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1. SARRERA 
 

Irungo Udala, kalitatea hobetzeko esparru orokorraren barruan, halako neurri batzuk hartzen 

ari da Toki Administrazioak hobeto jardun dezan, herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen 

kalitatea hobetu ahal izateko eta erabiltzaileei parte hartzeko elementuak eskaini ahal izateko.  

 

Zerbitzuak etengabe hobetzeko neurri horien artean dago dokumentu honek gai duen Zerbitzu 

Kartaren programa. 

 

Irungo Udalak Zerbitzu Kartaren bidez ematen die herritarrei eskaintzen dituen zerbitzuen, 

hartzen dituen kalitate konpromisoen eta erabiltzaileek dituzten eskubideen berri. 

 

Zerbitzu Karta hau argitaratzean, Irungo Udalak bere erabakitasuna berresten du: ematen 

dituen zerbitzuen kalitatea, herritarrei ematen dieten informazioa, kudeaketaren gardentasuna, 

hobekuntza horretan erabiltzaileen parte hartzea eta langile publikoen erantzukizuna egunetik 

egunera hobetzeko. Era berean, tresna berria eskaintzen du bere zerbitzuen hedapenenean eta 

sustapenean aurrera egiteko. 

 

 

2. ZERBITZU KARTAREN KONTZEPTUA ETA IRISMENA 
 

Zerbitzu Karta ondorengoari buruz informatzen duen dokumentu publikoa da:  

 HAZ+ek bere atentzio-kanal ezberdinen bitartez eskaintzen dituen zerbitzuak. 

 Bere gain hartutako kalitate konpromisoak kontrol eta jarraipenerako adierazleen 

bitartez. 

 Partaidetzarako eta zerbitzuaren hobekuntzarako moduak. 

 Eta erabiltzaile diren herritarren eskubide eta ardurak 

 

 

3. INFORMAZIO OROKORRA ETA LEGE IZAERAKOA 
 

 

3.1 IDENTIFIKAZIO DATUAK ETA ESKUMENAK 

 

HAZ+ kanal anitzeko plataforma bat da (aurrez aurrekoa, telefonikoa, telematikoa) eta 

zerbitzu publikorako bokazio zehatza dauka. Bezeroaren arretarako teknika modernoak ditu 

eta bertan biltzen da herritarrentzako arreta. Horretarako herritarrek Udalari eskatzen dioten 

informazioari eta tramitazioari lotutako behar gehienei konponbidea emateko behar diren 

antolakuntza eta baliabideak ditu: 

- Herritarrek Udalarekin loturik dituzten behar ohikoenak arreta zerbitzu bakar batean 

kontzentratuz. 

- Bere lanpostuak balioaniztun izaeraz konfiguratuz. 
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Irungo Udalaren HAZ zerbitzua 1997ko urtarrilaren 2an jarri zen martxan, eta gaur egun San 

Martzial kalean dago kokatuta, San Juan plazaren ondoan, kokapen berri honetara 2013an 

mugitu ondoren. 

 

HAZen eskumenak 1996ko urriaren 30eko Osoko Bilkuran onartutako Udal Ordenantzan 

adierazten dira. 

 

 

3.2 HELBURUAK 
 

HAZ+ zerbitzuaren helburu orokorra da herritarrei eta enpresei Udalari buruzko 

informaziorako eta harekiko administrazio harremanetarako gune bakar bat eskaintzea, eta 

ondorengo onurak ahalbidetzen ditu: 

 

- Erabiltzaileari tratu pertsonalagoa eta profesionalagoa ematen zaio. 

- Herritarren eskaerei arinago, azkarrago eta Erakundearen ikuspegi globalagoaz 

erantzuten zaie. 

- Eskuratzen erraza da. Zerbitzu bakarrean biltzen ditu udal arlo desberdinetako 

informazioa eta izapideak. 

- Arreta-ordutegiak herritarren beharretara egokitzen ditu. 

- Arreta kanalanitza eskaintzen du: Aurrez aurreko arreta, autozerbitzu makinen 

bidezkoa, telefonikoa eta telematikoa. 

