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Korporatiboko formatua hartzen du. Dokumentu formal
eta publiko honek DTK-k gestio etikoarekin eta garapen
iraunkorrari lotuta izan dituen eraginak, egin dituen
jarduketak eta hartu dituen konpromisoen berri ematen
du, eta diziplina anitzeko ikuspegi batetik egin da, alderdi
ekonomiko, sozial eta ingurumenekoak aztertuta.
Dokumentua Dbusek gizarte, ekonomia eta ingurumenari
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 Dbusek bere langileekin hartutako
konpromisoa azpimarratu nahi du; azken finean, langileak
dira zerbitzuari kalitate ematen diotenak eta erabiltzaileen
premiei erantzuten dietenak.
Lehen memoria 2010ean idatzi zen, eta oihartzun handia
izan 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 DTK-k Erantzukizun Sozialari lotutako
gaiengatik.
DTK aukeratu bazuten Gizartearekiko Erantzukizunari 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; 2014an Konpainiaren ekintza guztiak zuzendu
dituzten printzipioak, hain zuzen ere.
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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.
Donostiako Tranbia Konpainia Sozietate Anonimoa da. Konpainia 1886. urtean sortu zen, eta
1887ko uztailaren 18an eman zien donostiarrei lehen zerbitzu publikoa. Gaur egun, eta
1981etik, Donostiako Udalarena da konpainiaren kapital sozial osoa.
128 urte hauetan Konpainiak garapen etengabea izan du, bai eskainitako zerbitzuetan, bai
eta 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, akzionista 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, mandoek tiratuta, eta laster 3
lineatan eman zuen zerbitzua. 21 langile zeuzkan lan hori aurrera eramateko.

1887-1897
Konpainia zaldiek eta mandoek
tiratutako tranbiekin hasi zen
zerbitzua ematen.
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1897
1897an trakzio elektrikoko
lehen tranbia sartu zen.

1948
Lehen trolebusak hasi ziren
ibiltzen Donostiatik.

1964
Bi pisuko trolebusek ibilgailu
elektrikoen flota osatu zuten.

1973
Trolebusak
behin
betiko
kendu
ziren
eta
flota
modernoago jarri zen.

2014
Lehen autobus elektrikoa
zirkulatzen hasi da.

Gaur egun flota gero eta efizienteagoa eta iraunkorragoa da. Autobus elektrikoa
Dbusek ingurumena zaintzearen alde egiten duen apustuaren azken adibidea da.
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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 gehien erantzutea, kalitate handiko zerbitzua eta informazio praktikoa eskainita,
lehiatzeko moduko kostuekin eta gure ingurumenaren iraunkortasuna bultzatuta".

Etorkizun ikuspegia:
"Donostiako Tranbia Konpainiak gure hiriko mugikortasunaren alorrean ezin ukatuzko 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 guztien jarduna zuzentzen duten zutabeak 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.

Langileak

1) Konpainian
aukera
berdintasunaren
eta
gardentasunaren inguruko irizpiderik zorrotzenak
bete daitezela zaintzen dugu.
2) Enpresaren barruan gizonen eta emakumeen
arteko eskubide eta aukera berberak bermatzen
ditugu.

Ingurumena

1) Ingurumenaren arloan indarrean dauden araudi eta
legedi guztiak betetzeaz arduratzen gara, eta
harantzago joaten saiatuko gara, jarrera proaktiboa
hartuz.
2) Garapen iraunkorra eta ingurumena errespetatuko
duena defendatzen dugu, gure autobusetan azken
aurrerapen teknologikoak ezarriz eta erabiliz.

Kalitatea

1) Etengabeko hobekuntza, neurri zuzentzaileak
hartzera baino prebentzio neurriak hartzera
zuzenduak.
2) Gure bezeroen aldetik gogobetetze handiagoa
sortzeko eta hautemateko orientazioa, betiere
prezio lehiakorrak erabiliz.
3) Eskainitako zerbitzuen barruan bikaintasuna
lortzea.

7

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. Honela zegoen
osatuta organo hori 2014ko abenduaren 31n:
•

Lehendakaria: Juan Karlos Izagirre jauna (Donostiako alkatea).

•

Lehendakariordea: Jon Albizu Agirrezabalaga jauna (Mugikortasuneko zinegotzia).

•

Kontseiluko Kideak:
₋

Pilar Arana Perez andrea

₋

Iñigo Arcauz Ascargorta jauna

₋

Ernesto Gasco Gonzalo jauna

₋

Ramon Gomez Ugalde jauna

₋

Martin Ibabe Ezeiza jauna

₋

Mikel Diez Sarasola jauna

₋

Miguel Martin Egurza jauna

₋

Jesus Mur Urretavizcaya jauna

₋

Beatriz Sanchez Ordoñez andrea

₋

Igor Urain Zabala jauna

•

Idazkaria: : Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga jauna

•

Idazkariordea: Eva Ugarte Orozco andrea

Dbuseko zuzendaritza taldea honela egon da osatuta 2014n:
•

Gerardo Lertxundi Albeniz jauna, Zuzendari Gerentea

•

Igor Gonzalez Aranburu jauna, Administrazio Zuzendaria

•

Javier Vallejo Illarramendi jauna, Plangintza eta Zerbitzuetako burua

•

Eduardo Gonzalez Perez jauna, Tailerreko burua

2014ko azaroan Igor Gonzalez jaunak Zuzendari Gerentearen kargua hartu zuen, Gerardo
Lertxundi jaunaren ordez.
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4. Dbus, errekonozimendua duen Konpainia
2014an Dbusek berriro erakutsi du hiritarren zerbitzuarekin konprometituta dagoela,
gauzak ondo eginez, 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, bai eta 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, bai eta abiadura komertzial eta puntualtasun maila handiak dituena ere.
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2014A ZENBAKITAN
2014an Dbusek 122 autobus zituen bere flotan,
tartean autobus elektriko bat eta sei autobus
hibrido, eta bere plantillan 443 pertsona
zeuden.
Hiriko autobus zerbitzua eskaintzeko, 36 linea
ditu, hiriaren periferian dauden auzoak
elkarrekin eta auzo horiek hirigunearekin lotzen
dituztenak.
Ondorengo taulan Dbuseko 2014ko daturik nabarmenenak ikus daitezke:

