
GURE ZERBITZU-KARTA
Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren 
Zerbitzu-kartak (Zuzenean) etengabe hobetzeko 
tresna publikoa izan nahi du, arretarako kanalen 
bidez, herritarrei eskaintzen baitie ematen dituen 
zerbitzuen ikuspegi azkarra eta orokorra, baita zerbitzu 
horien erabiltzaileei laguntzen dieten eskubide eta 
betebeharren ikuspegia ere. 

Karta honek herritarrekin hartutako konpromisoak 
jasotzen ditu; hain zuzen, bertan, argi eta garbi adierazten 
ditugu herritarrek zerbitzuak emateko espero dituzten 
kalitate-mailak edo estandarrak eta, gainera, parte-
hartzeko bideak eskaintzen dizkiegu kexa, iradokizun eta 
esker-emateak jakinarazteko. 

IDENTIFIKAZIO-DATUAK  
Herritarrentzako Zerbitzuaren (Zuzenean) eta Karta 
honen organo arduraduna Herritarrak Hartzeko eta 
Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza 
da; hain zuzen, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta 
Justizia Sailaren barruan dago.

EGITEKOA
Zuzenean Zerbitzuaren egiteko nagusia da argibideak 
ematea Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen zerbitzuei 
buruz, edozein izanik erabilitako kanala. Halaber, izapidetu 
behar ditu herritarrek aurkeztutako agiriak Jaurlaritzaren 
sailei eta erakundeei.

HELBURUA
Gure helburua da herritarrei arreta ematen bikaintasun- 
eta kalitate-mailarik onenak lortzea. Hori dela eta, 
pertsonek eta pertsonentzat emandako zerbitzua eratu da, 
kanal anitzekoa, horizontala eta integrala eta herritarren 
beharkizunetara egokitutako zerbitzu proaktiboa.

TELEFONOA:
Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo: 945 018000
Atzerritik: 00 34 945 018000

INTERNET:
zuzenean.euskadi.eus

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 
Zuzenean webguneko Zerbitzuen Karta atalean. zuzenean.euskadi.eus.

Urtero ebaluatuko da Zerbitzuen Karta honen konpromisoen betetze-maila 
neurtzeko ezarritako adierazleen emaitza.

BULEGOAK
Zuzenean - Bilbo 

Helbidea:  
Kale Nagusia, 85 - 48011 Bilbo, (Bizkaia)

Sarrera/Garraioa:
Metroa: San Mames
Tranbia: Euskalduna
Bilbobus: L26, L27, L38, L48, L56, L62, L72, 

L76, L77, A3, G6
Bizkaibus: A253 (Aireportua-Bilbo), A3151 

(Getxo-Bilbo Artxandako tuneletik), 
A3247 (Santurtzi-Portugalete-Bilbo), 
A3414 (Loiu-Bilbo)

Zuzenean - Donostia

Helbidea:
Andia, 13 - 20004 Donostia (Gipuzkoa)

Sarrera/Garraioa: 
Topoa: 21, 26 eta 28
Autobusa: 21., 26. eta 28. lineak.
Trena: 10 minutu oinez

Zuzenean - Vitoria-Gasteiz

Helbidea:  
Ramiro de Maeztu, 10 behealdea - 01008 
Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Sarrera/Garraioa:

Tranbia: Abetxuko eta/edo Ibaiondo linea. 
Gertuen dauden geltokiak: Antso Jakituna 
eta/edo Lovaina.

Hiribusa: 7. linea: Sansomendi-Salburua. 
Gertuen dauden geltokiak: Ramiro de 
Maeztu, 6; 4. linea: Lakua – Mariturri. 
Gertuen dauden geltokiak: Ramiro de 
Maeztu, 6

HARRERA-ORDUAK:
8:00etatik 19:30ak arte, astelehenetik ostiralera, salbu abuztuan (8:00etatik 14:30etara), herriko eta probintziako 
jaiegunetan, eta abenduaren 24 eta 31n.

HERRI ADMINISTRAZIO
ETA JUSTIZIA SAILA
Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa 
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza

Zerbitzuen Karta onartu duen erakundea:

Harremanetan jarri

Zuzenean Zerbitzuarekin

Zerbitzuen Kartaren
indarraldia eta

konpromisoak betetzeari
buruzko komunikazioa
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ESKUBIDEAK:
 ■  Prozedura guztien izapide-egoera jakiteko eskubidea.

 ■  Zerbitzua ematen duen Zuzenean Zerbitzuko langilea 
identifikatzeko eskubidea.

