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SARRERA 
 

2017an eutsi egin zaie azken ekitaldietan izaten ari diren jarduera maila gorenei, eta 
hazkundea etengabea izan da 2013. urtearen amaieran HAZen instalazioak bere egungo 
kokalekura ekarri direnetik. Lekualdatze horrekin batean antolakuntza mailako 
hobekuntzak eta berrikuntza teknikoak egin ziren, eta horrez gain, ahalegin handia egiten 
ari da etengabean hobetzeko, arreta eskaintza hobetuko duten formula berriak bilatuz, 
teknologiak eskaintzen dituen aukerak baliatuz, ematen den arreta gero eta eraginkorragoa 
eta eragingarriagoa izateko xedea lortu nahian, eta berehalako konponbide integrala duten 
tramite gehiago eskaintzeko ahalegina eginez.  
 
Horri esker, guztizko jarduerari dagokionean, bide guztiak batzen baditugu (aurrez aurre, 
telefonoz, Interneten eta autozerbitzurako terminalen bidez), 1.433.419 arreta eskaini dira 
2017. urtean, eta horrek esan nahi du pixka bat gora egin duela % 1,68, hain zuzen ere, 
2016an izandako arretekin alderatzen badugu, orduan 1.379.641 izan baitziren: 
 

 
Arretak guztira bide guztietatik 

 
Honako adierazle hauetan banatzen dira kopuru orokor horiek: 
 

 Aurrez aurreko 83.541 arreta (% 3,48ko gorakada 2016. urtearekiko). 
 21.388 kudeaketa autozerbitzurako terminaletan (- % 17,52). 
 75.391 arreta telefonoz (+% 4,01). 
 1.222.466 zerbitzu telematiko (+% 1,63), Udalaren Web Atarian izandako sarrerak 

eta SAC24h tramitazio Egoitza Elektronikoan izandako sarrerak.  
 
Urteko Memoria honen ataletan xehetasunez aztertzen dira 
jardueraren adierazle nagusiak, eta maila handiak egiaztatzen 
dira zerbitzu bide guztietan, berriro ere hazkundea izanik on-
line tramitazioak, IRUN txartelaren hedapenari esker (2017. 
urte amaieran 33.000tik txarteletik gora zeuden eskatuak). 
Tresna hori erraza eta erosoa da tramiteak egiteko, berekin 
daraman itsasontzien jokoan oinarrituriko sinadura 
elektroniko aurreratuari esker. Datu esanguratsu gisa, esan 
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behar da erregistro sarreren % 21 elektronikoak izan direla 
(2016an % 17 izan ziren). 
 

SAC+ - ARRETA EMATEKO BIDEAK 

 
 
AURREZ AURREKO ARRETA 
 

2017. urtean zehar aurrez aurreko arretaren jarduera indizeak balio handietan mantendu 
dira, jada egonkortuak 80.000 arretatik gora izan dira 2013. urte amaieran lekuz aldatu eta 
San Martzial kaleko 2. zenbakiko egungo bulegoetara ekarri zenetik. Aurten ere kanpaina 
handiak egin dira zenbait udal arlotatik eta horrek arreta koska handiak eragin ditu, batik 
bat urtarrilean eta udazkenean, eta itxarote denboretan ere izan du eragina. 
 
Bestalde, gero eta handiagoa den zerbitzu eskariari erantzuteko garatzen ari garen lan ildo 
desberdinei esker, ikusi dugu, gero eta arreta gehiago eman izan arren eta gure gain 
hartutako azken tramiteak konplexuak izan arren, itxarote denbora ia bere horretan 
mantendu dela, eta hobekuntza txiki bat ere izan da 5 eta 10 minutu baino gutxiagoan 
arreta eman zaien pertsonen ehunekoetan. 