122

28.077.725
Bidai kopurua

Eguneko lineak

Gautxorien lineak

100% 100% 6,99
Behe plataforma
duten autobusak

Aire girotua duten
autobusak

Flotaren batez
besteko adina

Autobus kopurua

443
Batez besteko plantilla

Dbusen eginiko bidaiez gain beste autobus eta tren eragileekin eginiko bidaiak kontuan
hartuta, 2014an Donostian garraio publikoa erabiliaz 30 milioi bidaia baino gehiago egin
dira. Testuinguru horretan, Dbus erreferentziako garraiobidea da donostiarrentzat.
Donostiako biztanle bakoitzak batez beste 165 bidaia egin ditu urtean, eta zifra hori
Europan dagoen handienetako bat da, bai eta Espainian biztanle kopuru antzekoa duten
gainontzeko hirietakoa baino askoz handiagoa ere.
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1. Egindako bidaiak lineako
2014an lineako egin diren bidaien kopurua hau izan da:
LINEAK
5-BENTA-BERRI
8-GROS-INTXAURRONDO
9-EGIA-INTXAURRONDO
13-ALTZA
14-BIDEBIETA
16-IGELDO
17-GROS-AMARA
18-SEMINARIO
19-AIETE
21-MUTUALIDADES-ANOETA
23-ERRONDO-AIETE
24-ALTZA-GROS-ANTIGUO
25-B.BERRI-AÑORGA
26-AMARA-MARTUTENE
27-ALTZA-INTX.-ANTIGUO
28-AMARA-OSPITALEAK
29-INTXAURRONDO SUR
31-INTXAUR.-OSPITALEAK-ALTZA
32-PUIO-ERRONDO
33-LARRATXO-INTXAURR.-BERIO
35-ARRIOLA-ANTIGUO-OSPITALEAK
36-SAN ROQUE-ALDAKONEA
37-RODIL-ZORROAGA
38-TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO
39-URGULL
40-GROS-ANTIG-IGARA
41-MARTUTENE-EGIA-GROS
TB6-ULIA

2014

2013

% Aldaketa

2.969.372
767.843
1.167.687
3.597.870
1.214.609
450.622
1.336.641
636.625
334.977
576.445
303.028
896.029
1.019.318
1.541.035
910.517
4.633.057
963.754
958.294
284.287
1.442.882
138.138
468.039
325.499
100.723
537.073
314.335
1.814

2.947.687
761.758
1.131.507
3.543.190
1.191.197
450.082
1.324.610
625.479
333.128
553.699
307.898
899.632
1.013.721
1.499.290
875.998
4.525.684
957.615
960.640
282.518
1.403.094
140.643
448.530
325.800
95.972
6.043
545.801
308.540
1.295

%0,73
%0,79
%3,10
%1,51
%1,94
%0,12
%0,92
%1,75
%0,53
%3,91
%-1,61
%-0,40
%0,56
%2,66
%3,81
%2,34
%0,64
%-0,25
%0,65
%2,76
%-1,81
%4,14
%-0,09
%4,68
%-1,65
%1,84
%27,65

32.289
9.980
26.903
36.411
29.321
1.692
16.180
12.355
22.081
28.077.725

33.611
10.928
26.836
35.813
31.131
1.496
16.589
12.315
22.259
27.652.029

%-4,09
%-9,50
%0,25%
%1,64
%-6,17
%11,58
%-2,53
%0,32
%-0,81
%1,52

GAUEKO ZERBITZUAK
B1-BENTABERRI-AÑORGA
B2-AIETE-BERABERA
B3-EGIA-INTXAURRONDO
B4-AMARA-MARTUTENE
B6-ALTZA
B7-IGELDO
B8-MIRAC.-BBERRI-SEMINARIO
B9-AMARA-ERRONDO-PUIO
B10-ZUBIAURRE-BIDEBIETA-BV
BIDAIAK GUZTIRA 2014

Kontuan hartu behar da 2014an ez dela zerbitzurik egon Urgulleko 39 linean.
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2. Egindako bidaiak hileko
Hileko egin diren bidaien kopuruaren bilakaera hau izan da:

Bidaiarien kopuruaren bilakaera hilez hil
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

3. Puntualtasun indizea
Dbusek duen puntualtasun indizea %97,49koa da, ordutegien planifikazio eraginkorrari
esker eta azken hamarkadan ezarritako sistema teknologikoei esker.
Hauxe da 2014ko puntualtasun indizea lineaz linea xehakatuta:

LINEA
5 - BENTA BERRI
8 - GROS-INTXAURRONDO
9 - EGIA-INTXAURRONDO
13 - ALTZA
14 - BIDEBIETA
16 - IGELDO
17 - GROS-AMARA
18 - SEMINARIO
19 - AIETE
21 - MUTUALIDADES-ANOETA
23 - ERRONDO

PUNTUALTASUN INDIZEA
%98,34
%99,01
%98,60
%97,76
%97,91
%97,57
%92,96
%98,82
%98,61
%96,31
%95,45
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24 - ALTZA-GROS-ANTIGUO
25 - BENTABERRI-AÑORGA
26 - AMARA-MARTUTENE
27 - ALTZA-INTXAURRONDO-ANTIGUO
28 - AMARA-OSPITALEAK
29 - INTXAURRONDO SUR
31 - INTXAURRONDO-OSPITALEAK-ALTZA
32 - PUIO-ERRONDO
33 - LARRATXO-INTXAUR-ANTIGUO-BERIO
35 - ARRIOLA-ANTIGUO-AIETE-OSPITALE
36 - SANROQUE-ALDAKONEA
37 - RODIL-ZORROAGA
38 - TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO
39 - URGULL
40 - GROS-ANTIGUO-IGARA
41 - MARTUTENE-EGIA-GROS
B1 - BENTABERRI-BERIO-AÑORGA
B2 - AIETE-BERA BERA
B3 - EGIA-INTXAURRONDO
B4 - AMARA-RIBERAS-MARTUTENE
B6 - ALTZA
B7 - IGELDO
B8 - MIRACONCHA-BENTA BERRI-SEMINAR
B9 - AMARA-ERRONDO-PUIO
B10 - ZUBIAURRE-BIDEBIETA-BUENAVISTA
GUZTIRA 2014

%95,09
%98,78
%97,13
%95,25
%98,62
%98,42
%95,62
%96,40
%95,84
%97,54
%98,62
%96,15
%98,01
%94,77
%99,31
%97,93
%98,31
%98,54
%96,87
%98,68
%100,00
%99,03
%99,22
%94,84
%97,49

Taulan agertzen diren datu positiboak berdin-berdin baloratu dituzte Dbuseko erabiltzaileek,
izan ere, azken gogobetetze inkestan 7,68ko puntuazioa eman diete eskainitako zerbitzuei
(ordutegiak, maiztasunak, puntualtasuna, etab.), 10eko puntuazioaren gainean.
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4. Produktibitatea
Ondorengo taulan Dbusek egindako kilometroak eta zerbitzu orduak agertzen dira lineaz
linea xehakatua:
Linea
5
8
9
13
14
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B8
B9
B10

LINEA
BENTA BERRI
GROS-INTXAURRONDO
EGIA-INTXAURRONDO
ALTZA
BIDEBIETA
IGELDO
GROS-AMARA
SEMINARIO
AIETE
MUTUALIDADES-ANOETA
ERRONDO
ALTZA-GROS-ANTIGUO
BENTABERRI-AÑORGA
AMARA-MARTUTENE
ALTZA-INTXAURRONDO-ANTIGUO
AMARA-OSPITALEAK
INTXAURRONDO SUR
INTXAURRONDO-OSPITALEAK-ALTZA
PUIO-ERRONDO
LARRATXO-INTXAUR-ANTIGUO-BERIO
ARRIOLA-ANTIGUO-AIETE-OSPITALE
SANROQUE-ALDAKONEA
RODIL-ZORROAGA
TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO
URGULL
GROS-ANTIGUO-IGARA
MARTUTENE-EGIA-GROS
BENTABERRI-BERIO-AÑORGA
AIETE-BERA BERA
EGIA-INTXAURRONDO
AMARA-RIBERAS-MARTUTENE
ALTZA
IGELDO
MIRACONCHA-BENTA BERRI-SEMINAR
AMARA-ERRONDO-PUIO
ZUBIAURRE-BIDEBIETA-BUENAVISTA
GUZTIRA 2014