 ■  Erregistratutako dokumentazioaren egiaztagiriak lortzeko 
eskubidea.

 ■  Euskaraz zein gaztelaniaz artatua izateko eskubidea.

 ■  Alegazioak egiteko eta agiriak aurkezteko eskubidea.

 ■  Zuzenean zerbitzuko langileek begirunez eta adeitasunez 
tratatuak izateko eskubidea.

 ■  Modu ulergarrian informatzeko, eta arin eta eraginkortasunez 
jasotzeko eskubidea.

 ■  Herri-administrazioen eta bere langileen erantzukizunak 
exijitzeko eskubidea.

 ■  Zuzenean Zerbitzuaren eskumenen eremuan sartzen den 
informazioa jasotzeko eskubidea.

 ■  Eskaerak, iradokizunak, kexak edo esker-emateak aurkezteko, 
eta erantzuna ahalik eta lasterren jasotzeko eskubidea.

 ■  Datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatzea.

BETEBEHARRAK:
 ■  Hezibide ona eta errespetua gordetzea uneoro.

 ■  Gune eta ekipamendu publikoak errespetatzea.

 ■  Langileei laguntzeko jarrera azaltzea, datu identifikagarriak 
emanez eta errekerimenduak betez.

 ■  Ordutegia betetzea eta zerbitzuaren funtzionamendua.

 ■  Izapide eta kudeaketa lanetan beharrezkoa den dokumentazio 
guztia aurkeztea.

 ■  Emango zaizkion dokumentuak garbi eta modu ulergarrian 
betetzea. 

 ■  Iradokizunak, erreklamazioak, kexak edo esker-emateak 
aurkeztea, hartarako emandako inprimakiak erabiliz.

1.- Eusko Jaurlaritzako izapideei buruzko argibide orokorrak edota partikularrak ematea.

2.- Inprimakiak eta beste mota bateko dokumentuak ematea eta betetzeko moduaz 
aholku ematea.

3.- Dokumentuak jasotzea eta administrazio-izapideak hastea.

4.- Dokumentuak jasotzea, barneko konpultsatzeak eta aurkeztu izanaren egiaztagiriak 
ematea.

5.- Tasak, zigorrak eta prezio publikoak (soilik txartel bidezko ordainketa).

6.- Kexak, iradokizunak eta esker onak kudeatzea.

7.- Eusko Jaurlaritzako Sailetara bideratzea herritarren eskaerak, baldin eta tratamendu 
espezializaturik eskatzen badute.

8.- Aldez aurretiko hitzorduak kudeatzea, kudeaketa zehatz batzuk egiteko.Es
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 ■  Agindua, 2014ko azaroaren 28koa, Herri Administrazio eta 
Justiziako sailburuarena (datu pertsonalak dituzten fitxategi 
automatizatuak).

 ■  188/2013 Dekretua, apirilaren 9koa, Herri Administrazio eta 
Justizia Saila (egitura organikoa eta funtzionala). 

 ■  21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa (Administrazio 
Elektronikoa).

 ■  72/2008 Dekretua, apirilaren 29koa (erregistroen sorrera, 
antolaketa eta funtzionamendua).

 ■  11/2007 Legea, ekainaren 22koa (herritarrek zerbitzu 
publikoetan sarbide elektronikoa izatea).

 ■  4/2005 Legea, otsailaren 18koa (emakumeen eta gizonen 
berdintasuna).

 ■  2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa (datuen babesa).

 ■  15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa (datuak babestea).

 ■  30/1992 Legea, azaroaren 26koa (Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea). 

 ■  6/1989 Legea, uztailaren 6koa (Euskal Funtzio Publikoa).

 ■  10/1982 Legea, azaroaren 24koa (euskararen erabilera 
normalizatzea).

Herritarrei Arreta Emateko Zerbitzuak (Zuzenean) erabiltzaileei eskaintzen die iritziak 
emateko aukera, aldian-aldian egiten diren inkesta, azterlan eta analisien bidez; horrela, 
gogobetetze-maila jakin dezakegu, emandako zerbitzuei dagokienez.

Zuzenean Zerbitzuko Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan, eskaeren inprimaki 
orokorra, kexak, iradokizunak eta erreklamazioak eskatu eta aurkeztu ahalko dira. 
Gainera, inprimaki hori behera karga daiteke Zuzenean atariaren “Lagundu hobetzen” 
sekzioan (zuzenean.euskadi.eus).

Gure gain hartzen ditugun konpromisoak Nola neurtzen dugu?

