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ATARIKOA 
 
2018an, berriro ere, gora egin du aurreko ekitaldietako jarduera mailak. Izan ere, Herritarrentzako 
Arreta Zerbitzuaren instalazioak egungo kokalekura aldatu zirenetik (2013aren bukaeratik), 
etengabekoa izan da hazkundea. Azken batean, etengabe hobetzeko etengabeko ahalegina egiten 
dugu, herritarrei arreta emateko eskaintza hobetzeko formula berriak bilatzen ditugu, teknologiak 
ematen dituen aukerak aprobetxatzen ditugu, eta arreta gero eta efiziente eta eraginkorragoa izan 
dadin saiatzen gara, arreta osoa berehala emateko tramite gehiago eskainita. 
 
Horrela, kanal guztiak (aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa, Internet bidezkoa eta autozerbitzu 
terminalak) batuta, guztira, 1.711.370 aldiz eman dugu arreta 2018an, nabarmen gehiago 2017an 
baino, orduan 1.402.797 aldiz eman baikenuen: 
 

 
Kanal guztietatik emandako arreta, guztira 

 
Adierazle hauek osatzen dituzte zifra orokor horiek: 
 

 Aurrez aurre 84.552 aldiz eman dugu arreta (% 1,21 gehiago 2017an baino). 
 Autozerbitzu terminaletan 25.733 gestio egin dira (% 6,01 gutxiago 2017an baino). 
 Telefono bidez 74.981 aldiz eman dugu arreta (% 0,54 gutxiago 2017an baino). 
 1.534.254 zerbitzu telematiko eman ditugu (% 25,50 gehiago 2017an baino), Udalaren web 

atariko sarrerak eta SAC24h tramitazio egoitza elektronikokoak batuta. 
 
Oroitidazki honek jardunaren adierazle nagusiak aztertzen ditu, 
xeheki, eta zerbitzu egiteko kanal guztietan zerbitzu maila handia 
eman dugula egiaztatzen du. Alde horretatik, nabarmentzekoa da 
Internet bidezko tramitazioan berriro izandako hazkundea, zeina 
IRUN Txartelak sustatu duen –2018 bukaerarako, 34.000 txartel 
banatu genituen–, tramiteak egiteko tresna erabilerraz eta erosoa 
baita itsasontzien jolasean oinarritutako B@kQ sinadura elektroniko 
aurreratuari esker. Ildo horretatik, bada datu aipagarri bat: 
erregistro sarreren % 25,23 elektronikoak izan dira; 2017an, berriz, 
% 21 izan ziren, eta, 2016an, % 17. 
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HAZ+ – ARRETA KANALAK 

 
AURREZ AURREKO ARRETA 
 

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren bulegoak egungo kokalekura (San Martzial karrikako 
2. zenbakira) aldatu zirenetik (2013aren bukaeratik), aurrez aurreko arretaren adierazleen 
balioak egonkorrak dira, 80.000tik gorakoak, eta 2018an ere altuak izan dira. Gainera, 
aurten ere, Udaleko zenbait arlok kanpaina potenteak egin dituzte, eta horrek arreta 
beharren hazkunde nabarmenak ekarri ditu momentu jakin batzuetan; nagusiki, urtarrilean 
eta irail eta urrian. Era berean, itxarote denboretan eragina izan du horrek. 
 
Nahiz eta lan ildo berriak urratu ditugun zerbitzu egiteko eskaria gero eta handiagoa dela-
eta, 2018an, itxarote denborak nabarmen luzatzea ekarri dute pisuzko faktore batzuek, 
hala nola bizikidetza agiria egiteko arazoek, IRUN Txartelaren FE@ ziurtagiriak eguneratu 
eta B@kQ sistemara pasatu beharrak eta kanpaina txiki berriek. 