Kilometroak
411.168
170.796
197.716
814.153
249.423
232.950
200.976
194.952
78.293
93.333
80.710
239.421
271.828
314.667
230.702
610.279
208.313
377.793
70.942
341.801
105.413
153.525
137.729
78.533
140.868
125.932
13.592
6.383
9.217
11.042
11.533
1.128
9.117
6.481
12.711
6.213.434

Orduak
32.917
14.885
15.817
54.829
19.610
12.491
18.722
14.693
5.642
9.924
5.081
14.284
15.432
23.103
14.317
45.133
15.280
19.592
5.042
19.684
5.408
13.196
9.525
5.311
9.048
8.830
733
391
740
772
761
75
656
363
729
433.035
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5. Diru sarrerak eta gastuak
Enpresako gestio efizienteari esker murriztu ahal izan da aurreikusita zegoen udal
ekarpena. Hain zuzen ere, 2014n Udalaren ekarpena bidaiari bakoitzeko 0,45 €-koa izan da,
Espainiako eta Europako beste hiri gehienetan baino txikiagoa. Alderatzen badugu DonostiaSan Sebastiango Udalak egin behar duen ekarpena Espainiako beste hiri batzuek egin behar
dutenarekin, ikusten da DTK-k jaso duen udal ekarpena nabarmen txikiagoa dela.

DIRU SARRERAK
Sarrerak emandako zerbitzuengatik
I+D proiektuak
Finantzakoa ez den ibilgetuaren diru laguntzen eta
bestelakoak.
Finantza diru sarrerak
Udalaren ekarpena
SARRERAK GUZTIRA
GASTUAK
Hornidurak
Pertsonen gastuak
Beste ustiapen gastu batzuk
Ibilgetuaren amortizazioa
Finantza gastuak
GASTUAK GUZTIRA

2014
18.490.446,20€
822.285,37€
1.964.198,34€
447,29€
12.500.761,12€

33.778.138,32€
2014
4.195.370,78€
23.548.668,76€
3.890.389,36€
2.143.496,68€
212,74€

33.778.138,32€

Alemaniako Karlsruhe Unibertsitateko metodologiaren arabera, Donostiako garraio
publikoaren erabilera mailak hiriari 8.430.393 € aurrezten dizkio, auto pribatuaren
erabilerarekin alderatuz gero.
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6. Bidai kopurua eta deskontuak titulu motako
2014an zehar, bidaiarien %90,49k noizbehinkako txartelaren tarifan deskontua egiten dien
txartelen bat erabili zuten, eta beste bidaiari guztiek eskudiruz ordaindu zuten:

Deskontudun txartelen erabiltzaileak 2014an

2014an, bidaiarien
%90,49k deskontua
izan zuten egindako
bidaia bakoitzeko

%9,51

%90,49

Deskontuarekin

Txartel arrunta

Deskontu horien onurez gehien baliatzen diren taldeak honakoak dira:

Gazteak

Soziala, Desgaituak eta
65 urtetik gorakoak

Familia ugariak

Hauxe izan da 2014an garraio titulu bakoitzeko egon den bidaiari kopurua:
TARIFAK
Noizbehinkako txartela
Gaueko txartela
MUGI arrunta
MUGI anonimoa
MUGI gaztea
MUGI soziala eta FU
Autobus aldaketak/Doakoak
Adin gutxikoak
Turista txartela

2014ko BIDAIAK
2.489.848
181.269
12.185.482
2.380.339
2.609.989
4.729.963
2.758.314
704.503
38.018

%8,87
%0,64
%43,45
%8,48
%9,30
%16,86
%9,83
%2,51
%0,13
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Logo Dbus
JARDUERA NAGUSIAK 2014AN
2014ko ekitaldiaren ezaugarrietako bat egon diren erronka ugariak izan dira eta, batez ere,
Donostian garraio publikoan irisgarritasuna areagotzeko, autobusen flota eraginkorragoa
izateko eta erabiltzaileek informazioa eskuragarriago izan dezaten ezarri diren teknologiak.
Hauek dira 2014an egin diren jarduketa nagusiak:

1. Gipuzkoako Tarifa Bateratuaren finkapena
2014an Gipuzkoako Tarifa Bateratuak urtebete egin du, 2013ko martxoaren 4an indarrean
jarri baitzen.
2008ko abenduan Donostiako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak adostu zuten Lurraldebus
txartelak balio izatea Donostiako hiri autobusetan erabiltzeko eta, harrez geroztik, Dbusek
txartelen trantsizio prozesu bati ekin zion garraio tituluen egokitzapen progresiboa
ahalbidetzeko, Dbuseko erabiltzaileei Gipuzkoako garraio publikoen tarifak bateratzen zituen
sistema berrian sartzen lagunduta.
Horrela, 2014an Gipuzkoako Tarifa Bateratua finkatu da, eta Dbuseko autobusetan jarraitu da
Lurraldebuseko kontakturik gabeko txartelekin ordaintzen, 2008az geroztik txartel horiek, bai
eta Mugi txartelak ere, hiri autobusetan operatiboak izan direlako.

Gipuzkoako Tarifa
Bateratuaren ezarpena
arrakastatsua izan da
Dbuseko autobusetan
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Tarifa Bateratuarekin Gipuzkoako garraio publikoko operadore guztiek tarifen esparru bakarra
izatea lortu da, bai autobus operadoreek bai tren operadoreek, eta horretaz gain hobariren bat
izateko eskubidea duten erabiltzaile profilak ere bateratu dira

1.
2.

Txartel arrunta Deskontu progresiboak erabilera kopuruaren arabera
Kolektiboko txartela Deskontu progresiboak erabilera kopuruaren arabera hobaria
txartela kargatzean

2. Dbusen balio duten garraio tituluak
Gipuzkoako Tarifak Bateratu ondoren, Dbusek hainbat garraio titulu baliodun ditu, paperezko
noizbehinkako billeteaz gain. Hauek dira Dbusen bidaiatzeko balio duten garraio tituluak:

Lurraldebus Txartela
2008az geroztik balio du Dbusen bidaiatzeko. Txartel guztiak
pertsonalak eta besterenezinak dira eta deskontu progresiboak
dituzte erabilera kopuruaren arabera, bai eta hobariak ere
kargatzen direnean, kolektibo berezietako kideen kasuan.
Gipuzkoako garraio publikoko operadore guztietan ere balio
dute.