INSTALAZIOAK ETA AZPIEGITURA

Aurrez aurreko arretarako bulegoen 
espazio fisikoa egokitu beharko da 
informatzeko eta harrera emateko. 

Bulegoko instalazioen batez besteko balioespena: 
espazio fisikoa, eserlekuak, komunak, irisgarritasuna, 
etab. (aurrez aurrekoa).

7,0

Bulegoko instalazioen ingurumen-baldintzen batez 
besteko balioespena: garbiketa, ordena, tenperatura, 
argiak, zarata, etab. (aurrez aurrekoa).

7,0

Bulegoaren, arretarako ordutegiaren, txartelak ematen 
duen gailuaren eta abarren kanpoko seinaleen batez 
besteko balioespena (aurrez aurrekoa).

7,0

ARRETARAKO LANGILEAK

Zuzenean zerbitzuak egoki 
prestatuko ditu agenteak zerbitzu 
profesionala, hurbila eta kualifikatua 
eman dezaten.

Artatu zintuen pertsonaren prestakuntzaren batez 
besteko balioespena.

8,0

Zuzenean zerbitzuko langileek emandako 
adeitasuna eta tratuaren batez besteko balioespena 
(aurrez aurrekoa eta telefono bidez).

8,3

Artatu zintuen pertsonaren azalpenak ulertzeko 
argitasun-mailaren eta erraztasun mailaren batez 
besteko balorazioa.

8,2

Solaskidearen hizkuntzari egokitzeko gaitasunaren 
batez besteko balioespena (gaztelania edo euskara).

8,4

Zuzenean zerbitzuko agenteei, urtean, etengabeko 
prestakuntzaren 20 ordu eskainiko zaizkie, gutxienez.

20  
ordu

Gure gain hartzen ditugun konpromisoak Nola neurtzen dugu?

ERANTZUTEKO GAITASUNA

Zuzenean Zerbitzuak zerbitzua 
eskainiko die herritarrei ordutegi 
zabal baten barruan (astelehenetik 
ostiralera, 8etatik 19:30etara; salbu 
abuztuan, 14:30ak arte), eta ahalik 
eta azkarren emango da.

Jendaurreko ordutegi zabalari buruz erabiltzaileek 
emandako batez besteko balioespena (aurrez 
aurrekoa eta telefono bidez).

8,0

Aurrez aurreko kanala. Herritarren 
kontsulten % 80 baino gehiago 
artatuko da eta itxaroteko denbora, 
gehienez, 10 minutukoa izango da. 
Gogobetetze maila ere aztertuko da.

Aurrez aurreko kanalean, gehienez 10 minutu edo 
gutxiago itxaron behar izan dutenen ehunekoa.

%80

Aurrez aurre artatu aurretik, itxarote-denboraren 
erabiltzaileen batez besteko balioespena.

8,0

Telefono bidezkoa. Lehenengo 
saiakeran artatutako deien % 70ri 
erantzungo zaio. Gogobetetze maila 
ere aztertuko da.

Artatutako deien ehunekoa jasotako deien gainetik. %70

Telefonoz artatu aurretik, itxarote-denborari buruz 
erabiltzaileen batez besteko balioespena.

8,0

Interneteko kanala. Kontsulten 
% 70ri erantzungo zaio, bi 
lanegunetan, gehienez. Gogobetetze 
maila ere aztertuko da.

Erantzundako mezu elektronikoen ehunekoa 
jasotakoen gainetik, gehienez, bi lanegunetan.

%70

Zuzenean jasotako mezu elektronikoak erantzuteko 
itxarote-denborari buruz erabiltzaileen batez 
besteko balioespena.

7,0

KEXAK ETA IRADOKIZUNAK KUDEATZEA

Zuzenean Zerbitzuak hartu du 
zuzenean emandako zerbitzuei 
buruzko kexa, iradokizun eta 
esker-emate guztiak aztertzeko 
eta erantzuteko konpromisoa. Era 
berean, langileek zuzenean ematen 
duten zerbitzuaren inguruko 
gorabeherak ahalik eta gehien 
gutxitzeko konpromisoa dago. 

Zuzenean Zerbitzuak zuzenean emandako zerbitzuei 
buruzko kexa, iradokizun eta esker-emateen ehunekoa.

%100

Zuzenean Zerbitzuaren aurrez aurreko, telefono 
bidezko eta Interneteko kanaletik zuzenean 
emandako zerbitzuei lotutako urteko kexen kopurua 
% 1 baino txikiagoa izango da artatu diren kontsulten 
kopuruaren gainetik.

