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ZEIN KONPROMISO HARTZEN DITUGU?  (KALITATE KONPROMISOAK) 

NOLA NEURTZEN 

DUGU? 

(ADIERAZLEAK) 

ZERBITZU 

KALITATE 

KONPROMISOAK 

(gutxienekoak) 

2015eko 

EMAITZAK 

KALITATEA 

Kalitate Orokorra Konpromisoa hartzen dugu erabiltzaileek gure zerbitzuaren kalitatea gutxienez 4/5 balora dezaten Zerbitzuarien balorazio 

GLOBALA 
4 / 5 4,6 / 5 

INSTALAZIOAK 

Irisgarritasuna, 

ordena eta 

garbitasuna 

Konpromisoa hartzen dugu HAZ+ bulegoaren erabiltzaileek instalazioak, arkitektura-oztoporik eza eta 

funtzionaltasun, konfort, txukuntasun eta garbitasun maila gutxienez 4/5 balora ditzaten. Instalazioen balorazioa 4 / 5 4,8 / 5 

Itxaronaldien 

kudeatzailea 

Konpromisoa hartzen dugu HAZ+ bulegoaren erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten herritarrak modu 

ordenatuan bideratzea ahalbidetzen duen  itxaronaldien kudeaketa sistema. 

Itxaronaldien 

Kudeatzailearen 

balorazioa 

4 / 5 4,5 / 5 

PERTSONAK 

Zerbitzu bokazioa, 

profesionaltasuna  

Konpromisoa hartzen dugu gure zerbitzuen erabiltzaileek langileen zerbitzu-bokazioa, kualifikazioa, 

gardentasuna eta profesionaltasuna  gutxienez 4/5 balora dezaten 
Langileen ezagutza 

mailaren balorazioa 
4 / 5 4,7 / 5 

Atsegintasuna eta 

konfidentzialtasuna 

Konpromisoa hartzen dugu gure zerbitzuen erabiltzaileek langileen errespetua , konfidentzialtasuna eta 

adeitasuna  gutxienez 4/5 balora dezaten 

Adeitasunaren eta tratu 

pertsonalaren 

balorazioa 

4 / 5 4,8 / 5 

AURREZ AURREKO ARRETA 

Ordutegia 
Konpromisoa hartzen dugu gure zerbitzuen erabiltzaileek bulegoaren arreta-ordutegia gutxienez 4/5 balora 

dezaten. 

HAZ bulegoaren 

ordutegiaren 

balorazioa 

4 / 5 4,6 / 5 

Itxaron denbora 
Gure erabiltzaileei bermatzen diegu HAZ bulegoan arreta jasotzeko gehienez ere 10 minutu itxaron beharko 

dutela (kasuen %95ean) 

10:00 minututik 

beherako itxaronaldi 

presentziala duten 

erabiltzaileen %  

% 95 % 92,4 

ARRETA TELEFONIKOA 

Ordutegia 
Konpromisoa hartzen dugu gure zerbitzuen erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten telefono bidezko 

arreta-ordutegia. 

010 telefonoaren 

ordutegiaren 

balorazioa 

4 / 5 4,6 / 5 

Deien atentzioa Gure erabiltzaileei bermatzen diegu lehenengo saiakeran hartuko ditugula 010 telefonora egiten dituzten deiak Lehen saiakeran 

hartutako deien % 
% 93 % 94,9 
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ZEIN KONPROMISO HARTZEN DITUGU?  (KALITATE KONPROMISOAK) 

NOLA NEURTZEN 

DUGU? 

(ADIERAZLEAK) 

ZERBITZU 

KALITATE 

KONPROMISOAK 

(gutxienekoak) 

2015eko 

EMAITZAK 

INFORMAZIOA 

Informazioa 
Konpromisoa hartzen dugu gure zerbitzuen erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten presentzialki, 

telefonikoki eta telematikoki emandako informazio zerbitzua. 

Presentzialki 

emandako informazio 

funtzioaren balorazioa 

4 / 5 4,9 / 5 

Telefonikoki 

emandako informazio 

funtzioaren balorazioa 

4 / 5 4,5 / 5 

Telematikoki 

emandako informazio 

funtzioaren balorazioa 

4 / 5 4,2 / 5 

TRAMITAZIOA ETA KUDEAKETA 

Erregistroa eta 

tramiteak bulegoan 

Berehalako izaeraz sailkatutako edozein izapide, gehienez ere 20 minutuan konponduko dizugu, kasuen 

%95ean eta konpromisoa hartzen dugu gure zerbitzuen erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten atentzio 

denbora hori. 

20 minutuz beherako 

arreta-emateen % 
% 95 % 96,0 

Arreta-emate 

denboraren balorazioa 
4 / 5 4,7 / 5 

Berehalakoak ez diren izapideetan, eskaera erregistratu eta eskumena dun udal zerbitzuari jakinaren gainean 

jartzen dugun izapideetan,  konpromisoa hartzen dugu gure zerbitzuen erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora 

dezaten egindako kudeaketa. 

Izapidetza funtzioaren 

balorazioa 
4 / 5 4,7 / 5 

SAC Autozerbitzu 

Terminaleak 

Konpromisoa hartzen dugu herritar batek HAZen gestioren bat egin behar duen 3 kasutatik 1ean gutxienez 

HAZeko terminaletan egiteko modua izan dezan eta eta gure zerbitzuen erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora 

ditzaten autozerbitzuko terminalak. 