Mugi Txartel Arrunta
2013ko martxoaren 4az geroztik balio du Dbusen bidaiatzeko.
Txartel guztiak pertsonalak eta besterenezinak dira eta
deskontu progresiboak dituzte erabilera kopuruaren arabera,
baina ez, berriz, hobaririk kargatzen direnean. Gipuzkoako
garraio publikoko operadore guztietan ere balio dute.

Kolektiboentzako Mugi txartela
2013ko martxoaren 4az geroztik balio du Dbusen bidaiatzeko.
Txartel guztiak pertsonalak eta besterenezinak dira eta
deskontu progresiboak dituzte erabilera kopuruaren arabera,
eta hobariak ere bai kargatzen direnean. Gipuzkoako garraio
publikoko operadore guztietan ere balio dute

Mugi Txartel Anonimoa
Gipuzkoako garraio publikoko operadore guztietan balio du
2013ko martxoaren 4az geroztik. Balidazio bat baino gehiago
egiten uzten du, baina ez du deskontu progresiborik erabilera
kopuruaren arabera. Aplikatzen zaion tarifa lehen bidai kopuru
tartekoa da, 1-20 bidai kopuruari dagokiona, eta noizbehinkako
gaueko tarifa (2014ko abenduaren 31koa, 0,91 € eta 2,10 €, hurrenez
hurren).
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Turista Txartelak
Dbusen baino ez dute balio. Balidazio bat baino gehiago egiten
uzten dute. 3 egunetarako eta 5 egunetarako txartela daude, eta 6
eta 12 bidaia hartzen dituzten bere baitan, hurrenez hurren.

3. Tarifak
2013ko martxoaren 4an Gipuzkoako Tarifa Bateratua ezarri zenez geroztik, Dbus MUGI
txartelaren Billete Bakarraren sistema bateratua erabiltzen hasi eta gero, erabilera
kopuruaren araberako deskontu progresiboen sistema ezarri zen, zeinaren bitartez, zenbat
eta bidaia gehiago egin orduan eta deskontu handiagoa egiten baita.
Hauek dira Dbusen balio duten garraio tituluak eta beren prezioak:
TARIFA
Noizbehinkako txartela
Txartel berezia
Mugi arrunta 1-20 bidaia
Mugi arrunta 21-50 bidaia
Mugi arrunta 51 edo gehiago
Mugi anonimoa
Barneko autobus aldaketak (Dbus-Dbus)
Eragile ezberdinen arteko aldaketak

Prezioak 14/1/1etik
14/3/31ra
1,60 €
2,00 €
0,88 €
0,70 €
0,16 €
0,88 €
0€
0,22 €

Prezioak 14/4/1etik
1,65 €
2,10 €
0,91 €
0,73 €
0,17 €
0,91 €
0€
0,23 €

Hauek dira txartela kargatzean hobaria duten kolektibo bereziak Gipuzkoako Tarifa
Bateratua indarrean sartu eta gero:
TALDEA
Familia Ugari Orokorra
Familia Ugari Berezia
Gazteak
Adinekoak, Ezinduak eta Sozialak
5 urte baino gutxiagokoak

Hobaria
%20
%50
%12
%52
doan
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4. Beste jarduketa batzuk

www.dbus.eus web orri berriaren
sorrera, bai eta doako aplikazio
ofizial bat ere smartphoneetarako
(iOS eta Android), Dbuseko
zerbitzuen
gaineko
denbora
errealeko informazio guztiarekin.

Dbusek hiriko hainbat auzotako bizilagunei
Donostia barruan zein kanpoan mugitzeko
dituzten ohituren gainean egindako kontsulta,
Donostiako hiritarrek ohiko garraiobidea
aukeratzerakoan dituzten ohiturak, joerak,
motibazioak eta hobespenak ezagutzeko.

Zerbitzuaren hobekuntza 5, 8, 13, 16, 25, 29, 31, 35, 36, 37, 41 eta B3 lineetan,
ibilbide, ordutegi eta geltoki batzuk aldatuta.
Neurri horiek zonalde horietako langile eta bizilagunek dituzte premiei erantzuteko
dira, eta beraiei esker garraio publikoa eskuragarriago dago hiritarrentzat.
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"Ibili Dbusen segurtasunez" izeneko informazio
kanpaina abian jartzea, Willis Iberia aseguru
artekaritzaren
lankidetzarekin,
bidaiarien
segurtasuna eta erosotasuna hobetzeko, Dbuseko
autobusetan dabiltzanean.

Irizar etxeko autobus elektrikoa flotan
sartzea; horrelako ezaugarriekin Europan
dagoen lehen autobusa da, eta Donostia da
autobus hori zirkulazioan izan duen lehen
hiria.

Dbuseko
autobus
flota
berritzea,
bost
autobus
hibrido
berrirekin,
lau
mikrobusekin eta lau autobus
artikulaturekin;
autobus
berriak modernoagoak dira
eta
ingurumenarekin
errespetutsuagoak.
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Open Data plataformara sarrera berriak. Dbusek
autobus zerbitzuaren ustiapenari buruzko informazioa
beste enpresa batzuen esku jarri du, aplikazio berrien
garapena eta kanpoko informazio sistemekiko
baterakuntza bultzatzeko.

“Dbus eta Gabonak” izeneko haurren
marrazki lehiaketaren VIII. edizioa,
Dbusek San Martin Azokarekin batera
antolatutakoa.
2014an lehiaketan 1.193 neska-mutilek
hartu dute parte, bai eta Atzegiko
pintura tailerreko 21 ikaslek ere.
Sormena bultzatzeaz gain, lehiaketarekin haurrei Donostian garraio publikoa
erabiltzearen garrantzia transmititu nahi zaie, hiri-espazioen jasangarritasuna eta
hiritarren bizi kalitatea bermatzeko.

Zerbitzu bereziak autobusetan eta
ordutegiak indartzea, Donostian egiten
diren ekitaldi garrantzitsuenetan:
•
•
•
•

Inauteriak
Jazzaldia
Aste Nagusia
Etab.
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LANGILEAK

Dbus considera un activo fundamental a su plantilla, clave del éxito y del buen hacer de
la compañía. Para ello, se pone especial empeño en la formación de su personal, así
como en mejorar la motivación y fomentar el buen ambiente del equipo.
Gaur egun Dbuseko plantillan 443 langile daude, eta horietatik 39 emakumeak dira.
2014an, Konpainiako langileen batez besteko
adina 47,91 urtekoa da, eta 14 pertsonak
erretiroa hartu dute.