<%1

Zuzenean Zerbitzuaren aurrez aurreko, telefono 
bidezko eta Interneteko kanaletik, gehienez 15 lan-
egunetan, zuzenean emandako zerbitzuei lotutako 
kexen eta iradokizunen ehunekoa.

>%89

Zuzenean Zerbitzuaren Herritarrentzako Zerbitzuaren 
Bulegoetan, 15 lanegun eta 2 hilabeteren buruan 
erantzun diren kexen eta iradokizunen ehunekoa.

< =%11

ZERBITZU-KALITATE OSOA

Zuzenean Zerbitzuak konpromisoa 
hartzen du kalitatezko zerbitzu 
orokorra emateko kanal guztietan.

Zuzenean zerbitzua erabiltzen duten pertsonen 
batez besteko balioespena.

8,0

Aplikatu beharreko
araudia 

Eskainitako
zerbitzuak

Herritarren 
parte-hartzea eta 

lankidetza

Zuzenean
Zerbitzuak

herritarrekin dituen

konpromisoak

z e r b i t z u e n  k a r t a



ESKUBIDEAK:
 ■  Prozedura guztien izapide-egoera jakiteko eskubidea.
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berdintasuna).

 ■  2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa (datuen babesa).

 ■  15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa (datuak babestea).

 ■  30/1992 Legea, azaroaren 26koa (Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea). 

 ■  6/1989 Legea, uztailaren 6koa (Euskal Funtzio Publikoa).

 ■  10/1982 Legea, azaroaren 24koa (euskararen erabilera 
normalizatzea).

Herritarrei Arreta Emateko Zerbitzuak (Zuzenean) erabiltzaileei eskaintzen die iritziak 
emateko aukera, aldian-aldian egiten diren inkesta, azterlan eta analisien bidez; horrela, 
gogobetetze-maila jakin dezakegu, emandako zerbitzuei dagokienez.

Zuzenean Zerbitzuko Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan, eskaeren inprimaki 
orokorra, kexak, iradokizunak eta erreklamazioak eskatu eta aurkeztu ahalko dira. 
Gainera, inprimaki hori behera karga daiteke Zuzenean atariaren “Lagundu hobetzen” 
sekzioan (zuzenean.euskadi.eus).

Gure gain hartzen ditugun konpromisoak Nola neurtzen dugu?

INSTALAZIOAK ETA AZPIEGITURA

Aurrez aurreko arretarako bulegoen 
espazio fisikoa egokitu beharko da 
informatzeko eta harrera emateko. 

Bulegoko instalazioen batez besteko balioespena: 
espazio fisikoa, eserlekuak, komunak, irisgarritasuna, 
etab. (aurrez aurrekoa).

7,0

Bulegoko instalazioen ingurumen-baldintzen batez 
besteko balioespena: garbiketa, ordena, tenperatura, 
argiak, zarata, etab. (aurrez aurrekoa).

7,0

Bulegoaren, arretarako ordutegiaren, txartelak ematen 
duen gailuaren eta abarren kanpoko seinaleen batez 
besteko balioespena (aurrez aurrekoa).

7,0

ARRETARAKO LANGILEAK

Zuzenean zerbitzuak egoki 
prestatuko ditu agenteak zerbitzu 
profesionala, hurbila eta kualifikatua 
eman dezaten.

Artatu zintuen pertsonaren prestakuntzaren batez 
besteko balioespena.

8,0

Zuzenean zerbitzuko langileek emandako 
adeitasuna eta tratuaren batez besteko balioespena 
(aurrez aurrekoa eta telefono bidez).

8,3

Artatu zintuen pertsonaren azalpenak ulertzeko 
argitasun-mailaren eta erraztasun mailaren batez 
besteko balorazioa.

8,2

Solaskidearen hizkuntzari egokitzeko gaitasunaren 
batez besteko balioespena (gaztelania edo euskara).

8,4

Zuzenean zerbitzuko agenteei, urtean, etengabeko 
prestakuntzaren 20 ordu eskainiko zaizkie, gutxienez.

20  
ordu

Gure gain hartzen ditugun konpromisoak Nola neurtzen dugu?

ERANTZUTEKO GAITASUNA

Zuzenean Zerbitzuak zerbitzua 
eskainiko die herritarrei ordutegi 
zabal baten barruan (astelehenetik 
ostiralera, 8etatik 19:30etara; salbu 
abuztuan, 14:30ak arte), eta ahalik 
eta azkarren emango da.

