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ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOKO URTEKO MEMORIA – 2016

Donostiako Tranbia Konpainiaren Urteko Memoriak ESK Erantzukizun Sozial Korporatiboko 
Memoria formatua hartu du bere gain. Kudeaketa etikoari eta garapen iraunkorrari loturik 
Donostiako Tranbia Konpainiaren jardueraren inpaktuen, jarduketen eta konpromisoen 
berri ematen duen dokumentu formal eta publikoa da. Dokumentua diziplina anitzeko 
ikuspegi batetik osatu da. Eta bertan alderdi ekonomikoak, sozialak eta ingurumenari lotuak 
aztertu dira.

Dokumentua Donostiako Tranbia Konpainiak gizarte, ekonomia eta ingurumenarekin 
lotutako gaiekin eta bere langileekin hartutako konpromisoen isla zuzena eta zehatza da, 
eta zerbitzuaren gestioan eta kalitatean bikaintasuna lortzeko enpresa den neurrian duen 
erronkaren baitan sartzen da. Era berean, memoria honek Donostiako Tranbia Konpainiak 
bere langileekin hartutako konpromisoa azpimarratu nahi du; azken finean, langileak dira 
zerbitzuari kalitate ematen diotenak eta erabiltzaileen premiei erantzuten dietenak. 

Lehen ESK memoria 2010ean  idatzi zen eta oihartzun handia izan zuen gizartean eta 
enpresa munduan; izan ere, Capital Humano aldizkariak Deusto Business Schoolekin 
elkarlanean deitutako Jose Luis Perez Sariaren IX. edizioko saria eskuratu zuen Donostiako 
Tranbia Konpainiak Erantzukizun Sozialarekin lotutako gaiengatik. 

Donostiako Tranbia Konpainia aukeratu bazuten, Gizartearekiko Erantzukizunarekin lotutako 
gaietan egin duen ibilbidearengatik eta etengabe pertsona, bezero, hornitzaile, langile eta 
gizarte osoarekin izan duen ardurarengatik izan zen. 

Errekonozimendu honekin Konpainiak lortutako barruko ekitatea, enpresaren etika eta 
ingurumenaren zaintza bikaina baloratu ziren , horiekin Donostiako hiritarren bizi kalitatea 
hobetzen nabarmenki lagundu dutelakoan; 2016an Konpainiaren ekintza guztiak zuzendu 
dituzten printzipioak hain zuzen ere.

Urteko memoria
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KONPAINIAREN

AURKEZPENA

 1    KONPAINIAREN HISTORIA

Donostiako Tranbia Konpainia Donostiako hiri garraio publikoa kudeatzen duen enpresa da, 
eta Donostiabus edo Dbus da bere izen komertziala. 

Konpainia 1886an sortu zen Sozietate Anonimoa da. 1887ko uztailaren 18an  Donostiako 
Tranbia Konpainiak garraio kolektiboaren lehen zerbitzua eman zien donostiarrei. Gaur 
egun, eta 1981etik, Donostiako Udalarena da konpainiaren kapital sozial osoa. 

130 urte hauetan Konpainiak garapen etengabea izan du bai eskainitako zerbitzuetan, baita 
kalitatean ere. Lehen zerbitzuetan zaldiek egiten zieten tira tranbiei, eta gaur egun Dbusek 
bere lehen autobus elektrikoa dauka eta aurrerapen teknologikoak ezartzen dihardu 
etengabe. 

Konpainiako langile guztien ahaleginari esker, Udalari esker, akziodun gisa, urtero konpainiak 
dituen 28 milioi erabiltzaile baino gehiagori esker eta aurrerapen teknologiko berriei esker, 
Konpainia gaur egun Europako garraio publikoko enpresa aurreratu eta eraginkorrenetako 
bat da. 

1.1. Tranbiatik autobusera: Dbusen flotaren bilakaera
Konpainiak, hasieran 6 kotxe ireki eta 6 kotxe itxi zeuzkan, zaldiek tiratuta, eta laster 3 
lineatan eman zuen zerbitzua. 

Gaur egun, Dbusen flota eraginkorragoa eta iraunkorragoa da. Jada flotaren parte diren 23 
autobus elektrikoak eta hibridoak Dbus ingurumena babesteko egiten ari den apustuaren 
azken adierazleak dira. 
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1887 - 1897: KONPAINIA ZALDIEK ETA MANDOEK TIRATUTAKO TRANBIEKIN HASI ZEN ZERBITZUA EMATEN.

1948: DONOSTIAN LEHEN TROLEBUSAK IBILTZEN HASI ZIREN.

1897: TRAKZIO ELEKTRIKOKO LEHEN TRANBIA SARTU ZEN.
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2016: 12 METROKO AUTOBUS FLOTAREN % 25 JADA HIBRIDOA EDO ELEKTRIKOA DA. 

1964: BI PISUKO TROLEBUSEK IBILGAILU ELEKTRIKOEN FLOTA OSATU ZUTEN. 

1973: TROLEBUSAK BEHIN BETIKO KENDU ZIREN ETA FLOTA MODERNOAGOA JARRI ZEN.
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2    MISIOA, BISIOA, BALIOAK ETA HELBURUAK

Gure misioa:

“Donostiako Tranbia Konpainiaren bidez Donostiako 
Udalak bidaiarien garraio publikoaren zerbitzua 
ematen du hirian. Garraio-zerbitzuetan liderrak 
izateko eta zerbitzu lehiakorra eskaintzeko 
ahaleginetan etengabe egiten ari garen lanaren 
funtsezko helburua da  gaur egun ditugun eta 
etorkizunean izan ditzakegun erabiltzaileek 
mugitzeko dituzten premiei ahalik eta ondoen 
erantzutea, kalitate handiko zerbitzua eta informazio 
praktikoa eskainita, lehiatzeko moduko kostuekin eta 
gure ingurumenaren iraunkortasuna bultzatuta”. 

Etorkizuneko bisioa:

“Donostiako Tranbia Konpainiak gure hiriko 
mugikortasunaren alorrean liderra izan nahi du,  bai 
eskaintzen dituen zerbitzuengatik bai zerbitzu horien 
kalitatearengatik. Hainbat neurri garatuko ditugu 
gizarteak gure enpresaren gainean duen irudia 
hobetze aldera, irudi berri bat emanda, hain zuzen 
ere gizartean aktibo eta erantzule izaten jarraitzen 
duen eta garapena —hiriarena, gizartearena, 
ingurumenarena, erabiltzaileena eta bere langileena, 
bai eta berarekin harremanetan dauden beste 
agenteena ere— bultzatzen duen enpresarena.” 
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 Konpainiaren balioak  Dbuseko langile guztiek jarraitzen dituzten oinarriak dira.

BEZEROARENGANA 
ETA ZERBITZUEN 
HOBEKUNTZARA 

BIDERATUTA

1) Zerbitzuaren erabiltzaileen arreta hobetzeko politikak eta 
autobusaren erabilera bultzatzeko kanpainak.

2) Gure zerbitzuen etengabeko hobekuntza, bai eskainitako 
lineen kalitatean, bai ibilbidearen denboran, puntualtasunean eta 
erregulartasunean, segurtasunean eta erosotasunean. 

1) Konpainian aukera-berdintasunaren eta gardentasunaren inguruko 
irizpiderik zorrotzenak betetzen direla zaintzen dugu. 

2) Enpresaren barruan gizonen eta emakumeen arteko eskubide eta 
aukera berberak bermatzen ditugu.

1) Ingurumenaren arloan indarrean dauden araudi eta legedi guztiak 
betetzeaz arduratzen gara, eta haratago joaten saiatuko gara, jarrera 
proaktiboa hartuz.

2) Garapen iraunkorra eta ingurumena errespetatuko duena 
defendatzen dugu, gure autobusetan azken aurrerapen teknologikoak 
ezarriz eta erabiliz. 

1) Etengabeko hobekuntza, neurri zuzentzaileak hartzera baino 
gehiago prebentzio-neurriak hartzera zuzenduak. 

2) Gure bezeroen aldetik gogobetetze handiagoa sortzeko eta 
hautemateko orientazioa, betiere prezio lehiakorrak erabiliz. 

3) Eskainitako zerbitzuen barruan bikaintasuna lortzea.

INGURUMENA
 

KALITATEA

LANGILEAK
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Dbusen lortu beharreko helburuak  hiru taldetan banatzen dira: 

1) Garraio Publikoa bultzatzea, hau da, garraio publikoa eraginkorra izaten eta mugitzeko 
beste modu batzuekin bateragarri izaten laguntzea. 

2) Hiritarrei eskaintzen zaien zerbitzua hobetzea, Garraio Publikoaren erabilera ibilgailu 
pribatuaren erabilera baino erakargarriago izan dadin.  

3) Konpainiaren barruko gestioa hobetzea erabilgarri dauden baliabideak modu 
eraginkorrenean erabiltzeko eta Konpainiako langile guztien inplikazio, konpromiso eta 
gogobetetze maila handitzeko. 
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 3    ADMINISTRAZIO KONTSEILUA ETA ZUZENDARITZA TALDEA

Dbusen Administrazio Kontseilua da Dbusen gobernurako organo nagusia. 

LEHENDAKARIA:

Eneko Goia Laso jn. 
(Donostiako alkatea)

LEHENDAKARIORDEA

Pilar Arana Pérez and. 
(Mugikortasuneko zinegotzia) 

KONTSEILUKO KIDEAK: 

Martín Ibabe Eceiza jn.
Begoña Palos Barbero and.
Miguel Ángel Díez Bustos jn.
Ernesto Gasco Gonzalo jn.
Axier Jaka Goikoetxea jn.
José Luis Arrúe Pintó jn.
Amaia Martín Garín and.
Beatriz Catalina Sánchez Ordóñez and.
Jesús María Mur Urretavizcaya jn.
Igor Urain Zabala jn.

IDAZKARIA

Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga jn. 

IDAZKARIORDEA

Eva Ugarte Orozco and.

DBUSEKO ZUZENDARITZA TALDEA: 

Igor Gonzalez Aranburu jn., Zuzendari Gerentea
Javier Vallejo Illarramendi jn., Plangintza eta Zerbitzuetako burua
Eduardo González López, Zuzendari teknikoa
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 4    DBUS, ERREKONOZIMENDUA DUEN KONPAINIA

2016ean Dbusek berriro erakutsi du hiritarren zerbitzuarekin konprometituta dagoela, 
gauzak ondo eginez, eta hobeto prestatutako giza bitarteko eta bitarteko teknologikorik 
aurreratuenak erabiliz efizienteagoak eta eraginkorragoak izateko. 

“2015. URTEKO ENPRESA" SARIA HIRI-GARRAIOAREN KATEGORIAN 

“Urteko Enpresak” izeneko sarien XXIII. edizioan Dbus “2015. urteko Enpresa” aukeratu 
dute bidaiarien hiri garraioaren kategorian. ”Autobuses&Autocares” aldizkari espezializatuak 
antolatutako sariak dira. 