Formazioa, motibazioa eta
baldintza berdintasuna
pertsonen kudeaketaren
oinarriak dira Dbusen

Plantillaren banaketa 2014an
%8

%4 %5 %3

%80

Dbusen funtsezkotzat jotzen da emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna bultzatzea.
Lanean berdintasuna egon dadin borrokan ari diren hainbat elkarteren sariak eskuratu dira, bai
eta emakumeek beraientzat ohikoak ez diren lanpostuetan lan egin dezaten bultzatzeagatik ere.
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Logo Dbus
1. Profesionalen etengabeko prestakuntza
Dbuseko zerbitzuaren kalitatea ez da bakarrik berrikuntza teknologikoan oinarritzen. Egunero
Donostiako hiritarrei eta hiria bisitatzen dutenei zerbitzua ematen dieten profesionalak
prestatzeko jardueretan ere oinarritzen da, eta era funtsezkoagoan. Hori dela eta, Dbusek
gidatze modua, efizientzia, segurtasuna, giza harremanak eta euskara lantzeko etengabeko
prestakuntza eskaintzen die bere langileei, haiek zerbitzu profesionala eta eraginkorra eman
dezaten beren eguneroko jardunean.
2014an 6.645 prestakuntza ordu baino gehiago eman dira, 2013an baino %30 ordu gehiago,
alegia. Beste modu batera esanda, pertsona bakoitzak 14,99 prestakuntza ordu jaso ditu batez
beste, honako ekintza nagusi hauen artean banatuta:
• Sartu berri diren langileentzako formazioa: Ikastaroak egin dira sartu berri diren
langileentzat.
• Autobus elektrikoaren erabilera eta funtzionamenduari buruzko formazioa: Tailerreko
eta trafikoko tarteko arduradunei autobus elektrikoaren funtzionamenduari buruzko
formazioa eman zaie. Era berean, gidariei autobus horiek nola gidatu erakutsi zaie.
• Autobus hibridoaren erabilera eta funtzionamenduari buruzko formazioa: Tailerreko
eta trafikoko tarteko arduradunei autobus hibridoaren funtzionamenduari buruzko
formazioa eman zaie. Era berean, gidariei autobus horiek nola gidatu erakutsi zaie.
• Autobusen gaineko prestakuntza teknikorako programa: Hainbat ikastaro egin dira
tailerreko langileentzat, Euro 6 teknologia duten autobus berriei buruzko gaiak
lantzeko.
• Euskara ikasteko formazioa, on line zein presentziala: Euskara ikasteko ikastaro bat
eman da, gidariei zuzenduta, beraien lanpostuetan izan ditzaketen egoeretan euskara
erabili ahal dezaten.
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Logo Dbus
Formazio ekintzetan parte hartu duten langileei
pasatu zaien inkesten bitartez 2014an eman diren
formazio saioen kalitatea ebaluatu da. Formazio
saioen batez besteko nota 7,8 izan da.

2014an zehar
6.645 prestakuntza
ordu eman dira

2. Baldintza eta onura sozial berdinak langile guztientzat
Plantillaren %100 Dbuseko hitzarmen kolektiboaren menpe dago.
Hitzarmenaren onura sozial nagusien artean azpimarratzekoak dira ondorengoak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produktibitate klausulak.
Gai pertsonaletarako aukerako egunak.
Ordaindutako baimenak hartzeko kasuistika zabala.
Lana eta familia uztartzeko aukerak.
Formaziorako laguntzak.
Fisioterapia zerbitzua.
Erretiroa aurretiaz hartzeko pizgarriak.
Aitatasun, amatasun eta edoskitzearekin lotura duten hobekuntzak.
Laguntza juridikoa.
Ordainketa kontzeptu batzuk ordutan gozatzeko aukera.
Txandak eta oporrak aldatzea.
Aldi baterako bajen estaldura ekonomikoa.
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3. Laneko Osasuna
Era berean, Lan Osasuneko Batzordeko ordezkariek udaleko teknikariekin bilerak egin dituzte
geltokiei eta bideei buruzko gaiak aztertzeko, gai horiek gidarien eta erabiltzaileen osasunean
eragina dutelako.
2014an egindako bilera horietan landutako gai nagusiak hauek izan dira:
•
•
•
•
•
•

Mediku azterketak: balorazioa.
Azterketa ginekologikoak plantillako emakume langile guztiei.
Absentismoaren analisia.
Zuloak, sakanguneak eta espaloi eramangarria.
Gidari postuan hobekuntzak.
Administrazioko langileen arrisku psikosozialen ebaluazioa.

Dbusek mediku zerbitzu propioa du, mediku batek eta OLT batek osatuta, DTK-ko langileen
mediku azterketetarako.
Mediku Zerbitzuak etengabeko arreta sanitarioa eskaintzen die Konpainiako langile guztiei,
beraien eguneroko jardunean izan ditzaketen lesio eta gaixotasunei aurrea hartu eta
erantzuteko.
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4. Barne Komunikazioa eta langileen parte hartzea
Langileen eta zuzendaritza postuetako pertsonen arteko barne komunikazioa eta langileen
arteko komunikazioa bera hobetzeko asmoarekin, Dbusen barne komunikazioa hobetzeko plan
integral bat jarri da abian.
2014an azpimarratzeko moduko jarduera bat da tailerren sekzioan abian jarritako hobekuntza
plana. Planaren helburu orokorra izan da tailerreko pertsonen gaitasun orokorrak eta gaitasun
espezifikoak garatzea, haien artean komunikazio egokia egon dadin, bai eta haien arteko
harreman pertsonalak hobetzea ere.
Urte bukaeran enplegatuaren atari berria abian jarri zen, non langileek beraien lan ordutegiak
kontsultatu, informazioa eta dokumentazioak deskargatu eta ohiko izapide eta eskaerak online
egin ditzaketen, iradokizunak zuzenean egiteaz gain.

Datu interesgarriak:
1. Enplegatuen iradokizunen
%89 webgunearen bitartez
jaso dira.

2. Enplegatuen guneak 68.281
bisita izan ditu 2014. urtean; iaz
baino %30 bisita gehiago.
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Langileentzako gune berriaz gain, beste ekintza batzuk egin dira langileen parte hartzea eta
motibazioa areagotzeko, esaterako hauek:
•

Langileekin eta zuzendaritzarekin egindako gosariak, non Konpainiako departamendu eta
atal guztietako langileek parte hartzen duten.

•

DTKren ohiko hornitzaileekiko negoziazioa langileei deskontu politikak ezartzeko.

•

Langileen etengabeko ebaluazioa.

•

Langileen zirkularrak argitaratzea eta zabaltzea.

•

Berdintasunerako Planean jasotako hainbat jarduera.
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5. Berdintasun Plana
2014an Dbusek II. Berdintasun Plana egin du (2014-2017). Plan berri hori I. Berdintasun
Planaren jarraipena da, eta I. plan horregatik Dbusek Emakunderen errekonozimendua
eskuratu zuen, “Emakumeen eta Gizonen arteko aukera berdintasunaren alde Emakundeko
erakunde laguntzaile” gisa.
II. Berdintasun Planak ere Donostiako Tranbia Konpainiako emakume eta gizonen artean
aukera berdintasuna benetan eta eraginkortasunez bermatzea izango du helburu.
Horretarako, Berdintasun Planak hainbat neurri aurreikusi eta garatzen ditu, besteak beste,
Konpainian lanean sartzen diren emakumeak gero eta gehiago izatera bideratutakoak,
laster Dbusen emakumeen ordezkariak gehiago izateko.
Ildo horretan, honako helburu hauek definitu dira plan honetarako:
1. Emakumearen presentzia handitzea Dbuseko plantillan.
2. Erantzunkidetasuna eta kontziliazioa erraztea.
3. Dbuseko plantilla sentsibilizatzea eta prestatzea berdintasunaren gaian.
4. Langileen artean berdintasunari buruzko dokumentazioa zabaltzea: Jardute
protokoloa, Berdintasun Plana…
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EUSKARAREKIKO KONPROMISOA
Dbusek 2006tik du martxan euskara plana, hiru urtetik behin berritzen dena. Bertan Dbusen
euskararen presentzia egunez egun areagotzeko konpromisoa eta ekimenak zehazten dira,
etorkizunera begira barne zein kanpo harremanetan, eta bereziki bezeroekiko harremanetan,
euskararen presentzia bermatu eta Konpainiaren zerbitzuaren zutabe bilakatu dadin.