Jendaurreko ordutegi zabalari buruz erabiltzaileek 
emandako batez besteko balioespena (aurrez 
aurrekoa eta telefono bidez).

8,0

Aurrez aurreko kanala. Herritarren 
kontsulten % 80 baino gehiago 
artatuko da eta itxaroteko denbora, 
gehienez, 10 minutukoa izango da. 
Gogobetetze maila ere aztertuko da.

Aurrez aurreko kanalean, gehienez 10 minutu edo 
gutxiago itxaron behar izan dutenen ehunekoa.

%80

Aurrez aurre artatu aurretik, itxarote-denboraren 
erabiltzaileen batez besteko balioespena.

8,0

Telefono bidezkoa. Lehenengo 
saiakeran artatutako deien % 70ri 
erantzungo zaio. Gogobetetze maila 
ere aztertuko da.

Artatutako deien ehunekoa jasotako deien gainetik. %70

Telefonoz artatu aurretik, itxarote-denborari buruz 
erabiltzaileen batez besteko balioespena.

8,0

Interneteko kanala. Kontsulten 
% 70ri erantzungo zaio, bi 
lanegunetan, gehienez. Gogobetetze 
maila ere aztertuko da.

Erantzundako mezu elektronikoen ehunekoa 
jasotakoen gainetik, gehienez, bi lanegunetan.

%70

Zuzenean jasotako mezu elektronikoak erantzuteko 
itxarote-denborari buruz erabiltzaileen batez 
besteko balioespena.

7,0

KEXAK ETA IRADOKIZUNAK KUDEATZEA

Zuzenean Zerbitzuak hartu du 
zuzenean emandako zerbitzuei 
buruzko kexa, iradokizun eta 
esker-emate guztiak aztertzeko 
eta erantzuteko konpromisoa. Era 
berean, langileek zuzenean ematen 
duten zerbitzuaren inguruko 
gorabeherak ahalik eta gehien 
gutxitzeko konpromisoa dago. 

Zuzenean Zerbitzuak zuzenean emandako zerbitzuei 
buruzko kexa, iradokizun eta esker-emateen ehunekoa.

%100

Zuzenean Zerbitzuaren aurrez aurreko, telefono 
bidezko eta Interneteko kanaletik zuzenean 
emandako zerbitzuei lotutako urteko kexen kopurua 
% 1 baino txikiagoa izango da artatu diren kontsulten 
kopuruaren gainetik.

<%1

Zuzenean Zerbitzuaren aurrez aurreko, telefono 
bidezko eta Interneteko kanaletik, gehienez 15 lan-
egunetan, zuzenean emandako zerbitzuei lotutako 
kexen eta iradokizunen ehunekoa.

>%89

Zuzenean Zerbitzuaren Herritarrentzako Zerbitzuaren 
Bulegoetan, 15 lanegun eta 2 hilabeteren buruan 
erantzun diren kexen eta iradokizunen ehunekoa.

< =%11

ZERBITZU-KALITATE OSOA

Zuzenean Zerbitzuak konpromisoa 
hartzen du kalitatezko zerbitzu 
orokorra emateko kanal guztietan.

Zuzenean zerbitzua erabiltzen duten pertsonen 
batez besteko balioespena.

8,0

Aplikatu beharreko
araudia 

Eskainitako
zerbitzuak

Herritarren 
parte-hartzea eta 

lankidetza

Zuzenean
Zerbitzuak

herritarrekin dituen

konpromisoak

z e r b i t z u e n  k a r t a



ESKUBIDEAK:
 ■  Prozedura guztien izapide-egoera jakiteko eskubidea.

 ■  Zerbitzua ematen duen Zuzenean Zerbitzuko langilea 
identifikatzeko eskubidea.

 ■  Erregistratutako dokumentazioaren egiaztagiriak lortzeko 
eskubidea.

 ■  Euskaraz zein gaztelaniaz artatua izateko eskubidea.

 ■  Alegazioak egiteko eta agiriak aurkezteko eskubidea.

 ■  Zuzenean zerbitzuko langileek begirunez eta adeitasunez 
tratatuak izateko eskubidea.

 ■  Modu ulergarrian informatzeko, eta arin eta eraginkortasunez 
jasotzeko eskubidea.

 ■  Herri-administrazioen eta bere langileen erantzukizunak 
exijitzeko eskubidea.

 ■  Zuzenean Zerbitzuaren eskumenen eremuan sartzen den 
informazioa jasotzeko eskubidea.

