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SARRERA 
 

2015ean herritarrei arreta ematen lortutako maila historiko gorenak jaitsiera arin batez 
mantendu dira; izan ere, hazkuntza etengabea izan da HAZ bulegoaren instalazioak 2013ko 
amaieran egungo kokapenera lekualdatu zenetik. Lekualdatzean antolamenduzko 
hobekuntzak eta berrikuntza teknikoak egin ziren, betiere arretaren eskaintza hobetzeko 
eta zabaltzeko helburuarekin, bai kanaletan bai ordutegietan. 
 
Horrela, kanal guztiak kontuan hartuz (zuzenean, telefonoa, Internet eta autozerbitzu 
terminalak) 1.379.641 arreta eman dira 2016an, eta horrek adierazten du % 3,7ko 
murrizketa txiki bat izan dela 2015ean izandako 1.433.419 arreta emateen aldean. 
 

 
 
Zifra orokor horiek ondoko adierazletan banakatzen dira: 
 

 Zuzeneko 80.734 arreta-emate (% 3,21eko murrizketa 2015ekoen aldean). 
 25.931 gestio autozerbitzuko terminaletan (% 2,29 gehiago). 
 Telefonoaren bidezko 72.422 arreta-emate (% 5,9 gehiago). 
 1.202.889 zerbitzu telematiko (% 2,3 gutxiago), Udaleko Web Atarian egindako 

sartzeak eta SAC24h izapidetzako Egoitza Elektronikoan egindakoak kontatuz. 
 
Urteko Memoria honen ataletan zehaztasunez aztertzen dira 
jardueraren adierazle nagusiak, zerbitzu kanal guztietan 
mantendu diren jarduera maila altuetan azpimarratzekoa da 
lineako izapidetzaren hazkuntza nabaria. Azken hau indar 
handiz bultzatu da IRUN Txartela martxan jartzearekin 
(2016ren amaieran, 25.000 txartel baino gehiago eskatu 
ziren), txartel hori herritarren eta Udalaren arteko harreman 
elektronikoetarako tresna baliagarria da, eta, bereziki, 
tramiteak egiteko txartelean dagoen ontzi-jokodun sinadura 
elektroniko aurreratuaren sistema sinplearen bidez ematen 
delako. 
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HAZ+  ARRETARAKO KANALAK 

 
 
ZUZENEKO ARRETA 
 

2016an zehar, zuzeneko arretaren jarduera adierazleak balio altuetan mantendu dira, 
80.000 bat arreta kopuruan egonkortuta daude 2013ko amaieran, gaur egungo San 
Martzial kaleko 2.ean kokatutako bulegoetara lekualdatu zenetik. Aurten ere kanpaina 
indartsuak egin dira udaleko hainbat arlotan eta horrek une jakin batzuetan arretaren 
igoera nabarmenak ekarri ditu, udaberrian eta udazkenean nagusiki, eta horrek itxaroteko 
denboretan ere eragina izan du. 
 
Bestalde, zerbitzuaren goranzko eskaerari arreta emateko garatzen ari garen lan-ildo 
guztiek bilakaera bat eragiten ari dira zuzeneko arreta neurtzeko parametroetan eta horiek 
argi ikusten dira ondoko bilakaera-koadroan: 

 
  2014 2015 2016 % Δ 

Arreta jaso duen herritarren kopurua 81.226 83.414 80.734 -3,21% 
Arreta kopurua (izapideen eta gestioen batukaria) 122.832 130.254 125.671 -3,52% 
Arreta jasotzeko batezbesteko itxaronaldia 2' 51" 3' 34" 4' 11" +17,23%  
5’ baino gutxiago itxaron behar izan duten herritarrak 
(%) 81,1% 74,9% 70,2% -6,27%  
10’ baino gutxiago itxaron behar izan duten herritarrak 
(%) 95,2% 92,4% 89,9% -2,70%  
Arretarako batezbesteko denbora 6' 01" 6' 34" 6' 55" +5,33%  

 

Arretari buruzko datu orokorrak HAZ bulegoan Bilakaeraren konparazioa 
 

Datu horietatik hainbat ondorio garbi ateratzen dira: 
 

1. Koadro honetan kontabilizatzen ez diren kanal batzuk indartu badira ere, zuzeneko 
arretarako adierazle altuak mantentzen dira. 

