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INFORMAZIO OROKORRA
Getxoko Udal Artxiboko kalitate politika faktore estrategikoa da lan-prozesuak etengabe hobetzeko, barruko zein 
kanpoko bezeroen gogobetetzea xede izanda.

Artxibo bizi eta eraginkorra eta aldi berean gardena eta lankidetzan aritzeko prest dagoena lortzeko, Getxoren 
eta getxoztarren beharrizanen zerbitzura, baina betiere zerbitzu hori arautzen duen lege-esparruaren barruan, 
Konpromisoen Gutuna sortu genuen. Idatzizko agiri horrek erraztu egiten du Artxiboaren prestazioak eta zerbitzuen 
kalitatea hobetzeko gure gain hartzen ditugun konpromisoak herritarrentzat eta administrazioarentzat argitaratzea 
eta komunikatzea.

Getxoko Udaleko Kalitate Planaren oinarrizko ardatzetako bat da herritarrei eta antolaketako pertsonei bideratuta 
dagoela, kudeaketa publikoaren kalitatean laguntzeko. Kalitate Plan horren barruan sortu zuen Artxiboak 
Konpromisoen Gutun hau. Horren bidez, erabiltzaileei guk ematen ditugun zerbitzuak eta horiek emateko gure 
gain hartzen ditugun konpromisoak jakinarazten dizkiegu.  

Udaleko Gobernu Batzar onartua: 2017/12/26
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Herritarren 
eskubideak eta 
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Erabiltzaileen 

eskubideak

Sarbide askeko espedienteetan sarbidea izan nahi baduzu, NANa edo beste nortasun-
agiriren bat soilik aurkeztu beharko duzu, kontsulta formalizatzeko eta horren erregistroa 
gordetzeko.

Sarbide murriztuko espedienteetan sarbidea izan nahi baduzu, agiri baten bidez egiaztatu 
beharko duzu kontsultatu nahi duzun espedientearekin lotura duzula eta interes legitimo 
eta zuzena duzula.

• Behar den moduan identifikatzea eta kontsulta erregistratu ahal izateko beharrezko 
datuak ematea.

• Jarraibideei eta orientazioei jaramon egitea eta Udal Artxiboko funtzionamendu arauak 
betetzea.

• Kontsultatzen diren dokumentuak errespetuz eta arretaz erabiltzea.
• Instalazioak errespetuz erabiltzea.
• Kontsultak behar den moduan artatzeko beharrezko datuak eta informazioa ematea.
• Udal Artxiboan harrera egiten dion langileari tratu egokia ematea, kontsultaren emaitza 

gorabehera.

Artxiboko dokumentuetarako sarbidea librea da adin nagusiko herritar guztientzat, 
dokumentuetara bildutako administrazio prozesuetan alderdi interesatua badira edo datuak 
behar badituzte edo ikertu nahi badute.

Herritarrek eskubidea dute Udal Artxiboko dokumentuak kontsultatzeko. Eskubide horren 
muga bakarrak dira dokumentuen izaeratik, dokumentuen kontserbazio egoeratik edo 
indarreko legeriak ezarritako mugetatik eratorritakoak.

Erabiltzaileen 
eginbeharrak

Udaleko arloentzat

• Agiriak jaso, antolatu, deskribatu, kokatu, kontserbatu eta maileguan eman.
• Aholkularitza eta gainbegiratzea dokumentuen kudeaketan eta artxiboen antolaketan.
• Dokumentuak identifikatu, baloratu, hautatu eta ezabatzea.
• Udaleko osoko bilkuren akta liburuetan 1918 eta 2000. urteen bitartean jasotako informazioa bide 

digitaletik ematea.

Herritarrei

• Dokumentuak kontsultatzea.
• Dokumentuak kopiatzea, betiere administrazio-dokumentuak ematearen ondoriozko tasak arautzen 

dituen ordenantza fiskalari lotuta.



Zeintzuk dira gure konpromisoak?

1. Gure langileen aldetik gaitasun profesionala eta tratu ona bermatzea, gure  zerbitzuak erabiltzen dituzten 
pertsonengandik 10 puntutik gutxienez 7,5 puntuko balorazioa jasoz. 

2. Herritarren eta administrazioaren kontsultak berehala erantzutea.
3. Artxiboko zerbitzuak erabiltzen dituzten herritarrengandik 10 puntutik gutxienez 7,5 puntu jasotzea ondoko 

gogobetetze itemetan, kontsulta aretoaren baldintzetan eta egokitasunean izan ezik (10 puntutik 7 puntu izango 
dira).