1. Zilarrezko BIKAIN ziurtagiria
Zilarrezko Bikain ziurtagiria dugu azken urteetan egindako ahaleginen erakusgarria. Ziurtagiria
2013an eskuratu zuen, Euskalit Bikaintasunerako Euskal Fundazioaren eskutik, Konpainiak
azken urteetan bere eguneroko jardunean euskararen normalizazioaren alde egindako
ahalegina eskertzeko.

Zilarrezko Bikain ziurtagiria lortu izanak duela ia hamarkada bat abian jarri zen ekimenak bere
fruituak eman dituela agerian uzten du, Dbuseko langile guztien lana eta esfortzuari esker, egunez
egun euskararen ezagutza eta erabilera areagotuz.
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2006az geroztik Dbusek izan dituen lorpen nagusiak hauek izan dira:
• Itzulpen sistema definitzea.
• Dokumentazioaren jarraipena sistematizatzea.
• Kanpoko irudia zaintzea.
• Euskara ikasteko lehen ikastaroak antolatzea Dbusen eta matrikulazio kanpainak bultzatzea.
• Hizkuntza Ofizialak erabiltzeko jarraibideak zehaztea. Euskararen erabilerarako eskuliburu bat
prestatzea eta langileen artean banatzea.
• “Euskararen txokoa” sekzioa sortzea langileentzako webgunean.
• Gidarientzako barne formazioa euskaraz ematea lehenengo aldiz: online + presentziala
• Autobusen atalen euskarazko hiztegia sortzea.
• Laguntzarako eta ikasteko materiala sortzea.

Gaur egun, Dbuseko plantillaren %36 elebiduna da, oso datu positiboa da hau iazko
urteetakoarekin alderatuta, 2005ean indizea %15ekoa baitzen. Gainera, sekzioetako
arduradunen %100ek euskarazko ezagutzak dituzte.
Euskararen ezagutzaren indizeak gora egin du azken urteetan. Elebitasunaren maila, atalka, hauxe
da: Administrazioko, Pertsonaleko eta Zuzendaritzako pertsonen %43, Trafikoko langileen %37; eta
tailerreko langileen %27.
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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

Ingurunearen
zainketa

Garbitasuna

Erosotasuna

Segurtasuna

Prezioak

Oro har, erabiltzaileek oso ondo baloratzen dituzte aztertutako alderdi guztiak. Batez beste
7,68ko puntuazioa lortu da. Baloratutako alderdi guztietan oso nota altua lortu da, 5,75
nota gaindituta. Horretarako, inkesta bat egin du autobusetan bertan, zerbitzurako
esanguratsuak diren 24 alderdiez galdetuta eta alderdi horiei 1etik 10erako puntuazioa
emateko eskatuta.
Erabiltzaileek egindako oharrak nabarmen hazi dira azken urteetan, eta horietatik asko
zerbitzuarekin pozik daudela esateko izan dira. Lortutako nota, berriro ere, aurreko
urteetan egindako inkestetan lortutakoak baino handiagoa izan da.
Linea aldaketak, puntualtasuna eta irisgarritasuna dira erabiltzaileek hoberen baloratu
dituzten alderdiak. Horiek denek 8,20 baino puntuazio handiagoa lortu dute. Honakoak dira
banan-banan erabiltzaileek hoberen baloratu dituzten alderdiak:
•
•
•
•
•

Lineaz aldatzeko aukera (8,57)
Eskainitako zerbitzua betetzea (8,43)
Ordainketa sistemaren erosotasuna (8,42)
Mugikortasun urria duten pertsonentzako irisgarritasuna (8,42)
Zerbitzuen ordutegiak, maiztasunak, ibilbideak (8,29)
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4. Kanpo Komunikazioa
4.1. Erreklamazioen eta iradokizunen kudeaketa
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.
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.
Erreklamazioak eta iradokizunak 2014an
%2,3

Idatzizko erreklamazioak

%49,2

%48,5
Telefono bidezko erreklamazioak
Idatzizko iradokizunak

Dbusen erreklamazio idatziak jaitsi dira urtetik urtera.
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Kexa guztiak jaso eta erantzuten saiatzeaz gain, benetan balio duena eta zerbitzuak hobetzen
laguntzen duena urtean jasotzen diren iradokizun ugariak dira. 2014an 334 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
2014ko abenduaren 17an Dbusen web orri berria jarri
zen abian, domeinu berri honekin: www.dbus.eus.
Lehengoa, hau da, www.dbus.es ordezteko izan da.
Dbuseko web orria eta mugikorrerako aplikazio ofiziala
tresna interaktiboak dira, eta haiei esker erabiltzaileek
zerbitzuaren azken berriak eta autobusen zerbitzu
bereziak ezagutu ditzakete, bai eta autobusen iritsiera
orduak ere denbora errealean, hori dena eguneko 24
orduetan.

www.dbus.es

Web
mugikorra

Web orriak
1.034.000 bisita
izan ditu
2014an zehar

www.dbus.eus
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Ondorengo taulan Dbuseko web orriak 2014an izan dituen bisitak agertzen dira, guztira
1.034.000, bai eta mugikorretarako aplikazio ofizialaren deskarga kopurua ere.

659.646

330.120

www.dbus.es

Web mugikorra

43.651
www.dbus.eus

5.452
App-en deskargak

4.3. Sare sozialak
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.
Twitterren ikusi denez, bera da erabiltzaileek gehien
kontsultatu eta jarraitu duten tresna, azkarra eta
interaktiboa delako. 2014an Dbusek microblogging
Twitterren izan duen presentzia sendotu egin da
gauzatu diren hainbat ekintzari esker:
• Dbusen zerbitzu berezi, aldaketa eta moldaketa eta
korporazioaren albisteen gaineko informazioa.

#DbusInfo,
azken orduko
informazioaren
hashtag-a

• Hashtag propio bat erabiltzen da zerbitzuei buruzko
azken orduko informazioa zabaltzeko - #DbusInfo
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• Jendearentzako arreta zuzena
Dbusen plataforman garatu diren ekimenei
esker, Twitterreko profilak %40 jarraitzaile
gehiago izan ditu 2014an, 2013an izan
zituenekin alderatuta.