- Gehien eskatzen diren informazio eta tramitazio eskaera guztiak unean bertan 

bideratzeko aukera ematen du. 

-  Udal teknikariekin hitz ordua jartzeko aukera ematen du, aditu baten laguntza 

eskatzen duten herritarren kontsulten kasuan. 

- Abisuak kudeatzeko eta erreklamazioei eta iradokizunei errazago erantzuteko bidea 

ematen du. 

 

 

HAZ+ zerbitzuak Kontsumitzailea Informatzeko bulegoaren (KIUB) zerbitzuak ere hartzen 

ditu, HAZek bereak dituen zerbitzuez gainera. 

 

KIUBen helburua da kontsumitzaileei eta erabiltzaileei (1) informazio eta orientabide 

zerbitzua eskaintzea, eta baita bitartekotza zerbitzua ere kontsumitzaileen eta ondasunak 

saltzen dituzten edo zerbitzuak ematen dituzten erakundeen artean gerta daitezkeen 

gatazketan (2). 

 

- Kontsumitzaileei aholkularitza emanez. 

- Erreklamazioak bideratuz. 

- Prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak bultzatuz. 

- Kontsumitzaileen eskubideak babestuz. 

 

 
(1) Irunen bizi direnak edo gure hiriko erosleak edota zerbitzuen erabiltzaileak 

(2) KIUBek ezin du auzitegietako kontuetan parte hartu, ezta administrazio publiko baten kontrako 

erreklamazioetan ere. 
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3.3 FUNTZIOAK ETA ARRETA KANALAK 

 

HAZ+ Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzioak ondorengo ataletan sailkatzen dira: 
 

A.- Informazio funtzioa 

B.- Kudeaketa funtzioa 

 

Arreta-kanalak ondorengoak dira: 

 

A.- Presentziala (Bulegoak) 

B.- Telefonikoa (010 / 943505152) 

C.- Telematikoa (www.irun.org) 

D.- Autozerbitzu terminalak 

 

 

3.4 ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA ARDURAK 

 

3.4.1 Eskubideak 

 

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Jardunbide Erkideari buruzko 

azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35. artikuluan, eta herritarrak Zerbitzu Publikoetara 

elektronika bidez sartzearen inguruko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 6. artikuluan 

jasotako eskubideak dituzte herritarrek. 

 

Horrekin bat, honako eskubide hauek dituzte herritarrek: 

 

 Autonomi Erkidegoko hizkuntza ofizialak erabiltzeko, Lege honetan eta Ordenamendu 

Juridikoko gainerakoetan aurreikusitakoaren arabera. 

 Udaleko nahiz hiriko entitateetako jarduera, izapide, bulego eta zerbitzuei buruzko 

informazioa aurrez aurre, telefonoz edo modu telematikoan jasotzeko eskubidea. 

 Informazio publikari, artxiboei eta erregistroei sarbidea. Al acceso a la información 

pública, archivos y registros. 

 Une bakoitzean eskura daudenetatik, Irungo Udalarekiko hartu-emanetarako erabili nahi 

duen bidea aukeratzeko. Kanal telematikoa aukeratuz gero, Udal Administrazioarekiko 

harremanetarako aplikazioak edo sistemak aukeratzekoa, betiere estandar irekiak 

erabiltzen direnean edo, bestela, herritarren artean erabilera zabala duten beste batzuk. 

  Adeitsu, arretatsu, begirunez, bereizkeriarik gabe hartuak izatekoa.  

 Berariazko prestakuntza duten, informazio edo gestio eskaerari erantzun egokiak emango 

dizkioten langileen aldetik arreta jasotzekoa. 

  Zerbitzuaren erantzukizuna duten langileen identitatea ezagutzekoa. 

 Gai den prozedurari aplikatu beharreko arauek eskatzen ez dituzten dokumentuak, edo 

jadanik Herri Administrazioen eskuetan daudenak, ez aurkezteko.  