 
  2015 2016 2017 % Δ 

Arreta eskaini zaien herritarren kopurua 83.414 80.734 83.541 %+3,48 
Arreta kopurua (tramiteak eta kudeaketak batuta) 130.254 125.671 127.087 %+1,13 
Arreta jasotzeko itxaron behar izan den denbora batez 
beste 3' 34" 4' 11" 4' 15" %+1,59  
5’ baino gutxiago itxaron behar izan duten herritarren % %74,9 %70,2 70,6% %+0,57  
10' baino gutxiago itxaron behar izan duten herritarren 
% %92,4 %89,9 90,9% %+1,11  
Arreta denbora batez beste 6' 34" 6' 55" 6' 58" %+1,01  

 

HAZen bulegoko arreta datu orokorrak. Bilakaera konparatua 
 

Hainbat ondorio atera daitezke datu horietatik: 
 

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

2. Azken urte hauetan nabarmen 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, 2010. urtean 5'-tik beherakoa baitzen eta orain 7'-
ra iristen baita ia. 
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3. Horren guztiaren eraginez, berriro ere pixka bat gora egin du itxarote denborak, eta 
horren ondorioz, Zerbitzuen Kartan geure buruari eskatzen dizkiogun kalitate 
goreneko parametroetatik (herritarren % 95ek 10' baino gutxiago itxaron behar 
izatea) pixka bat kanpo geratu da adierazle hori. 

 
Era berean, ikus daiteke, uztailean eta abuztuan izan ezik, HAZeko bulegoaren jarduera beti 
handia izan dela urtean zehar, bi koska handirekin, bata urtarrilean IRUN Txartel ugari 
banatu zirenean edukiontzi marroirako (2016ko abenduan hasi zen prozesu hori), eta 
bestea irailean, eskolako materialerako laguntzen ohiko kanpainaren ondorioz. 
 

 
 

Arreta jaso duten pertsonen kop., hilabeteen arabera 

 
Eta jarduera honek lotura du arreta jasotzeko itxaron behar den denborarekin, urtaroetako 
gorabeheren eta kudeaketen tipologiaren (tramiteen konplexutasuna kanpaina 
desberdinetan eta haien pilaketa) araberakoa baita arreten kuantifikazioaren araberakoa 
baino gehiago: 
 

 
<5'-tan arreta emandako pertsonen % 
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Jarduerak denboran izan duen banaketari/pilaketari buruzko metrika horiek guztiak, aurrez 
aurreko tramiteen ezaugarrien bilakaera, eta pixkanaka, apalki izan arren, itxarote 
denboren okerrera egitea ikusirik, aurretiko hitzordua bultzatu da arreta azkarra 
bermatzeko bidea eskaintzen duen tresna gisa halakorik eskatzen duten pertsonentzat. 
Eskaria erregulatzeko konponbidea ere bada bide hori, eta gero eta gehiago erabiltzen da 
gainera.  
 
 
Aurrez aurreko arretan emandako zerbitzuak aztertuta, honako multzo handi hauetan bil 
ditzakegu horiek: 
 

 SARRERA ERREGISTROAK guztira 38.312 eskaera eta idatzi jaso ditu Udalari eta 
beste administrazio batzuei zuzenduak (37.884 izan ziren 2016an, hauxe da, % 1,12 
gehiago). Horietatik, 32.515 barnerako izan dira eta gainerakoak, 5.797, beste 
administrazio batzuetarako. 2015ean eta 2014an izandakoari erantsi behar zaio 
hazkunde hori, eta horrek esan nahi du hazkundea % 23tik gorakoa izan dela 2013. 
urteko kopuruekin alderatzen badugu. Hori ikusita, garbi dago hiriko dinamismoa 
nabarmen suspertzen ari dela krisiaren ondoren. 

Irungo Udalari zuzendutako sarreren analisiak adierazten du 21.306 HAZen aurkeztu 
zirela aurrez aurre, 6.831 Interneten bidez, 3.504 Postaren bidez eta 874, berriz, 
beste Administrazioetan. Horrek esan nahi du joerak finkatzen ari direla aurrez 
aurreko bidearen egonkortasunari dagokionean eta bide elektronikoak, berriz, 
hazkunde jarraitua izan duela IRUN Txartela abian jarri zenetik: 
 

 
Sarrera Erregistroaren bilakaera zerbitzu bideen arabera 

 

 BEREHALA KONPONTZEN DIREN TRAMITEENA da, 41.776 kudeaketa guztira, 
funtsezko beste jarduera esparru bat (Erroldako tramiteak, agiriak jaulkitzea, banku 
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helbideratzeak, erreziboen kopiak, udal zergei buruzko kontsultak, IRUN Txartelaren 
kudeaketak, obra edo/eta irekitze lizentziak, TAO txartela, eta abar dira gehien 
egiten direnak). 