 
  2016 2017 2018 % Δ 

Arreta jaso duten herritarren kopurua 80.734 83.541 84.552 + 1,21 
Arreta emandako aldien kopurua (izapideen eta gestioen 
batura) 125.671 127.087 133.061 + 4,70 

Arreta jasotzeko batez besteko itxaronaldia 
4 min 11 s 4 min 15 s 

4 min 
51 S + 14,11 

5 min baino gutxiago itxaron behar izan duten 
herritarren % 70,2 70,6 67,7 - 4,11 
10 min baino gutxiago itxaron behar izan duten 
herritarren % 89,9 90,9 87,6 - 3,63 

Arreta emateko batez besteko denbora 
6 min 55 s 6 min 58 s 

6 min 
55 s - 0,71 

 

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren bulegoko arretaren datu orokorrak. Bilakaera 
 

Hainbat ondorio ateratzen ditugu datu horietatik: 
 

1. Nahiz eta egoitza elektronikoaren bidezko arreta telematikoak nabarmen gora egin 
duen –taulak ez du hartzen barnean egoitza elektronikoko jarduna–, aurrez aurreko 
arretak ez du egin behera; are gehiago, gora egin du. 

2. Arreta mota nabarmen aldatzen ari da azken urteetan: gestiorik errazenak 
autozerbitzu terminalen eta SAC24h egoitza elektronikoaren bidez egiten hastea 
bultzatzen ari gara, eta gestiorik konplexuenak aurrez aurreko arretaren bidez 
egiteko kontzentratzen, informatzaile-tramitatzaileen laguntza baliagarriagoa baita 
horrelakoen kasuan; horren ondorioz, arreta ematen dugun aldien pertsonako 
kopuruak gora egin du, eta arreta emateko batez besteko denbora luzatu da –
2010ean, 5 minututik beherakoa zen, baina dagoeneko 7 minutukoa da ia–. 

3. Horren guztiaren ondorioz, itxarote denbora luzatu egin da berriro, nabarmen 
luzatu ere (% 14,11), eta horixe adierazi dugu Zerbitzu Kartan, zeinaren arabera 
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herritarren % 95ek 10 minutu baino gutxiago itxarotea den gure konpromisoa, estu 
lotzen gaituen konpromisoa inondik ere.  

4. Itxarote denborei dagokienez, egungo neurketak ez du hartzen barnean arreta 
aurreratua emateko postuan ematen dugun arreta, postua ez baitago Qmatic-en 
sistema orokorraren (ilara kudeatzailearen) barruan. Postu horretan, zuzenean 
erantzuten diegu aurrez aurreko eskariei, eta, laster, sistemaren barruan sartuko 
dugu bertako jarduna, baliabideen kudeaketa egokitzeko. 

 
Uztailean eta abuztuan izan ezik, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren bulegoetan jardun 
handia izan da urte osoan, etengabe, eta, udazkenean, oso hazkunde nabarmena izan da, 
orduan hasten diren kanpainez arduratu behar izan baitugu –norainokoaren aldetik, 
eskolako materialerako laguntzak nabarmendu dira–: 
 

 
 

Arreta jaso duten pertsonen kopurua, hilabetez hilabete 

 
Jarduna bat etorri da arreta jasotzeko itxaron beharreko denborarekin, ez guztiz linealki 
ordea, itxaron beharreko denbora gestio motaren araberakoa baita gehiago: 
 

 
Arreta 5 minutuan baino gutxiagoan jaso duten pertsonen % 

 

0 
1.000 
2.000 
3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

8.000 

9.000 

10.000 

7.857 

6.507 

7.816 
7.182 7.262 

6.726 
5.994 

5.278 

9.183 

8.176 

6.847 

5.724 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 
78,7 

86,3 

68,0 69,8 75,4 

57,0 55,9 
67,5 

45,6 

68,0 70,8 69,9 



 

 

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

participacion@irun.org 5 

Jardunaren denborazko banaketari/kontzentrazioari buruzko neurketa horiek guztiak eta 
aurrez aurreko izapideen ezaugarrien bilakaera ikusirik eta ikusirik itxarote denbora luzatu 
egin dela pixkanaka, hitzordua hartzea bultzatu dugu, arreta azkar ematea bermatzeko 
horren beharra duten pertsonei eta eskaria erregulatzeko, eta gero eta gehiago erabiltzen 
da tresna hori.  
 