2. Arreten tipologia azkar aldatzen ari da. Kudeaketa errazenak autozerbitzuko 
terminaletara eta SAC24h egoitza elektronikora eramatea sustatzen ari gara, aurrez 
aurreko arretan bilduz kudeaketa konplexuenak, informatzaile/izapidegileen 
laguntza baliagarriagoa den horietan. Hori pertsona bakoitzeko arreta kopuruan eta 
arretarako emandako denboran islatzen da. 

3. Horren guztiaren ondorioz, itxaroteko denbora zertxobait luzatu da eta hori dela 
eta, Zerbitzu Kartan geure buruari eskatzen dizkiogun kalitate handieneko 
parametroetatik kanpotik geratzen da, betiere alde txikiarengatik (herritarren 
%95ek, 10 minutu baino gutxiagoko itxaronaldia). 
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Era horretan, ikusi ahal da uztaila eta abuztua alde batera utzita, urtean zehar HAZ 
bulegoaren jarduera handia izan dela etengabe ikusi ahal da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Arreta jasotako pertsona kopurua, hilabeteka 

 
Eta jarduera hau lotuta dago arreta jasotzeko itxaron behar den denborarekin; izan ere, 
itxaronaldian urtaroko abaguneen eta gestioen tipologiak eragin handiago du 
(kanpainetako izapideen konplexutasuna eta kanpainen kontzentrazioa) arreta-emateen 
zenbatekoak baino: 
 

 
 

5 minutu baino gutxiagotan arreta jaso duten pertsonak (%) 

 
 
Denboran izandako jardueraren banaketari eta kontzentrazioari buruzko neurketa guztiak, 
zuzeneko izapideen ezaugarrien bilakaera eta itxaronaldian gertatutako pixkanakako 
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luzatze txikia kontuan hartuz, aurreko hitzordua ezartzen hasi gara arretarako bide 
bermatua eskaini ahal duen tresna gisa, horren beharra duten pertsonei zuzendua, eta 
eskaera arautzeko konponbide gisa.  
 
 
Zuzeneko arretan emandako zerbitzuak aztertuz, ondoko talde handietan banakatu ahal 
ditugu: 
 

 SARRERA ERREGISTROAK -kanal guztiez baliatuz-, Udalari eta beste administrazioei 
zuzendutako 37.884 eskaera eta idazki jaso ditu (35.609 2015ean, % 6,3 gehiago). 
Haietatik, 32.112 dira barrurako eta jasotako gainerako 5.772 idazkiak beste 
administrazioetarako dira. Hazkuntza hau gehitzen zaio 2015 eta 2014an 
izandakoari; kopuru horiek 2013an erregistratu zirenak baino % 20 gehiago direla, 
eta hori hiriak krisi ondoren lortutako dinamismoaren susperraldi gisa interpretatu 
liteke. 

Izandako sarreren kanalen bidezko banakatzea hau da: 27.679 aurkeztu dira HAZ 
bulegoan zuzenean; 5.682, Interneten bidez, eta 4.523, Erregistro Orokorraren eta 
Postetxearen bidez. 

 BEREHALAKO IZAPIDEAK jardueraren beste eremu garrantzitsua da (Erroldako 
izapideak, banketxe helbideratzeak, ordainagirien kopiak, IRUN Txartelaren 
gestioak, obra eta/irekiera lizentziak, TAO txartela eta abar). 45.949 gestio egin dira 
eta horiexek nabarmentzen dira gehien egin diren tramite moten artean. 

 OBJEKTU GALDUEN gestioan, 1.325 objektu jaso dira (1.167 objektu 2015), eta  871 
objektu itzuli zaizkie jabeei (927, 2015ean);bestalde, 415 objektu desegin dira edo 
Behar Bidasoa entitateari eman zaizkio titularrek erreklamatzeko duten 2 urteko 
aldia igaro ondoren.  