 Erregistroan eskaerak, idazkiak eta komunikazioak aurkeztu izana egiaztatzeko ziurtagiria 

lortzekoa. 

http://www.irun.org/
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 Interesatu gisa parte hartzen duen prozeduren tramitazioaren egoera edozein momentutan 

ezagutzeko, eta haietan jasotako dokumentuen kopiak eskuratzeko. 

 Indarrean dagoen legeriak xedaturikoaren arabera, Irungo Udalari zuzentzen dizkieten 

dokumentu administratiboen erredakzio formalean lagunduak izateko.  

 Irungo Udalaren fitxategietan, sistemetan eta aplikazioetan dauden datuen segurtasuna eta 

konfidentzialtasuna bermatua izateko eta, era berean, norberaren datu pertsonalei 

dagokionean sarrerako, zuzenketarako, ezeztatzeko eta uko egiteko, datuen babesari 

buruzko araudiaren arabera. 

 Konstituzioak eta Legeek onartzen dituzten beste guztiak. 

 

 

3.4.2 Ardurak 

 

 Zuzentasunezko eta errespetuzko jarrera mantentzea uneoro langileriarekiko eta beste 

erabiltzaileekiko. 

 Bulegoaren erabilera egokia egitea, espazioak eta ekipamenduak errespetatuz.  

 Kudeaketak eta tramiteak egiteko beharrezkoak diren agiriak eta datuak emanez. 
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4. ZERBITZUEN ZERRENDAK 
 

 

4.1 HAZ ZERBITZUAK 

 

Kudeaketak eta tramitazio-kanalak ondorengoak dira: 
 

KUDEAKETAK /TRAMITEAK HAZ 010 WEB KIOSKOAK 

 ERREGISTROA 

Udalari zuzendutako dokumentazioaren erregistroa      

Erregistroa hitzarmena indarren duten beste administrazioekin     

BIZTANLEEN ERROLDA / ERROLDA ZIURTAGIRIAK 

Biztanleen Erroldan alta ematea eta helbidea aldatzea     

Bizileku edo/eta bizikidetza ziurtagiriak     

Errolda ziurtagiri bereziak     

Beste datu pertsonal batzuk aldatzea     

Bizi eta bizileku agiria atzerriko pentsioentzat     

TXOSTENAK ETA BESTELAKO ZIURTAGIRIAK 

Antolamenduaren barneko etxebizitza ziurtagiria     

Distantzia kilometrikoaren ziurtagiria     

Polizien argitze-agirien eta txostenen kopia     

Kanpo zeinuen ziurtagiria     

UDAL ZERGAK 

Ordaindutako edo ordaindu gabeko erreziboen kopiak     

Banku helbideratzeak     

Ordainketa egoeren kontsulta      

Helbide fiskala aldatzea     

Ordainketak atzeratzea/zatitzea     

Salbuespenak edo hobariak zergetan, tasetan eta prezio publikoetan     

OBRAK 

Obra txikiak      

Obra txikietan kalean edukiontziak jartzea     

Obra txikiak/handiak     

 

 Berehalako tramitea   Informazioa Eskaera eta espediente hasiera 
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KUDEAKETAK /TRAMITEAK HAZ 010 WEB KIOSKOAK 

ENPRESA LEHIATILA 

Jardueren irekitzeen jakinarazpenak     

Jarduera eta obra lizentzia eskaerak horrelakorik behar duten 
jardueretarako (3/1998 Legearen II.A Eranskina).     

Bide publikoa okupatzeko baimena eskatu/luzatu/aldatzea: 
ostalaritza eta komertzioak 

 Ostalaritza eta erakusketariak 

    

Bidea publikoa okupatzeko baimena berritzea: ostalaritza eta 
erakusketariak 

    

KONTSUMO 

Kontsumoko erreklamazio-orriak aurkeztea     

Alegazioak kontsumoko espedienteei     

KURTSOAK, TAILERRAK ETA BESTELAKOAK 

Ikastaroetan, tailerretan eta beste hainbat jardueretan aurrez 
izena ematea. 

