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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
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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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