 KANPAINEK (Solas Jolas, udalekuak eta abar)  1.441 inskripzio eragin dituzte (1.908, 
2014an); beraz, murrizketa handia izan da eta horren arrazoia da Interneten bidez 
egindako inskripzioen hazkuntza. 

 Eta, amaitzeko, Enpresa Leihatila zerbitzuan izandako arreta kopurua 82koa izan zen 
(612, 2015ean; % 34,15eko hazkuntza garrantzitsua). 

 
HAZen ilarak gestionatzeko sistemak arretak sailkatzeko eta sailkatzeko aukera ematen du; 
horrela, itxaronaldiaren gestioaren informazioa emandako zerbitzuarekin integratzen da. Ia 
500 arreta mota daude sailkatuta. 2016ko zuzenean egindako jarduera ohikoena da 
ondoko koadroan islatzen dena, errolda agiri-ematea da jarduera nagusia nahiz eta 
terminalak izapide horretarako gero eta gehiago erabiltzen den alternatiba izan: 
 
 

 Zerbitzua Arreta kop. 

1 Errolda-agiriak ematea 21.909 
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2 Irun Txartela: ematea 4.917 
3 Errolda eta Erregistroari buruzko informazioa 4.906 
4 Errolda:  alta/ helbide aldaketa 4.495 
5 Bizi-agiria 3.986 
6 Objektu gauzak: 2.776 
7 Zergei buruzko informazioa 2.609 
8 Autozerbitzuko terminalak erabiltzeko laguntza 2.514 
9 Irun Txartela: Eskaera 1.970 

10 GLL: Gizarte larrialdietarako laguntzak 1.749 

 
 
Hala ere, sailkapen hau oso desberdina litzateke arreta bakoitzari emandako denboraren 
arabera aztertzen badugu: 
 

 Zerbitzua Denbora h:m:s) 

1 Errolda:  alta/ helbide aldaketa 637:28:41 
2 Errolda-agiriak ematea 619:00:23 
3 Irun Txartela: Ematea 572:37:29 
4 Errolda eta/edo Erregistroari buruzko izapideen 

informazioa 
358:52:59 

5 Bizi-agiria 217:01:39 
6 Zergei buruzko informazioa 176:34:50 
7 Galdutako gauzak 147:27:23 
8 GLL: Gizarte larrialdietarako laguntzak 134:44:35 
9 Jarduera Sailkatua: Jardueren aurreko 

komunikazioa + Jardueren hasierako 
komunikazioa 

132:27:51 

10 Obra txikia 114:31:31 

 
 

ITXARONALDI GABEKO ZUZENEKO ARRETARAKO HITZORDUA 
 

2016ko ekainetik hasi da esperimentatzen aurreko hitzorduarekin berehalako arretarako 
zerbitzu gisa, aurretik ezarritako hitzorduarekin; horrela, itxaroteko beharrik gabeko arreta 
zein itxaronaldirik txikienarekin bermatu ahal zaie profesionalei edo edozeini.  
 
Balio erantsitako zerbitzu berri hau ekainean ezarri zen eta abian ibilitako 7 hilabeteetan 
1.442 hitzordu erregistratu dira. Erabil daitezkeen hiru kanaletatik hitzartu dira, baina 
Interneten bidez egin dira nagusiki, Udalaren webaren bidez: 

Kanala 

Adostutako 
hitzorduak 

Internet (www.irun.org) 1.016 
010 Telefonoa 374 

Zuzenean (HAZ) 52 

Guztira…. 1.442 

http://www.irun.org/
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AUTOZERBITZU TERMINALAK 
 

