
 Edozein zerbitzu, sail, erakunde zein enpresa

antolatzeko erizpide bikainak eskaintzen dabez,
bakoitzaren beharrizanetara egokitzeko aukera zabalak
itzita. Eremu markoa bideratzen dabe, barne edukinan
eragiteko.

 Egiteko guztien normalizazino lana exijitzen dabe.

Eskaintzen daben antolaketa metodologiak, egiteko eta 
zerbitzu guztien kontrol zehatza suposatzen dau, izan 
be, normalizatutakoa adierazo bezala egiten dala 

bermatzeko adierazleen sistema baitaroe.

1.1. ZERGAITIK JARRAITU KALIDADEKO 
EREDUEK, ERREGLAMENDUEK ETA ARAUDIEK  
ADIERAZTEN DABEZAN METODOLOGI ETA 
BETEKIZUNAK? 



1.1. ZERGAITIK JARRAITU KALIDADEKO
EREDUEK, ERREGLAMENDUEK ETA ARAUDIEK
ADIERAZTEN DABEZAN METODOLOGI ETA
BETEKIZUNAK?

Adierazleek, datuak eskaintzen dabez eta datuak
informazinoa dira:

1.- Desbideraketak identifikatu eta zuzentzeko

2.-Alperrikako lanak ekiditzeko

3.- Erabagiak hartzeko eta udala lotan ez gelditzeko

 Bezeroa erabat kontutan daukie. Askotan, gure lana eta
eskaintzen doguzan zerbitzuak nori bideratuta dagozan
ahazten baikara, gure kasuan herritarrak eta honen
eritziak daukan garrantzia at utziz. Perspektiba ez
galtzeko...

.



1.1. ZERGAITIK JARRAITU KALIDADEKO 
EREDUEK, ERREGLAMENDUEK ETA ARAUDIEK  
ADIERAZTEN DABEZAN METODOLOGI ETA 
BETEKIZUNAK? 

Zer doan ondo arrazoituta eta frogekin adierazteko
aukera eskaintzen dabe, non dagozan akatsak
detektatzeko baliabideak eskaintzen dabez eta azken
honeen kasuan ez adostasun horreek, zuzentzeko
metodologia finkatuta eukitea exijitzen dabe.

ETENGABEKO HOBAKUNTZAN barneratzen da
erakundea, saila, zerbitzua, Udala...

KONPROBATZEKO

AUKEREAGAZ

GAINERA

.
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DenboraKalidadearen 

indizea



1.2. NON HASI ZAN ETA ZERGATIK KALIDADEKO 
EREDUEN INPLANTAZINOA BERMEOKO 
UDALEAN?

Non: ANTOLAKUNTZA ETA TEKNOLOGI BARRIAK
SAILEAN

Zergatik?

1.Aurretik ez egoan sail barri baten sorrera suposatu eban,
funtzinoak, lanpostuak eta helburuak epe luzera finkatzeko
zailtasunak baegozan, hurbileko helburuak burutzeko
jarraitu beharrko metodologia jakitea are gehiago,
orainarte udalean ikutu ez ziren gaiak landu behar ebazan
sail barri honek, ekimen barriak martxan jarri, udala
modernizatu eta teknologi barriak aplikatu behar ebazan;
baina zelan? Nora begiratu proiektu guzti horreek zelan
bideratu jakiteko, aurretik udalean inork egin ez baeban
lan hau?

.
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UDALEAN?

2.-Epe laburreko lehen proiektu nagusiak bideratzeko
modua: (2002an saila sortu zan)

2003:web orria

2004:berh@z bulegoa: Tramite guztiak gune

bakarrean egin edo hasteko aukera eskeini zan

Datu bilketa, normalizazino lana, prozesu guztien
hobakuntza eta hobetze lana, herritarrei informazinoa
eskaintzeko bideen azterketa... Kalidadeko ereduak
adierazitako jarraibideei ekinez egituratu ziran eta
2005ean AENORen onespena lortu gendun ZERBITZU
ESKUTITZEN ZIURTAGIRIA IGORRITA.



Herritarrei begira, kontuan euki beharreko eremu guztiak
aintzat hartzen dauzan kalidadeko erregelamendua da.

 azpimarratzekoa:

Udalak herritarrekiko konpromiso jakin batzuk finkatu
behar dauz, eta nozki, herritarrari guzti horreek jakinarazo
ostean, zehatz mehatz bete.