 ■  Eskaerak, iradokizunak, kexak edo esker-emateak aurkezteko, 
eta erantzuna ahalik eta lasterren jasotzeko eskubidea.

 ■  Datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatzea.

BETEBEHARRAK:
 ■  Hezibide ona eta errespetua gordetzea uneoro.

 ■  Gune eta ekipamendu publikoak errespetatzea.

 ■  Langileei laguntzeko jarrera azaltzea, datu identifikagarriak 
emanez eta errekerimenduak betez.

 ■  Ordutegia betetzea eta zerbitzuaren funtzionamendua.

 ■  Izapide eta kudeaketa lanetan beharrezkoa den dokumentazio 
guztia aurkeztea.

 ■  Emango zaizkion dokumentuak garbi eta modu ulergarrian 
betetzea. 

 ■  Iradokizunak, erreklamazioak, kexak edo esker-emateak 
aurkeztea, hartarako emandako inprimakiak erabiliz.

1.- Eusko Jaurlaritzako izapideei buruzko argibide orokorrak edota partikularrak ematea.

2.- Inprimakiak eta beste mota bateko dokumentuak ematea eta betetzeko moduaz 
aholku ematea.

3.- Dokumentuak jasotzea eta administrazio-izapideak hastea.

4.- Dokumentuak jasotzea, barneko konpultsatzeak eta aurkeztu izanaren egiaztagiriak 
ematea.

5.- Tasak, zigorrak eta prezio publikoak (soilik txartel bidezko ordainketa).

6.- Kexak, iradokizunak eta esker onak kudeatzea.

7.- Eusko Jaurlaritzako Sailetara bideratzea herritarren eskaerak, baldin eta tratamendu 
espezializaturik eskatzen badute.

8.- Aldez aurretiko hitzorduak kudeatzea, kudeaketa zehatz batzuk egiteko.Es
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 ■  Agindua, 2014ko azaroaren 28koa, Herri Administrazio eta 
Justiziako sailburuarena (datu pertsonalak dituzten fitxategi 
automatizatuak).

 ■  188/2013 Dekretua, apirilaren 9koa, Herri Administrazio eta 
Justizia Saila (egitura organikoa eta funtzionala). 

 ■  21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa (Administrazio 
Elektronikoa).

 ■  72/2008 Dekretua, apirilaren 29koa (erregistroen sorrera, 
antolaketa eta funtzionamendua).

 ■  11/2007 Legea, ekainaren 22koa (herritarrek zerbitzu 
publikoetan sarbide elektronikoa izatea).

 ■  4/2005 Legea, otsailaren 18koa (emakumeen eta gizonen 
berdintasuna).

 ■  2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa (datuen babesa).

 ■  15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa (datuak babestea).

 ■  30/1992 Legea, azaroaren 26koa (Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea). 

 ■  6/1989 Legea, uztailaren 6koa (Euskal Funtzio Publikoa).

 ■  10/1982 Legea, azaroaren 24koa (euskararen erabilera 
normalizatzea).

Herritarrei Arreta Emateko Zerbitzuak (Zuzenean) erabiltzaileei eskaintzen die iritziak 
emateko aukera, aldian-aldian egiten diren inkesta, azterlan eta analisien bidez; horrela, 
gogobetetze-maila jakin dezakegu, emandako zerbitzuei dagokienez.

Zuzenean Zerbitzuko Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan, eskaeren inprimaki 
orokorra, kexak, iradokizunak eta erreklamazioak eskatu eta aurkeztu ahalko dira. 
Gainera, inprimaki hori behera karga daiteke Zuzenean atariaren “Lagundu hobetzen” 
sekzioan (zuzenean.euskadi.eus).

Gure gain hartzen ditugun konpromisoak Nola neurtzen dugu?

INSTALAZIOAK ETA AZPIEGITURA

Aurrez aurreko arretarako bulegoen 
espazio fisikoa egokitu beharko da 
informatzeko eta harrera emateko. 

Bulegoko instalazioen batez besteko balioespena: 
espazio fisikoa, eserlekuak, komunak, irisgarritasuna, 
etab. (aurrez aurrekoa).

7,0

Bulegoko instalazioen ingurumen-baldintzen batez 
besteko balioespena: garbiketa, ordena, tenperatura, 
argiak, zarata, etab. (aurrez aurrekoa).

7,0

Bulegoaren, arretarako ordutegiaren, txartelak ematen 
duen gailuaren eta abarren kanpoko seinaleen batez 
besteko balioespena (aurrez aurrekoa).