Autozerbitzu terminalek zerbitzu maila guztiz garrantzitsua eskaintzen dute, zuzeneko 
jarduera arintzen dute gestio sinpleenak ahalbidetuz. Erabiltzeko errazak eta erosoak 
direnez, oso tresna estimatua da herritarren aldetik zailtasun gabeko tramiteetarako arreta 
azkarrerako. 2016an, % 2,29an handiagotu zen erabilpena 2015eko jarduera-erregistroen 
aldean: 
 

Zerbitzuak Arretak 

Bizileku-ziurtagiriak 13.285 
Bizileku-ziurtagiriak 10.912 
Ordainagirien kopiak 850 
Ordainketak 884 

Guztira… 25.931 

 
 
Bestalde, erabilpen handia duela ere frogatu ahal izan da kanpaina handienetako laguntza 
tresna gisa, bulegoaren lana arinduz eta ordenagailurik ez duten edo terminaletan egiten 
den izapidetzan HAZeko langileen aldetik laguntza behar duten pertsonentzako izapide 
elektronikoko tresna bat eskainiz. 
 
Terminaletako jardueraren bilakaeran, erabilpen handiko aldiak daude urtarrilean, 
apirilean eta urrian, eta arrazoi nagusia da ikastetxeetako aurreko matrikulaziorako eta 
unibertsitate beketarako eskatzen diren errolda-agiriak, eta baita eskola materiala erosteko 
laguntzetarako udaleko kanpainetarako eta kiroldegietarako diru-laguntzetarako:  
 

 
 

Autozerbitzu terminalek 2016an izandako jarduera 
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010 TELEFONOA / Telefonogunea / 092 
 

Udalaren "call center" bidez erregistratzen den jardueraz 
kanpoko Enplegu Zentro Berezi bat (GUPOST, GUREAK taldekoa), 
arduratzen da. 2016ean jardueraren hazkuntza nabaria izan da, 
telefonoaren bidezko arreten kopurua % 6an handiagotu delarik. 
 

 
 

Udalaren "call center" jardueraren bilakaera 

 
 
Telefonoaren bidezko kanalak jardueraren pixkanakako murrizketa izan du 2010etik, eta, 
bereziki, informazio eta arreta sinpleetarako 010 telefonoa, eta horren arrazoia da 
Interneten zein telefono adimenduen goraldia; izan ere, Internetera lekualdatzen dira 
herritarrek eskatzen duten informazio-eskaera asko eta asko. Hala ere, gorakada 
esanguratsu bat gertatu da 2016an eta, bereziki, telefonogunerako deietan (943 505152); 
hain zuzen ere, telefono horren publizitatea egiten ari da deietarako tarifa finkoak dituzten 
herritarrentzako kosturik ez duelako, eta, bestetik, gauza bera gertatzen ari da HAZ/010 
zerbitzuak Udaltzaingorako eguneko deietarako zerbitzuan.  
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010 eta 505152 – Arreta jasotako eta galdutako deien kontabilizazioa 

 
72.422 telefonoaren bidezko arreta (% 5,9 gehiago). 
 
Telefono zerbitzu guztiek arreta emandako deien kopuru osoak igoera nabaria izan dute, 
2015ean 68.421 arreta ematetik 72.422 arreta izatera pasa dira 2016an.  
 
Igoera horri buruz, galdutako deien portzentajeak ere igoera txiki bat izan dute; izan ere, 
2015ean % 5,1 izatetik 2016an % 6,1 izatera pasa da, eta arreta jasotzeko itxaronaldia 12 
segundora arte handiagotu da (7’’, 2015ean), eta adierazle hori oraindik ere ontzat hartzen 
dugu. 
 
Arreta emateen iraupenaren batezbesteko denbora ere era nabarmenean luzatu da, 
2015an 1'41" izatetik 1'52" izatera pasa baita 2016an. 
 