Sariak Donostian bidaiariek oro har erabiltzen duten garraio 
publiko erregularraren zerbitzuaren kalitatea aitortzen du. 

Saria ematerakoan funtsezkoak izan dira garraio publikoaren 
erabilera handia eta autobus zerbitzuaren etengabeko 
hobekuntza, baita garraio ez kutsatzaileen erabilera 
sustatzeko aurrera eramandako ekimenak ere. Donostia da 
neurri ertaineko hirien artetik autobusaren erabilera indizerik 
handiena eta autobus zerbitzuko efizientziarik handiena duen 
hiria, baita abiadura komertzial eta puntualtasun maila handiak 
dituena ere.

FOTO ENTREGA 
PREMIO
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Zenbakitan

2016an Dbusek 130 autobus ditu bere flotan, tartean 
hiru autobus elektriko eta hogei autobus hibrido, eta 
bere plantillan 474 pertsona daude. 

Azpimarratu behar da 2016an autobus hibrido eta 
elektriko berriak gehitu direla, aurten, Dbuseko flotan 
mota honetako autobusen kopurua bikoiztu egin baita.
Hiriko autobus zerbitzua eskaintzeko, 39 linea ditu, 
hiriaren periferian dauden auzoak elkarrekin eta auzo 
horiek hirigunearekin lotzen dituztenak. 

2016an, linea bakoitzeko egindako bidaien kopuruak haren goranzko joera sendotzen 
du. 2015ean egindako bidaiekin alderatuta, 256.665 bidaia gehiago egin dira. 28 Amara-
Ospitaleak, 13 Altza eta 5 Benta Berri hiru linea hauek izan dute bidaiari-kopuru handiena.

Dbusen eginiko bidaiez gain beste autobus eta tren eragileekin eginiko bidaiak kontuan 
hartuta, 2016an Donostian garraio publikoa erabiliz 32 milioi bidaia inguru egin dira. 
Testuinguru horretan, Dbus erreferentziako garraiobidea da  donostiarrentzat.

ONDORENGO TAULAN DBUSEN 2016KO DATURIK NABARMENENAK IKUS DAITEZKE

Bidaia-kopurua
28.500.119

% 100
% Behe-plataforma 
duten autobusak

Eguneko lineak
30

% 100
Aire girotua duten 

autobusak

Gautxorien lineak
9

7,04
Flotaren batez 
besteko adina

Autobus-kopurua
130

474
Batez besteko 
langile-kopurua
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 1     PUNTUALTASUN INDIZEA

Dbusek duen puntualtasun indizea % 97koa da, ordutegien planifikazio eraginkorrari eta 
azken hamarkadan ezarritako sistema teknologikoei esker.  

2016an  batez beste puntualtasun handieneko lineak hauek izan dira: 36 eta 37 mikrobus-
lineak, eta 25 Benta Berri-Añorga, 28 Amara-Ospitaleak, 5 Benta Berri, 8 Gros-Intxaurrondo 
eta 23 Errondo-Puio lineak. 

 3     DIRU SARRERAK ETA GASTUAK

Enpresako gestio efizienteari esker murriztu ahal izan da aurreikusita zegoen udal-
ekarpena. Hain zuzen ere, 2016an Udalaren ekarpena bidaiari bakoitzeko 0,50 eurokoa izan 
da, Espainiako eta Europako beste hiri gehienetako garraio kolektiboetan baino txikiagoa. 

Alemaniako Karlsruhe Unibertsitateko metodologiaren arabera, Donostiako garraio 
publikoaren erabilera mailak hiriari 11.000.000 euro aurrezten dizkio, auto pribatuaren 
erabilerarekin alderatuz gero. 

 2     PRODUKTIBITATEA

2016. urtean, Dbusek 471.236,43 zerbitzu-ordu eskaini ditu eta 6.744.995,965 kilometro 
egin ditu eguneko eta gaueko 39 lineatan, hiriko auzoak lotuz. 
2016an  batez besteko abiadura komertziala 17,44 km/h izan da.

Donostiako biztanle bakoitzak batez beste 171 bidaia egin ditu urtean hiri barruko garraioan, 
eta zifra hori Europan dagoen handienetako bat da, baita Espainian biztanle-kopuru antzekoa 
duten gainontzeko hirietakoa baino askoz handiagoa ere.

  2016KO GASTUAK
   Hornidurak 3.329.354€
   Langi le-gastuak 26.273.807€
   Beste ust iapen-gastu batzuk 3.884.183€
   Ibi lgetuaren amor tizazioa 2.291.210€
  Finantza-gastuak 279€
  GASTUAK GUZTIRA 35.778.835€

  2016KO DIRU SARRERAK
   Diru-sar rerak emandako zerbitzuengatik 19.186.448€
   I+G proiektuak 603.612€
   Diru-sar rera osagarr iak eta kudeaketa ar runteko beste batzuk 1.563.378€
   Finantza diru-sar rerak 11€
  Udalaren ekarpena 14.425.386€
  DIRU SARRERAK GUZTIRA 35.778.835€
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 4     DBUSEN BALIO DUTEN GARRAIO-TITULUAK

Dbusek hainbat garraio titulu baliodun ditu, paperezko noizbehinkako billeteaz gain. Hauek 
dira Dbusen bidaiatzeko balio duten garraio tituluak: Mugi txartel guztiak —txartel anonimoak, 
pertsonalizatu arruntak eta kolektiboentzako bereziak— eta Lurraldebus txartela. 

Mugi txartel anonimoa izan ezik, Lurraldebus eta Mugi txartelak pertsonalak eta 
besterenezinak dira eta deskontu progresiboak dituzte erabileraren arabera. Halaber, 
kolektibo bereziko pertsonen kasuan, txartelak kargatzean hobariak jasotzen dituzte. 
Gipuzkoako garraio publikoko operadore guztietan erabiltzeko ere balio du. 

Gainera, turistek eta bisitariek Donostian barrena bidaiak modu erosoagoan egiteko txartel 
bereziak dituzte: Basque Card —probintzia osorako balio du— eta San Sebastián Card —
Dbusen ibiltzeko bakarrik balio du—. 

Lurraldebus Txartela

Turista txartelak

Mugi Txartel Anonimoa Kolektiboentzako Mugi Txartela

Mugi Txartel Arrunta
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 5    BIDAIA-KOPURUA ETA DESKONTUAK TITULU MOTA BAKOITZEKO

2016an zehar, bidaiarien % 90,92k  noizbehinkako txartelaren tarifan deskontua  egiten dien 
txartelen bat erabili zuen, eta beste bidaiari guztiek eskudiruz ordaindu zuten:

Txartel arruntarekiko deskontu horien onurez gehien baliatu diren taldeak honakoak dira:

Gazteak Familia ugariakSoziala, Desgaituak eta 
65 urtetik gorakoak

2016an deskontu-txartelekin egindako bidaiak

% 90,92

% 9,08

TXARTEL ARRUNTA

DESKONTUAREKIN

2016ean, 
bidaiarien % 
90,92k deskontua 
izan zuen egindako 
bidaia bakoitzeko
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2016KO JARDUKETA
NAGUSIAK 

2016an Dbusek mugikortasun iraunkorraren 
alde egiten jarraitu du, elektromugikortasuna eta 
eraginkortasuna ardatz nagusi duten hainbat proiektu 
europarretan parte hartuz. 2016an ere Dbus 
zerbitzuak asko hobetu dira; hala, ibilgailu ekologiko 
berriak erabiltzen hasi dira, ibilgailu hibridoek eta 
elektrikoek soilik diharduten linea bat eraldatu dute, 
hiriaren premia berriei erantzuteko linea berriak 
sortu dituzte eta gaur egungo lineak zabaldu dira.  

Hauek dira 2016an egin diren jarduketa nagusiak:

 1    ZERBITZUEN HOBEKUNTZA

Zerbitzuak Donostiako Autobus Geltoki berrirako
2016ko otsailean, Dbusek Donostiako Autobus Geltoki berriaren inguruan zerbitzuak 
berregituratu zituen Federico García Lorca-n —hirian beste garraio batzuekin lotzeko 
puntu nagusia—. 

Geltokia zabaldu zenean, bi linea berri sortu zituzten, 2016ko otsailean inauguratutako 
Donostiako Autobus Geltoki berria Erdigunearekin, Boulevarden ingurunearekin eta 
Gipuzkoa Plazarekin, Antiguarekin eta Benta Berrirekin lotzeko. 
Linea berriak —hasieran 44 Gipuzkoa Plaza-Atotxa eta 45 Atotxa-Antiguo deitu zituzten—, 
2016ko uztailaren 1ean aldatu egin zituzten, hauen ordutegia eta ibilbidea bidaiarien fluxu 
errealera egokitzeko, geltokia zabaldu ondoren. 
Hala, 44 Gipuzkoa Plaza-Atotxa linea ezabatu egin zen eta 45. Lineak —Estaciones Renfe-
Bus Geltokiak Estaciones izen berriarekin— bere ibilbidea Benta Berritik Bera Beraraino 
eta Borrotoraino luzatu zuen, eta burualdeko geltokia Etxadin ipini zuen. Linea horrek 
Lugaritzeko Euskotrenen geltokiari ere zerbitzua ematen dio. 
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 2    BAT-BARIK-MUGI TXARTELEN ARTEKO INTEROPERABILITATE PROIEKTU 
       PILOTUA

Bat, Barik eta Mugi, hau da, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako bidaia-txartelen 
interoperabilitaterako proiektu pilotuan  parte hartzen duenetako bat da Dbus Hiru 
probintzien artean ordainketa-sistema bakarra egoteko eskaera gero eta handiagoa izateak 
ekarri du proiektua sortzea, eta etorkizunean Euskadiko bidaia-txartel bakarra ezartzea 
ahalbidetuko duen proba pilotu moduan planteatzen da proiektua. 

Eskatutako Uliako Taxibusaren zerbitzu berria abian jarri da
Apirilaren 18an Dbusek hobekuntza garrantzitsuak ipini zituen martxan Uliako zonari 
zerbitzua ematen dion TB6 Taxibús Ulia zerbitzuan. Ordura arte Ulia 180raino heltzen zen 
zerbitzuaren ibilbidea Uliako Aterpetxeraino luzatu zuten, 60 minutuko maiztasunarekin, 
asteko egun guztietan —jaiegunak barne—. Egindako hobekuntzei esker, Uliako Taxibusak 
eguneroko bidaiari-kopuruaren batez bestekoa laukoiztu egin du.
 
38 Trintxerpe-Altza-Molinao linean hobekuntzak
Martxoan 38. lineak bere ibilbidea aldatu zuen burualdeko geltokia Molinao Gainean 
ezartzeko, eta Molinao plazaren inguruan, igoeran zein jaitsieran, bi geltoki ipini zituzten. 

Hobekuntzak Aiete, Bera Bera eta Puioko lineatan
Uztailaren 1ean, eta udako zerbitzu berezien hasierarekin batera, Dbusek hainbat hobekuntza 
egin zituen Aiete, Borroto, Bera Bera, Pagola eta Puio, hiriko gainerako lekuekin konektatzen 
dituzten lineatan. 