Aurrez aurre emandako zerbitzuak aztertzeko, multzo hauek bereiz ditzakegu –guztietan 
areagotu da jarduna–: 
 

 SARRERA ERREGISTROAK Udalarentzako eta beste administrazio batzuentzako 
37.884 eskabide eta idazki jaso ditu guztira, kanal guztietatik (% 0,68 gehiago 
2017an baino, orduan 38.312 jaso baitzituen). Horietako 31.533 barrurako ziren, eta 
gainontzeko 7.040ak, beste administrazio batzuentzat. Horrela, 2013tik honako 
goranzko ildoari eutsi diogu, eta, bereziki, kanpo erregistroko igoerak eman digu 
atentzioa, jarduna % 21,44 areagotu baita –2017an, kanporako 5.797 eskabide eta 
idazki jaso genituen–. 

Udalarentzako sartu diren eskabide eta idazkiak aztertzen baditugu, ikusiko dugu 
19.845 aurrez aurre aurkeztu zirela; 7.957, Internet bidez; 3.075, posta zerbitzuaren 
bidez; eta 656, beste administrazio batzuetako erregistroen bidez. Horrela, kanal 
guztietako jarduna egonkortu edo murrizteko joerak finkatu dira, baita IRUN 
Txartela sortu zenetik kanal elektronikokoa jarraituki areagotzeko joera ere: 
 

 
Sarrera Erregistroaren bilakaera, kanalaren arabera 

 

 BEREHALA EBAZTEKO IZAPIDEAK jardunaren beste funtsezko esparru bat dira. 
Bada, 43.443 gestio egin ditugu –2017an, 41.776–; gehien, erroldarekin zerikusia 
zuten izapideak, bankuko helbideratzeak, ordainagirien kopiak, udal zergei buruzko 
kontsultak, IRUN Txartelarekin zerikusia zuten gestioak, obra eta/edo irekiera 
lizentziak, TAO txartela... 
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 GALDUTAKO GAUZEN GESTIOA dela eta, 1.730 gauza jaso ditugu –2017an, 1.567, 
eta, 2016an, 1.325–, eta 1.084 itzuli jabeei –2017an, 1.037, eta, 2016an, 871–, eta 
439 suntsitu edo Behar Bidasoari eman, titularrek haiek erreklamatzeko epea (2 
urte) igarotakoan.  

 KANPAINEK (Solas Jolas udalekuek, udalekuek eta abarrek) 1.786  izen emate ekarri 
dituzte; 2017an, berriz, 1.093; eta, 2016an, 1.441. Alegia, hazkunde nabarmena izan 
da, nahiz eta Internet gero eta gehiago erabiltzen den horrelakoetan izena emateko. 

 Enpresentzako leihatilan 1.188 aldiz eman dugu arreta –2017an, 781 aldiz, eta, 
2016an, 821 aldiz–. 

 
Herritarrentzako Arreta Zerbitzuko ilarak kudeatzeko sistemak arreta motak sailkatzeko 
aukera ematen du, eta, horrela, itxaronaldien gestioaren gaineko informazioa eta 
emandako zerbitzuaren gainekoa bateratu ditzakegu. Ia 500 arreta mota bereizten ditu. 
Bada, 2018an, aurrez aurreko jardunean, taula honek adierazten dituenak izan dira 
ohikoenak, eta, ikusten denez, erroldatze agiriak ematea izan da jarduera nagusia, nahiz 
eta gero eta gehiago terminalak erabiltzen diren izapide hori egiteko: 
 

 Zerbitzua 2017 2018 

1 Erroldatze agiriak 26.433 32.049 
2 Erroldari eta erregistroari buruzko informazioa 6.697 9.708 
3 Errolda:  erroldatzea / helbide aldaketa 5.448 5.997 
4 Bizi agiria 4.442 4.722 
5 IRUN Txartela: entrega 6.818 4.608 
6 Galdutako gauzak 4.023 4.512 
7 Zergei buruzko informazioa 3.689 3.359 
8 IRUN Txartela: eskabideak 3.278 2.278 
9 Trafikoa: helbide aldaketak 1.912 2.089 

10 Gizarte larrialdietarako laguntzak 2.132 1.951 

 
Hala ere, sailkapen hau nabarmen desberdina da arreta mota bakoitzari emandako 
denboraren arabera egiten badugu: 
 