Eskatutako informazioaren tipologiari buruz, kontsulta gehienak udaleko informazioari 
buruzkoak izan dira; zehazki, deien % 40 eta gehienetan ondoko informazioa eskatzen zen: 
udaleko izapideak, udaleko telefono zenbakiak, udaleko zerbitzuak, ekintza eta kultura 
programak, sinadura digitalaren bidezko interneten bidezko izapideak, udal zergen 
kontsulta eta azkenik, udaleko laguntza eta diru-laguntzak izan dira.  Udal informazioaren 
ondoren, ordena honen arabera, hauek jarraitzen dute: udaleko telefonogunearen funtzioa 
(% 34), udalekoa ez den informazioa (% 13) eta telefonoren bidezko izapideak (% 10). 
 
 
Zerbitzuaren bilakaera urtaroetan eta ordu tarteetan erraz ikusten da ondoko bi 
grafikoetan: 
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Zerbitzuaren urtaroko bilakaera -2016 

 
 

 
 

Jarduera ordu tarteen arabera -2016 
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www.irun.org UDAL WEBA 
 
Udaleko webaren jardueraren gainerako informazioa ondo garatzen da memoria 
espezifikoan; hala ere, hona dakartzagu www.irun.org webak 2016an izandako jardueraren 
gaineko zifra globalak. Jaitsiera txiki bat izan da 2015ekoaren aldean, urte horretan 
jardueraren marka historiko bat izan delako weba 1999an sortu zenetik: 

 

 
  2014 2015 2016 % Δ 

Ikustaldiak, guztira 1.041.770 1.183.450 1.164.493 -1,60% 
Ikustaldien batezb./eguneko 2.854 3.242 3.190 -1,60% 
Jarduera handieneko eguna Astelehena Astelehena Ostirala   
Jarduera gutxieneko eguna Igandea Igandea Igandea   
Jarduera handieneko ordua 11:00 - 11:59 11:00 - 11:59 10:00 - 10:59   
Jarduera gutxieneko ordua 4:00 - 4:59 2:00 - 2:59 4:00 - 4:59   
Bisitatutako orrialde kopurua 3.419.412 3.775.483 3.669.778 -2,80% 

Egoitza Elektronikoan 
egindako izapideak 

2.480 4.688 8.747 +86,58% 

 

www.irun.org Udal Weba Atarirako ikustaldiak Bilakaerari buruzko konparazioa 
 

 
 

SAC24h EGOITZA ELEKTRONIKOA 
 
Egoitza Elektronikoan herritarrentzat eta enpresentzat eskura dauden lineako izapide-
zerbitzuen jarduerak aurrera egiten du izapide berriak sartzeko pixkanakako ahaleginekin 
batera eta, bereziki, IRUN Txartelaren hedapenean herritarrei hurbilen duten 
Administrazioarekin harremanetan jartzeko tresna digital integrala emateko modu orokor 
gisa (tresna baino zerbait gehiago ere bada); gainera, erabiltzeko erraza eta erosoa da. 
 
2008an izapideak egiteko Egoitza Elektronikoa IZENPEren egiaztagiri elektronikoak (ONA 
txartela eta herritarren txartel berdea) erabiliz eta NAN elektronikoan integratutako 
FNMTren egiaztagiria abian jarri zenetik —lehen unetik, nahiko azkar handiagotu den 
izapide aukera zabala eskaini zen-, ikusi ahal izan ditugu herritarrek dituzten zailtasunak e-
Administrazioaren zerbitzuak erabiltze izan dituzten zailtasunak. Arazo bera gertatzen da 
zerbitzu mota hori ematen duten administrazioetan, eta konponbidea eman zaio barku-
jokoen bidezko sinadura elektroniko aurreratuarekin (FE@); izan ere, Irungo Udalak sartu 
du sinadura hori  IRUN Txartelean eta hori dela eta egoera egokian gaude Administrazio 
Prozedura arautzen duen 39/2015 Legeak administrazio gestio digitalari buruz xedatzen 
dituen betebeharrak betetzeko.  
 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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Horrela, 2014ko bigarren seihilekoan IRUN Txartela abian jarri zenetik, zerbitzu horien 
erabilpenaren bilakaera oso positiboa izan da, bilakaerari buruzko ondoko grafikoan 
islatzen den bezala: 
 

  
 

SAC24h bulegoaren jarduera - IRUN Txartelaren eragina  

 
 