19, 23 eta 32 lineek eta B2 Gautxoriak ibilbideak eta ordutegiak aldatu zituzten, zona horien 
eta hirigunearen arteko konexioa zein maiztasuna hobetzeko. Gainera, 19. linearen ibilbidea 
luzatu zen Pagolako urbanizazio berriari garraio publikoko zerbitzua eskaintzeko. 

Halaber, 17. Linearen ibilbidea luzatu zen Gros auzoa eta 
geltokiaren ingurunea Ospitaleekin eta Miramonekin lotzeko.

ESTACIONES RENFE-BUS GELTOKIAK-ANTIGUO-AIETE
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ETXADI

ESTACIONES 
RENFE-BUS GELTOKIAK

Jaiegunetan
Festivos:

Astegunetan
Laborables:

Larunbatetan
Sábados:

Lehenengoak
Primeros

Azkenak
Fin

Maiztasuna
Frecuencia

06:25 07:25 08:25

22:25 22:25 22:25

30 min. 30 min. 30 min.

Jaiegunetan
Festivos:

Astegunetan
Laborables:

Larunbatetan
Sábados:

Lehenengoak
Primeros

Azkenak
Fin

Maiztasuna
Frecuencia

06:25 07:25 08:25

30 min. 30 min. 30 min.

22:25 22:2522:25

AIETE-BERA BERA
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22:20 22:20   23:00
23:30   00:00

22:20

PLAZA GIPUZKOA
Jaiegunetan

Festivos:
Astegunetan
Laborables:

Larunbatetan
Sábados:

Lehenengoak
Primeros

Maiztasuna
Frecuencia

07:20 07:20 09:20

20 min 20 min 20 min

Azk.(negua) / Fin (inv.)

22:35 22:35   23:15
23:45 22:35

22:35   23:15
22:35   23:15

23:45
22:35   23:15

23:45

BERA BERA 57 Jaiegunetan
Festivos:

Astegunetan
Laborables:

Larunbatetan
Sábados:

Lehenengoak
Primeros

Maiztasuna
Frecuencia

07:15 07:35 09:35

20 min 20 min 20 min

Azk.(negua) / Fin (inv.)

Azk (uztaila-abuztua) /
Fin (julio-agosto)

22:20   23:00 22:20   23:00
23:30   00:00

22:20   23:00Azk (uztaila-abuztua) /
Fin (julio-agosto)

Gipuzkoa Plaza II

Marianistak

Bera Bera 31

Bera Bera 2

Bera Bera 85

Urbieta 6 Okendo 11

Aiete 93

Oriamendi

Aiete 53

Iza

Londaitz

Bera Bera 57

Munto Alde

Bera Bera-Etxadi

Aieteko Jauregia II/
Palacio Aiete II

San Bartolome 10

Munto

Bera Bera 133

Bera Bera 89

Buen Pastor

Aiete 1

Bera Bera 47

Pagola

Andoain 17

La Cumbre

Aieteko Jauregia II/
Palacio Aiete II

ALDAPA-EGIA

42

ULIA

tb6

KOLON 21
Astegunetan, larunbatetan eta jaiegunetan

Laborables, sábados y festivos:

Astegunetan, larunbatetan eta jaiegunetan
Laborables, sábados y festivos:

Irteerak / Salidas
7:15-21:15

60 minutuan behin / cada 60 minutos.

ULIA ATERPETXEA 
ALBERGUE ULIA

Irteerak / Salidas
7:30-21:30

60 minutuan behin / cada 60 minutos.

Beharrezkoa da gutxienez 60 minutuko aurrerapenez erreserba 
egitea.

Es necesario reservar con una antelación mínima de 60 minutos.

Kolon 21

Ulia Aterpetxea
Albergue Ulia

Kolon 21

Ulia 126

Ulia 180

Ulia 264

Iparragirre

Ulia 46 I

Toki Eder

Ulia 46

Mariaren Bihotza

Ulia 14

Barbotegi - Ulia 92

Ulia 14 I

Barbotegi - Ulia 92 I

Ulia 126 I

Ulia 180 I

Ulia 264 I

Erlojua/Reloj

Groseko 
Anbulatorioa
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-2
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6

943 46 46 46 www.dbus.eus
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 3    MANBUS PROIEKTUAN PARTE HARTZEA, AUTOBUSEN
       MANTENIMENDURAKO LAGUNTZA SISTEMA   
        
Dbus MANBUS proiektuan parte hartzen ari da TCMAN enpresarekin eta CEIT Azterketa 
eta Ikerketa Teknikoen Zentroarekin batera. 3 enpresek partzuergo bat eratu dute, autobusen 
flotak zaintzeko prozesua optimizatzeko soluzio berritzaileak garatu eta baliozkotzeko 
asmoarekin. Horretarako, aurreikusi da produktu berri bat garatzea, zeinak teknologia 
berriak txertatuta izango dituen, langileek autobus-flotetan egiten dituzten mantentze-lanak 
ahalik eta modu intuitiboenean egitea eduki dezaten.

Alde interesdun guztien ordezkariak daude partzuergoan (garatzailea, integratzailea, 
ustiatzailea, azken erabiltzailea), eta horiek garbi identifikatu dute zer arazo dauden 
mantentze-lanetako prozeduretan eta zer berrikuntza-premia dagoen.

Testuinguru horretan, Dbus izango da Gipuzkoan BAT- BARIK- MUGI interoperabilitaterako 
proiektu pilotua ezartzeko erabiliko den garraio modua. Probako fasea 2017aren hasiera 
aldera jarriko da martxan, baina 2016an egin dira jada beharrezko garapen teknologikoak 
eta egokitzapenak Dbusen ekipamenduan. 

Garatuko diren konponbideak mugikortasunaren, informazio-sistemen, ikuspen 
artifizialaren, errealitate areagotuaren eta ahots prozesamenduaren alorretan dauden 
teknologiarik berritzaileenetakoak dira. Aurreikusi da, halaber, azken balidaziorako fase bat, 
merkatuan sartu aurretik, prototipoen garapen hutsa izan ez dadin.
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 4    EBSF-2 PROIEKTUAN PARTE HARTZEA

Europako Etorkizuneko Autobusen Sistemari 
buruzko EBSF 2 proiektuan (European Bus System 
of the Future 2) par te har tzen ari da Dbus, eta, 
berarekin batera, proiektuko par taide dira, halaber, 
CEIT Zentro Teknologikoa, IRIZAR autobus eta 
autokarren fabrikatzailea, UITP Garraio Publikoaren 
Nazioar teko Erakundea, eta Datik eta Digimobee 
enpresa teknologikoak. Proiektuak 36 hilabeteko 
iraupena du (2015-2018), 42 bazkide ditu, eta 12 hiri 
pilotutan erakutsiko da. Donostia da hiri horietako bat.

Proiektu berritzailea  da, Europar Batzordeak Horizon 2020 programaren baitan 
finantzatuta, eta bere helburua da autobusak garraio publiko gisa duen efizientzia eta 
erakargarritasuna hobetzea, etorkizuneko premiei erantzungo dieten autobusen belaunaldi 
berri bat diseinatuta. 

Dbusek 142.100 euroko ekarpena lortuko du 
EBSF-2 proiektuari esker.

Proiektu berritzailea da, Ekonomia eta Lehiakortasuneko Ministerioak 2015EKO 
LANKIDETZA ERRONKAK programaren barruan finantzatuta eta Eskualdeen 
Garapenerako Europako Funtsak (FEDER) kofinantzatuta.

2015eko urriaren 1ean hasi zen proiektua, eta 30 hilabeteko iraupena du. Proiektu horrek 
97.675,70 euro ekarriko dizkio Dbusi.
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 5    REPLICATE PROIEKTUAN PARTE HARTZEA

Dbusek “REPLICATE” proiektuan  hartzen du parte, Donostiako Udalarekin batera, 
hiri adimentsuaren eredu bat garatzeko Ekimenaren helburua da efizientzia energetikoa, 
mugikortasun iraunkorra eta Informazio eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) bultzatzea 
hirietan, energia berriztagarrien erabilera sustatuz kontsumoa eta emisio kutsatzaileak 
murrizteko.

Europar Batasunak 11 milioi euro jarriko ditu guztira proiekturako, eta horietatik 1.085.000 
euro Dbusentzat izango dira. 

2015ean Irizarrek lehen ibilgailu % 100 elektrikoa 26 Amara-Martutene linearako ezarri 
ondoren, 2016an Dbusek beste bi ibilgailu eta bi karga-estazio erosi ditu. 

Irizarrek fabrikatutako bi autobus % 100 elektriko berriek 12 metro luze dute eta energiaren 
erabilera hobetzeko helburuarekin diseinatu dira, Dbusen hiri-autobusen prestazio guztiak 
mantenduz eta hobetuz. Isilak eta airea kutsatzeko elementurik emititzen ez duten ibilgailu 
hauen bitartez, 200 kilometrotik gorako autonomiak lortzea espero da. 

“REPLICATE” proiektuan 36 bazkidek hartzen dute parte. 
Donostia, Bristol (Ingalaterra) eta Florentzia (Italia) hiri 
liderrak dira proiektuan, eta Essen (Alemania), Laussane 
(Suitza) eta Nilüfer (Turkia) hiriek, berriz, hiri jarraitzaile 
gisa hartzen dute parte. Hiri lider bakoitzak distritu 
bat aukeratuko du neurriak ezartzeko, eta Donostiak 
Urumearen ibai bazterra aukeratu du, 26 Amara-
Martutene linea ibilgailu elektrikoekin eta hibridoekin 
diharduen linea batean eraldatuz.
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 7    FLOTARI GEHITUTAKO BESTE IBILGAILU BATZUK

2016an Dbusek Mercedes-Integralia Tatoo In Urban mikrobus bat eta MAN Lions City G 
motako 18 metroko bi autobus artikulatu erosi zituen, eta flotako ibilgailu zaharrenengatik 
ordezkatu zituen. 

 6    AUTOBUS HIBRIDO BERRIAK

2016an hamar SOLARIS Urbino Hybrid 12 autobus erosi zituen Dbusek. Autobus berri 
hauekin, Dbusek dagoeneko hogei autobus hibrido ditu bere flotan.

Autobus hibrido horietan, 
propultsio elektrikoa eta diesela 
konbinatuta eta Euro 6 teknologiako 
motorrak erabilita, kontsumoak 
txikiagoak izango dira kenduko 
diren autobusenak baino, eta horrek 
erregaian % 25-30 aurreztea ekarriko 
du eta, era berean, atmosferara 
22,5 tona CO2 gutxiago emitituko 
da urtean, hirian aire garbiagoa eta 
osasungarriagoa egotea bermatzeko. 
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 8    BESTELAKO EKINTZAK

‘Liburu bat, bidaia bat’, irakurketa garraio publikoan sustatzeko ekimen bat.
Donostia 2016k, Donostia Kulturak eta Dbusek 
Liburu bat, bidaia bat ekimena burutu zuten, bidaia 
irakurtzen egiten zuten erabiltzaileei liburu bat eta 
doako autobus-bidaiak oparitzeko.