.

1.3. KALIDADEAREN KUDEAKETEA

ZERBITZU ESKUTITZAK



AENOR-eko Kalidade Ziurtagiria lortzeko hainbat ekintza 
martxan jarri behar dira eta garrantzitsuenak honakoak dira:

1.3. KALIDADEAREN KUDEAKETEA

ZERBITZU ESKUTITZAK

 Herritarren iritzia eta espektatibak jaso

 Herritarrari asetzeko behar diran prozesuak sortu

 Prozedimenduak normalizatu, dokumentuetan 
idatzi, inprimakiak eta erregistroak sortu.

 Prozesuak hobetzeko, konpromisoak ezarri eta 
adierazleen bidez jarraipena egin.

.



1.3. KALIDADEAREN KUDEAKETEA

ZERBITZU ESKUTITZAK

 Administrazinoaren eta herritarren artean zerbitzu-
kontratua izan gura dabe, eta horregatik, eskutitz horreek
egiteko orduan, kontuan hartu behar dira herritarren
beharrak eta itxaropenak.

 Dokumentu idatziak dira, eta dokumentu horreetan
zerbitzuak emoterakoan Udalak bere gain hartzen dauzan
konpromisoen barri emoten jake herritarrei. Udalak modu
honetan jakinarazo deutsoz herritarrari berarekiko
konpromisoak azken urteotan:

.



.
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2005: Zerbitzu eskutitzen ziurtagiria lortu zan:

(Gaur egun: UNE 93.200 araua)

2006: UNE EN ISO 9001/2000 ziurtagiria lortu zan: 

(Garu egun: UNE-EN-ISO 9001/2008

2007: Jarraipen ikuskaritzak egin dira:

2008: UNE-EN-ISO 9001/2008 araudira egokitu da udalaren

Kalidade sistemea.

2009: UNE-EN-ISO 9001 ziurtagiriaren berristapena lortu da, 
hiru urte igaro ostean.

Bermeoko Udala EUSKALIT-eko 5Sen Klubeko kide egin da.

2010: Q-EPEKO KIDETZA LORTU DA.

1.3. KALIDADEAREN KUDEAKETEA



 Denbora pasa ahala, Kalidadearen kudeaketak 
aldaketak jaso dauz:

- Produktuaren kalidadea

- Bezeroarengan fokatu dan kalidadea

- Bikaintasunerantz doan kalidadea, interesdun 
talde guztiak 

kontutan hartuta. 

1.4. KALIDADEA ETA BILAKAERA



Kalidadearen bilakaera

Kalidadearen ikuspegia

Produktua

Bezeroa

Enpresako 

elementu 

guztien 

kudeaketa

1920 1950 1970 2001

Kalidadearen kontrola

Kalidadearen ziurtapena / kudeaketea

Erabateko 

KalidadeaISO

9001:2000

1.4. KALIDADEA ETA BILAKAERA



BIKAINTASUNERANTZ BEGIRA

 Bermeoko Udalak, 2002-2003an egin eban 
autoebaluaketari jarraipena emonaz, EFQM ereduaren 
arabera bikaintasunerako bidea lantzeari ekingo deutso, 
udalaren egoeraren diagnostikoa egin eta egungo 
egoeraren azterketa eginda, HOBETZE EKINTZAK finkatu 
daizan:

Udalak egiteko 
honetan honako 
egiturak finkatu dauz.

EFQM

.



AUTOEBALUAKETARAKO 
LAN TALDEA
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BIKAINTASUNERAKO KALIDADEKO SISTEMEN 
JARRAIPENERAKO UDAL EGITURAK:



KALIDADE ETA 

TURISMO 

MAHAIA

KALIDADE 
BATZORDEA

MERKATARITZA, TURISMO ETA 

SUSTAPEN BATZORDE INF.

GAIAREN ARABERA 

JAGOKON 

ERAKUNDE EDO 

BATZRODEA

BIKAINTASUNERAKO KALIDADEKO SISTEMEN 
JARRAIPENERAKO UDAL EGITURAK:



.

Bermeoko Udalak, 2010eko urtarrilaren 20an Q-epeko 
kideen aurrean udalaren kalidade arloko urratsak aurkeztu 
ostean, kidetza lortu dau.

http://www.euskalit.net/qepea/

http://www.euskalit.net/qepea/