 OBJEKTU GALDUEN kudeaketari dagokionean, HAZen 1.567 objektu jaso dira (1.325 
izan ziren 2016. urtean), eta 1.037 eman zaizkie jabeei (871 izan ziren 2016. urtean), 
341 suntsitu egin ziren edo Behar Bidasoari eman zitzaizkion, titularrek objektu 
horiek eskatzeko dagoen 2 urteko epea igaro ondoren.  

 KANPAINA desberdinek (Solas-Jolas, Udalekuak eta abar) 1.093 izen emate ekarri 
dituzte (1.441 izan ziren 2016an eta 1.908, berriz, 2015ean). Murrizketa nabarmena 
izan da herritarrek Internet gero eta gehiago erabiltzen dutelako izen emateak 
kudeatzeko. 

 Eta azkenik, 781 izan dira Enpresa Leihatilan emandako arreten kopurua (821 izan 
ziren 2016an eta 612, berriz, 2015ean). 

 
HAZeko ilarak kudeatzeko sistemak aukera ematen du arretak sailkatzeko eta tipifikatzeko, 
eta emandako zerbitzuarekin lotzen du itxaronaldiaren kudeaketaren informazioa. Ia 500 
arreta mota ditu tipifikatuak, eta ondoko koadroan ageri dena da 2017ko 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 26.433 
2 Irun Txartela: Entrega 6.818 
3 Erroldari eta Erregistroari buruzko informazioa 6.697 
4 Errolda: Alta / Helbide aldaketa 5.448 
5 Bizi Agiria 4.442 
6 Galdutako gauzak 4.023 
7 Zergei buruzko informazioa 3.689 
8 Irun Txartela: Eskaera 3.278 
9 GLL: Gizarte larrialdietarako laguntza 2.132 

10 Autozerbitzu Terminalak erabiltzeko laguntza 2.034 

 
 
Hala ere, sailkapen hori nabarmen aldatzen da arreta mota bakoitzari eskainitako 
denboratik abiatuta egiten badugu: 
 

 Zerbitzua Denbora 
(or:m:s) 

1 Emandako errolda agiriak 836:22:29 
3 Errolda: Alta / Helbide aldaketa 750:33:19 
3 Irun Txartela: Entrega 628:57:00 
4 Biztanleen Erroldako tramiteei edo/eta 

Erregistroari buruzko informazioa 
469:54:07 



 

 

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

participacion@irun.org 7 

5 Bizi Agiria 247:55:26 
6 Zergei buruzko informazioa 241:22:34 
7 Galdutako gauzak 216:40:04 
8 Irun Txartela: Eskaera 163:07:50 
9 GLL: Gizarte larrialdietarako laguntza 161:54:49 

10 Banku helbideratzeak: altak, bajak 150:22:05 

 
 

AURRETIKO HITZORDUA ITXARON BEHAR IZAN GABE AURREZ AURREKO 
ARRETA JASOTZEKO 
 

2016ko ekainaz geroztik aurretiko hitzordua ematen hasi da arreta berehala emateko 
zerbitzu gisa, aldez aurretik hitzordua jarrita. Horri esker, profesionalek nahiz nahi duen 
edozein pertsonak arreta berma dezake itxaron beharrik izan gabe edo oso gutxi itxaronda.  
 
2016. urteko 7 hilabete horietan 1.442 hitzordu erregistratu ziren guztira, baina kopuru 
horrek nabarmen gora egin du 2017. urtean. Eragin berezia izan dute IRUN Txartelaren 
entregarekin loturiko hitzorduek eta harekin loturiko ziurtagiri elektronikoaren abiarazteak. 
 