Maiatzaren 13an, ostirala, hiriko autobus-linea 
batzuetan burutu zen ekimena Literaktum 
jaialdiaren programazio zabalari gehitu zitzaion.

“Hide or reveal”, Dbuseko autobusen leihoaren bitartez egindako gogoeta.
Hiriburutzaren programaren barruan, Dbusek eta Donostia 2016k “Hide or Reveal” (Ezkutatu 
edo erakutsi) instalazioa gauzatu zuten. Bertan, Dbuseko 26-Amara-Martutene lineako bi 
autobusek, leihoetan ipinitako argazkien bitartez, beste leku batzuetara bidaiatzeko aukera 
eskaini zuten. 

Dbus eta Citymobil 2 proiektua elkarrekin lanean, Miramonen garraio publikoaren 
erabilera bultzatzeko
Miramongo parkean autobusaren erabilera bultzatzeko asmoz, Dbus elkarlanean aritu 
zen CityMobil 2 proiektu europarrarekin, eta, elkarlan horren baitan, autobus elektriko 
automatizatua probatu zuten 3 hilabetez azken miliako garraio gisa, hiri-garraio publikoa eta 
parkean dauden enpresa eta zentroak lotuz. 

“Goruntz begira”, argazki-erakusketa Dbuseko markesinetan
Dbuseko autobusen geltokietako markesinak hainbat hilabetez marko bitxi bihurtu ziren 
“Goruntz begira” erakusketa osatu zuten argazkietarako. 

Jarduera Gipuzkoako Argazkilarien Elkarteak antolatu zuen, Donostia 2016 programaren 
barruan, eta Dbusen laguntza izan zuen.
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Dbus eta San Martin Azokak “Dbus eta Gabonak”  haurren marrazketa-lehiaketaren X. 
edizioa antolatu zuten. 

Sormena bultzatzeaz gain, lehiaketarekin haurrei Donostian garraio publikoa erabiltzearen 
garrantzia transmititu nahi zaie, hiri-espazioen iraunkortasuna eta hiritarren bizi kalitatea 
bermatzeko.

Autobusen zerbitzu bereziak eta ordutegi-errefortzuak, Donostian egiten diren ekitaldi 
garrantzitsuenetarako:

· Inauteriak
· Jazzaldia
· Bruce Springsteen-en kontzertua
· Aste Nagusia
· Kutxa Kultur Festibala
· Etab. 
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130. URTEURRENA

2016ko uztailean Dbusek bere 130. urteurrena 
ospatzeko ekitaldiei eman zien hasiera. 2017ko 
uztailera arte luzatuko den programan jarduera 
ugari aurkituko ditugu. Donostian zerbitzua ematen 
hasi zenetik 130 urte bete dituela ospatuta, Dbusek 
azpimarratu nahi du hiriari egiten dion ekarpena, 
garraio hurbila, irisgarria eta ekologikoa den heinean, 
bere emaitza onengatik eta iraunkortasunarekin duen 
konpromisoagatik nazioartean aitortu zaionez. 130. 
urteurren honen programaren asmoa da egunetik 
egunera Dbuseko autobusak gero eta pertsona 
gehiagorengana hurbiltzea. 3 bloke tematiko ditu: 130 
urteko historia, Ezagutu Dbus eta Dbus Hiri Berdea. 
Jarduerak etengabe egingo dira, Dbus sortu zenetik 
130 urte betetzen dituenean hasita, eta 2017ko 
uztailaren 18an bukatuko dira, egun horretan Dbusen 
lehen linea abian jarri zenetik 130 urte beteko baitira. 
Dbus 1886ko abuztuaren 28an sortu zen, baina bere 
historiako lehen ibilbidea hurrengo urteko uztailaren 
18an egin zuen. Kontxatik, Plaza Zaharretik eta 
Ategorrietatik egin zuen ibilbide hura, zaldiz tiratutako 
tranbia batekin. Egin diren eta egingo diren jarduerak 
ezagutzeko, Dbusen web orriak urteurrenari 
eskainitako atal bat dauka. 

Ikus jardueren programa euskaraz:
http://www.dbus.eus/wp-content/uploads/2016/07/130aniv-eu.pdf

Ikus jardueren programa gaztelaniaz:
http://www.dbus.eus/wp-content/uploads/2016/07/130aniv-es.pdf
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 1    130 URTEKO HISTORIA

Jardueren lehen blokeak Dbusen 130 urteko historia du ardatz, izan ere, urte horietan 
guztietan milioika pertsonak bidaiatu dute Dbuseko autobusetan. Milaka oroitzapen, pasadizo 
eta istorio, donostiarrek eta inguruko bizilagunek gogoan dituztenak. 

Donostiako pertsona anonimo askok 
hartu dute parte kasurako sortutako 
urteurren-bideoan. Dbusen historia 
bizia dira. 

https://www.youtube.com/watch?v=fteZwTkryXI

Jardueren bigarren blokeak Dbusek urte hauetan izan duen bilakaerari erreparatzen dio, 
bereziki azken hamarkadakoari. 

2016an adin guztietako donostiarrek hobetu ezagutu ahal izan dituzte Dbusen 
funtzionamendua, bere historia eta Donostian eskaintzen duen zerbitzua, herritarrek parte 
hartzeko jardueren bitartez. 

· Dbuseko Kotxetegietara 
bisitak barne funtzionamendua, 
tailerra eta egunero eskaintzen 
den zerbitzuan nahastuta dauden 
sailen funtzionamendua hurbiletik 
ezagutzeko. 

· Gymkhana Olatu Talka 
programaren barruan. Bertan, 
adin guztietako 60 pertsona 
baino gehiagok hartu zuten 
parte. Pistak jarraituz, hiriko 
hainbat puntu eta hauek 
lotzen dituzten Dbuseko lineak 
ezagutu zituzten. 

 2     EZAGUTU DBUS



35URTEKO MEMORIA 2016 

 3    DBUS HIRI BERDEA

130. urteurreneko jarduera gehienen ardatz nagusia da Dbus Hiri Berdea, non Dbusen 
izaera iraunkorra azpimarratzen den. 

Kanpaina honen barruan antolatutako jarduerek 
Dbuseko erabiltzaileen elkarrekintza eta parte-
hartzea sustatu dute, eta garraio modu gero eta 
garbiagoaren eta ingurumena gero eta gehiago 
errespetatzen duenaren alde apustua egiteak 
duen garrantziari balioa eman diote. 

ONCEko asteburuko kupoiaren edizio 
berezia (2016ko abuztuaren 28an), Dbusen 
130. urteurrenari dedikatua. 

Material berrerabiliekin autobus-maketak sortzeko haurrentzako tailerra: sei saioz 
osatutako bi tailer egin ziren Aieteko Haurtxokoan urrian eta azaroan, 12 urteko haurrekin 
eta hauen familiekin. 
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 #NikEreDbus Kanpaina, garraio publikoa batetik bestera ibiltzeko modu iraunkor gisa 
erabiltzearen garrantzia azpimarratzeko. 2016ean, bertan, Donostiako pertsona anonimoek 
zein La Oreja de van Gogh bezalako taldeek edo Donostiako traineruko arraunlariek hartu 
dute parte. 

“Perching” ekintza autobusetan. Jarduera honek interes handia eragin zuen autobus 
hibridoetako bidaiarien artean. Urrian eta abenduan, hiru egunez, etxean ereiteko 4.000 
hazi-unitate banatu ziren, bizitza iraunkorreko ohiturak sustatuz. Urrian espinakaren hazia 
aukeratu zen; aurrerago, hainbat koloretako zerba-haziak banatu zituzten. Jarduera hori 
Cristina Enea Fundazioaren laguntzaz burutu zen. 

130 urteurrena oroituz Eguberrietako 
Zorion-agurra postal moduan, Hiri Berdea 
kanpainako pertsonaiekin. Autobusa gehien 
erabiltzen duten donostiarrek zorion-agurra 
euren etxean jaso zuten, euren fideltasuna 
eta Donostian garraio modu iraunkorraren 
alde egindako apustua saritzeko. 
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LANGILEAK

Dbusen ustez bertako langileak funtsezko aktibo 
dira, arrakastaren eta ekintza zuzenaren gakoak. 
Horretarako, langileen prestakuntzan, hauek hobeto 
motibatzen eta taldearen giro ona sustatzen 
ahalegintzen dira. 

Gaur egun Dbuseko plantillan 474 langile daude, eta 
horietatik 49 emakumeak dira. 

2016ean, Dbuseko langileen batez besteko adina 47,74 
urtekoa da, eta 15 pertsonek erretiroa hartu dute.

Prestakuntza, motibazioa eta baldintza-
berdintasuna pertsonen kudeaketaren 

oinarriak dira Dbusen. 

Plantilaren banaketa 2016an

% 8,82

% 3,38

% 4,88

% 3,38

% 79,55

TAILERRAK

IKUSKARIAK

ADMINISTRAZIOA

GARBIKETA

GIDARI - KOBRATZAILEAK
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 1    PROFESIONALEN ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

 2    BALDINTZA ETA ONURA SOZIAL BERDINAK LANGILE GUZTIENTZAT

Dbuseko zerbitzuaren kalitatea ez da bakarrik berrikuntza teknologikoan oinarritzen. 
Era berean, eta oso funtsean, egunero Donostiako hiritarrei eta hiria bisitatzen dutenei 
zerbitzua ematen dieten profesionalak prestatzeko jarduerak egituratzen dira. Hori dela 
eta, Dbusek gidatze moduaz, efizientziaz, segurtasunez, giza harremanez eta euskararen 
inguruan etengabe prestakuntza eskaintzen die bere langileei, haiek zerbitzu profesionala 
eta eraginkorra eman dezaten beren eguneroko jardunean. 

2016. urtean zehar 7.226 prestakuntza-ordu baino gehiago  eman dituzte, hau da, pertsona 
bakoitzeko 15,21  ordu. 

2016an emandako prestakuntza arlo hauetara bideratu da: langile sartu berriak trebatzera, 
Irizar ibilgailu elektriko eta Solaris ibilgailu hibrido berriek nola funtzionatzen duten eta 
erabiltzen diren irakastera, makina banagailu berrien funtzionalitatea erabiltzen irakastera, 
istripuak/gorabeherak zuzen bideratzen irakastera, eta gidarientzako euskarako on-line 
eskolak eta aurrez aurrekoak ematera. 

Plantillaren % 100 Dbuseko hitzarmen kolektiboaren menpe dago. Bertan, langileen 
eskubideak eta betebeharrak definitzen dira.  

Hitzarmenaren onura sozial nagusien  artean azpimarratzekoak dira ondokoak: 
produktibitate-klausulak, ordaindutako baimenak hartzeko kasuistika zabala, lana eta familia 
uztartzeko malgutasuna —bereziki laguntza behar duten pertsonekin lotutako kasuetan—, 
aitatasun, amatasun eta edoskitzearekin lotura duten hobekuntzak, lanaren ondorioz 
arazo zerbikalak eta lunbarrak dituzten pertsonentzako fisioterapia-zerbitzua, edo laguntza 
juridikoa. 

