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Sarrera
Agiritegiaren Araudiko 14. eta 15. artikuluetan azaltzen denez, udalaren zerbitzuek eta herritarrek 
dokumentazioa erraz eskuratzea da Agiritegiak betetzen dituen funtzio guztien azken helburua.

Getxoko Udal Agiritegiaren Kalitate Politika faktore estrategikoa da jarduerak hobetzeko orduan. Horregatik, 
Agiritegiak Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren jarduerak finkatzea, hobetzea eta aldian behin berrikustea bultzatzeko, 
gidatzeko eta koordinatzeko konpromisoa hartzen du, barruko nahiz kanpoko bezeroak gogobetetzeari, itxaropenari 
eta etengabeko hobekuntzari begira.

Agiritegi arin eta eraginkorra lortzeko helburuarekin, eta Getxoko gizartearen eta bere premien lagungarri eta 
gardena izan dadin, betiere zerbitzua artikulatzen duen lege-esparruaren barruan, konpromisoen karta sortu 
genuen. Tresna honen bidez, herritarrek Udal Agiritegiari eskatu ahal dizkioten zerbitzuak adieraziko dira; gainera, 
Udaleko Agiritegiak bere zerbitzuen kalitatea hobetze aldera hartu dituen konpromisoaren berri emango da.

Getxoko Udaleko Kalitate Planak artikulatzen dituen ardatz nagusietako bat herritarrenganako orientazioa eta 
antolakundeko pertsonenganako orientazioa da. Kalitate Plan honen barruan, Agiritegiak Konpromisoen Karta 
hau sortu du: herritarrei begira hartzen diren konpromisoak eta administrazioari begira hartzen direnak. Karta 
honen bidez, agiritegiak zure esku jartzen dituen zerbitzuak zehatz-mehatz azaltzen dizkizugu eta zerbitzu horiek 
ematerakoan agiritegiak hartu dituen konpromisoak adierazten dizkizugu, konpromisoa zurekin hartu baitugu.

Udaleko Gobernu Batzar onartua 2011/10/04
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Udaleko arloentzat

• Udalaren agiriak (aldez aurretik daudenak nahiz udal funtzioak betez sortzen direnak) jasotzea, 
antolatzea, kodetzea eta gordetzea.

• Agiriak mailegatzea, udaleko arloek eskatuz gero.
• Udaleko Osoko Bilkurako Akten Liburuetan 1940tik 2000. urtera arte jasotako informazioa bide 

digitaletik ematea.

Herritarrei

• Agiritegian dagoen dokumentazio guztia kontsulta gisa uztea, indarrean dagoen arauditik 
eratorritako murrizpenekin, eta kontsulta egiteko zehaztutako ordutegi eta instalazioetan.

• Behar den dokumentazioaren kopiak egitea, betiere administrazio agiriak emateagatiko tasak 
arautzen dituen zerga ordenantza kontuan izanik.

• Fondo Historikoak on-line kontsultatzeko eskaintza. (1743 eta 1950 urteen arteko deskribapen-
fitxak). http: //www.getxo.net

Herritarren 
eskubideak eta 

betebeharrak 
eskaintzen 

zaizkien zerbitzuei 
dagokienez

Murrizpenik gabe ikus daitezkeen espedienteak ikusi nahi badituzu, nahikoa duzu NAN 
aurkeztea, kontsulta formalizatzeko eta beraren erregistroa gordetzeko.

Legezko neurriak daude datu pertsonalak dauzkaten dokumentuak eskuratzea babesteko. 
Aurrerago aipatuko dira, bai eta Agiritegiaren araudian ere (18, 19, 20 eta 21. artikuluak). 
Murrizpenekin ikus daitezkeen espediente hauek eskuratu nahi badituzu, agiri baten 
bidez frogatu behar duzu ikusi nahi duzun espedientearekin duzun zerikusia. Horretarako 
interes zilegia duzula frogatu behar duzu, zuzenbideak onartzen duen froga batekin. 
Ezinbestekoak dira:

• Kontsulta-egilearen NANa. Kontsulta ordezko batek eginez gero, titularraren NANa eta 
baimena.

Zeure interes zilegia frogatzeko agiri hauek erabil ditzakezu, besteak beste:

• Etxebizitza, lonja, eta abarrekoen salerosketa eskrituren kopia.• Alokairu kontratuaren kopia, zeure izenean badago. Bestela, titularraren baimena 
behar duzu, zeure izenean.• Jabe erkidegoaren edo erkidegoko administratzailearen baimena, kontsultatu nahi 
duzun eraikuntza espedientea ikusteko.

Agiritegiko agiriak ikustea adinez nagusi diren herritar guztientzat libre da, baldin eta agirien 
administrazio prozesuetan alderdi interesatuak badira, datuak behar badituzte edo ikertu 
nahi badute.

Herritarrek Udal Agiritegiko agiriak kontsultatzeko eskubidea dute. Eskubide horren 
mugak agirien izaerak, kontserbazio-egoerak edo indarrean dagoen legeriak jartzen dituzte.