 Zerbitzua Denbora 

1 Erroldatze agiriak 1.325 h 
58 min 00 s 

2 Errolda:  erroldatzea / helbide aldaketa 802 h 21 min 
52 s 

3 Erroldarekin eta/edo erregistroarekin zerikusia 
duten izapideei buruzko informazioa 

543 h 34 min 
12 s 

4 IRUN Txartela: entrega 368:35:13 s 
5 Bizi agiria 244:31:33 s 
6 Zergei buruzko informazioa 205:28:19 s 
7 Galdutako gauzak 205:12:24 s 
8 Obra txikiak 174:12:41 s 
9 Gizarte larrialdietarako laguntzak 163:24:07 s 
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10 Bankuko helbideratzeak: altak, bajak 130:10:17 s 

 
 

 
AURREZ AURREKO ARRETA ITXARON GABE JASOTZEKO HITZORDUA 
 

2016ko erdialdean, berehalako arreta emateko hitzordua ematen hasi ginen, arreta itxaron 
behar izan gabe edo oso denbora gutxi itxaronda jasotzea bermatzeko profesionalei eta, 
oro har, edozeini. Bada, 2018an, jardun handia izan da zerbitzu honetan: 
 

 

Hitzorduaren arrazoia Hitzordua egiteko kanala 

GUZTIRA 
Hilabetea 

IRUN Txartelaren 
kudeak. 

Gainontzekoa
k 

010 tel. HAZ Internet 

Urtarrila 67 177 18 4 222 244 

Otsaila 81 131 37 4 171 212 

Martxoa 88 142 61 2 167 230 

Apirila 84 156 63 3 174 240 

Maiatza 81 155 48 2 186 236 

Ekaina 58 191 54 3 192 249 

Uztaila  65 178 38 0 205 243 

Abuztua 45 169 36 3 175 214 

Iraila 93 287 66 2 312 380 

Urria 75 223 37 7 254 298 

Azaroa 40 145 25 1 159 185 

Abendua 26 132 23 2 133 158 

GUZTIRA 803 2.086 506 33 2.350 2.889 

 
2018an, Internet izan da aurrez aurreko arreta jasotzeko hitzordua eskatzeko kanalik 
gogokoena: 
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AUTOZERBITZU TERMINALAK 
 

Autozerbitzu terminaletan oso jardun maila handia izan da 2018an ere, baina, egia esan, 
pixka bat behera egin du, datuak babesteko Europako araudi berriak bizikidetza agiria 
egiteko murrizketak ezarri dituela eta. Ildo horretatik, 2018an, 25.733 izapide egin dira 
terminaletan, eta, 2017an, berriz, 27.381; alegia, 2018an % 6,01 gutxiago egin dira. 
 
Autozerbitzu terminalak oso kanal baliagarria dira oraindik ere gestiorik errazenak gutxiago 
egiteko aurrez aurre, eta, ordu askotan daudela-eta martxan, herritarrek asko estimatzen 
dituzte izapide soilak azkar egiteko. 
 
2018an, bereziki, kanpainarik masiboenak kudeatzeko eman digun laguntza izan da horren 
adierazgarri –% 36,24ko hazkundea izan da–, bulegoko lana arindu baitigu eta izapideak 
elektronikoki egiteko tresna bat eskaini baitie ordenagailurik ez duten edo izapideak 
terminaletan egiteko Herritarren Arreta Zerbitzuko langileen laguntza behar duten 
pertsonei: 
 

Zerbitzua 2016 2017 2018 % Δ 

Egoitza agiriak 13.285 10.832 12.072 + 11,45 

Bizikidetza agiriak 10.912 9.201 4.119 - 55,23 

Ordainagirien kopiak 850 529 501 - 5,29 

Ordainketak 884 837 891 + 6,45 

Kanpainetan laguntzeko 
gestioak 

- 5.982 8.150 + 36,24 

Guztira 25.931 27.381 25.733 - 6,01 

 
Terminaletako jardunaren bilakaerak, batetik, kanpainak sasoikoak direla adierazten du, 
eta, bestetik, maiatzaren 25ean Datuak Babesteko Europako Erregelamendua indarrean 
sartu izanak agiri kolektiboak egiteko murrizketa handiak ekarri dituela: 
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Autozerbitzu terminaletako jarduna 2018an  

010 TELEFONOA / Telefonogunea / 092 
 

Udal Call Centerreko zerbitzuan, zeina kanpoko enplegu zentro 
berezi batek (GUREAK Marketing-ek) ematen duen, 2018ko 
jardunaren guztizko zifrak 2017koarenen oso antzekoak izan dira: 
aurreko bi urteetako hazkundearen ondotik, egonkortu egin dira, 
eta 75.000 bat deiri erantzun zaie urtean; zehazki, 74.981 deiri 
erantzun zaie, eta, horrela, % 0,56ko hazkundea izan da: 
 