2016. urtean 7.226
prestakuntza-ordu eman dira. 
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 3    LAN OSASUNA

Lan Osasuneko Batzordeak aldian-aldian bilerak egiten ditu bai Dbusen bai Donostiako 
Udalean lanpostu guztietan diharduten langileen ongizatean eragina duten alderdi nagusiak 
aztertu eta haietan hobekuntzak ezartzeko. 
2016an egindako bilera horietan landutako gai nagusiak hauexek izan dira:
· Mediku-azterketak: Balorazioa.
· Azterketa ginekologikoak plantillako emakume langile guztiei.
· Zuloak, sakanguneak eta espaloi eramangarriak.
· Gidari postuan hobekuntzak.
· Indarkeria-protokoloaren hobekuntza lanean.
Dbusek zerbitzu mediko propioa du, mediku batek eta OLT batek osatuta,  langileen mediku-
azterketetarako. 
Zerbitzu  medikoak etengabeko arreta sanitarioa eskaintzen die Dbuseko langile guztiei, 
beraien eguneroko jardunean izan ditzaketen lesio eta gaixotasunei aurrea hartu eta 
erantzuteko. 

 4    BARNE-KOMUNIKAZIOA ETA LANGILEEN PARTE-HARTZEA

Komunikazioa hobetzeko helburuarekin, barne-komunikazioa hobetzeko plan integral bat 
garatu da Dbusen. Hala, 2016an aurreko urtean hasitako digitalizazio-prozesua finkatu 
da. Prozesu horren bitartez langileen eta sail diferenteen arteko komunikazioa arindu eta 
malgutu egingo da, eta hondakinen erabilera murriztu egingo da, zirkularrak eta nomina 
bertsio digitalean igorrita. 
2016an barruko buletina editatzen jarraitu dute, plantilla osoak Dbusen azken berritasunen 
laburpen bat eduki dezan. 
Gainera, beste ekintza batzuk egin dira langileen parte-hartzea eta motibazioa areagotzeko, 
esaterako hauek:
· Langileen eta zuzendaritzaren arteko gosariak, non Dbus-eko departamentu eta sekzio 
guztietako langileek parte hartzen duten. 
· Dbusen enpresa-hornitzaileekiko negoziazioa langileei deskontu-politikak ezartzeko.
· Langileen etengabeko ebaluazioa.
· Langileentzako zirkularrak argitaratzea eta zabaltzea.
· Berdintasun Planean jasotako hainbat jarduera.                  
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 5    BERDINTASUN PLANA 

2016an Dbusen II. Berdintasun Plana aplikatzen jarraitu da (2014-2017 Berdintasun Plana). 
Plan hori I. Berdintasun Planaren jarraipena da, zeinari esker Dbusek “Emakumeen eta 
gizonen arteko aukera-berdintasunaren aldeko Erakunde Laguntzailearen” izaeraren aitortza 
eskuratu zuen Emakunderen eskutik. 

II. Berdintasun Planak ere Dbusen emakumeen eta gizonen artean benetako eta egiazko 
aukera-berdintasuna bermatzea du helburu. Horretarako, Berdintasun Planak hainbat neurri 
aurreikusi eta garatzen ditu, tartean nabarmentzen direla lanean hasten diren emakumeen 
kopurua handitzera bideratutakoak, hemendik gutxira Dbusen emakumeen ordezkaritza 
handiagoa izan dadin. 

Ildo horretan, honako helburu hauek definitu dira plan honetarako:
1. Emakumeen presentzia areagotzea Dbuseko plantillan.
2. Erantzunkidetasuna eta kontziliazioa erraztea.
3. Dbuseko plantilla sentsibilizatzea eta prestatzea berdintasunaren alorrean.
4. Langileen artean berdintasunari buruzko dokumentuak zabaltzea: jarduketa-protokoloa, 
berdintasun-plana…

Helburuak ekimen espezifikotan bilakatu dira 2016an zehar.  Langileentzako informazio-
material osoan lengoaiaren erabilera ez sexistak, langileentzako deialdietan berdintasun-
bermeak eta Donostiako Udalaren Berdintasun Planean parte hartzeak, Dbusen barruan 
baldintza berdinetan lan-esparru bat sortzen laguntzen dute. 
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BOKAZIOA
HERRITARREI ZERBITZATZEKO

Donostiako garraio zerbitzu publikoaren mailegu 
hartzaile gisa, autobusa erabiltzen duten pertsonak 
Dbus-ek egiten duen guztiaren gunea dira. Zerbitzua 
ahaleginen azken emaitza da eta pertsona erabiltzaileen 
itxaropenak ase behar ditu. 
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 1    KALITATE IRIZPIDEAK

Kalitate irizpide zorrotzak eta Dbus-ek dituen balioak eta konpromisoak, zalantzarik gabe, 
lagungarriak izan dira bidaiari kopuru handia lortzeko eta finkatzeko. 

Flotaren irisgarritasuna da alderdi nagusia, Donostian mugikortasun unibertsala errazten 
duena. Ibilgailuen % 100 irisgarriak dira, solairu baxukoak eta sarbide arrapala dutenak gurpil 
aulkientzat eta taka-taka duten pertsonentzat. 

Autobusen erosotasuna eta segurtasuna eskutik doaz, egunero betetzen diren garbitasun 
protokoloen bidez, eta gutxieneko ezbehar tasa bermatzen duen istripu eta gorabeheren 
prebentzio planaren bidez. 

Gaur egun % 90 gainditzen duten informazioak eta puntualtasunak milaka donostiarrek 
eta bisitarik egunero beren helmugara iristeko behar duten zerbitzuaren fidagarritasuna 
bermatzen dute, dena gero eta ingurumen inpaktu txikiagorekin, ingurumenarekin gero eta 
errespetutsuagoak diren ibilgailuei esker.   

 2     AENOR KALITATE ZIURTAGIRIA

Dbus-en, kudeaketan zein zerbitzuan bikaintasun politika bati jarraikiz, “UNE 13816” AENOR 
kalitate arauarekin ziurtatu dira hiru garraio linea nagusiak, urteko bidaien ia % 50 direnak.  

Ziurtatutako hiru lineek (L5 Benta Berri, L13 Altza eta L28 Amara-Ospitaleak) hiriko 3 
ardatz nagusiak hartzen dituzte barnean.

Autobus lineen ziurtapena etengabekoa izan da, baina funtzionamendu eta eskakizun 
prozedura berak ari dira aplikatzen Donostiako hiri linea guztietan; hortaz, Dbus-etik kalitate 
maila handi bera bermatzen da hiriko autobus sare osoan.
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 3    BIDAIARIEN GOGOBETETZE INKESTA

Dbus-ek merkatu ikerketa bat egiten du aldizka pertsona erabiltzaileen gogobetetze maila 
neurtzeko. Balorazioa egiteko, zenbait alderdi hartzen dira kontuan, hala nola:

Hiriaren ardatz nagusiak estaltzen dituzten hiru lineetan (5-Benta Berri, 13-Altza eta 
28-Amara-Ospitaleak, AENOR kalitate ziurtagiria dutenak) egindako azken gogobetetze 
inkestan, lortutako batez besteko nota 7,77koa izan zen, eta gehikuntza izan zen aurreko 
inkestan lortutako 7,68aren aldean. 

900 erabiltzailek baino gehiagok baloratu zituzten zerbitzuaren kalitatea, eskainitako 
ordutegiak eta ibilgailuen irisgarritasuna, besteak beste. 

Gaur egun, 2017ko gogobetetze inkesta ari da prestatzen, zerbitzuaren kalitatea ziurtatzen 
duena. Autobusetan bertan egiten da inkesta, zerbitzuaren 24 alderdi adierazgarri baloratuta 
eta 1etik 10era puntuatuta. 

 4    KANPO KOMUNIKAZIOA

4.1. Erreklamazio eta iradokizunen kudeaketa

Dbus-en arreta gehien eskaintzen zaion alderdi bat bezeroaren arreta hobetzeko politika da. 
Dbus pertsona erabiltzaileen gogobetetzeari zuzenduta eta begira dago; hortaz, informazio 
itzulera bat egoteaz kezkatzen da, etorkizunean Dbus-en ondo eginari onura ekarri eta 
bezeroen eskutik hazkunde positiboa izango duena. 

Pertsona erabiltzaileekin komunikatzeko bide nagusia Arreta Zerbitzua da, telefonoz edo 
modu elektronikoan modu pertsonalizatuan erantzuten diena egindako kontsulta, iradokizun 
eta kexa guztiei. 

INFORMAZIOA PUNTUALTASUNA GARBITASUNA SEGURTASUNA

EROSOTASUNA PREZIOAKINGURUMENAREN
 ZAINTZA
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Kexa guztiak artatzen eta konpontzen saiatzeaz gain, benetan balioa ematen duena eta 
bere zerbitzuen hobekuntza aberasten duena urtero jasotzen diren iradokizun ugariak dira. 
2016an 284 iradokizun jaso dira. Iradokizun gehienak web orriaren bidez jaso dira. Den-
denak kontuan hartu dira eta erantzun egin zaie. 

2016ko erreklamazioak eta iradokizunak

Erreklamazio idatzien kopurua jaitsi egin da azken urteotan.
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% 63,8 TELEFONO BIDEZKO ERREKLAMAZIOAK
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4.2. Web orria eta mugikorretarako aplikazio ofiziala

2014ko abenduaren 17an Dbus-en web orri berria jarri zen abian, aurrekoa baino tresna 
elkarreragile intuitibo eta erabilerrazagoa, eta euskarri mota guztietara egokitzen dena, 
mugikorra, tableta edo ordenagailua izan. 

4.3. Sare sozialak

Bestetik, azken urteotan, Dbus-ek plataforma elkarreragile eta sozialen aldeko apustua 
egin du, zerbitzuei buruz informazio erabilgarri eta dinamikoa eskaintzeko. 

Horiek sare sozialetara gehitu direnetik, Dbus-ek bere elkarrekintza finkatu du erabiltzaileekin 
esparru digitalean, bere zerbitzuei eta azken orduko oharrei buruzko intereseko 
informazioaren argitalpenari esker, bereziki #DbusInfo hashtaga duen Twitter-eko profilean. 

Web orriak 1.380.000 
bisitatik gora izan ditu 
2016an, iaz baino % 32 
gehiago.

2014aren amaieran Dbus APP-a ere atera zen, kontsultarako tresna arin eta dinamiko bat, 
2016an zehar Dbus-eko erabiltzaileen artean finkatu dena.

Bi sistemei esker, autobusak iristeko denborak kontsulta 
daitezke denbora errealean, eta ordutegi eta ibilbideen 
plangintza eta linea bakoitzaren geltokien kokalekua. 

Dbus-en aplikazio ofizialak 
11.091 deskarga ditu
iOS-erako eta 
40.357 Androiderako



2016an, Dbus-ek profil bat ireki du Instagramen plataforma horren bidez bere egunerokoa 
irudien bidez kontatzeko, eta gero eta kide gehiago ditu. Plataforma berriak bat egin du 
Twitter, Flickr eta Youtubeko ohiko profilekin, eta Facebookeko orriarekin. 