7,0

ARRETARAKO LANGILEAK

Zuzenean zerbitzuak egoki 
prestatuko ditu agenteak zerbitzu 
profesionala, hurbila eta kualifikatua 
eman dezaten.

Artatu zintuen pertsonaren prestakuntzaren batez 
besteko balioespena.

8,0

Zuzenean zerbitzuko langileek emandako 
adeitasuna eta tratuaren batez besteko balioespena 
(aurrez aurrekoa eta telefono bidez).

8,3

Artatu zintuen pertsonaren azalpenak ulertzeko 
argitasun-mailaren eta erraztasun mailaren batez 
besteko balorazioa.

8,2

Solaskidearen hizkuntzari egokitzeko gaitasunaren 
batez besteko balioespena (gaztelania edo euskara).

8,4

Zuzenean zerbitzuko agenteei, urtean, etengabeko 
prestakuntzaren 20 ordu eskainiko zaizkie, gutxienez.

20  
ordu

Gure gain hartzen ditugun konpromisoak Nola neurtzen dugu?

ERANTZUTEKO GAITASUNA

Zuzenean Zerbitzuak zerbitzua 
eskainiko die herritarrei ordutegi 
zabal baten barruan (astelehenetik 
ostiralera, 8etatik 19:30etara; salbu 
abuztuan, 14:30ak arte), eta ahalik 
eta azkarren emango da.

Jendaurreko ordutegi zabalari buruz erabiltzaileek 
emandako batez besteko balioespena (aurrez 
aurrekoa eta telefono bidez).

8,0

Aurrez aurreko kanala. Herritarren 
kontsulten % 80 baino gehiago 
artatuko da eta itxaroteko denbora, 
gehienez, 10 minutukoa izango da. 
Gogobetetze maila ere aztertuko da.

Aurrez aurreko kanalean, gehienez 10 minutu edo 
gutxiago itxaron behar izan dutenen ehunekoa.

%80

Aurrez aurre artatu aurretik, itxarote-denboraren 
erabiltzaileen batez besteko balioespena.

8,0

Telefono bidezkoa. Lehenengo 
saiakeran artatutako deien % 70ri 
erantzungo zaio. Gogobetetze maila 
ere aztertuko da.

Artatutako deien ehunekoa jasotako deien gainetik. %70

Telefonoz artatu aurretik, itxarote-denborari buruz 
erabiltzaileen batez besteko balioespena.

8,0

Interneteko kanala. Kontsulten 
% 70ri erantzungo zaio, bi 
lanegunetan, gehienez. Gogobetetze 
maila ere aztertuko da.

Erantzundako mezu elektronikoen ehunekoa 
jasotakoen gainetik, gehienez, bi lanegunetan.

%70

Zuzenean jasotako mezu elektronikoak erantzuteko 
itxarote-denborari buruz erabiltzaileen batez 
besteko balioespena.

7,0

KEXAK ETA IRADOKIZUNAK KUDEATZEA

Zuzenean Zerbitzuak hartu du 
zuzenean emandako zerbitzuei 
buruzko kexa, iradokizun eta 
esker-emate guztiak aztertzeko 
eta erantzuteko konpromisoa. Era 
berean, langileek zuzenean ematen 
duten zerbitzuaren inguruko 
gorabeherak ahalik eta gehien 
gutxitzeko konpromisoa dago. 

Zuzenean Zerbitzuak zuzenean emandako zerbitzuei 
buruzko kexa, iradokizun eta esker-emateen ehunekoa.

%100

Zuzenean Zerbitzuaren aurrez aurreko, telefono 
bidezko eta Interneteko kanaletik zuzenean 
emandako zerbitzuei lotutako urteko kexen kopurua 
% 1 baino txikiagoa izango da artatu diren kontsulten 
kopuruaren gainetik.

<%1

Zuzenean Zerbitzuaren aurrez aurreko, telefono 
bidezko eta Interneteko kanaletik, gehienez 15 lan-
egunetan, zuzenean emandako zerbitzuei lotutako 
kexen eta iradokizunen ehunekoa.

>%89

Zuzenean Zerbitzuaren Herritarrentzako Zerbitzuaren 
Bulegoetan, 15 lanegun eta 2 hilabeteren buruan 
erantzun diren kexen eta iradokizunen ehunekoa.

< =%11

ZERBITZU-KALITATE OSOA

Zuzenean Zerbitzuak konpromisoa 
hartzen du kalitatezko zerbitzu 
orokorra emateko kanal guztietan.