 
 

Udal Call Centerreko jardunaren bilakaera 

 
 
Telefono bidezko kanalak abian jarraitzen du, eta oraindik ere baliagarria da 
herritarrentzat, Interneten eta telefono adimendunen goraldia gorabehera. Batetik, 010 
telefonoaren erabilerak behera egiten jarraitzen du, nabarmen behera ere, informazioa 
Internet bidez eskuratzeko erraztasunengatik, baina, bestetik, zerbitzu horretako jarduna 
telefonogunera (943505152 telefonora) desbideratu da neurri handi batean, 
telefonoguneko zerbitzuaren publizitate berezia egiten ari baikara deiak egiteko tarifa 
finkoa duten herritarrei ez diela-eta eragiten inongo kosturik.  
 
Bestalde, Udaltzaingoari egunez egiten zaizkion deiei erantzuteko zerbitzuak gora egin du 
nabarmen (% 18,25), baina 092 telefonoko jarduna egonkorra da, urteko 2.330 deitik 
goratxokoa (alegia, % 0,60 handiagoa).  
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LABURPEN OROKORRA 
 

   
 

010 eta 505152 – Erantzundako eta galdutako deien kopuruak 

 
 
Erantzundako deiak vs galdutakoak 
 
81.271 dei jaso, eta 74.981i erantzun diegu, 2017an baino 416ri gehiagori; horrela, deitu 
dutenen % 92,4ri egin diegu zerbitzu, eta 2017an, berriz, % 93,7ri. Hau da, galdutako deien 
ehunekoa igo egin da 2017tik 2018ra, % 6,3tik % 7,6ra. 
 
Egunean, batez beste, 251 deiri erantzun diegu, eguneko dei bati gutxiagori 2017an baino. 
 
Oraindik ere 09:00etatik 14:00etara bitartean jasotzen dugu dei gehien; bereziki, 
13:00etara bitartean. 
 
010 kanalean, guztira, 21.031 deiri erantzun diegu, eta kanal guztietan erantzun diegun 
deien % 28,04 egin du kopuru horrek; 2017an, berriz, 25.554ri erantzun genien, eta kanal 
guztietan erantzun genien deien % 34,27 egin zuen kopuru horrek. Galdutako deiak, aldiz, 
1.503 izan dira, kanal horretan jasotako deien % 6,5, eta, 2017an, berriz, 1.630 izan ziren, 
jasotakoen % 5,7. Bistan denez, kanal horretatik sartzen diren deien kopuruak nabarmen 
behera egin du azken urteetan. 
 
5152 kanalean, guztira, 42.341 deiri erantzun diegu, eta kanal guztietan erantzun diegun 
deien % 56,46 egin du kopuru horrek; 2017an, berriz, 38.844ri erantzun genien, eta kanal 
guztietan erantzun genien deien % 52,09 egin zuen kopuru horrek. Galdutako deiak, aldiz, 
3.323 izan dira, kanal horretan jasotako deien % 7,1, eta, 2017an, berriz, 2.730 izan ziren, 
jasotakoen % 6,2. Agerikoa denez, 010 kanaleko jardunaren parte bat 5152 kanalera aldatu 
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da, tarifikazio berezia dela eta; izan ere, operadoreek ez dituzte tarifa finkoen barruan 
sartzen 010 zenbakiak. 
 
5555 kanalean, guztira, 9.278 deiri erantzun diegu, eta kanal guztietan erantzun diegun 
deien % 12,37 egin du kopuru horrek; 2017an, berriz, 7.844ri erantzun genien, eta kanal 
guztietan erantzun genien deien % 10,52 egin zuen kopuru horrek. Galdutako deiak, aldiz, 
1.126 izan dira, kanal horretan jasotako deien % 10,8, eta, 2017an, berriz, 818 izan ziren, 
jasotakoen % 16,2.  
 
Poliziak arreta emateko kanal horretako jarduna ere nabarmen areagotu da, bistakoa 
denez; % 18 baino gehiago 2017tik, 2014tik gertatutakoaren ildoan. 
 