Gainera, Dbus presente dagoen sare sozialak baliagarriak zaizkio denbora errealean lehen 
eskutik jakiteko zerbitzuan eragina duten eguneroko egoeren berri, Dbus sareetan jarraitzen 
duten 5.500 erabiltzaile baino gehiagorekin duen elkarrekintzaren bidez. Berehalako 
informazio horrek erabakiak hartzea errazten eta arintzen du eta, ondorioz, pertsonen 
mugikortasuna hobetzen du hiriko garraio publikoan.

4.4 Prentsa

Dbus-ek konpromiso irmoa du herritarrei eta bisitariei eguneroko zerbitzuko aldaketa 
eta hobekuntzen berri emateko une oro. Horregatik, ezinbestekoa da informazio hori 
sakabanatzea, Dbus-en plataformetan ez ezik, hedapen handieneko prentsan ere. 

2016an, Dbus-ek 171 prentsa ohar argitaratu ditu, eta horietatik 122 zerbitzu bereziei eta 
aldaketei buruzkoak izan dira hirian ekitaldiak izateagatik, eta 49 informazio korporatiboari 
buruzkoak. 

#DbusInfo, azken orduko informazioaren hashtaga

 5    TEKNOLOGIAK HERRITARREN ZERBITZURA

Teknologia berriak ezagutzea eta aplikatzea funtsezko elementua da Dbus-en zerbitzuen 
eraginkortasunaren eta efizientziaren etengabeko hobekuntzarako. 
Horregatik, Dbus-ek sistema teknologiko aurreratuenak ditu eta kudeaketa sistemen 
etengabeko eguneratzea bilatzen du ahalik eta zerbitzu hoberena bermatzeko. 
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5.1. Autobuseko informazio sistemak

Dbus-ek bereziki azpimarratzen ditu autobusen barruan bidaiaren orientabidean eta 
plangintzan lagungarriak diren eduki informatiboak. Horretarako, autobuseko multimedia 
pantailak erabiltzen dira. 

2016an, sistema berri bat jarri zen abian, hurrengo 
geltokian Dbus-en beste linea batzuekin dauden 
konexioei buruz informazioa eskaintzen duena, eta 
zerbitzu horiek geltoki bakoitzera iristeko falta diren 
minutuen berri emateko.  Sistema horrek lehendik 
dagoen hurrengo geldialdiaren abisu zerbitzua 
osatzen du, 2015ean eguneratu zena. Haren audio 
informatiboa ONCEko kideek dauzkaten aginteekin 
aktibatu daiteke, eta Gipuzkoako Garraioaren 
Lurralde Agintaritzaren egoitzan ere eros daitezke.

2016an, autobuseko WiFi sistema hobetzen jarraitu 
da, eta erabiltzaileei bidaian zehar sarerako sarbidea 
errazten zaie horrela. 

5.2. Informazio sistemak geltokietan

Dbus-ek 106 panel informatibo ditu hiriko geltoki erabilienetan, eta horietatik 11 TFT 
pantailakoak dira. 
TFT panelek, pertsona erabiltzaileei linea bakoitza dagokion geltokira iristeko denborak 
jakinarazteaz gain, informazioa ere eskaintzen dute Dbus-en lineetan eragina duten trafiko 
aldaketei buruz.

Gainera, hiriko panel elektroniko guztiek 
audioa dute, linea bakoitzeko autobusa 
geltokira iristeko denbora zenbatetsia 
eta helmuga adierazten dituena. Audio 
horiek autobusaren barruko sistemetarako 
erabiltzen den aginte berarekin aktibatzen 
dira. Apustu horrekin, Dbus-ek bere 
zerbitzuen irisgarritasuna eta erosotasuna 
areagotu nahi ditu, pertsona guztiek 
autobusetan arazorik gabe bidaia dezaten. 
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5.3. Goi kalitatezko BRT (Bus Rapid Transit) garraio sistema
Dbus-en linea erabilienek, 5. lineak eta 28. lineak, BRT sistema dute, goi kalitatezko autobus 
sistema bat, zirkulazio azkar, eroso eta eraginkorrean oinarritua, pertsona erabiltzaileei 
igarotzeko lehentasuna eta zerbitzu bikaina eskaintzen diena zirkulazio propioko erreien 
bidez. 
Ezaugarri eta abantaila nagusiak beste garraio sistema batzuen aldean hauek dira:
· Autobus “garbiak”, gutxi kutsatzen duten ibilgailuak eta edukiera handikoak.
· Ibilbideak plataforma erreserbatuetatik (autobus erreiak).
· Puntualtasun eta fidagarritasun indize altuak.
· Informazio sistemak  denbora errealean geltoki eta ibilgailuetan.
· Ordainketa sistema arinak.
· Kontrol zentralizatuko sistema (SAE) eta ITS (garraio adimenduneko sistemak) erabiltzea
· Inbertsio eta mantentze kostu baxuak trenbide garraioen aldean, horiek azpiegitura obra 
handiak behar baitituzte.
Gainera, BRT sistemetan nabarmen hobetzen dira autobus sistema konbentzionalen hainbat 
alderdi, ibilgailuen gaitasuna areagotuta, abiadura komertziala semaforo lehentasunaren 
bidez hobetuta, plataforma erreserbatua babestuta, geltokietan irisgarritasuna hobetuta, 
kutsatzaileen emisioa murriztuta eta zerbitzuko ibilgailuen irudia hobetuta.

5.4. Autobus erreiak
Donostiak autobus erreien zenbait tarte ditu hiri osoan zehar. Gaur egun, Donostiak 12 km 
autobus errei ditu, espazio esklusiboa autobus eta taxientzat, autobusen zirkulazioa arindu 
egiten dutenak, trafikoa itoa denean ere. 

Gaur egun, pertsona erabiltzaileek Dbus-en autobusetan egindako kilometroen % 21 
autobus erreietan egiten dira, ibilbidearen denbora murriztuta eta kalitatea handituta.
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5.5. Semaforo esklusiboa eta semaforo lehentasuna

Garraio publikoaren puntualtasuna gakoa da herritarrei 
zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Horregatik, Dbus-ek 
semaforo lehentasuneko sistemak ditu, hots, semaforoak modu 
automatikoan egokitzen dira autobusek bidegurutzeetan 
izan ditzaketen itxarote denboretara, eta itxarote denborak 
aurreztu daitezke.   

Gaur egun, Dbus-eko autobusek lehentasuna eska dezakete 
82 bidegurutzetan hiri osoan zehar, eta gainera semaforo 
esklusibo bat dute San Martin eta Hondarribia kaleen artean. 

 6    KONPROMISOA EUSKARAREKIN

2016an Dbusek 2015-2019 aldirako izango duen euskara plana argitaratu du. Plan horretan 
enpresan euskararen presentzia areagotzeko eta kanpo zein barne harremanetan, eta 
bereziki bezeroekiko harremanetan, euskararen presentzia gero eta bermatuago egon dadin 
Dbusek hartu dituen konpromisoak eta erabakiak agertzen dira, bai eta euskara Dbusen 
zerbitzuaren habeetako bat izan dadin hartutakoak ere. 

Gogoratu behar da 2013an Dbusek azken urteetan bere eguneroko jardunean euskararen 
normalizazioaren alde egindako ahalegina aitortu ziola Euskalit Bikaintasunerako Euskal 
Fundazioak, eta hori erakusteko Zilarrezko Bikain Ziurtagiria eman ziola.   

Gaur egun, Dbuseko plantillaren %30 elebidunak dira eta %10ek baino gehiagok euskarazko 
ezagutzak dituzte. Ezagutza maila goraka joan da nabarmen azken urteetan, izan ere, 2005ean 
indize hori %15 zen. 
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KONPROMISO SOZIALA

Dbus-ek hainbat kausa sozialekin bat egin du 2016an 
zehar, eta autobusek dagokien bereizgarria eraman 
dute, zenbait jarduerari laguntzeko erakusgarri gisa.
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2016an, Dbus-ek zenbait elkarterekin eta gizarte talderekin lankidetzan jarraitu du. 

1.1. Erromesaldia Lourdesera

Dbus lankidetzan aritu zen Lourdeseko urteroko erromesaldiarekin ere, eta bere instalazioak 
laga zituen anbulantzien topagune gisa Gipuzkoa osoko pertsona gaixoak eta erromesak 
autobus egokitu batean eramateko. 

1.2. Eskolako Bide Hezkuntzako Kanpaina

Beste urte batez, Donostiako Udalak, Udaltzaingoaren bidez eta Dbus-ekin lankidetzan, bide 
hezkuntzako kanpaina bat antolatu zuen hiriko ikastetxeentzat. Maiatzean zehar, Donostiako 
ikastetxeetako mila haur inguruk hartu zuten parte Eskolako Bide Hezkuntzako Kanpainan. 
Haur gehienek erabili dituzte Dbus-en autobusak marrazkien azken erakusketa egin zen 
Gros auzoko Okendo Kultur Etxeraino joateko.

Kanpainaren helburu nagusia da haurrak kontzientziatzea ibilgailu partikularraren gehiegizko 
erabilera egiten badute, ohitura horrek ez diola onurarik ekartzen hiriari pertsonak 
harremanetan jartzeko eta elkarrekin bizitzeko espazio gisa.

1    GIZARTE EKINTZA
 
Dbus-ek hainbat kausa sozialekin bat egin du 2016an zehar, eta autobusek dagokien 
bereizgarria eraman dute, zenbait jarduerari laguntzeko erakusgarri gisa. 2016an gauzatutako 
lankidetza guztien erakusgarri txiki bat da hau.

Pigmentu Erretinosiaren 
nazioarteko eguna, irailak 25

Bularreko Minbiziaren aurkako 
Munduko Eguna, urriaren 19a

IHESaren aurkako Borrokaren 
Nazioarteko Eguna, 

abenduaren 1a

Emakumeenganako Indarkeriaren 
aurkako Nazioarteko Eguna, 

azaroaren 25a

Gaixotasun Arraroen Munduko 
Eguna, otsailaren 28a

Dravet Sindromearen inguruko 
Kontzientziazioa bultzatzeko 

Nazioarteko Eguna, ekainaren 23a 

Ijito Herriaren Nazioarteko 
Eguna, apirilaren 8a
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1.3. Lankidetzak unibertsitate eta ikastetxeekin

Dbus-ek esparru akademikoarekin dituen lankidetzak nabarmentzekoak dira. Dbus-ek 
modu aktiboan lan egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait unibertsitaterekin, 
hala nola Nafarroako Unibertsitateko Ingeniari Eskolarekin, Tecnumekin, Mondragon 
Unibertsitatearekin, Deusto Bussines Schoolekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin 
(EHU). 

