txartelak nagusi direla, terminalak gero eta gehiago erabiltzen 
badira ere tramite horretarako: 
 

 Zerbitzua Arreta kop. 

1 Emandako errolda agiriak 31.268 
2 Dokumentazioaren Sarrera Erregistro Orokorra 27.761 
3 Udal Tramiteei buruzko informazioa 10.936 
4 IRUN Txartelarekin loturiko kudeaketak 4.778 
5 Biztanleen Errolda: alta ematea eta helbidea 

aldatzea 
4.664 

6 Biztanleen Erroldako tramiteei buruzko 
informazioa 

4.630 

7 Bizi Agiria 4.260 
8 Udaletik kanpoko tramiteei buruzko informazioa 3.861 
9 Tramitazio elektronikoko zerbitzuei buruzko 

informazioa 
3.467 

10 TAO Txartelarekin loturiko kudeaketak 3.794 
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Hala ere, sailkapen hori nabarmen aldatzen da arreta mota bakoitzari eskainitako 
denboratik abiatuta egiten badugu: 
 

 Zerbitzua Denbora (or:m:s) 

1 Dokumentazioa sartzeko Erregistro Orokorra 
(tramite ugari erregistroa behar dutenak) 

2.424:49:37 

2 Emandako errolda agiriak 877:33:51 
3 Udal Tramiteei buruzko informazioa 751:23:51 
4 Biztanleen Errolda: erroldan alta ematea edo 

helbidea aldatzea 
588:53:01 

5 IRUN Txartelarekin loturiko kudeaketak 547:28:17 
6 TAO Txartelarekin loturiko kudeaketak 397:31:14 
7 Biztanleen Erroldako tramiteei buruzko 

informazioa 
303:04:39 

8 Bizi Agiria 233:51:11 
9 Galdutako Gauzei buruzko kudeaketak 154:19:41 

10 Udaletik kanpoko tramiteei buruzko informazioa 150:46:47 

 
 
 

AUTOZERBITZURAKO TERMINALAK 
 

Zerbitzu maila handia eskaintzen jarraitzen dute autozerbitzurako terminalek, eta 
kudeaketa errazenak kentzen dizkiote aurrez aurreko jarduerari. Erabiltzen errazak eta 
erosoak direnez, herritarrentzat oso tresna egokiak dira zailtasun handirik ez duten tramite 
horiek azkar egiteko: 
 

Zerbitzuak Arretak 

Bizileku agiriak 25.524 
Bizikidetza agiriak 17.127 

Erreziboen kopiak 3.853 

Ordainketak 1.387 
Guztira…… 47.891 

 
 
Era berean, egiaztatu da, laguntza tresna gisa oso erabilgarriak direla kanpaina 
handienetan, bulegoari karga arintzeko eta tramitazio elektronikorako tresna eskaintzeko 
ordenagailurik ez duten pertsonei edo laguntza behar dutenei, HAZeko langileek tramitatuz 
terminaletan. 
 
Garrantzitsua eta gero eta handiagoa da terminaletako jardueraren bilakaera, eta bi 
gorakada handi izan ditu otsailean eta irailean. Lehenengoa, eskoletan aurrematrikula 
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egiteko eta unibertsitate bekak lortzeko errolda agirien eskaerek sortua, eta bigarrena, 
eskola materialerako laguntzen kanpainak eragina:  
 

 
 

Autozerbitzurako terminalen jarduera 2015ean 

 

 
 
010 TELEFONOA/ Zentralita / 092. 
 

Udal "Call Center" zerbitzuak erregistraturiko jarduerak, kanpotik 
Enplegu Zentro Berezi batek (GUPOST, GUREAK Taldea) ematen 
duena, oro har, 2014. urtean izan zirenen antzeko jarduera 
mailei eutsi die 2015ean. 
 

 
 

Udal "Call center" zerbitzuaren jardueraren bilakaera 
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Ikus daitekeen bezala, pixkanaka-pixkanaka murrizten ari da telefono kanalaren jarduera, 
bereziki informaziorako 010 Telefonoan eta arreta errazetan, batik bat Internetek eta 
telefono adimendunek izan duten gorakadagatik, herritarren informazio eskaera asko 
Internetera joaten baitira. 
 

 
 

010 eta 505152 – Erantzundako eta galdutako deien kontabilizazioa 

 
 
Telefono zerbitzu guztietan arreta emandako deien guztizko kopuruak pixka bat behera 
egin du, % 0,99, hain zuzen ere, 2014an 69.108 arreta izatetik 68.421 izatera pasa baitira 
2015ean.  
Aitzitik, dei galduen ehunekoak pixka bat gora egin du, 2014an % 4,9 izatetik % 5,1 izatera 
pasa baita 2015ean. Nolanahi ere, 2013ko % 6,5 hura baino hobeak dira datu horiek, arreta 
jasotzeko itxaron behar den batez besteko denbora 2014koaren gainetik badago ere 7 
segundo, eta adierazle hori oso onargarria dela uste dugu. 
 
Egonkor mantendu da arreten iraupenaren batez besteko denbora (1'41" 2015. urtean eta 
1'40" 2014. urtean). 
 
Eskatutako informazioaren tipologiari dagokionean, kontsulta gehien izan dituena udal 
informazioa izan da, zehatz esateko deien % 33. Honako hauen informazioa eskatu da batik 
bat: udal tramiteak, udaleko telefono zenbakiak, udal zerbitzuak, kultur ekintzak eta 
programak, interneteko tramiteak sinadura digitalaren bidez, udal zergen kontsulta, eta 
azkenik, udal laguntzak eta diru-laguntzak. Udal informazioaren atzetik datoz, ordena 
honetan, Udaleko zentralitaren funtzioa (% 32), udalaz kanpoko informazioa (% 21) eta 
telefono bidezko tramiteak (% 11). 
 
