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HIRITARREI ZERBITZUA EMATEKO BOKAZIOA

Donostian bidaiarien garraio publikoaren zerbitzu emailea garen neurrian, autobusa erabiltzen

duten pertsonak dira Dbusen jarduera guztien erdian daudenak. Zerbitzua bere ahaleginen

guztien emaitza da eta erabiltzaileen itxaropenak bete behar ditu.

1. Kalitate irizpideak

Ezarritako kalitate irizpide zorrotzek, eta Dbusen balio eta hartutako konpromisoek zalantzarik

gabe egunero Dbusen bidaiatzea erabakitzen duten pertsonen kopurua lortu eta mantentzea

ahalbidetu dute.

Ondorengo taulan Dbusek eskainitako zerbitzuak kalitatearen aldetik hartutako konpromiso

garrantzitsuenak:

ALDERDIA IRIZPIDEA

Irisgarritasuna
Autobusen %100 mundu guztiarentzat irisgarriak dira, plataforma baxua

dutelako.

Informazioa

Geltokietan irakurtzeko moduan dagoen informazio eguneratua ikus daiteke

bai geltokiaren gainean, bai eskainitako zerbitzuaren gainean. Horretaz

aparte, informazio praktikoa ere agertzen da (lehen eta azken irteerak, 

tarifak, etab.)  Gainera, informazioa web orrian eta mugikorrerako aplikazio

ofizialean eskura daiteke, baita QR kodeen, SMS eta Bluetooth bidez ere.

Puntualtasuna Puntualtasun indizea %90 baino handiagoa da.

Bezeroarentzako 

arreta zerbitzua

Kexa eta iradokizun guztiak erantzun egiten dira, eta erantzuna gehienez ere 

20 lan eguneko epearen barruan ematen da.

Erosotasuna Egunero autobusak garbitu egiten dira Garbiketarako Protokoloari jarraituta.

Segurtasuna
Istripuak eta gertaerak prebenitzeko plan bat dago. Planean istripu tasa 

egokia bermatzeko beharrezkoak diren adierazleak jasotzen dira. 

Ingurumen Eragina Autobusen %100ek ingurumena errespetatzen dute.
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2. AENOR Kalitate Ziurtagiria

Dbusen, kudeaketan zein zerbitzuan bikaintasun politika bati jarraituta, AENOReko "UNE 13816"

kalitate arauaren egiaztagiria garraioko hiru linea nagusietan lortu da, hots, ia urteko bidaiarien %

50 hartzen duten lineetan.

Egiaztagiria eskuratu duten hiru lineek (L5 Benta Berri, L13 Altza eta L28 Amara-Ospitaleak) hiriko

3 ardatz nagusiak hartzen dituzte.

Autobus lineek egiaztagiria modu progresiboan eskuratu badute ere, Dbus funtzionamenduko

prozedura berak eta eskakizun berak aplikatzen ari da Donostiako hiriko autobus linea guztietan;

beraz, Dbusek hiriko autobus sare osoko autobusetan kalitate maila bera, hau da, kalitate handia

dagoela bermatzen du.
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3. Gogobetetzeari buruzko inkesta

Azpimarratu behar da Dbusek merkatuko ikerketa bat egiten duela erabiltzaileen gogobetetze

maila neurtzeko asmoz. Balorazioa egiteko honako alderdiak hartzen dira kontuan, besteak

beste:

Informazioa Puntualtasuna Garbitasuna Segurtasuna

Ingurunearen

zainketa Erosotasuna Prezioak

Gogobetetze inkesta urteko lehen hiruhilekoan egin da, hiriko ardatz nagusietan dabiltzan

hiru lineetan (5-Benta Berri, 13-Altza eta 28-Amara-Ospitaleak), horiek izanik baita ere

zerbitzuaren kalitatea egiaztatzen duen AENORen kalitate egiaztagiria. Inkesta autobusetan

bertan egin da, eta zerbitzurako esanguratsuak diren alderdiak baloratu dira, 1etik 10erako

puntuazioarekin.

Orokorrean, erabiltzaileek oso ondo baloratu dituzte aztertutako alderdi guztiak. Batez beste

7,77ko puntuazioa eman diete. Horrek esan nahi puntuazioa hobetu dela, aurreko inkestan

7,68 izan baitzen. Baloratutako alderdi guztiak ontzat eman dituzte; oso nota altua eman

diete, 6,09tik gorakoa alegia.

Erabiltzaileek hoberen baloratutako alderdiak hauek dira:

Ordaintzeko sistemen erosotasuna (8,20). 