4.3. 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.
2014an, Dbusek 131 prentsa ohar argitaratu ditu, eta horietatik 97 hirian egindako
ekitaldiengatik egon diren zerbitzu bereziei eta zerbitzu aldaketei buruzkoak izan dira eta
34 informazio korporatiboari buruzkoak.
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5. Hiritarrren zerbitzurako teknologiak
Teknologia berrien ezagutza
eta aplikazioa funtsezkoak
dira Dbuseko zerbitzuen
eraginkortasuna
eta
efizientzia
etengabe
areagotzeko.
Horregatik, Konpainiak sistema teknologiko aurreratuenak ditu eta kudeaketa sistemen
etengabeko eguneraketa bilatzen du ahalik eta zerbitzurik hoberena ematea bermatzeko.

5.1. Dbusen web orri berria: www.dbus.eus
2014. urtearen bukaeran Dbusek webgune
eleaniztun berria jarri du abian, hainbat
berritasun
garrantzitsurekin.
Dbusen
www.dbus.eus web orri berria egokigarria
da, eta edozein ordenagailu, telefono edo
tabletatatik kontsultatu daiteke.
Euskaraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez
dago eskuragarri, eta .eus domeinua
erabiltzen du, Udalak euskararen eta euskal
kulturaren hedapenerako duen domeinu
berria baita.
Web orrian Dbuseko lineen gaineko informazio guztia jasotzen da, lineen ibilbideak zein
ibilbide eta ordutegien planifikatzailearen bitartez konexioak egiteko aukerak, bai eta
konpainiaren eta autobus flotaren gaineko informazioa, eta tarifa eta garraio txartelen
gainekoa, proiektuak, eta ikerketa eta txostenak, albiste eta oharrak, argazkiak eta bideoak
ere.
Funtzionaltasun horiei, zeinak aurreko webgunean jada eskaintzen baitziren eta informazio
osotuagoa eta eskuragarriagoa eskaintzeko berritu eta hobetu baitira, aplikazio
berritzaileak gehitu behar zaizkie.
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Dbusi
kudeaketa
eta
mantentze
bitartekoak optimizatzen ahalbidetzen
dion eta hobekuntza, aldaketa eta
moldaketak egiteko malguagoa den
programazio bat erabili da.

Web orria egokigarria da,
eleaniztasuna, eta .eus
domeinua erabiltzen du

“Deskubritu hiria Dbusekin” atala da berritasunetako bat ; atal horretan, donostiarrek
zein bisitariek hirian erreferentzia diren 23 lekutan dauden autobus lineak, geltokiak eta
iritsiera denborak ezagutu ahal izango dituzte. Erabiltzailea, gainera, gune horietan
kokatu daiteke eta bertan dagoena ikusi, Googleren Street View zerbitzuaren bitartez.

Dbusen webgune berriak Konpainiako langileen berezko gunea ere berritu du. Gune
horretan langileek beren lan ordutegiak kontsultatu, informazioa eta dokumentazioak
deskargatu, eta ohiko izapideak eta eskaerak online bideratu ditzakete, ataritik bertatik
iradokizunak egiteaz gain, enpresarekin komunikatzeko kanal bat baita.
Web orria berritzea eta mugikorretarako aplikazioa sortzea SITE proiektu europarraren
baitan egin da (Smart Travelling in Atlantic Cities).
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5.2. Dbusen aplikazio ofiziala

Aplikazioarekin
Dbusi buruzko
informazio guztia
denbora errealean
eskuratu daiteke
edozein tokitatik
Web orria berritzeaz gain, Dbusek aplikazio ofizial mugikor bat sortu du
smartphoneetarako (IOS eta Android), edozein tokitatik Dbuseko zerbitzuei buruzko
edozein informazioa eskuratzeko ahal izateko: lineak, lineen ibilbideak eta hiriko puntu
guztien arteko konexioak.
Dbusen berezko App ofizial honek aurreko web mugikorra ordezten du, doakoa da eta
smartphone hauen online dendetan deskargatu daiteke. App eleaniztuna da, eta
telefonoaren konfigurazioan ezarrita dugun hizkuntza berean abiaraziko da. 2014ko
abenduaren 17an martxan jarri zenetik 2014ko abenduaren 31ra arte, Android-erako
bertsioak 3.977 deskarga eduki ditu, eta iOs-erakoak, berriz, 1.475. Dbusek jada
aplikazioaren bertsio eguneratu bat jarri du abian, hainbat hobekuntzarekin.
Aplikazioak honako funtzionaltasun hauek ditu:
• Geltokien kokalekuen mapa: Dbuseko lineen sareari buruzko informazio osotuena eta
dinamikoena eskaintzen du, ibilbideen mapa interaktiboekin. Lineek geltoki bakoitzean
dituzten ordutegiak ere kontsulta daitezke.
• Geltoki gogokoenak: erabiltzaileari gehien interesatzen zaizkion geltokiak Gogokoen
atalean gordetzeko aukera ematen dio, horiek zuzenean kontsultatu eta editatu ahal
izateko.
• Lineak eta ordutegiak: autobus linea guztien ordutegiak eta geltokiak erakusten ditu,
bilaketa egiten ari den unekoak edo aukeratzen den egun eta ordukoak, bai eta lineen
ibilbideak ere maparen gainean.
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• Ibilbideen planifikatzailea: funtzio honekin ibilbide bat planifikatu dezakegu, gailuari
irteera lekua eta helmuga adierazita. Hortik aurrera, sistemak eskatutako bidaiarako
ibilbiderik hoberenak eskaintzen ditu, informazio gehigarriarekin eta ibilbidearen
maparekin.
• QR kodeak: QR kodeen bitartez, geltokietan autobusak iristeko orduak denbora
errealean ezagutzeko aukera dago, eta autobus barruan zure helmugara iristeko zenbat
denbora falta den. Horretarako, QR kodeen bitartez kontsulta egiteko sistema zuten
geltoki guztietan informazioa berritu da eta autobus guztietan QR kodeen bitartez
kontsultak egiteko gune bat jarri da, autobus barruan gaudela eta denbora errealean
aukeratzen ditugun geltokietara autobusa zer ordutan helduko den jakiteko.
• Errealitate areagotua: geltokiak lokaliza daitezke telefonoko kamerarekin.
• Dbusen webgunerako sarbidea: aplikaziotik Dbusen web orrira sartu gaitezke
zuzenean, web orriko beste eduki batzuk kontsultatzeko.
• Informazioa eta harremanetan jartzea: aplikazioak Dbusera mezu bat bidaltzeko
aukera ere eskaintzen du.