• Artxiboko langileen koordinazioa eta arreta.
• Kontsulta gelaren baldintzak eta egokitasuna.
• Eskainitako zerbitzuen kalitatea.

4. Artxiboko funtsak hilero berritzea, Udaleko bulegoek transferitutako dokumentazio-harrerak artxibatuz.
5. Bulegoek eskatutako maileguei gehienez 3 lanegunetan edo azkarrago erantzutea.
6. Aurrez aurre eskatutako fotokopiak berehala egitea, 20tik behera direnean, DIN-A4 edo DIN A-3 neurrian.
7. Modu presentzialean plano osoen erreprodukzioak eskatzen badituzu, gehienez ere 3 laneguneko epean egitea.
8. Gehienez ere 5 laneguneko epean egitea beste euskarri batzuetan kopiatzeko aurrez aurre egiten diren 

eskaerak, betiere, argazki-paperean 10 kopia baino gutxiago direnean eta 10 digitalizazio edo CDko kopia baino 
gutxiago direnean.

Udalaren webgunean (http://www.getxo.eus) eta Kontsulta Gelako iragarki-oholean konpromisoak 
betetzearen berri emateko konpromisoa hartuko dugu, hilero adierazleak jarriz.

Nola neurtuko dugu? 

Araudi nagusia:

1. Udal Artxiboaren erabiltzaileen gogobetetasuna ebaluatuz, inkesta berezi baten bidez.
2. Konpromisoen hileroko jarraipena eginez, Kanpoko Erabiltzaileen Iritzi-Adierazleak, Mailegu eta 

kontsulta, Harrerako, eta  Erreprografia, adierazleen bidez.
3. Arloko Arloaren Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren erregistroak, hartutako konpromisoak 

egiaztatzea bideratzen dutenak, aztertuz.
4. Kalitate Batzordearen eta Arloko Zuzendaritzaren Berrikuspenaren aktetan hartutako 

konpromisoei jarraipena eginez, betetzen diren edo ez jakiteko.

1. Udal Artxiboko Araudia.
2. Administrazio-agiriak luzatzeagatiko tasa arautzen 

duen ordenantza fiskala.
3. Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 

25eko 16/1985 Legea.
4. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legea.

5. Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 
7/1990 Legea.

6. Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.

7. 232/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Artxibo 
Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko 
arauak onartzen dituena.

8. UNE-EN ISO 9001:2000 Espainiako araua. 
9. UNE 93200 :2008 Espainiako araua.



Nola lagun gaitzakezu hobetzen?
Erreklamazioak eta iradokizunak
Gure asmoa gure erabiltzaileei modurik egokienean eta albait azkarren artatzea da beti, une bakoitzean eskura 
ditugun baliabide eta bitartekoekin. 
Artxiboan Gogobetetze Inkestak daude kanpoko bezeroentzat. Erabiltzaileei inkesta horiek betetzeko gonbita 
egiten zaie, informazioa, igurikimenak eta herritarren gogobetetzea ebaluatu ahal izateko, zerbitzua hobetu 
ahal izateko.
Getxoko Udalak beste prozedura normalizatu batzuk ditu erreklamazioak eta iradokizunak bideratzeko. Horiek 
Herritarrak Artatzeko Bulegoetan izapidetzen dira:
HAB Areeta: Las Mercedes kalea 13      Telf. 94 466 02 66
HAB Getxo: Benturillena kalea 17    Telf. 94 466 01 66
HAB Algorta: Juan Bautista Zabala kalea 6   Telf. 94 466 03 66
HAB Udaletxea: Foru kalea 1           Telf. 94 466 00 66

NON GAUDE?

UDAL ARTXIBOA.
Udaletxea: Foru kalea 1, erdisotoa 48992 
Getxo-Bizkaia.
Telefonoa 94 466 00 78 Fax 94 466 00 81.
Posta elektronikoa: artxibo@getxo.eus  
http: //www.getxo.eus
Bidea: Udala/Udal sailak/Lehendakaritza 
arloa/Artxiboa.

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 
8.00etatik 14.00etara.

Eta web orriko kexa eta iradokizunen programaren bidez: 
http://www.getxo.eus

Kexa edo iradokizuna jaso ondoren, egindako jardunen berri 
interesdunari emango zaio, gehienez 20 laneguneko epean.