    

Ikastaroetan, tailerretan eta beste hainbat jardueretan betiko izena 
ematea.     

TRAFIKO ISUNAK ETA BESTELAKO ZIGORRAK 

Isunen/zigorren ordainketa      

Ordainketak atzeratzea/zatitzea     

Alegazioak/isunen/zigorren erreklamazioak aurkeztea    
 

Gidaria identifikatzea    
 

LAGUNTZAK ETA DIRU-LAGUNTZAK 

Diru-laguntzak eskatzea (kultur, gazte eta kirol arlokoak eta 
beste). 

   
 

Diru-laguntzak justifikatzea (kultur, gazte eta kirol arlokoak eta 
beste). 

   
 

Gizarte laguntzak eta prestazioak eskatzea     

TXARTELAK ETA BESTELAKO EGIAZTAGIRIAK 

TAO eremuko egoiliar txartela      

Familia Ugariaren titulua     

Ezinduentzako aparkaleku txartela     
 

Oinezkoentzako eremuetan sartzeko txartelak (oztopo-zutoinak)     

Hiritar txartela     

Ustez arriskutsuak diren animaliak edukitzeko lizentzia     

Ustez arriskutsuak diren animalien erregistroa     

Karabinen erregistroa     
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 Berehalako tramitea   Informazioa Eskaera eta espediente hasiera 

 

 

KUDEAKETAK /TRAMITEAK HAZ 010 WEB KIOSKOAK 

BESTELAKO ZERBITZUAK 

Galdutako gauzak     

Ordua eskatzea     

Argitalpenen salmenta     

Abisuak, kexak eta iradokizunak    
 

Kontratazio publikoa. Kontratatzailearen profila     

Iragarki-taula digitala    
 

Iragarki-taula digitalean argitaratzeko eskaerak    
 

INFORMAZIOA 

Kultur agenda eta hiriko beste jarduera batzuk    
 

Hiriko erakundeen, enpresen eta elkarteen informazioa    
 

Udal ekipamenduak eta zerbitzuak    
 

Udalaz kanpoko tramite ohikoenak    
 

Hiriko kale izendegia    
 

Hiriko eta hiri arteko garraioa    
 

Herritarren parte hartze prozesuak    
 

 

 Berehalako tramitea   Informazioa Eskaera eta espediente hasiera 
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4.2. KIUB ZERBITZUAK 

 

KUDEAKETAK HIRITARREKIN ETA ENRRESA EDO PROFESIONALEKIN  KIUB 
Tfno 

E-mail 
Web 

 KONTSUMOKO ERREKLAMAZIOAK    

Erreklamazioen tramitazioa eta bitartekaritza Eusko Jaurlaritzaren Erreklamazio Orriaren bidez.   (1) 

Erreklamazioen tramitazioa eta bitartekaritza informala, Irungo KIUBen dokumentuaren bidez.    

Espedientearen tramitazio egoeraren inguruko kontsulta.    

Komertzioak, enpresak edo profesionalak: Kontsumoko erreklamazioei alegazioak aurkeztea   (1) 

 MERKATU KONTROLAK    

Kontsumo alorreko salaketak tramitatzea, prezioei, etiketatzeari, publizitateari, aurkezpenari, 
segurtasunari... buruz indarrean dagoen araudia ez dela bete antzematen bada. 
, presentación, seguridad… 

   

 INFORMAZIO ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA    

Orientazioa, informazioa eta aholkularitza herritarren kontsulta zehatzetan.    

Kontsumo alorreko kontuetan herritarrak prestatu eta sentsibilizatzea Web orriaren, 
komunikabideen eta hitzaldien bidez.    

 KONTSUMOKO ARBITRAJE-SISTEMA    

Informazioa, aholkularitza eta laguntza Kontsumo Arbitraje eskaeretan    

 BESTELAKOAK    

Kontsumoaren alorrean gazteei zuzendutako kontzientzia hartzeko jardueren sustapena.    

Elkarteek edo herritar partikularrek egindako jarduera proposamenak edo/eta informazio 
eskaerak jasotzea.    