 

Hitzorduaren arrazoia 
GUZTIRA 

Hitzordua eskuratzeko bidea 

Hilabetea Irun Txartela Gainerakoa 010 Tf HAZ Internet 

Urtarrila 1.664 136 1.800 533 18 1249 

Otsaila 1.664 181 1.845 738 8 1099 

Martxoa 313 146 459 140 8 311 

Apirila 171 127 298 59 11 228 

Maiatza 205 157 362 91 4 267 

Ekaina 115 123 238 55 4 179 

Uztaila 71 150 221 34 4 183 

Abuztua 57 123 180 26 12 142 

Iraila 96 203 299 35 7 257 

Urria 100 173 273 35 2 236 

Azaroa 77 119 196 21 5 170 

Abendua 21 117 138 18 8 112 

Guztizkoak … 4.554 1.755 6.309 1.785 91 4.433 
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AUTOZERBITZURAKO TERMINALAK 
 

Autozerbitzuko terminalek, zerbitzu maila oso ona mantendu arren, 2017. urtean 
murrizketa nabarmena izan dute beren jardueran, 2016an 25.931 arreta izatetik 21.399 
izatera pasa baitira 2017. urtean, hauxe da, % 17,48ko murrizketa izan dute. 
 
Autozerbitzurako terminalek oso bide erabilgarria izaten jarraitzen dute kudeaketa 
errazenetako batzuk egiteko aurrez aurreko jarduera arintzeko. Erabiltzeko errazak eta 
erosoak dira, eta horrenbestez, herritarrek asko estimatzen duten tresna zailtasun txikiko 
tramite horiek azkar egiteko. Murrizketa horren arrazoia da Administrazioen artean 
interoperabilitatea bultzatzen ari dela, eta horrexegatik, pixkanaka-pixkanaka murrizten ari 
da errolda agirien eskaria: 
 

Zerbitzuak 

Arretak 
2016 

Arretak 
2017 

% Δ 

Bizileku agiriak 13.285 10.832 %-18,46 

Bizikidetza agiriak 10.912 9.201 %-15,68 

Erreziboen kopiak 850 529 %-37,76 

Ordainketak 884 837 %-5,32 

Guztira…… 25.931 21.399 %-17,48 

 
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. 
 
Terminalen jardueren bilakaerak erabilera koskak izan ditu urtarrilean, otsailean eta 
irailean, batik bat eskoletan aurrematrikula egiteko eta unibertsitate bekak lortzeko errolda 
agirien eskaerek sortuak, eta baita eskola materialerako laguntzen udal kanpainek ere: 
 

 
 

Autozerbitzurako terminalen jarduera 2017an 
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010 TELEFONOA/ Zentralita / 092. 
 

Udal "Call Center" delakoak erregistraturiko jarduerak, Enplegu 
Zentro Berezi batek kanpotik emana (GUREAK Marketing), 
2017an berriz ere gorakada izan du jarduera mailetan, guztizko 
telefono bidezko arreten kopuruak % 4 gora egin baitu, bi 
urtetan % 10eko hazkundea izanik: 
 

 
 

Udal "Call center" zerbitzuaren jardueraren bilakaera 

 
 
Telefonoz ematen den zerbitzuak eutsi egin dio bere jarduerari eta herritarrek erabiltzen 
jarraitzen dute, Interneten eta telefono adimendunen erabilerak gora egin badu ere. 010 
Telefonoan beherakada handia sumatu da Interneten bidez informazioa lortzea oso erraza 
delako, eta baita bere jardueraren zati bat zentralitako telefonora bideratu delako (943 
505152), hura bereziki iragartzen ari baita herritarrentzako inolako kosturik ez duelako 
deietarako tarifa finkoak izateagatik. Udaltzaingoari egunez egiten zaizkion deiei arreta 
emateko zerbitzuak ere (Poliziaren Zentralita eta 092 Larrialdiak) hazkunde nabarmenak 
izan ditu, % 6 eta % 7, hurrenez hurren.  
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LABURPEN OROKORRA: 
 

   
 

010 eta 505152 – Erantzundako eta galdutako deien kontabilizazioa 

 
 
Erantzundako deiak vs dei galduak. 
 
Telefono zerbitzu guztietan arreta emandako deien guztizko kopuruak nabarmen gora egin 
du, 2016an 72.422 arreta izatetik 75.391 izatera pasa baitira 2017an (% 4,01eko gorakada 
izan du).  
 
Hala eta guztiz ere, eta gorakada hori izan arren, lortu da dei galduen ehunekoa pixka bat 
murriztea, 2016an % 6,5 izatetik % 6,3 izatera pasa baita 2017an. 
 
Egunero 252 deiri erantzun zaie batez beste (2016an baino bost dei gehiago egunean). 
 