Mugikortasun urriko pertsonentzako sarbidea (8,17) 

Lineaz aldatzeko aukera (8,09) 

Eskainitako zerbitzua betetzea (8,07) 

Zerbitzu ordutegiak, maiztasunak, ibilbideak … (8,03) 

Lortutako puntuazioak aurreko urteetan egindako inkestetan lortutako puntuazioak

gainditu ditu berriro ere. 2015eko inkestan, Dbuseko 900 erabiltzailek hartu dute parte.
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2,7 %

63,8%

33,4%

Erreklamazioak eta iradokizunak

Idatzizko erreklamazioak

Telefono bidezko erreklamazioak

Idatzizko iradokizunak

Dbusen erreklamazio idatziak jaitsi dira urtetik urtera.
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4. Kanpo Komunikazioa

Dbusen bezeroei eskaintzen zaien arreta hobetzeko politika da garrantzi gehien duten

alderdietako bat. Dbus bezeroen gogobetetzera zuzenduta eta bideratuta dago; beraz,

informazioa bezeroekin trukatzeaz arduratzen da, Dbusek etorkizunean gauzak ondo egiten

ahal dezan eta bezeroen laguntzarekin ondo hazi ahal izateko.

4.1. Erreklamazioen eta iradokizunen kudeaketa

Erabiltzaileek erreklamazioak eta iradokizunak egiteko duten euskarri nagusia “Bezeroen

Arretarako Bulegoa” da. Bertako langileek era pertsonalizatuan, telefonoz edo internet bidez

erabiltzaileen zalantza, iradokizun eta kexa guztiak jasotzen dituzte.
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Web orriak

1.039.412 visita 

izan ditu 2015ean 

zehar

Dbusen aplikazio ofizialak

4.308 deskarga izan ditu

iOS bertsioan, eta

24.828 Android bertsioan

2014ko abenduaren 17an Dbusen web orri berria jarri zen abian. Tresna interaktibo hori

aurrekoa baino intuitiboagoa da eta erabiltzen errazagoa, eta euskarri mota guztietara egokitu

daiteke, dela mugikorrera, dela tabletara, dela ordenagailura.

2014aren bukaeran ere Dbusen APPa jarri zen

martxan. Kontsulta tresna erraza eta dinamikoa da,

eta 2015ean indarra hartu du Dbusen erabiltzaileen

artean.

Sistema biek aukera ematen dute autobusen

iritsiera orduak denbora errealean eta linea

bakoitzaren geltokien kokalekua kontsultatzeko

eta ordutegiak eta ibilbideak planifikatzeko.

Kexa guztiak jaso eta erantzuten saiatzeaz gain, benetan balio duena eta zerbitzuak hobetzen

laguntzen duena urtean jasotzen diren iradokizun ugariak dira. 2015ean 173 iradokizun jaso

dira; aurreko urtean, berriz, 308 jaso ziren. Iradokizun gehienak web orriaren bidez jaso dira.

Iradokizun guzti-guztiak hartu dira kontuan eta erantzun dira.

4.2. Web orria eta mugikorrerako aplikazio ofiziala
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Twitterren ikusi denez, bera da erabiltzaileek gehien kontsultatu eta jarraitu duten tresna,

azkarra eta interaktiboa delako. 2015ean Dbusek microblogging Twitterren izan duen

presentzia sendotu egin da gauzatu diren hainbat ekintzari esker:

4.3. Sare sozialak

• Dbusen zerbitzu berezi, aldaketa eta

moldaketa eta korporazioaren albisteen

gaineko informazioa.

• Hashtag propio bat erabiltzen da

zerbitzuei buruzko azken orduko

informazioa zabaltzeko - #DbusInfo

• Jendearentzako arreta zuzena

Bisitak www.dbus.eus webgunera

1.039.412

Ondorengo taulan Dbuseko web orriak 2015an izan dituen bisitak agertzen dira, bai eta

mugikorretarako aplikazio ofizialaren deskarga kopurua ere.

App-en deskargak

29.136

Dbusen plataforman garatu diren ekimenei

esker, Twitterreko profilak %30 jarraitzaile

gehiago izan ditu 2015ean, 2014an izan

zituenekin alderatuta.

Azken urteetan Dbusek plataforma interaktibo eta sozialen erabileraren aldeko apustua egin

du zerbitzuen gaineko informazio baliagarria eta dinamikoa emateko. Dbusek badu profila

Twitterren, Flickeren eta Youtuben, bai eta Facebookeko orria ere.

#DbusInfo, 

azken orduko

informazioaren

hashtag-a 
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4.4. Prentsa

Dbusek konpromiso sendoa hartu du hiritarrak eta bisitariak une oro informatuta

edukitzeko, Konpainiaren eguneroko zerbitzuan egiten diren aldaketa eta hobekuntzen

berri emanez. Horregatik, ezinbestekoa da informazioa hori zabaltzea eta ez bakarrik

Dbuseko plataformetan, baizik eta hedapen handieneko prentsan ere bai.

