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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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