9:00etatik 14:00etara izan da oraingoan ere jasotako deien ehuneko handiena izan duen 
ordutegi tartea. 
 
010 sarrera kanalean 25.554 deiri erantzun zaie guztira, eta horrek esan nahi du sarrera 
kanal guztietan guztira arreta eman zaienen % 34,27 direla; 2016. urtean 28.109 dei izan 
ziren (% 38,8). Dei galduen kopurua 1.630 izan dira (010 kanal honetan guztira jasotakoen 
% 5,7), 2016an 1.821 izan ziren (% 5,9). Sumatu da azken urte hauetan zehar deien 
kopuruak nabarmen behera egin duela sarrera kanal honetan. 
 
5152 sarrera kanalean 38.844 deiri erantzun zaie guztira, eta horrek esan nahi du sarrera 
kanal guztietan guztira arreta eman zaienen % 52,09 direla; 2016. urtean 34.450 dei izan 
ziren (% 47,2). Dei galduen kopurua 2.730 izan da, hauxe da, sarrera kanal honetan guztira 
jasotakoen % 6,2; 2016an 1.990 izan ziren (% 5,4). 010 kanalean ez bezala, kanal honetan 
gorakada sumatzen ari da azken urte hauetan. 
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5555 sarrera kanalean 7.846 deiri erantzun zaie guztira, eta horrek esan nahi du sarrera 
kanal guztietan guztira arreta eman zaienen % 10,52 direla; 2016. urtean 7.508 dei izan 
ziren (% 10,5). Dei galduen kopurua 818 izan da, hauxe da, sarrera kanal honetan guztira 
jasotakoen % 16,2; 2016an 598 izan ziren (% 7,4). Kanal honetan ere gorakada sumatu da 
aurreko urteekiko. 
 
092 sarrera kanalean 2.317 deiri erantzun zaie guztira, eta horrek esan nahi du sarrera 
kanal guztietan guztira arreta eman zaienen % 3,10 direla; 2016. urtean 2.189 dei izan ziren 
(% 3,1). Dei galduen kopurua 210 izan da, hauxe da, sarrera kanal honetan guztira 
jasotakoen % 8,2; 2016an 171 izan ziren (% 7,2). Kanal honetan ere gorakada sumatu da 
aurreko urteekiko. 
 
 
Kontsulta gaien arabera. 
 
Eskatutako informazio tipologiari dagokionean, udal informazioa izan da gehien kontsultatu 
dena.  
Zehatz esateko, deien % 41 alor horri dagozkion gaiengatik izan dira, honako sailkapen 
ordena honi jarraiki: udal tramiteak, udal telefono zenbakiak, udal zerbitzuak, ONA eta 
internetetik egin diren tramiteak sinadura digitalaren bidez (hau gero eta gehiago 
erabiltzen ari da diru laguntza eskaeren eta izen emateen kanpainetan, prozesu parte 
hartzaileetan, edukiontzi marroia dela eta urtearen lehen zatian egindako eskaeretan, 
esate baterako harekin tramitatzea eta pasahitz berria eskatzea ahantzi izanagatik), kultur 
ekintzak eta programak, udal zergen kontsulta, udal laguntzak eta diru laguntzak, eta 
ondotik tramitazio egoeraren kontsulta.  
Maila txikixeago batekin OPEAei, ordenantzei, kale izendegiari… buruzko informazioa. 
 
 
Deien iraupena eta itxarote denbora. 
 
Arreta jasotzeko batez besteko itxarote denbora 14 segundora igo da (12" izan ziren 
2016an), eta adierazle hori oraindik oso onargarria dela uste dugu. 
 
Bestalde, eta jardueraren hazkundearekin eta zerbitzuaren gaineko prezioarekin 
koherentzia izanik, pixka bat murriztu egin da arreten batez besteko iraupen denbora, 
2016an 1'52" izatetik 1'50" izatera pasa baita 2017an. 
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Jasotako deien, erantzundakoen eta dei galduen erkaketa, hilabeteen eta ordutegi 
tarteen arabera. 
 