2015ean, Dbusek 123 prentsa ohar argitaratu ditu, eta horietatik 93 hirian egindako

ekitaldiengatik egon diren zerbitzu bereziei eta zerbitzu aldaketei buruzkoak izan dira eta

30 informazio korporatiboari buruzkoak.
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5.1. ASSISTANT Proiektua adineko pertsonen mugikortasunean laguntzeko

ASSISTANT programak, non Dbusek

Tecnaliarekin batera parte hartzen baitu,

adineko pertsonei hiri garraioetan

mugitzeko duten aukerak hobetzea du

helburu, horretarako ibilbide osoan zehar

pertsona horiek gidatu egingo dituen

aplikazio bat erabilita.

Ekimena 2012ko ekainean abian jarri zen

eta 2014ko uztailaz geroztik probatzen ari

da Dbuseko autobusetan. Helburua da

adineko pertsonen hiriko mugikortasuna

hobetzea, bide batez beraien autonomia

eta bizi kalitatea ere hobetua.

Horretarako, egin behar duten ibilbidea

hasieratik bukaeraraino planifikatzen

lagunduko dien tresna bat garatu da.

Proiektuan Europako bost herrialdek hartzen dute parte modu aktiboan, eta horretaz

aparte Europako Batzordeak ere lagundu egiten du Europan adineko pertsonen bizi

baldintzak hobetzeko asmoarekin garatzen den Ambient Assisted Living (AAL)

programaren bitartez, eta aurreikusita dago proiektua 2017an bukatzea.

Teknologia berrien ezagutza

eta aplikazioa funtsezkoak

dira Dbuseko zerbitzuen

eraginkortasuna eta

efizientzia etengabe

areagotzeko.

5. Hiritarrren zerbitzurako teknologiak

Horregatik, Konpainiak sistema teknologiko aurreratuenak ditu eta kudeaketa sistemen

etengabeko eguneraketa bilatzen du ahalik eta zerbitzurik hoberena ematea bermatzeko.
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5.2. Hurrengo geltokiaren abisua audio bidez

5.3. TFT eta LED informazio panelak

Dbusek berritu egin du, autobus linea guztietan,

erabiltzaileei autobusa non dagoen eta hurrengo

geldialdia non egingo duen jakinarazteko autobusen

barruan duen sistema. Sistema berriak ematen duen

informazioa osatuagoa eta errazagoa da, eta hizkuntza

bietan dago.

Barruko pantailetan, lineak egiten duen ibilbidea ikusten da mapa baten gainean, eta

autobusak egingo duen hurrengo geldialdiaren berri ematen da. Era berean, erabiltzaileek audio

sistema martxan jartzeko eskatu ahal izango diete gidariei. Horrela, erabiltzaileek ibilgailuak

egingo dituen geldialdien abisuak entzun ahal izango dituzte, euskaraz zein gazteleraz. Mezua

laburtu egin da, errazago ulertzeko. Horrez gain, itsuek eta ikusmen urria dutenek ere aktibatu

ditzakete abisu horiek; horretarako, informaziorako audio zerbitzu bat martxan jartzeko

erabilgarri duten agintea erabiliko dute.

Panelek linea bakoitza dagokion geltokira

zer ordutan heltzen den jakinaraztea ez

ezik trafikoan dauden aldaketen berri ere

ematen dute, aldaketa horiek Dbuseko

lineetan eragina badute. Horretaz aparte,

panel horien bitartez erabiltzaileek

dibulgaziorako eta entretenimendurako

edukiez gozatu ahal izango dute geltokian

autobusaren zain dauden bitartean, panel

horietan DvBus kanala ikusi ahal izango

delako.

Dbusek baditu jada 106 informazio panel gehien erabiltzen diren hiriko geltokietan.

Informazio panel horietatik 11 TFT pantailadunak dira.
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5.4. Kalitate Handiko Garraio Sistema - BRT (Bus Rapid Transit)

Dbusen hiriko BRT sistema berritzailea erabiltzen da linea erabilienetan, 5 eta 28 lineetan,

alegia. BRT sistema bat da, kalitate handiko autobus sistema joan-etorriak azkar, eroso eta

modu errentagarrian egitea oinarri dituena.

Garraiorako beste sistema batzuekin alderatuta honakoak dira bere ezaugarri eta abantaila 

nagusiak:

• Autobus “garbiak”, gutxi kutsatzen duten eta edukiera handiko ibilgailuak

• Beraiek ibiltzeko baino ez diren plataformetatik dabiltza (bus erreiak edo bideak).

• Puntualtasun eta fidagarritasun indize handiak.

• Denbora errealean informazioa emateko sistema geltokietan eta ibilgailuetan

• Ordainketa sistema errazak

• Kontrol sistema zentralizatuta (SAE) eta ITSaren erabilera (Garraio Sistema

Adimendunak).

