
NILSAKO ZERBITZU KARTAREN ADIERAZLEAK. 2018-KO EMAITZEN NEURKETA

ZERBITZUA ZBK PROZESUA ZEIN DIRA GURE KONPROMISOAK 2018-KO 
HELBURUAK

2018-KO 
EMAITZAK

AZALPENA

1.- Instalazioen 
sustapena eta 
mantentze lanak

1 P2-P28
Obraren planifikazioa egin bitartean jasotako informazioa egokia izatea. 
Informazioaren balorazioa >=8,5 izango da.

>=8,50 8,62

3 P4-P28
Obrak dagokion epe barruan bukatzea. Toki entitatearen balorazioa epe 
betetzeari dagokionez >=8,50 izango da.

>=8,50

Emaitzak ezarritako helburua gainditzen du

2 P4-P28
Obra egin bitartean eragozpenak ahalik eta txikienak izatea. Obra egin 
bitarteko eragozpenak ahalik eta txikien izatekoaren balorazioa >=8,50 
izango da.

>=8,50 8,46
Emaitza ezarritako helburuaren parean 

dago

8,47
Emaitza ezarritako helburuaren parean 

dago

4 P5-P28
Arazketa sistemaren funtzionamenduari dagozkion eragozpenak ahalik 
eta txikienak izatea eta arazoen ebazpenetan erantzun eraginkorra 
ematea. Alderdi hauen balorazioa >=8,50 izango da.

>=8,50 8,34
Emaitzak ez du ezarritako helburua 
erdiesten, baino aurreko urteetako 

emaitzak gainditzen ditu

5 P5
Arazketa sistemen erabilgarritasuna  orduen %98 izango da 
instalakuntza guztietan.

100% 98,52%
Emaitzak ez du ezarritako helburua 

erdiesten

Ez daude izapiderik, emaitzak aspaldikoak 
dira

6 P10
Kudeaketa zuzeneko obren izapideen %95i 21 egun baino gutxiagoan 
erantzutekoa, eta %100ari 40 egunetan.

100% Izapiderik ez Ez daude izapiderik

P13

7 P10-P28
Toki entitateak kudeaketa zuzeneko obretan egindako gainbegiraketa 
eta euskarri tekniko egokia izatea. Emandako zerbitzuaren balorazioa 
>=8,50 izango da.

>=8,50 8,24

Emaitza ezarritako helburuaren parean 
dago

2.- Saneamendurako 
Kanonaren bilketa

8 P13 Bildutako Saneamendu Kanonaren %100 ezarritako epeetan jasotzea. 100% 99,48%
Emaitza ezarritako helburuaren parean 

dago

9

Izapiderik ez

Fakturazioan izandako gorabeherak urtekoaren %2 baino gutxiago 
izatea.

<2% 0,89% Emaitzak ezarritako helburua gainditzen du

10 P1 Lehen seihilekoan Saneamendua Kanonaren helburua argitaratzea. Lehen seihilekoan Lehen seihilekoan

 Industri isurien Kontrol Planarengatik 
indargabetuta

12 P8-P28
Industriariei emandako zerbitzua egokia ezatea. Industriariei emandako 
zerbitzuaren balorazioa >=8,50 izango da.

>=8,50 8,08
Emaitzak ez du ezarritako helburua 
erdiesten, baino aurreko urteetako 

emaitzen parean dago

11 P8
Industriarien izapideen %95i 21 egun baino gutxiagoan erantzutekoa, eta 
%100ari 40 egunetan.

4.- Ingurumen heziketa 13 P28
Ingurumen heziketa programaren garapena erabiltzaileentzat egokia 
izatea. Heziketa prestakuntzaren balorazioa >=9 izango da.

>=9 9,56 Emaitzak ezarritako helburua gainditzen du

3.- Industria hondakin 
beteragarriak tratatzea 
eta murriztea

100%

5.- Informazio Orokorra

14 P6 Biltzeko eskarien %100i 7 egun baino gutxiagoan erantzutekoa. 100% Izapiderik ez Ez ditugu izapide hauek egiaztatzen

15 P28
Bitartekoei emandako arreta pertsonala egokia izatekoa. Arreta 
pertsonalaren balorazioa >=8,5 izango da.

>=8,50 8,63 Emaitzak ezarritako helburua gainditzen du
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