(1)  www.irun.org/sac  bitartez 

 Berehalako tramitea   Informazioa Eskaera eta espediente hasiera 

http://www.irun.org/sac
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5. ERABILTZAILEEN LANKIDETZA ETA PARTE HARTZEA 
 

HAZ+eko erabiltzaileek zerbitzu-ematearen hobekuntzan parte hartu ahal izango dute, honako 

hauen bidez: 

 

 

 Kanal telefonikoa (010) eta telematikoa (www.irun.org) erabiliz beren gestioak egiteko 

edota, bulegoetara joan aurretik, gestio horiei buruzko informazio jasotzeko. 

Erabiltzaileak ez du alferrikako joan-etorririk egin beharko eta bere gestioa bisita 

bakarrean egingo du. 

 Eskaintzen diren gestioetarako Autozerbitzuko Kioskoak erabiliz. 

 Izapide bati hasiera eman nahi dionean dokumentazio osatua eta egokia aurkeztuz. 

 Bulegora goizeko lehen orduetan edo azkenekoetan joanaz edota arratsaldeko 

lehenengoetan. 11:00etatik 13:00etara itxoin beharreko tarteak luzeagoak izaten dira. 

 Epearen amaiera egunerarte itxaron gabe gestioak egiteko. 

 Datu pertsonaletan (helbidea, telefonoa,…) eta fiskaletan (helbideratzea,…) aldaketarik 

izanez gero, horien berri emanez. 

 Eman zaion zerbitzuarekin pozik geratu ezean, iradokizunak edo erreklamazioak 

aurkeztuz. 

 HAZ+ek tarteka egiten dituen inkestetan parte hartuz, inkesta horien bidez gure zerbitzuen 

kalitatea hobetzen eta erabiltzaileen beharretara egokitzen laguntzeko asebetetze-

azterketak egiten dira eta. 

 

 

6. ARAUDI ERREGULATZAILEA 
 

 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Jardunbide 

Erkidea arautzen dituena. 

 7/1985 Legea, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena. 

 15/1999 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa 

 Administrazio Elektronikoa arautzen duen Irungo Udal Ordenantza (2009ko urriaren 28ko 

Osoko Bilkuraren akordioa) 

 Irungo Udalaren Euskararen erabilera normalizatzeko plana (osoko bilkurak 2000ko 

uztailaren 27an hartutako erabakia). 

 Herritarrarentzako arretara zerbitzua arautzen duen Irungo Udal Ordenantza (1996ko 

urriaren 30eko Osoko Bilkuraren akordioa) 

 208/1996 Errege Dekretua, administrazio informazioaren eta herritarrentzako arreta-

zerbitzuak arautzen dituena. 

 51/2003 LEGEA, abenduaren 2koa, pertsona ezinduen aukera berdintasuna, bazterketarik 

eza eta mugierraztasun unibertsala lortzekoa.  

 1/2007 Errege Dekretua, azaroaren 16koa, kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako 

Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina onartzen duena. 

6/2003 LEGEA, abenduaren 22koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuarena.  

Legeak izan dituen aldaketak: 9/2007 Legea, ekainaren 29koa (67 artikulua indargabetzen 

duena);  7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa (53.1 eta 62 artikuluak aldatzen dituena);Eta 2/2012 

http://www.irun.org/
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Legea, otsailaren 9koa (40.4, 41 eta 42 artikuluak aldatzen dituena eta 2. xedapen gehigarria 

eransten duena). 

 

 

7. ABISUAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK 
 

 

7.1.- Aurkezteko eta erantzuteko moduak  

 

Erabiltzaileek beren Abisuak, Kexak eta Iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte: 

- Aurrez aurre: HAZ bulegoan 

 - Telefonoz: 010 (943505152) 

-  Posta elektronikoz: sac.010@irun.org 

-  Udal web orrian: www.irun.org  

eta adierazi ahal izango dute erantzuna jasotzeko aipatutako zein modu nahiago duten. 