Terminalean eskaintzen 

direnetatik HAZ 

bulegoan egindako 

gestio kop. / HAZ 

bulegoan egindako 

gestio kop. guztira  

33% 54 % 

Autozerbitzu terminalen 

balorazioa 
4 / 5 4,6 / 5 

Tramiteak telefonoz 

Zure etxera bidaltzen ditugu, kosturik gabe eta eskatzen direnetik gehienez lanegun bateko epean, 

inprimakiak, dokumentazioa edo telefonoz eskaintzen dugun edozein izapideren emaitza eta konpromisoa 

hartzen dugu gure zerbitzuen erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten telefonoz bidezko tramitazioa. 

Tramite guztien artean, 

gehienez lanegun 1ean 

bidaltzen diren 

telefono bidezko 

tramiteen %  

% 99 % 100 

Telefonoaren bidezko 

tramitazioaren 

balorazioa 

4 / 5 4,6 / 5 
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ZEIN KONPROMISO HARTZEN DITUGU?  (KALITATE KONPROMISOAK) 

NOLA NEURTZEN 

DUGU? 

(ADIERAZLEAK) 

ZERBITZU 

KALITATE 

KONPROMISOAK 

(gutxienekoak) 

2015eko 

EMAITZAK 

BESTELAKO ZERBITZUAK 

Aurrez aurreko 

hitzordua 

n eta eta konpromisoa hartzen dugu gure zerbitzuen erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten egindako 

kudeaketa udal teknikari batekin unean bertan hitzordu bat emateko. 

Hitzordu guztien 

artean, unean bertan 

emandako hitzorduen 

% 

% 99 % 99,68 

Aurretiko Hitzordu 

zerbitzuaren 

balorazioa 

4 / 5 4,6 / 5 

Enpresa Lehiatila 

Konpromisoa hartzen dugu Enpresa lehiatilaren erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten  jasotako edozein 

jarduera ekonomiko martxan jartzeko egin beharreko izapideei buruzko informazioa eta udal  izapideetan 

egindako kudeaketa. 

Enpresa Leihatilaren 

balorazioa 
4 / 5 4,7 / 5 

Galdutako Objektuak 

Ematen dizkiguten gauza galduak kudeatzen ditugu, jabeei itzultzeko. Objektua identifikatua badago, jabea 

aurkitu eta objektua entregatuko diogu eta eta konpromisoa hartzen dugu gure erabiltzaileek gutxienez 4/5 

balora dezaten galdutako objektuen zerbitzua. 

Identifikatutako 

objektu guztietatik 

jabeei, horien udal, 

enbaxada edo 

jendarmeriari 

entregatutako 

objektuen % 

% 75 % 70,9 

Gauza Galduen 

zerbitzuaren 

balorazioa 

4 / 5 4,7 / 5 

UDAL WEB ATARIA 

Udal web ataria 
Konpromisoa hartzen dugu erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora ditzaten udal web atarian ematen den 

informazioaren erabilgarritasuna eta eraginkortasuna eta eskainitako gestioak eta izapideak. 
Udal web atariaren 

balorazioa 
4 / 5 4,2 / 5 

Irisgarritasuna 
Konpromisoa hartzen dugu erabiltzaileek gure web zerbitzuko edukietarako irisgarritasuna gutxienez 4/5 

balora dezaten. 

WAI (Web Accesibilty 

Initiativa) protokoloaren  

WCAG (Web Content 

Accesibility Guidelines) 

arauen betetze-maila 

AA maila 

(zati batean 

AAA) 

Nivel AA 

(zati bat 

AAA) 
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ZEIN KONPROMISO HARTZEN DITUGU?  (KALITATE KONPROMISOAK) 

NOLA NEURTZEN 

DUGU? 

(ADIERAZLEAK) 

ZERBITZU 

KALITATE 

KONPROMISOAK 

(gutxienekoak) 

2015eko 

EMAITZAK 

KIUB 

Arreta presentziala 

Hartzeko, Aurretiko Hitzordua behar da. Konpromisoa hartzen dugu hitzordu bat unean bertan emateko eta, 

kasuen gutxienez %95ean, eskatzen den unetik gehienez ere 5 laneguneko epearen barruan hartzeko eta 

konpromisoa hartzen dugu gure erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten KIUB-an ajasotako arreta. 

Unean bertan 

jarritako hitzorduen 

% 
% 99 % 100 

5 lanegunetik beherako 

eperako emandako 

hitzorduen % 

% 95 % 94,46 

KIUB zerbitzuaren 

arretaren balorazioa 
4 / 5 4,6 / 5 

Informazioa 

Etengabe eguneratzen ditugu gure ezagutzak, eta gure webaren edukiak ere bai. Behar duzun informazioa ez 

badaukagu, bilatu egingo dugu eta konpromisoa hartzen dugu gure erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten 

KIUB-aren informazio zerbitzua. 

KIUBen informazio 

zerbitzuaren balorazioa 
4 / 5 4,9 / 5 

Erreklamazioak eta 

salaketak 

Kontsumitzaileen erreklamazioak eta salaketak gehienez 7 laneguneko epean helarazten dizkiogu dagokion 

alderdiari, betiere behar den dokumentazio guztia aurkeztu baldin bada eta eta konpromisoa hartzen dugu gure 

erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten KIUB-aren erreklamazio zerbitzua. 

7 egun baino 

gutxiagoan 

helarazitako 

erreklamazio eta 

salaketen % 

% 99 % 100 

KIUBen erreklamazio 

zerbitzuaren balorazioa 
4 / 5 4,5 / 5 

Sentsibilizazioa 

Herritarrak kontsumo gaietan sentsibilizatzen ditugu. Urtean gutxienez 2 hitzaldi antolatzen ditugu eta eta 

konpromisoa hartzen dugu gure erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten KIUB egindalo sentsibilizazio-

lana. 

Azken urte honetako 

hitzaldi kop. 
2 1 

KIUBek egindako 

sentsibilizazio-lanaren 

balorazioa 

4 / 5 4,3 / 5 

 

 