Azkenik, 092 kanaleko jardunaren zifrak 2017koen oso antzekoak dira: guztira, 2.331 deiri 
erantzun diegu, eta kanal guztietan erantzun diegun deien % 3,10 egin du kopuru horrek; 
2017an, berriz, 2.317ri erantzun genien, eta kanal guztietan erantzun genien deien % 3,1 
egin zuen kopuru horrek. Galdutako deiak, aldiz, 253 izan dira, kanal horretan jasotako 
deien % 9,7, eta, 2017an, berriz, 210 izan ziren, jasotakoen % 8,2.  
 
 
Kontsultak, gaiaren arabera 
 
Eskatutako informazio motari dagokionez, udal informazioari buruzko kontsultak egin dira 
gehien.  
 
Zehazki, deien % 39,9 kategoria horretako gaiei buruz egin dira, honela sailkatuta: udal 
izapideak, udal zerbitzuak, Udaleko telefono zenbakiak, Irun Txartela eta Internet bidezko 
izapideak –laguntzak eskatzeko kanpainetan parte hartzeko, izena emateko, partaidetza 
prozesuetan parte hartzeko, izapideak Irun Txartela erabiliz egiteko eta pasahitz berria 
eskatzeko erabileraren hazkundeak bere horretan irauten du, baina dagoeneko ez da orain 
arte bezain handia–, kultur ekitaldi eta programak, udal zergak, udal laguntza eta 
dirulaguntzak, eta tramitazio egoerak. 
 
Udal informazioak, lan eskaintza publikoek, ordenantzek, kale izendegiak... kontsulta 
gutxixeago ekarri dituzte. 
 
Deien iraupena eta itxaronaldia 
 
Batez besteko itxaronaldia luzatu, eta 16 segundora igo da –2017an, 14 segundokoa zen, 
eta, 2016an, 12koa–. Nolanahi ere, oso adierazle onargarria iruditzen zaigu. 
 
Bestalde, jardun orokorraren datuen ildoan –deien kopurua 2017ko bera da ia–, deien 
batez besteko iraupena minutu 1 eta 50 segundokoa da, 2017ko bera. 
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Jardun normala nabarmen areagotzen duten kanpainak 
 
Solas Jolas martxoan, udalekuak maiatzean, adinekoen bazkaria ekainean eta eskolako 
materialerako laguntzak irailean: orduan, ordutegia zabaltzen dugu, eta arreta ona ematea 
lortzen dugu orokorrean. Bestalde, posta elektroniko bidezko komunikazio kanpaina 
masiboek, zergak ordaintzeko aldiei buruz informatzeko SMS bidalketek, TAO txartela 
berritzeko izapideek... ere arreta beharren hazkunde nabarmenak dakartzate. 
 
Hartutako, erantzundako eta galdutako deien konparazioa hilabetez hilabete eta orduz 
ordu 
 
Bi grafiko hauek argi eta garbi adierazten dute zerbitzuaren bilakaera hilabetez hilabete eta 
orduz ordu: 
 

 
 

Zerbitzuaren hilabetez hilabeteko bilakaera 2018an 
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Jarduna orduz ordu 2018an 
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UDALAREN WEBGUNEA (www.irun.org) 
 
Udalaren webguneko jardunari buruzko informazioa oroitidazki espezifikoak jorratzen du, 
sakon jorratu ere, baina hona hemen 2018an www.irun.org webgunean izandako 
jardunaren zifra orokorrak, 2017koen berdinak ia: 

 

 
  2016 2017 2018 % Δ 

Bisitak, guztira 1.164.493 1.142.057 1.142.212 + 0,01 
Eguneko bisiten 
batezbestekoa 

3.190 3.129 3.129 0 

Jardunik handieneko eguna Ostirala Ostirala Ostirala   
Jardunik txikieneko eguna Igandea Igandea Igandea   
Jardunik handieneko ordua 10:00-10:59 10:00-10:59 10:00-10:59   
Jardunik txikieneko ordua 04:00-04:59 04:00-04:59 4:00-04:59   
Bisitatutako orrialde kopurua 3.669.778 3.585.159 3.532.377 - 1,47 

Egoitza elektronikoan 
egindako izapideak 

8.747 10.642 12.275 + 15,34 

 