Zerbitzuak hilabeteen eta ordutegi tarteen arabera izan duen bilakaera argi eta garbi ikus 
daiteke ondoko bi grafiko hauen bidez: 
 

 
 

Zerbitzuaren hilabeteen araberako bilakaera - 2017 

 
 

 
 

Jarduera, ordutegi tarteen arabera - 2017 
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www.irun.org UDAL WEB ORRIA 
 
Udal Web orriaren jarduerari buruzko informazioa luze eta zabal azaldu bada ere memoria 
espezifikoan, www.irun.org webguneak 2017an izandako jardueraren zifra globalak 
eskainiko ditugu hemen. 2016. urtean bezala, pittin bat behera egin du, 1999. urtean 
www.irun.org  sortu zenetik 2015. urtean lortutako errekor historikoaren ondoren: 

 

 
  2015 2016 2017 % Δ 

Bisitak guztira 1.183.450 1.164.493 1.142.057 %-1,93 
Bisitak/egunean batez beste 3.242 3.190 3.129 %-1,93 

Jarduera handieneko eguna Astelehena Ostirala Ostirala   
Jarduera txikieneko eguna Igandea Igandea Igandea   
Jarduera handieneko eguneko 
ordua 

11:00etatik 11:59ra 10:00etatik 10:59ra 
10:00etatik 

10:59ra   
Jarduera txikieneko eguneko 
ordua 

2:00etatik 2:59ra 4:00etatik 4:59ra 4:00etatik 4:59ra 
  

Bisitatutako orri kopurua 3.775.483 3.669.778 3.585.159 %-2,30 

Tramiteak Egoitza 
Elektronikoan 

4.688 8.747 10.642 %+21,66 

 

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

 
 

SAC24h EGOITZA ELEKTRONIKOA  
 
Herritarrek, enpresek eta bestelako erakundeek Egoitza Elektronikoan erabil ditzaketen 
online tramitazio zerbitzuen jarduera aurrera doa egiten ari diren ahaleginen neurrian, 
pixkanaka-pixkanaka tramite berriak gehitzen ari dira, eta bereziki, IRUN Txartela hedatzen 
herritarrei hurbilen duten Administrazioarekin harreman digitala izateko tresna bat (baina 
ez bakarra) eskaintzeko baliabide orokor gisa, tresna erraza eta erabiltzeko erraza. 
 
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 gertatzen den arazo hori badirudi jada gainditu 
dela sinadura elektroniko aurreratuaren bidez (FE@), itsasontzien jokoa oinarritzat hartuz, 
Irungo Udalak bere IRUN Txartelean txertatu duena. Erregistro Orokorrean sarrera 
elektronikoen % 20 nabarmen gainditu ondoren, egoera egokian gaude Administrazio 
Prozedura arautzen duen 39/2015 Legeak jasotako administrazio kudeaketa digitalari 
buruzko obligazioak betetzeko. 
 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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Hala bada, 2014. urteko bigarren seihilekoan IRUN Txartela abian jarri zenetik, oso 
positiboa izan da zerbitzu horien erabileraren bilakaera, ondoko bilakaeraren grafikoan ikus 
daitekeen bezala: 
 
 

  
SAC24h jarduera - IRUN Txartelaren eragina 

 

 
Eta hori oraindik garbiago ikusten da urteko bilakaera globalaren grafikoan: 
 

 
 

Tramitazio elektronikoaren bilakaera 2008. urtean abian jarri zenetik eta 2014an IRUN Txartela ezarri izanaren eragina 

 
 
SAC24h Egoitza Elektronikoaren bidez egiaz egiten diren tramiteen bilakaera adierazten 
duten grafiko horiek erakusten dute IRUN Txartelaren aplikazioa guztiz baliagarria dela 
Udalarekin kudeaketak arin eta eroso egiteko. Helburua da tramitazio gehienak 
elektronikoak eta egiaztatzeko eta sinadura elektronikorako tresna honetan oinarrituak 
izatea. Lehen hiru urte hauetan haren erabilera bultzatu nahi izan da herritarren irismen 
handiko tramitazio kanpainen bidez, esate baterako, eskola materiala erosteko 
laguntzetarako dena edo udal kiroldegien erabiltzaileentzako hobariak. 
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Dagoeneko 70 tramite baino gehiago egin badaitezke ere, ondoko taula honetan ageri da 
2017. urtean zehar eskatuenak izan direnen TOP-10: 
 