 2    ZUZENEKO HARREMANA ELKARTEEKIN

Dbus-eko autobusen irisgarritasuna maximizatzeko eta herritar gehienei garraio publikoko 
zerbitzu erabilgarri eta eraginkorra eskaintzeko, Dbus-ek zuzeneko harremana du 
mugikortasun premia bereziak dituzten pertsonen zenbait elkarterekin. Horrela, 2016an, 
Dbus-ek bilerak egin ditu, besteak beste, BEGIRIS elkartearekin (Gipuzkoako itsu edo 
ikusmen urritasuna duten pertsonen inklusioa sustatzeko elkartea), haien benetako premiak 
zein diren ondo jakiteko eta horrela informazio sistemen konfigurazioa autobusetan zein 
geltokietan egokitzeko. 

Bestetik, Dbus-ek zuzeneko eta etengabeko harremana du Donostiako auzoetako auzo 
elkarteekin, lehen eskutik ezagutzeko zona bakoitzaren mugikortasun premiak eta egungo 
zerbitzuaren alderdi guztien balorazioa. 2016an, Dbus-ek bilerak egin ditu Aieteko, Uliako, 
Altzako, Santa Barbarako eta Buenavistako auzo elkarteekin. 
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MUGIKORTASUNAREN EUROPAKO ASTEA

Donostian irailaren 16tik 22ra egin zen Mugikortasun 
Iraunkorraren Europako Astea dela bide, Dbus-
ek jarduera ugari jarri zituen abian hirian garraio 
publikoaren erabilera bultzatzeko. 

2016ko Mugikortasunaren Europako Astean zehar, 
Dbus-ek jarduera hauek gauzatu zituen 
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1    BIZIKIDETZAREN ALDEKO KANPAINA DBUS-EN AUTOBUSETAN

Egunero, milaka donostiarrek eta bisitarik erabiltzen dituzte autobusak hirian zehar 
mugitzeko. Hala ere, pertsona horiek premia desberdinak edo mugak izan ditzakete eta, 
horregatik, garrantzitsua da Dbus-ek zer baliabide dituen jakitea, konpartitzea eta aztertzea 
eta konfiantza eta bizikidetza sustatzea. 

Mugikortasunaren Astearen ardatzetako bat autobusetan belaunaldien arteko bizikidetza 
hobetzeko kanpaina izan zen. Kanpainak hiru irudi ditu, sare sozialetan, markesinetan eta 
autobusen barruan zabaldu zirenak pertsona erabiltzaileak gainerako bidaiariekin adeitsuak 
eta solidarioak izatearen garrantziaz kontzientziatzeko. Irudien protagonistak Dbus-ek 
bere 130. urteurrena dela eta abian jarri duen Hiri Berdea kanpainako pertsonaiak dira. 
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3    IRISGARRITASUNARI BURUZKO ATAL BERRIA DBUS-EN WEB ORRIAN

2   PERTSONA HELDUENTZAKO PRESTAKUNTZA AUTOBUSEZ BIDAIATZEKO  
     MODUARI BURUZ

Pertsona adintsuenek dituzte irisgarritasun arazo gehien hiriko garraio publikoa erabiltzean. 
Kotxetegietan informazio eta prestakuntza saioen bidez, informazio praktikoa eskaini 
zitzaien autobusean nola sartu, ibilgailuaren barruan nola jokatu eta autobusetik nola jaitsi 
erakusteko, dena autobusaren barruko eta kanpoko egoeren simulazioen bidez. Esperientzia 
eta arazo trukea oso aberasgarria izan zen bi aldeentzat. 

Jarduera hori garatzeko, mugikortasun materiala utzi zuten Askora Nagusiren eta Zentaren 
lankidetza izan zuen. 

Dbus-en web orrian (www.dbus.eus-Autobus irisgarriak) atal berri bat sortu zen 
mugikortasun irisgarriari buruzko informazioarekin. 
Atal horrek Dbus-en autobusetan erabilgarri dauden baliabide guztiak eta informazio 
sistemak jasotzen ditu, pertsona guztiek Donostiako garraio publikoa arazorik gabe erabil 
dezaten. 
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INGURUMENA

Dbus-ek ingurumenaren hobekuntzari egiten 
dion ekarpen nagusia Dbus-en autobus sarearen 
erabilera masiboa da; izan ere, pertsona horiek joan-
etorrietarako beren ibilgailu pribatuak erabiliko 
balituzte sortuko litzatekeen erregai erabilera handia 
ekiditea dakar berekin.

Hala ere, Dbus jakitun da bere jarduerak erregai 
kontsumoa dakarrela eta, hortaz, etengabe ari da 
lanean erregai eta ibilgailu ekologikoak erabiltzen. 
Era berean, Dbus-en eraginkortasuna lortu da 
zerbitzuaren kudeaketan eta hondakinen erabileran 
edo ezabaketan.
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1    FLOTA

Gaur egun, Dbus-ek 130 autobuseko flota bat du, eta horietatik 90 12 metroko autobusak 
dira, 27 autobus 18 metrokoak eta 10 metroko 3 autobus.  Gainera, Dbus-ek 10 mikrobus 
ditu, orografia zaileneko zonetara iristeko aukera ematen dutenak. 

2016an zehar, Dbus-ek ahalegin handia egin du bere flota berritzen ingurumen arau 
zorrotzenetara egokitzeko, iraunkortasunaren aldeko bere apustua agerian jarrita. 

2016an Dbus-en flotari gehitu zaizkio 12 metroko SOLARIS Urbino Hybrid 10 autobus 
hibrido, Mercedes-Integralia Tatoo In Urban mikrobus bat, 18 metroko MAN Lions City G 2 
autobus eta 12 metroko Irizar iEB 2 autobus elektriko. Autobus berri horiekin, flotaren batez 
besteko adina 7,04 urteko antzinatasunekoa da.

Flotari buruzko informazioa lortzeko, kontsulta ezazu Dbus-en web orria.

www.dbus.eus
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2    IBILGAILU HIBRIDO ETA ELEKTRIKOEN % 25 12 METROKO FLOTAN

Grafiko honetan autobusen azken urteotako bilakaera ikus daiteke, eta Euro 0 dira 
zaharrenak eta Euro 6 modernoenak. 2016ko flotak aurreko urteetan baino askoz gutxiago 
kutsatzen du, grafiko honetan ikus daitekeenez. 

2016an, flotaren % 77 Euro 4ren gainetik zegoen eta, urte horretan flotan egindako 
berritzeari esker, flotaren % 26 Euro 6ren gainetik dago orain, aurreko urteko % 16ko 
ehunekoa baino askoz handiagoa. Autobus horiek une honetan diesel teknologian dauden 
autobus garbienak dira eta gas naturaleko (GNC) ibilgailuekin pareka daitezke.

Nabarmentzekoa da Dbus-en flotan propultsio elektrikoko ibilgailuak finkatu direla. 2016an, 
12 metroko autobusen % 25 elektrikoa edo hibridoa zen.

2006: Dbus-en flota emisio mailen arabera

EURO 3; 41; % 39

EURO 0; 9; % 9

EURO 1; 39; % 37

EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 2; 16; % 15

2016: Dbus-en flota emisio mailen arabera

EURO 6; 33; % 26

EURO 2; 2; % 2

EURO 3; 33; % 26

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EEV

EURO 6

EEV; 37; % 29 EURO 4; 22; % 17
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 3    EMISIOAK MURRIZTEA

2016an, Dbus-ek bere flota handitu du 15 ibilgailu berri gehituta. Erregai fosilaren kontsumoa 
eta, beraz, Dbus-en egindako kilometroko gas emisioak nabarmen murriztu dira faktore 
hauei esker : 

Era berean, egindako kilometroko batez besteko kontsumoa 0,5047 litrokoa da, hiri 
sektoreko txikienetako bat, eta Dbus-en etengabe jaitsi dena 2012tik.

EMISIO NEURGAILUA

· Gutxiago kutsatzen eta kontsumitzen duten ibilgailuak 
gehitzea. 

· Lineen kudeaketa eraginkorra eta ibilbideen azterketa 
ibilbideak kilometroetan eraginkorrago egiteko.

· Erregai kontsumoaren kontrol zorrotza, ibilgailuetan eta 
gidatzeko ibilbideetan hobekuntza alderdiak detektatzeko.

· Gidariari laguntzeko sistema berritzaile bat erabiltzea, gidatze 
seguru eta eraginkorrari begira (EKO proiektua).

Urteko batez besteko kontsumoa (l/100 km)
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KONTSUMOAREN MURRIZKETAK, aldi berean, egindako kilometroko CO2 emisioak 
murriztu ditu azken urteotan. Murrizketa horrek bultzada nabarmena izan du 2015etik, 
flotan ibilgailu hibridoak eta elektrikoak gehitzeagatik.

CO2 emisioak (kg/100 km)

Halaber, egindako kilometroko beste gas emisio batzuk murrizten jarraitzea lortu da, 
grafiko honetan ikus daitekeenez:

Berotegi efektuko gasak eta energia murriztera bideratutako ekintza guztiek inpaktu handia 
dute klima aldaketaren eta tokiko kutsaduraren aurkako borrokan.

Urteko toki emisioak
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Gehitu behar da azken urteotan ordezko erregaietako eta ingurumen kutsaduraren 
murrizketako nazioarteko adituek Dbus-en autobus flotaren emisio maila aztertu dutela, 
eta balorazio bikaina eman diote ingurunera egindako CO2 eta partikulen emisio mailagatik. 

Dbus-en azken urteotan izan den garapen guztia eta gas emisioen kudeaketa eta 
eraginkortasunaren hobekuntza hori lortzeko baliabideetan egindako inbertsio handi bati 
zor zaio, eta Europar Batasunak diruz lagundutako proiektuen ekarpenei esker egin ahal izan 
dira. 

 4    ENERGIA AURREZTEA

Autobusen erregai kontsumoaz gain, Dbus-en kontsumitzen den beste energia iturri nagusia 
bere tailer eta bulegoen instalazioetako jarduerakoa da. Hor, Dbus-ek ahalegin handiak 
egiten ditu energia kontsumoa murrizten edo iturri berriztagarrietatik hartzen, eta ur 
kontsumoa murrizten. Dbus-ek sortzen dituen hondakinak modu eraginkorrean kudeatzen 
ditu ahalik eta inpaktu txikiena lortzeko.

Hauek dira kontsumitutako energiari buruzko datu nagusiak:

Urteko energia aurrezkia % 16 ingurukoa da 2012aren aldean. 

Grafiko honetan urtean kontsumitutako potentziaren murrizketaren bilakaera ikus daiteke:

* Dbus-ek 2015ean eta 2016an erositako hiru ibilgailu elektrikoen kontsumoa baztertuta.
** Gas kontsumoa pixka bat handitu da, klimatologiarengatik batik bat.

   URTEA  2015 2016
   ENERGIA  kWh kWh
   ELEKTRIZITATEA*  809.770 824.146
   GASA**  405.911 492.051
   GUZTIRA  1.215.681,00 1.316.197
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Dbus-en urteko elektrizitate kontsumoa (kWh)
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2008an, Dbus-ek 30 KW-eko potentziako panel fotovoltaikoak instalatu zituen 
instalazioetako teilatu lauan. Paneletan sortzen den energia Donostiako sare nagusian 
iraultzen da. Horrela, energia aurrezki bat dago gizartearentzat, energia berriztagarrien bidez 
sortzen den energia sorreragatik.