 
Hori oraindik nabarmenagoa da bilakaera globalari buruzko urteetako grafikoan: 
 

 
 
 
SAC24h Egoitza Elektronikoaren bidez izapideak egitearen gaineko bilakaera islatzen duten 
grafiko hauetan ikusi ahal da IRUN Txartelaren aplikazioa zein baliagarria den Udalarekin 
gestioak arintasunez eta erosotasunez egiteko. Xedea da tramite gehienen izapidea 
elektronikoa izatea eta egiztatzeko eta sinadura elektronikoko tresna horretan oinarrituta 
egotea. Lehenengo bi urteetan tramitazio hori erabiltzeko bultzada bilatu da herritarren 
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artean irismen handiko izapide-kanpainekin egiteko; hala nola, eskola materiala erosteko 
laguntzetarako kanpaina edo udal kiroldegiak erabiltzen dituztenei zuzendutako hobariak. 
 
70 izapide elektroniko baino gehiago daude eskura, ondo taulan daude 2016. Urtean zehar 
gehien eskatu direnak: 
 

Izapidea Kop. 
1. Udal kiroldegiak – Ikastaro izen-emateak 2908 

2. Eskola materiala erosteko diru-laguntza 1648 

3. Instantzia/Eskaera orokorra  595 

4. Solas Jolas 2016 – Behin betiko izen-ematea 467 

5. Lannahi – langabetuentzako doako euskara ikastaroa 335 

6. Udal kiroldegiak – abonamendurako diru-laguntza 325 

7. Solas Jolas 2016 – Jasotzeko baimena 312 

8. Euskara ikasteko edo hobetzeko bekak 255 

9. Udal baratzeak – esleitzeko eskaera 187 

10. Argiketaren kopia eskatzea 181 
 

SAC24h bulegoan, 2016an egin diren izapide ohikoenak  
 

 
Bestalde, interesgarria da herritarrek egiten duten izapidetza jardueraren azterketa egitea 
ordu-tarteen arabera. Gestio kopurua handi bat, gestio guztien % 30 bat HAZ bulegoaren 
arretarako ordutegitik kanpo egiten dira, eta, horrela, Udalarekiko elkarreragin beharrak  
hobeto eraman ahal dira familiarekin zein lanarekin batera: 
 

   

2016ko izapidetza elektronikoaren %, orduka 
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ZERBITZU KARTA ETA GOGOBETASUN-INKESTA 
 

2015eko azaroan gainditu zen Q-EPEA Bikaintasunerako Euskal Erakunde sareak HAZ 
bulegoaren Zerbitzu Kartaren gainean egindako egiaztapena. Horretarako, zerbitzuaren 
kalitatearen gainean neurtu ahal diren konpromiso argiak adierazten duen adierazle 
zerrenda bat ezartzen da, eta gardentasun irizpideak direla-eta Udaleko Gardentasun 
Atarian  aldiro argitaratzen da emaitzak betetzeari buruzko ebaluazioaren emaitza. 
 
Aztertutako bloke bakoitzean (instalazioak, pertsonak, zuzeneko arreta, telefonoaren 
bidezko arreta, informazioa, izapidetza eta gestioa, beste zerbitzu batzuk, weba eta kalitate 
orokorra) konpromiso guztiak bete direla islatu da ebaluazioan itxaroteko denboraz 
ezarritako konpromisoa izan ezik (kasuen %95ean, gehienez, 10 minutuko itxaronaldia 
arreta jasotzeko), eta horren arrazoia da bolumen handiko kanpainek eragindako puntako 
arretak. 
 
Zerbitzu Kartarekin lotuta, egindako azken gogobetasun-inkestaren emaitzari dagokionez, 
emaitzak oso positiboak dira. Honela laburbiltzen dira emaitzak: erabiltzaileek HAZ 
zerbitzuen gainean egin duten kalitate globalari buruzko balorazioa 4,6 puntukoa da 5 
punturen gainetik. 
 
 
 

 