Zuzenean zerbitzua erabiltzen duten pertsonen 
batez besteko balioespena.

8,0

Aplikatu beharreko
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GURE ZERBITZU-KARTA
Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren 
Zerbitzu-kartak (Zuzenean) etengabe hobetzeko 
tresna publikoa izan nahi du, arretarako kanalen 
bidez, herritarrei eskaintzen baitie ematen dituen 
zerbitzuen ikuspegi azkarra eta orokorra, baita zerbitzu 
horien erabiltzaileei laguntzen dieten eskubide eta 
betebeharren ikuspegia ere. 

Karta honek herritarrekin hartutako konpromisoak 
jasotzen ditu; hain zuzen, bertan, argi eta garbi adierazten 
ditugu herritarrek zerbitzuak emateko espero dituzten 
kalitate-mailak edo estandarrak eta, gainera, parte-
hartzeko bideak eskaintzen dizkiegu kexa, iradokizun eta 
esker-emateak jakinarazteko. 

IDENTIFIKAZIO-DATUAK  
Herritarrentzako Zerbitzuaren (Zuzenean) eta Karta 
honen organo arduraduna Herritarrak Hartzeko eta 
Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza 
da; hain zuzen, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta 
Justizia Sailaren barruan dago.

EGITEKOA
Zuzenean Zerbitzuaren egiteko nagusia da argibideak 
ematea Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen zerbitzuei 
buruz, edozein izanik erabilitako kanala. Halaber, izapidetu 
behar ditu herritarrek aurkeztutako agiriak Jaurlaritzaren 
sailei eta erakundeei.

HELBURUA
Gure helburua da herritarrei arreta ematen bikaintasun- 
eta kalitate-mailarik onenak lortzea. Hori dela eta, 
pertsonek eta pertsonentzat emandako zerbitzua eratu da, 
kanal anitzekoa, horizontala eta integrala eta herritarren 
beharkizunetara egokitutako zerbitzu proaktiboa.

TELEFONOA:
Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo: 945 018000
Atzerritik: 00 34 945 018000

INTERNET:
zuzenean.euskadi.eus

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 
Zuzenean webguneko Zerbitzuen Karta atalean. zuzenean.euskadi.eus.

Urtero ebaluatuko da Zerbitzuen Karta honen konpromisoen betetze-maila 
neurtzeko ezarritako adierazleen emaitza.

BULEGOAK
Zuzenean - Bilbo 

Helbidea:  
Kale Nagusia, 85 - 48011 Bilbo, (Bizkaia)

Sarrera/Garraioa:
Metroa: San Mames
Tranbia: Euskalduna
Bilbobus: L26, L27, L38, L48, L56, L62, L72, 

L76, L77, A3, G6
Bizkaibus: A253 (Aireportua-Bilbo), A3151 

(Getxo-Bilbo Artxandako tuneletik), 
A3247 (Santurtzi-Portugalete-Bilbo), 
A3414 (Loiu-Bilbo)

Zuzenean - Donostia

Helbidea:
Andia, 13 - 20004 Donostia (Gipuzkoa)

Sarrera/Garraioa: 
Topoa: 21, 26 eta 28
Autobusa: 21., 26. eta 28. lineak.
Trena: 10 minutu oinez

Zuzenean - Vitoria-Gasteiz

Helbidea:  
Ramiro de Maeztu, 10 behealdea - 01008 
Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Sarrera/Garraioa:

Tranbia: Abetxuko eta/edo Ibaiondo linea. 
Gertuen dauden geltokiak: Antso Jakituna 
eta/edo Lovaina.

Hiribusa: 7. linea: Sansomendi-Salburua. 
Gertuen dauden geltokiak: Ramiro de 
Maeztu, 6; 4. linea: Lakua – Mariturri. 
Gertuen dauden geltokiak: Ramiro de 
Maeztu, 6

HARRERA-ORDUAK:
8:00etatik 19:30ak arte, astelehenetik ostiralera, salbu abuztuan (8:00etatik 14:30etara), herriko eta probintziako 
jaiegunetan, eta abenduaren 24 eta 31n.

HERRI ADMINISTRAZIO
ETA JUSTIZIA SAILA
Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa 
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza

Zerbitzuen Karta onartu duen erakundea:

Harremanetan jarri

Zuzenean Zerbitzuarekin

Zerbitzuen Kartaren
indarraldia eta

konpromisoak betetzeari
buruzko komunikazioa
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