 

 

7.2.- Erantzuteko epea 

 

Erreklamazioen eta iradokizunen kudeaketaz arduratzen direnek 8 laneguneko epea dute 

haiei erantzuteko eta eginiko jarduerak zehazteko. 

 

Epe hori igaro ondoren, erreklamatzaileak Udalaren aldetik inolako erantzunik jaso ez badu, 

Udalera jo ahal izango du erantzute ez horren arrazoiez galdetzeko eta beharreko 

erantzukizunak eskatzeko. 

 

Epe horren iraupena bertan behera utzi ahal izango da erreklamazioa edo kexa behar bezala 

tramitatzeko interesatuari, 10 laneguneko epean, beharreko argibideak emateko eskatzen 

bazaio. 

 

 

7.3. Ondorioak 

 

Eginiko erreklamazioek ez dute, inolaz ere, errekurtso administratiboaren maila izango, eta 

horiek aurkezteak ez ditu etengo indarrean dagoen araudian zehaztutako epeak, eta ez dute 

baldintzatuko, inolaz ere, prozedura bakoitza arautzen duen araudiaren arabera, interesatuek 

izan ditzaketen gainerako ekintzen edo eskubideen erabilera. 

http://www.irun.org/
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8. ZERBITZUAREN KONPROMISOAK ETA KALITATE ADIERAZLEAK 
 

Kalitatezko zerbitzua emateko eta zerbitzua etengabe hobetzeko, SAC + zerbitzuak beherago zehazten diren kalitate-konpromisoak hartzen 

ditu bere gain. Zerbitzuaren erabiltzaileentzat duten garrantziagatik eta Kalitate Konpromisoen ebaluazioa eta jarraipena egiteko duten 

garrantziagatik, adierazle hauek aukeratu dira eta horietako bakoitzarentzat gutxieneko balio hauek ezarri dira. 
 

ZEIN KONPROMISO HARTZEN DITUGU?  (KALITATE KONPROMISOAK) 

NOLA NEURTZEN 

DUGU? 

(ADIERAZLEAK) 

ZERBITZU 

KALITATE 

KONPROMISOAK 

(gutxienekoak) 

KALITATEA 
Kalitate 

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

GLOBALA 
4 / 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 

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 

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 

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 

AURREZ AURREKO ARRETA 

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

ordutegiaren balorazioa 
4 / 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 

ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Ordutegia Konpromisoa hartzen dugu gure zerbitzuen erabiltzaileek gutxienez 4/5 balora dezaten telefono bidezko arreta-ordutegia. 010 telefonoaren 

ordutegiaren balorazioa 
4 / 5 

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

deien % 
% 93 
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ZEIN KONPROMISO HARTZEN DITUGU?  (KALITATE KONPROMISOAK) 

NOLA NEURTZEN 

DUGU? 

(ADIERAZLEAK) 

ZERBITZU 

KALITATE 

KONPROMISOAK 

(gutxienekoak) 

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 

Telefonikoki emandako 

informazio funtzioaren 

balorazioa 

4 / 5 

Telematikoki emandako 

informazio funtzioaren 

balorazioa 

4 / 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 

Arreta-emate denboraren 

balorazioa 
4 / 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 

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 

Autozerbitzu terminalen 

balorazioa 
4 / 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 

Telefonoaren bidezko 

tramitazioaren balorazioa 
4 / 5 
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ZEIN KONPROMISO HARTZEN DITUGU?  (KALITATE KONPROMISOAK) 

NOLA NEURTZEN 

DUGU? 

(ADIERAZLEAK) 

ZERBITZU 

KALITATE 

KONPROMISOAK 

(gutxienekoak) 

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 

Aurretiko Hitzordu 

zerbitzuaren balorazioa 
4 / 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 

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 

Gauza Galduen 

zerbitzuaren balorazioa 
4 / 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 

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) 
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ZEIN KONPROMISO HARTZEN DITUGU?  (KALITATE KONPROMISOAK) 

NOLA NEURTZEN 

DUGU? 