Zeintzuk dira gure konpromisoak?

1. Gure langileek tratu ona ematen dutela eta gaitasun profesionala dutela bermatzea. Gure zerbitzuak erabiltzen 
dituzten pertsonek 10 puntutik gutxienez 7 eman dezatela. 

2. Herritarren eta administrazioaren kontsultak berehala erantzutea.
3. Agiritegiaren zerbitzuak erabiltzen dituzten herritarrek 10 puntutik gutxienez 7 ematea ondoko gai hauetan:

• Zerbitzuaren informazioa.
• Agiritegiko langileen arreta eta koordinazioa.
• Kontsulta Gelaren egokitasuna eta baldintzak.
• Eskainitako zerbitzuen kalitatearen balorazioa.

4. Agiritegiaren fondoak hilean behin eguneratzea, udaleko gainerako bulegoek sortutako espediente eta agiriekin.
5. Eskatutako maileguen %100ari gehienez 2 laneguneko epean erantzutea.
6. Modu presentzialean fotokopiak eskatzen badituzu, berehala egitea, baldin eta DIN A-4 edo DIN A-3 formatuko 

20 fotokopia edo gutxiago badira.
7. Modu presentzialean plano osoen erreprodukzioak eskatzen badituzu, gehienez ere 3 laneguneko epean egitea.
8. Modu presentzialean beste euskarri batzuetako erreprodukzioak eskatzen badituzu, gehienez 10 asteguneko 

epean egitea, baldin eta eskaera argazki-papereko 10 kopia, 10 digitalizazio edo CD-ko kopia baino gutxiago 
bada.

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

Nola neurtzen dugu?

Arau nagusiak

1. Udal Agiritegiaren 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 AGIRITEGIAREN ARAUDIA, 2004.
2. Administrazio agiriak emateagatiko tasa arautzen duen 

ZERGA ORDENANTZA.
3. 16/1985 LEGEA, ekainaren 25ekoa, Espainiako Ondare 

Historikoari buruzkoa (1985-06-29ko EAO).
4. 232/2000 Dekretua. EAEko Agiri Ondarea arautzen duten 

Arauak eta Agiritegi Zerbitzuen Araudia.
5. UNE-EN ISO 9001 ESPAINIAR Araua.

6. 15/1999 LEGE ORGANIKOA, abenduaren 13koa, Datu 
Pertsonalak Babesteari buruzkoa.

7. 30/1992 LEGEA, azaroaren 26koa, Administrazio 
Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzkoa.

8. UNE 93200 espainiar Araua.
9. Beste arauak. Udalaren webgunean

(http://www.getxo.net)



Kexak eta Iradokizunak

Getxoko Udalak bestelako metodoak ditu zeure kezka edo 
ezadostasunak bideratzeko: udalerri osoan zehar dauden 
Herritarren Arretarako Bulegoak:

Areetako HAB: Aurrezki Kutxa kalea, 22  Telf: 94 466 02 66
Getxoko Andra Mariko HAB: Benturillena kalea, 17  Telf: 94 466 01 66
Algortako HAB: Juan Bautista Zabala kalea, 6  Telf: 94 466 03 66
Udaletxeko HAB: Foru kalea, 1  Telf: 94 466 00 66

Eta http://www.getxo.net webguneko Kexak eta Iradokizunak 
programaren bidez.

Agiritegiak berariazko bezeroen gogobetetasun inkestak 
dauzka, Kontsulta Gelan betetzen direnak. Berariazko 
inkesta hauetan ondoko gaiei buruzko iritzia eskatzen dugu:

• Zerbitzuaren informazioa• Agiritegiko langileen koordinazioa eta arreta• Kontsulta Gela• Eskainitako zerbitzuaren kalitatea• Balorazio orokorra

UDALETXEA UDAL AGIRITEGIA
Foru kalea 1, erdisotoa • 48992 Getxo-BIZKAIA
Tfnoa: 944660078 Faxa: 944660081
e-maila: agiritegia@getxo.net
http: //www.getxo.net - Ibilbidea: Udala/Udal arloak/
Udalburutza/Agiritegia.
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 
14:00etara

Kexa edo iradokizuna jaso ondoren eginiko jarduketen berri emango 
zaio interesatuari, 20 asteguneko epean

Kexek eta iradokizunek geure konpromisoak 
hobetzen laguntzen digute. Agiritegiaren 
erabiltzaileen gogobetetasun maila ezagutzeko 
asmoz eta era berean ezadostasunen arrazoi 
nagusiak identifikatzeko, sail honen kudeaketa 
hobetzeko parte hartzera gonbidatzen 
zaitugu. Hartara, berariazko gogobetetasun 
inkestak egiten laguntzea eskertuko genizuke. 
Emaitzak Kontsulta Gelako iragarki-oholean 
eta http://www.getxo.net webgunean jartzeko 
konpromisoa hartzen dugu. 