 



 

 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             
Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 9 

Zerbitzuak hilabeteen eta ordutegi tarteen arabera izan duen bilakaera argi eta garbi ikus 
daiteke ondoko bi grafiko hauen bidez: 
 

 
 

Zerbitzuaren hilabeteen araberako bilakaera - 2015 

 
 

 
 

Jarduera, ordutegi tarteen arabera - 2015 
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www.irun.org UDAL WEB ORRIA 
 
Udal Web orriaren jarduerari buruzko informazioa luze eta zabal azaltzen bada ere 
horretarako memoria espezifikoan, www.irun.org guneak 2015ean izan duen jardueraren 
zenbateko globalak azalduko ditugu hemen, eta ikusiko dugu oso gorakada handia izan 
dutela aurten ere, % 13,6 hain zuzen ere: 

 
 

  2013 2014 2015 % Δ 
Bisitak guztira 820.430 1.041.770 1.183.450 % 13,60 
Bisitak/egunean batez beste 2.248 2.854 3.242 % 13,60 
Jarduera handieneko eguna Astelehena Astelehena Astelehena   
Jarduera txikieneko eguna Igandea Igandea Igandea   
Jarduera handieneko eguneko 
ordua 10:00 a 10:59 11:00 a 11:59 11:00 a 11:59   
Jarduera txikieneko eguneko 
ordua 2:00 a 2:59 4:00 a 4:59 2:00 a 2:59   
Bisitatutako orri kopurua 2.867.569 3.419.412 3.775.483 % 10,41 

 

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

 
 

SAC24h EGOITZA ELEKTRONIKOA  
 
Herritarren eskura jarritako online tramitazio zerbitzuen jarduera aurrera doa, IRUN 
Txartelaren bidez, harreman digitalerako osoa, erraza eta erabiltzeko erosoa den tresna bat 
eskaintzeko egiten ari diren ahaleginen heinean. 
 
2008. urtean tramitaziorako Egoitza Elektronikoa abian jarri zenetik, IZENPEren ziurtagiri 
elektronikoak (ONA txartela eta herritarren txartel berdea) eta NAN elektronikoak 
integraturiko FNMT ziurtagiria erabiliz, hasiera-hasieratik tramite aukera zabala eskainita 
eta pixkanaka-pixkanaka areagotuta, ikusi dugu, oro har, herritarrek zailtasun handiak 
dituztela e-Administrazioaren zerbitzuak erabiltzeko. Era horretako zerbitzuetan 
aurreratuak dauden administrazio guztietan sortzen den arazo horren konponbidea, Irungo 
Udalak bere IRUN Txartelean txertatu duen sinadura elektroniko aurreratua (FE@) dela 
dirudi, itsasontzien jokoa eta beste soluzio batzuk oinarritzat hartuta. 
 
Hala bada, 2014. urteko bigarren seihilekoan IRUN Txartela abian jarri zenetik, oso 
positiboa izan da zerbitzu horien erabileraren bilakaera, ondoko grafikoan ikus daitekeen 
bezala: 
 

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

SAC24h Egoitza Elektronikoaren bidez egiaz egin diren tramiteen bilakaeraren grafikoan 
ikus daiteke IRUN Txartela oso baliagarria dela Udalarekin hainbat kudeaketa azkar eta 
eroso egiteko. Txartel horren erabilera bultzatzen ari gara herritar askorengana iristen 
diren tramitazio kanpainen bidez, eskola materiala erosteko diru-laguntzena, esate 
baterako, horiexek izanik grafiko honetan ageri diren jarduera gorakaden arrazoia. 
 
 
Dagoeneko 75 tramite egin badaitezke ere, ondoko taula honetan ageri da 2015. urtean 
zehar eskatuenak izan direnen TOP-10: 
 

 Tramite elektronikoa  Kop. 

1 Eskola materiala erosteko laguntza - 2015/2016 1.490 
2 Eskabide/Eskari orokorra 543 
3 Solas Jolas 2015 – Behin betiko izen ematea 2. 

txandan 
420 

4 Udal kiroldegiak – Abonu laguntzak 339 
5 Solas Jolas 2015 – Jasotzeko baimena 236 
6 Lannahi – Langabetuentzako euskara ikastaroa 

doan 
222 

7 Euskara ikasteko edo hobetzeko bekak 217 
8 Dokumentazioa edo/eta informazioa ematea 171 
9 TAO txartel eskaerak 149 

10 Atestatuen kopia eskaera 148 
 

SAC24h 2015 zerbitzuan egindako tramiteen TOP-10  
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Interesgarria da halaber herritarrek ordutegi tarteen arabera egiten duten tramitazio 
jardueraren analisia egitea, eta ikusiko dugu kudeaketa kopuru handi bat, % 30 inguru, 
HAZeko arreta ordutegitik kanpo egiten direla, familia eta lan bizitza hobeto bateratzeko 
Udalarekiko elkarreragin beharrekin: 
 

   

Tramitazio elektronikoaren % eguneko orduen arabera - 2015 
 

 
 

Q-Epearen AINTZATESPENA ZERBITZUEN KARTARI. 
 

Q-EPEAk, Bikaintasunaren aldeko Euskal Erakunde Publikoen sareak, HAZen Zerbitzuen 
Karta aintzatetsi du 2015. urtean, behar bezala betetzen dela egiaztatzeko auditoretza egin 
ondoren. 
 

Zerbitzuen Kartak adierazle batzuk jasotzen ditu, zerbitzuen kalitateari buruzko konpromiso 
argi eta neurgarriekin. Udalaren Web orriaren eta Gardentasun Atariaren bidez eskaintzen 
da haien betetze maila, gardentasunaren erakusgarri. 
 

 