 5    INSTALAZIO ERAGINKORRAK

2003an Kotxetegi berriak inauguratu ziren, instalazio modernoagoak eta hobeto datozenak 
autobus belaunaldi berriaren premiekin eta flotaren kudeaketarekin. 

Eraikinak 4.500 m2-ko azalera du tailerrarentzat eta 1.000 m2 bulegoentzat. 130 
ibilgailuentzat aparkaleku espazioa ere badu.

Dbus-ek egunero berrikusten du flota eta flotaren eraginkortasuna 
konpontzeko eta hobetzeko ekintzak egiten ditu tailerraren 
espazioan. Horretarako, langile kualifikatuak ditu eta instalazio 
modernoak, eguneroko konponketak eta mantentzea egiteko, 
autobusak ahalik eta baldintza hoberenetan irten daitezen egunero 
zerbitzua ematera. 
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Tailerraren instalazioek elementu hauek dituzte:
· 2 plataforma jasogailu autobus artikulatuentzat (18 m).
· 3 plataforma jasogailu 12 m-ko autobusentzat.
· 24 zutabe jasotzaile.
· 11 lanpostu.
· Karrozeria zona bat 2 autobus hartzeko.
· 4 bizi lerro altuerako lanetarako.
· 2 hornidura lerro (bi Biodiesel hornigailu/nahasgailu eta AdBlue hornigailu bat) eta garbiketa 
(bi garbiketa zubirekin).
 · Gurpilak konpontzea eta biltegiratzea.
· Biltegia.

 6    HONDAKINEN KUDEAKETA

Dbusen borondatea da ura eta eguneroko jardunean sortzen dituen hondakinak birziklatzea. 
Dbus-ek ingurumenarekin lotutako esparru guztietan duen kezka dela eta, hondakinak 
birziklatzea eta kudeatzea gakoa dira. Horregatik, hondakinak zenbait enpresa baimenduk 
eta ziurtatuk erretiratzen dituzte, gero kudeatzeko eta birziklatzeko.

Taula honek datu adierazgarrienak erakusten ditu hondakin birziklagarrien kudeaketari buruz.

Ur birziklatua iragazkietatik igarotakoan, zabor eta 
hondakin guztiak andel batzuetan gordetzen dira, 
beteta daudenean enpresa baimenduak jasotzen 
dituen arte. Olioekin eta erabilitako gainerako 
hondakinekin antzera jokatzen da. Olioak eta 
gainerako hondakinak erretiratzen direnean, 
biltegiratu egiten dira enpresa baimenduak 
kudeatzeko eta birziklatzeko jasotzen dituen arte.

Azpimarratu behar da azken urteotan ez dela izan 
ustekabeko inolako ihes edo isuri adierazgarririk, 
ingurumena kaltetu duenik.

   HONDAKIN BIRZIKLAGARRIAK TONAK 2015 TONAK 2016
   HONDAKIN LIKIDOAK 63,85 tn 66,98 tn
   HONDAKIN SOLIDOAK 8,36 tn 6,2 tn
   GUZTIRA 72,21 tn 73,18 tn
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PARTE-HARTZEA ETA 
ESPERIENTZIAK TRUKATZEA

Dbus-ek modu aktiboan hartzen du parte nazioarteko 
zenbait foro eta lantaldetan, garraio publikoko eta 
hiri mugikortasuneko profesionalekin esperientziak 
konpartituta. 

2016an, Dbus-ek modu aktiboan hartu du parte 
zenbait jardunaldi, foro eta lantaldetan.

FOROAK ETA LANTALDEAK
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1    ATUC-EN (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS TRANSPORTES 
     URBANOS COLECTIVOS) BATZORDEAK   

· ATUC-en Batzorde Ekonomiko eta Finantzarioa.
· ATUC-en Material Higikorren Batzordea.
· ATUC-en Teknologia Berri, Marketin eta Kalitate Batzordea.
· ATUC-en Giza Baliabideen Batzordea.
2016an, Dbus-ek ATUC-en XXIII. Kongresuan ere hartu du parte Bilbon.

1.2. Proiektu europarrak

· Workshop Buckinghamshire-n, High Wycombe, Erresuma Batua, CIVITAS CAPITAL 
proiektuaren barruan.
· ZeEUS proiektuaren Workshop-a, garraio elektrifikatuko jardunbide egokiei buruzkoa, 
Brusela.
· “Opportunity charging” mintegia ZeEUS proiektuaren barruan Stockholmen.

1.3. Mugikortasunaren Foroan parte hartzea Kursaal Jauregian

Dbus-ek Mugikortasunaren III. Foroan hartu zuen parte Kursaal Jauregian, eta 
elektromugikortasunari buruzkoa izan zen. Dbus-ek eremu horretako bere esperientzia 
aurkeztu zuen. Izan ere, propultsio hibrido edo elektrikoko bere 12 metroko ibilgailuen % 
25ekin, flota ekologikoena eta gutxien kutsatzen duena daukan euskal hiria da, eta ibilgailu 
elektriko eta hibrido gehien dituen Estatuko hirietako bat. 
Hirugarren foro horretan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak 
antolatutakoan, garraioaren eta hirigintzaren sektoreko adituek zenbait hiritan, horien artean 
Donostian, hasitako mugikortasun elektrikoa analizatu zuten.

1.4. Parte hartzea Euskadiko VII. ITS Kongresuan

Ibilgailu automatizatuak garatzeko Garraio Sistema Adimendunen (Intelligent Transport 
Systems) aplikazioa izan zen Euskadiko Mugikortasun eta Logistika Klusterrak antolatu eta 
azaroan Donostian egindako Euskadiko VII. ITS Kongresuaren ardatza. Jardunaldi horretan, 
Dbus-ek ibilgailu autonomoaren etorkizunaren aurrean mugikortasunaren kudeaketari 
buruz duen ikuspegia aurkeztu zuen.

1.5. Donostiako Garraioaren Erregelamendu berria sortzea

2016ko apirilaren 7an, indarrean jarri zen Donostiako bidaiarien errepideko hiri garraioko 
zerbitzu publikoaren Erregelamendu berria, hiriko Udaleko Udalbatzak onartu eta 2001eko 
erregelamendu zaharra ordeztu zuena. 
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Donostiako Erregelamendu berriak alderdi asko ditu komunean Gipuzkoako Garraioaren 
Lurralde Agintaritzak bultzatutako pertsonen errepideko garraioaren Gipuzkoako 
Erregelamenduarekin. Azken hori 2015eko martxoan jarri zen indarrean, baina Donostiako 
garraioaren ezaugarrietara egokitu da eta eguneratu egin da, Dbus-en autobus zerbitzuan 
azken urteotan praktikan egin diren hobekuntzak kontuan hartuta. 

1.6. Beste lantalde batzuk

· Donostiako hiriko puntu kritikoen maparen jarraipena egiteko eta prestatzeko lantaldea.
· Donostiako ikastetxeetarako Mugikortasun Iraunkor eta Segururako lantaldea.
· Gipuzkoako Garraio Erregelamendua prestatzeko lantaldea, GGLA.
· Garapen Ebolutiboen Mahai Teknikoa, GGLA.
· Mugikortasuneko Kontseilu Sektoriala.
· Donostia Hiri Lagunkoia plana inplementatzeko Batzorde Teknikoa.

2     BISITAK DBUS-ERA

Dbus nazioarteko erreferentzia da gaur egun garraio publikoko enpresa baten kudeaketan 
eta bere flotan teknologia berrien ezarpenean. Horren erakusgarri dira 2016an zehar  
jaso dituen bisitak, nazionalak zein atzerritarrak, Dbus-ek egindako aurrerapen berriak 
ikusteko. 

2016an, Dbus-ek garraio publikoko pertsona adituen, proiektu europarren, enpresa 
teknologikoen eta garraio publikoko langileen ordezkaritzen zenbait bisita jaso zituen, eta 
horien artean daude hauek:

· Buckinghamshireko konderriko teknikari 
ingelesak.
· Bilbobuseko teknikarien ordezkaritza bat 
(Bilboko udal autobusen enpresa), eta Idom 
kontsultorearena.
· Mallorcako Garraio Kontsortzioaren 
ordezkaritza bat.
· Peruko GMD enpresa teknologikoaren 
ordezkaritza bat, garraioan inplementazio 
teknologikoan espezializatua. 

2016an zehar, Dbus-ek Donostiako ikasleen bisita ugari jaso ditu, eta mila haurrek bisitatu 
dituzte Dbus-en Kotxetegiak, haurrak garraio publikoarekin trebatu nahi dituen bisita 
didaktiko batean.
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IRUDI KORPORATIBOA

DONOSTIABUS. 2005ean, Donostiako Tranbia 
Konpainiak Donostiabus (Dbus) izen komertziala 
hartu zuen. Izen aldaketa premia komertzial bati 
zor zaio, konpainia eskaintzen den zerbitzuarekin 
identifikatzeko. Era berean, izen horren laburdura 
erabiltzen hasi zen, Dbus. Hauxe da orain web orrian 
(www.dbus.eus) zein autobusetan agertzen den izena.  

EUSKAL HERRIKO HEGOALDEKO IGELA. 2005etik 
Dbus-en irudia da. Galzorian dagoen espezie bat da, 
Donostiako zona batzuetan oraindik badagoena. 
Europako anfibio txikienetako bat da, helduek doi-
doi gainditzen baitute 5-6 zentimetroko luzera. Bere 
gorputzaren kolorea berde argi eta distiratsua da, 
baina tonalitatea aldatu egiten da zonen arabera. Ale 
batzuek puntutxo beltzak dituzte bizkarraldean. 
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Zuria, urdina eta berdea
Donostiako berezko koloreez gain, kolore berdea ere sartu da. 
Horrela, agerian jartzen da Dbus-etik ingurumena hobetzeko 
egiten den ahalegina. Irudi berriak, Igeldo eta Igara auzoetan 
dagoen igelak, adibide izan nahi du autobusaren erabilerarako, 
eta are hiriko erdialdetik urrutiago bizi direnentzat. 

Galzorian dagoen espeziea
Galzorian dagoen Euskal Herriko anfibio bakarra, nahiz eta espezie babestua izan. 1998tik, 
13 putzu ireki dira espezie hori berriz birpopulatzeko. Aranzadi Elkartetik dei bat egin zen 
anfibio berezi horren egoeraren berri izateko.  

Irudi horrekin, Dbus-ek ingurumenarekin duen kezka adierazi nahi du, eta bere zerbitzu 
prestazioaren eremuan bizi diren paraje eta espezie natural guztiak babesteko eta zaintzeko 
asmoa. 

Garrantzitsua da Aranzadi Elkarteak Dbus-i egindako aitorpena hegoaldeko igela enpresaren 
irudi gisa aukeratzeagatik. 
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