Tramitea  Kop. 
1. Udal kiroldegiak – Ikastaroetan izena ematea 3.493 

2. Eskola materiala erosteko laguntza 1.658 

3. Eskabide/Eskari orokorra 919 

4. Solas Jolas 2017 – Behin betiko izen ematea 612 

5. Udal kiroldegiak – Abonu laguntzak 420 

6. Banku helbideratzea. Alta, baja edo aldaketa 400 

7. Euskara ikasteko edo hobetzeko bekak 321 

8. Kontserbatorioa eta Musika Eskola – Matrikula erreserba 281 

9. Lannahi – Langabetuentzako euskara ikastaroa doan 256 

10. Dokumentazioa edo/eta informazioa ematea 254 
 

SAC24h zerbitzuan egindako tramiteen TOP-10 2017an  
 

 
Interesgarria da halaber herritarrek ordutegi tarteen arabera egiten duten tramitazio 
jardueraren analisia egitea, eta ikusiko dugu kudeaketa kopuru handi bat, % 34,64 inguru, 
HAZeko arreta ordutegitik kanpo egiten direla, familia eta lan bizitza hobeto bateratzeko 
Udalarekiko elkarreragin beharrekin: 
 

 
  

Tramitazio elektronikoaren % eguneko orduen arabera - 2017 
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ZERBITZUEN KARTA ETA ASEBETETZE INKESTA 
HAZek bikain lortu du Q-EPEA ikuskapenean 
 

 
Q-EPEAk, Euskal Erakunde Publikoak Bikaintasunerantz sareak zerbitzuen kartei buruzko 
ikuskapenetan aplikaturiko zerbitzu publiko baten kalitatea ebaluatzeko metodologiak 
ematen duen nota handiena lortu du HAZek 2017an. 2015. urtean HAZek nota onarekin 
gainditu zuen garai  hartan berria zen HAZen Zerbitzuen Kartari buruz egindako lehen 
egiaztatze ikuskapena, baina 2017. urtean egin den ikuskapenean gehieneko puntuazioa 
lortu da. 
 
Q-EPEAk hainbat ebaluazio esparru ezartzen ditu Zerbitzuen Kartarako, honako hauek 
aintzat hartuta: indarraldia eta maiztasuna bere adierazleen berrikuspenean, emandako 
zerbitzu motaren araberako ikuspegia, Zerbitzu langileen hedapena, ezagutza eta 
aplikazioa, konpromisoen koherentzia, adierazleen osotasuna, konpromisoen hedapena eta 
gardentasuna eta haien betetzea eta, logikoa denez, konpromiso horien betetze maila. 
Ebaluazioak adierazi du % 100ean bete direla aplikaturiko ebaluazio adierazleak. 
 
 

 
 

HAZeko langileak eta arduradunak, Q-EPEAk emandako diplomarekin 
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Ebaluazioak adierazi du konpromiso guztiak bete direla, konpromiso argiak eta neurgarriak, 
aztertutako bloke bakoitzean (instalazioak, pertsonak, aurrez aurreko arreta, telefono 
bidezko arreta, informazioa, tramitazioa eta kudeaketa, bestelako zerbitzuak, web eta 
kalitate orokorra), itxarote denborarako ezarritako konpromisoa izan ezik (arreta jasotzeko 
gehienez 10' itxaron behar izatea kasuen % 95ean), bolumen handiko kanpainak 
pilatzeagatik sortutako arreta kosken ondorioz. 
 
Hori guztia (SAC+ Zerbitzu Karta, emaitzen betetzeen txostenak, eta Q-EPEAren ebaluazioa) 
eskuragarri dago Udalaren Gardentasun Atarian. 
 
Zerbitzu Kartarekin loturiko azken asebetetze inkestaren emaitzari dagokionean, 2017ko 
lehen hiruhilekoan egin zena, balorazioek oso positiboak izaten jarraitzen dute, hauxe da, 
erabiltzaileek 4,8/5 balorazioa eman diote HAZen zerbitzuen kalitate globalari, eta 
horrenbestez, hobetu egin dira aurreko inkestan, 2016. urtean, jada oso onak izan ziren 
emaitzak (4,6/5). 

 