Udalaren web atarira (www.irun.org helbidera) egindako bisitak. Bilakaera 
 

 
 

SAC24h EGOITZA ELEKTRONIKOA 
 
Herritarrek, enpresek eta beste entitate batzuek izapideak egoitza elektronikoan Internet 
bidez egiteko erabil ditzaketen zerbitzuetako jarduna aurrera doa izapide berriak pixkanaka 
eskaintzeko egiten ari garen ahaleginen ildotik eta, bereziki, IRUN Txartelaren erabilera 
zabaltzeko ahaleginen ildotik, IRUN Txartela administraziorik hurbilenarekin (eta besteekin) 
harreman digital osoa izateko tresna erraz eta erosoa baita. 
 
Izapideak egiteko egoitza elektronikoa abian jarri genuenean, 2008an, IZENPE ziurtagiri 
elektronikoak (ONA txartela eta herritarren txartel berdea) eta Diruaren eta Zerga 
Zigiluaren Espainiako Fabrikak NA elektronikoan integratutako ziurtagiria erabiltzen 
genituen. Hasieran, izapide ugari eskaintzen genituen, eta, pixkanaka, beste batzuk gehitu 
ditugu. Bada, hasieratik, ikusi dugu herritarrek administrazio elektronikoko zerbitzuak 
erabiltzeko zailtasunak dituztela orokorrean. Horrelako zerbitzuak ematen aurreratuta 
dauden administrazio guztiek dute arazo hori, baina, argi eta garbi, gainditu egin dugu, 
Irungo Udalak IRUN Txartelari itsasontzien jolasean oinarrituta jarri dion FE@-B@kQ 
sinadura elektroniko aurreratuari esker. Erregistro Nagusiko sarreren % 26tik gora 
elektronikoak dira dagoeneko, eta, beraz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen 39/2015 Legeak kudeaketa administratibo digitalaren inguruan finkatzen dituen 
eginbeharrak betetzeko moduan gaude. 
 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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IRUN Txartela 2014ko bigarren seihilekoan jarri zen abian, eta, ordutik, zerbitzuen 
erabileraren bilakaera oso ona izan da, grafiko honek frogatzen duenez: 
 
 

  
SAC24h egoitza elektronikoko jarduna. IRUN Txartelaren eragina 

 

 
Datu hori are argiagoa da urtez urteko bilakaera globala adierazten duen grafikoari 
erreparatuz gero: 
 

 
 

Izapidetze elektronikoaren bilakaera abian jarri zenetik (2008tik) eta 2014an IRUN Txartela sortu izanaren eragina 

 
 
SAC24h egoitza elektronikoaren bidez egindako izapideen kopuruaren bilakaeraren 
grafikoek adierazten dute IRUN Txartela baliozkoa dela Udaleko gestioak arin eta eroso 
egiteko. Helburua da izapideak elektronikoki egin ahal izatea eta elektronikoki egiaztatzeko 
eta sinatzeko tresna horretan oinarritzea orokorrean, eta, horretarako, lehenengo 
urteetan, herritar askorengana iristen diren izapidetze kanpainetan erabiltzea bultzatu 
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dugu, hala nola eskola materiala erosteko laguntzak emateko eta udal kiroldegien 
erabiltzaileei hobariak emateko kanpainetan. 
 
Dagoeneko 70 izapide baino gehiago egin daitezke elektronikoki, eta honako hauek izan 
dira 2018an herritarrek gehien eskatu dizkigutenak: 
 

Izapidea 2016 2017 2018 % Δ 
1. Udal kiroldegiak – Izen ematea (ikastaroak) 2.908 3.493 3.645 4,35 