• Inbertsio eta mantentze lanen kostua oso txikia eta ez du azpiegitura obra handirik

behar, trenbide sistemarekin alderatuta.

Gainera, BRT sistemetan autobusen ohiko sistemen alderdi batzuk hobetzen dira nabarmenki,

ibilgailuen ahalmena handituta, abiadura komertziala hobetuta semaforoetan lehentasuna

izanda, erreserbatutako plataforma babestuta, irisgarritasuna hobetuta geltokietan, gai

kutsagarrien igorpena murriztuta eta ibilgailuen eta zerbitzuaren irudia hobetuta.

5.5. Autobus erreiak

Donostiak gaur egun hainbat zati ditu bus erreiekin hiri osoan zehar. Gaur egun, 12 km errei

daude autobusetarako. Errei horiek autobus eta taxietarako baino ez dira, eta haiei esker

autobusen zirkulazioa arina da, baita auto ilara handiak daudenean ere.

Egun, Dbusen erabiltzaileek eginiko kilometroen %21 bus erreietan egiten dira, ibilbidearen

denbora murriztuz eta kalitatea areagotuz.
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5.6. WiFi konexioa geltokietan eta autobusetan

5.7. Soinu bidezko informazio sistemak

Dbus soinu bidezko informazio sistemak

ditu bere garraio sarean, itsuen eta

ikusmen urria duten pertsonen

mugikortasuna hobetzeko asmoarekin.

Apustu honekin Dbusek bere zerbitzuen

irisgarritasuna eta erosotasuna areagotu

nahi du, pertsona guztiek Dbuseko

autobusetan arazorik gabe bidaiatu ahal

dezaten.

Proiektuaren barruan hiru jarduera garatu dira:

• Audio sistema bat autobusen barrualdean, hurrengo geltokiaren berri

emateko.

• Audio sistema bat autobusen kanpoaldean, autobusa geltokira heltzen denean

zer autobus linea den eta norako autobusa den jakinarazteko.

• Audio sistema bat informazio paneletan, linea bakoitzeko autobusa geltokira

gutxi gorabehera zer ordutan helduko den jakinarazteko.

Hiru sistemek, autobusen barrualdekoa, autobusen kanpoaldekoa zein informazio

paneletakoa, semaforoetako soinu bidezko sistema aktibatzeko erabiltzen den aginte-

tresna berarekin funtzionatzen dute. Aginte-tresna hauek ONCEren afiliatuek honen

bulegoetan erosi daitezke.

2014an, Dbuseko autobus guztiek izan dute Internet

konexiorako WIFI sistema irekia eta doakoa erabiltzaile

guztientzat.

2011ko martxoaz geroztik, 28-AMARA-OSPITALEAK linearen Dbuseko geltoki guztietan WIFI

konexio dago dohainik .
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5.8. Balioztatzeko makina erdiko atean

5.9. Semaforo esklusiboa eta lehentasuna semaforoetan

5.10. Koordinazioa Udaltzaintza eta Mugikortasuneko Agenteekin

Garraio publikoaren puntualtasuna funtsezko elementua

da hiritar guztiei zerbitzu eraginkorra emateko. Horregatik,

Dbusek semaforoetan lehentasuna izateko sistemak ditu.

Beste modu batera esanda, semaforoak automatikoki

egokitu ditu autobusek bide gurutzeetan itxarotea tokatu

dakieke denborara, itxaron denbora txikiagoak egiteko.

Gaur egun, Dbuseko autobusek hiriko 82 bide gurutzetan

eskatu dezakete lehentasuna izatea, eta horretaz aparte

semaforo esklusiboa dute San Martin eta Hondarribia

kaleen artean.

Linea guztien funtzionamendu zuzena koordinatzeaz arduratzen den Dbusen zentrala

udaltzaingoarekin eta Donostia-San Sebastiango Mugikortasuneko agenteekin ere

komunikazioan dago etengabe.

Edozein gorabeheraren aurrean, ikuskatzaileek aplikazio informatiko bat daukate

Udaltzaingoarekin harremanetan jartzeko eta autoritateari esku hartzeko eskatzeko.

Dbusek txartelak balioztatzeko makinak jarri ditu bere autobusetako erdiko atean

mugikortasun urria izan eta gurpildun aulkian doazen pertsonek eta haurrentzako

aulkiekin bidaiatzen dutenek garraio publikoa erabiltzea errazago izan dezaten.

Balioztatzeko makina erdiko atean jartzearen

arrazoia izan da gero eta premia handiagoa dagoela

autobus irisgarriagoak eta egokituagoak

edukitzeko, bidai txartela eroso eta seguru

ordaindu ahal izateko. Hala, erdiko atetik sartu

behar diren pertsonek ez dute gidaria dagoen

lekuraino joan beharrik izango bere txartela

balioztatzeko.