(ADIERAZLEAK) 

ZERBITZU 

KALITATE 

KONPROMISOAK 

(gutxienekoak) 

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 

5 lanegunetik beherako 

eperako emandako 

hitzorduen % 
% 99 

KIUB zerbitzuaren arretaren 

balorazioa 
4 / 5 

Email bidezko 

arreta 
Kontsulta e-mail bidezkoa bada, ziurtatzen dugu gehienez ere 3 laneguneko epean erantzungo dugula. 

Gehienez 3 lanegunetan 

bidalitako e-mail bidezko 

erantzunen %  
% 99 

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 

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 

KIUBen erreklamazio 

zerbitzuaren balorazioa 
4 / 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 

KIUBek egindako 

sentsibilizazio-lanaren 

balorazioa 

4 / 5 
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9. ASEGURATZE SISTEMAK ETA BESTE NEURRI BATZUK 
 

 

9.1 GENERO BERDINTASUN ALORREKO NEURRIAK 

 

Zerbitzu Karta honetan jasotako kalitate konpromiso guztiak izaera orokorrez aplikatuko 

zaizkie herritar guztiei. 

 

Era berean, eskaintzen dituen zerbitzu guztietan sartzeari eta prestazioaren baldintzei begira 

genero berdintasuna ziurtatzen du Irungo SAC+ Zerbitzuak. 

 

 

9.2 ZERBITZUETARAKO SARBIDEA ERRAZTEKO NEURRIAK. 

 

WAI (Web Accessibility Initiative) protokoloaren WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines) arauak betetzen ditu Udal Kontserbatorioaren web orriak A mailan. Arau horiek 

mundu osoan daude indarrean eta Interneteko estandar gisa ofizialki onartzen ditu W3C 

(World Wide Web Consortium) delakoak. 

 

 
 

Test de Accesibilidad Web (TAW) testaren bidez betetzen dira aipatutako jarraibide horiek. 

Informazioren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuen Legeak 

xedaturikoaren arabera, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak bultzatutako tresna da hau. 

 

 

 

9.3 KALITATEAREN ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZAREN 

KUDEAKETARAKO SISTEMA NORMALIZATUA. 

 

Urtero erabiltzaileen gogobetetzearen ebaluazioa egiten da. Inkestaren emaitzak esplotatu eta 

aztertzen dira kalitate-helburu berriak zehaztean kontutan hartzeko. 

http://www.w3.org/WAI
http://www.w3.org/TR/WCAG10
http://www.w3.org/TR/WCAG10
http://www.w3.org/
http://www.tawdis.net/
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9.4 INGURUMENA 

 

Irungo Udalak ezarritako ingurumen kalitatea ziurtatzeko sistemetan parte hartzen du HAZ-

ek. Honako hauek daude esparru horretan jasotzen dituen jarduera espezifikoen artean: 

 

1. Paperaren bilketa eta birziklatze sistematikoa.  

2. Ustez kutsatzaileak diren hondakin guztien: pilak, tonerrak, bilketa sistematikoa. 

3. Pixkanaka-pixkanaka informatika euskarri alternatiboak erabiltzeko planak ezarri eta 

paperaren erabilera murriztea. 

4. Energia aurrezteko neurriak. 

 

 

9.5 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA. 

 

Indarrean dagoen araudia betetzeko, Irungo Udaleko Giza Baliabideen Sailetik arautzen diren 

Laneko Arriskuen Prebentzioaren, segurtasunaren eta higienearen alorrean jasotako neurriak 

aplikatzen ditu HAZ-ek. 

 

Hori guztia, urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuaren 10.1.d) artikuluak xedaturikoaren 

arabera, dekretu horrek onartzen baitu Prebentzio Zerbitzuen Araudia. 