2. Eskola materiala erosteko laguntzak 1.648 1.658 1.687 1,75 

3. Instantzia/eskabide orokorrak 595 919 1.337 45,48 

4. Solas Jolas – Behin betiko izen ematea 467 612 696 13,73 

5. Dokumentazio eta/edo informazio aurkezpena 156 254 682 168,50 

6. Udal kiroldegiak – Abonamenduetarako dirulaguntzak 325 420 487 15,95 

7. Bankuko helbideratzeak: altak, bajak eta aldaketak 294 400 393 - 1,75 

8. Eraikinen azterketa teknikoa - - 364 - 

9. Euskara ikasteko edo hobetzeko bekak 255 321 285 - 11,21 

10. Kontserbatorioa eta Musika Eskola – Matrikula erreserba 61 281 272 - 3,20 
 

2018an SAC24h egoitza elektronikoan gehien egin diren izapideak 
 

 
Eguneko orduen araberako azterketa ere interesgarria da, eta SAC24h egoitza 
elektronikoak arreta emateko orduak nabarmen zabaltzea ekarri duela adierazten du. Izan 
ere, izapide elektronikoen % 25etik gora HAZ irekita dagoen orduetatik kanpo egiten da, 
eta, horrela, familia eta lana Udalarekin jardun beharrarekin hobeto bateratzeko aukera 
ematen du zerbitzuak: 
 

 
 2018an elektronikoki egindako izapideen ehunekoa, orduaren arabera 

 

 
 
  

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 



 

 

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

participacion@irun.org 17 

 

ZERBITZUEN KARTA ETA GOGOBETETASUN INKESTA 
 

 
2017an, Q-EPEA Bikaintasunaren aldeko Euskal Entitate Publikoen Sareak zerbitzuen kartak 
ikuskatzerakoan zerbitzu publiko bakoitzaren kalitatea ebaluatzeko aplikatzen duen 
metodologiaren bidez lor daitekeen notarik onena lortu zuen Herritarrentzako Arreta 
Zerbitzuak. 2018an, berriz, ez zegokion beste ebaluaziorik egitea, bi urtean behin egiten 
baita. 
 
Nolanahi ere, etengabe egiten dugu zerbitzuen kartak bloke bakoitzari dagokionez 
(instalazioei, pertsonei, aurrez aurreko arretari, telefono bidezko arretari, informazioari, 
izapidetze eta gestioari, beste zerbitzu batzuei, webguneari eta kalitate orokorrari 
dagokienez) zerbitzu egiteko finkatzen dituen kalitate konpromisoak zenbateraino betetzen 
diren neurtzeko jarraipena, eta oraindik ere ikusten dugu oso egokiro betetzen ditugula 
adierazle guztiak, itxaronaldiari dagokiona izan ezik (kasuen % 95ean 10 minutu itxaron 
behar izatea gehienez ere); izan ere, kanpaina handiak pilatzen direnean arreta beharrak 
gora egiten du, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra indarrean sartu izanak 
bizikidetza agiriak egiteko arazoak ekarri ditu, eta izapide konplexu gehiago eskaintzen 
ditugu aurrez aurre kudeatzeko izapide errazak egoitza elektronikoaren edo autozerbitzu 
terminalen bidez egin daitezen gero eta gehiago. 
 
Zerbitzuen kartaren inguruan egindako azken gogobetetasun inkesta, zeina 2018ko 
lehenengo hiruhilekoan egin baitzen, hiru azpimultzotan banatu zen, eta honako hauek 
izan ziren bakoitzaren emaitzak: 

- Herritarrentzako Arreta Zerbitzuko erabiltzaileei aurrez aurreko arreta eman 
ondoren egindako inkestak emaitza bikaina eman zuen; izan ere, 5 puntuko eskalan, 
zerbitzu guztien batez besteko balorazioa 4,7 puntukoa izan zen (2017an, 4,8koa, 
eta, 2016an, 4,6koa), eta zerbitzu guztiek 4,6 puntutik gora lortu zuten. 

- 010 kanaleko telefono bidezko arretari buruzko inkestak ere emaitza onak eman 
zituen, batez besteko balorazioa 4,5 puntukoa izan baitzen (2017an, 4,7koa) eta 
baloratu beharreko gai guztiek 4,4 puntutik gorako balorazioa lortu baitzuten; alde 
horretatik, “itxaronaldiak” lortu zuen puntuaziorik okerrena (4,4), eta “jarrerak, 
adeitasunak eta tratuak” onena (4,8). 

- Autozerbitzu terminalen erabiltzaileei egindako inkestak 4,3ko batez besteko 
balorazioa eman zuen, eta puntuaziorik onena (4,7) arreta emateko ordutegiak 
lortu zuen, nabarmen zabalagoa baita aurrez aurreko zerbitzuarena baino, eta 
okerrena, zerbitzu eskaintzak eta terminalak erabiltzeko erraztasunak (4,0, oso 
emaitza erakoa inondik ere). 

 