 

Ikastetxeko erabiltzaileen eta langileen osasuna eta segurtasuna bermatzeko egiten diren 

jarduera nagusien artean honako hauek daude: 

 

1. Arriskuen eta dagozkien prebentzio plangintzen hasierako ebaluazioak. 

2. Langileen osasuna zaintzeko ekintzak. 

3. Larrialdi eta Ebakuazio plana. 

4. Eskailerak, ebakuazio bideak, larrialdietarako ateak... non dauden adierazteko panelak. 

5. Suteak hautemateko eta itzaltzeko baliabide sistemen mantenua egiten da aldian behin, 

uneoro jarduteko prest daudela ziurtatzeko. 

6. Kontserbatorioko langileei prestakuntza eskaintzen zaie laneko osasun, segurtasun ea 

arriskuen inguruan. 

7. Aire girotuaren sistemak berrikusten dira langileen eta instalazioen erabiltzaileen 

osasunerako arriskuen prebentzio neurri gisa. 
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10. ZUZENTZEKO NEURRIAK 
 

SAC+-ek Zerbitzu Karta honen argitalpenaren bidez hartutako konpromisoren bat ez duela 

betetzen uste duten herritarrek erreklamazioa idatziz aurkeztu ahal izango dute Zerbitzuko 

Zuzendariaren aurrean. 

 

Zerbitzuko Zuzendariak idatziz erantzungo dio erreklamazio egileari eta, ez betetze hori egin 

dela egiaztatzen bada, konpromiso hori zergatik ezin izan den bete jakinaraziko dio 

erreklamazio egileari eta sumaturiko oker hori zuzentzako hartutako neurrien berri emango 

dio halaber. 

 

Karta honetan jasotako konpromisoak ez betetzeak ez dio, inolaz ere, ondare erantzukizunik 

eragingo Udalari. 
 

 

11. INFORMAZIO OSAGARRIA 
 

HAZ BULEGOA: 

Astelehenetik ostiralera 8:30etatik-14:00etara eta 16:00etatik-19:00etara 

Larunbatetan: 9:30etik-13:00etara (Uztailean eta abuztuan arratsaldetan eta larubatetan itxita) 

Telefonoa:  010 / 943505152 

Faxa:   943 505657 

Posta elektronikoa:  sac.010@irun.org 

Web:    www.irun.org 

 

010 TELEFONOA 

Astelehenetik ostiralera 8:00etatik-20:00etara 

Larunbatetan 8:30etik-13:30era 

 

AUTOZERBITZU TERMINALAK 

Astelehenetik igendera 8:00etatik-22:00etara 

 

KIUB: 

Astelehenetik ostiralera 8:30etik-14:00etara  

Aurrez hitzordua eskatuta (010ra deituz) 

Telefonoa:  943505536 

Posta elektronikoa:  omic@irun.org 

Web:    www.irun.org/omic

mailto:sac.010@irun.org
mailto:omic@irun.org
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Helbidea:  San Martzial, 2 (San Juan Plaza) – 20304 – IRUN 

 

Sarrera / Garraioa 

San Juan Plaza - Genaro Etxeandia 

autobus aldageltokia 200 metrora. 

L1 - Zaisa - Ospitalea 

L2 - Irun - Ventas 

L3 - Micro Artia 

E25 - Irun - Hondarribia 

 

Erabiltzaileentzat erreserbatutako 

aparkaleuak atean. 15 min gehienez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ZERBITZUEN KARTAREN INDARRALDIA ETA 

KONPROMISOAK BETETZEARI BURUZKO 

KOMUNIKAZIOA 
 

Urtebeteko indarraldia izango dute Zerbitzuen Karta honetan hartutako konpromisoek. 

Zerbitzuen Karta honen indarraldia luzatutzat joko da harik eta beste bat argitaratu arte eta-

edo beste batek ordeztu arte. 

 

Konpromiso horiek zenbateraino betetzen diren urtero emango da ezagutzera www.irun.org 

udal webguneko "Kalitatea: Zerbitzuen Karta" atalean eta Udal Gardentasun Atarian 

www.irun.org/transparencia. 

 

Urtero ebaluatuko dira Zerbitzuen Karta honen konpromisoen betetze-maila neurtzeko 

ezarritako adierazleen emaitzak. 

http://www.irun.org/