5.3. Ordainketak mugikorrarekin
2011n Dbusek ordainketak mugikorrarekin
egin ahal izateko proiektu pilotua abian jarri
zuen bere autobusetan NFC teknologiaren
bidez (Near Field Communication). 2014an
proiektuaren bigarren faseari ekin zaio, eta
fase horretan Dbuseko ohiko 50 erabiltzaile
telefono mugikorra erabiltzen ari dira
autobusean ordainketa egiteko.
Proiektua SITE (Smart Travelling in Atlantic
Cities) Europar Batzordearen ticketing
ekimenaren baitan kokatzen da, Eskualdeen
Garapenerako Europako Fondoak (FEDER)
finantzatuta, non Dbus, EMTUSA Gijongo hiri
garraiorako udal enpresarekin, Movistar
telefoniako operadorearekin eta Telvent eta
Oberthur
konpainia
teknologikoekin
elkarlanean, hiri bat baino gehiagoren artean
jarduteko moduko NFC ordainketa sistema
bat garatzen ari baita.
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5.4. 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.
Aurreikusita dago 2015ean bertsio hobetu bat abian jartzea, adineko pertsonen
mugikortasuna errazteko.
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.

5.5. Aplikazio berriak Open Data plataforman
2014an Dbusek Moovit eta Urban Step aplikazioak bere Open
Data plataforman barneratzeko akordioa sinatu du. 10 dira
denera plataformara sarrera duten enpresa eta erakundeak.
Horrela, softwarea garatzen duten enpresei denbora
errealean Dbusen autobus zerbitzuen informazio osoa
modu kontrolatuan eskaintzea ahalbidetzen du datuen
fidagarritasuna bermatuz eta aplikazioen erabiltzaileek hauek
erabiltzean lortuko duten esperientzia hobetuz.
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5.6. 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.

5.7. 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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5.8. Semaforo esklusiboa eta lehentasuna semaforoetan
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.

5.9. Koordinazioa Udaltzaintza eta Mugikortasuneko Agenteekin
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.

5.10. TFT eta LED informazio panel berriak
Dbusek baditu jada 96 informazio panel gehien erabiltzen diren hiriko geltokietan.
Informazio panel horietatik 10 TFT pantailadunak dira.
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.
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5.11. SITE proiektuaren barruko inplementazioak
2013an hainbat inplementazio teknologiko egin dira Europako SITE proiektuaren baitan
(Smart Travelling in Atlantic Cities), 2012az geroztik Dbus proiektu horretan parte hartzen
baitu. Inplementazioak FEDER Eskualde Garapenerako Europako Fondoak finantzatu ditu,
eta flotaren irisgarritasuna eta informazioaren eskuragarritasuna hobetzeko izan dira.

Hauek izan dira proiektuaren baitan egin diren inplementazio nagusiak:

5.11.1. Iritsiera denbora QR kodeen bitartez kontsultatzeko sistema
Web orri berria abian jarrita eta mugikorretarako
aplikazio berriarekin, Dbusek QR kodeen bitartez
autobusen iritsiera orduak denbora errealean
kontsultatzeko zuen sistema berritu du 2014an.
Kodeak gaur egun informazio panel elektronikorik
ez duten geltokietan daude erabilgarri, eta kode
horien bitartez Internet konexioa duen telefono
mugikorra dutenek kontsultatu ahal izango dute
zenbat denbora falta den autobusa beren geltokira
heltzeko.
Horrez gain, autobus guztietan QR kodeen bitartez kontsultatzeko gune bat jarri da,
autobus barruan gaudela helmugara iristeko falta zaigun denbora ezagutzeko.

5.11.2. WIFI Konexioa geltokietan eta autobusetan
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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5.11.3. 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 agintetresna berarekin funtzionatzen dute. Aginte-tresna hauek ONCEren afiliatuek honen
bulegoetan erosi daitezke.

5.11.4. Balioztatzeko makina erdiko atean
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.
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6. Kanpainak
6.1. Segurtasunez bidaiatzea Dbusen
2014an “Ibili Dbusen segurtasunez”
kanpaina garatu du Donostiako hiri barruko
autobusetan,
Willis
Iberia
aseguru
artekaritzarekin elkarlanean. Kanpainaren
helburua da bidaiariek seguruago eta
erosoago bidaiatzea Dbuseko autobusetan
ibiltzen direnean.

Kanpainak sei asteko iraupena izan du, eta 2011n Aeneas proiektuaren baitan egin zen
kanpainari jarraipena eman dio. Orduan ere kanpaina Willis Iberiarekin elkarlanean egin
zen.
Kanpainan zehar, bi pertsona ibili ziren hainbat autobus eta lineatan bidaiariei laguntzen
eta azalpenak eta gomendioak ematen. Informazio eskuorriak ere ematen zituzten,
Dbusen seguru eta eroso bidaiatzeko aholkuekin. Helburu nagusietako bat da
erabiltzaileak ohartaraztea seguru bidaiatzeak duen garrantziaz.

6.2. Auzoetan egindako kontsulta
2014ko martxotik ekaina arte, Dbusek hiriko zenbait
auzotako bizilagunak kontsultatu ditu Donostia
barruan zein kanpoan mugitzeko dituzten ohituren
gainean. Helburu nagusia da Konpainiak gaur egun
eskaintzen duen autobus zerbitzua hobetzea, eta,
horretarako, funtsezkoa da ondo ezagutzea
erabiltzaileen joerak eta hobespenak. Kontsulta Altza,
Intxaurrondo, Loiolako Erriberak, Loiola eta Aieteko
auzoetan egin da.
Pare hartzeko modu bat baino gehiago egon da:
• Auzo bakoitzean kalean ibili diren inkestatzaileek egindako inkestei erantzunez.
• Talde fokalak eginez, auzoetako hainbat bizilagun multzorekin.
• Auzo bakoitzeko Kultur Guneak eta Konpainiaren webgunean (www.dbus.eus)
bizilagunentzat eskuragarri egon diren inkestak betez.
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6.3. “Dbus eta Gabonak” Haurrentzako Marrazki Lehiaketa
2014an 1.193 neska-mutilek hartu dute
parte “Dbus eta Gabonak” izeneko
haurren marrazki lehiaketaren VIII.
edizioan, Dbusek San Martin Azokarekin
batera antolatutakoan.
Aurten,
gainera,
Atzegiko
pintura
tailerreko 21 ikaslek ere hartu dute parte.

Parte-hartzailea 13 urtetik beherako edozein haur izan daiteke eta gai libreko marrazki
bat egin behar du. Baldintza bakarra Gabonen inguruko ideia bat azaltzea da,
autobusarekin erlazionatuta. Sormena bultzatzeaz gain, lehiaketarekin haurrei
Donostian garraio publikoa erabiltzearen garrantzia transmititu nahi zaie, hiriespazioen jasangarritasuna eta hiritarren bizi kalitatea bermatzeko. Izan ere,
mugikortasuna hobetzeko garraio publikoaren erabilera ezinbestekoa izaten da
Gabonetan.
Bestalde, Gabonetan, Donostia Kulturaren kolaborazioa dela eta, aurrez aukeratutako
200 marrazkiak ikusgai egon ziren Ernest Lluch Kultur Etxean.
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7. ATUC eta teknologia berriak
Dbus ATUC “Hiri Garraio Kolektiboen enpresa kudeatzaileen Elkarte”-ko kidea da. Elkarte
horretan sartuta daude Estatuko hiri nagusietan garraio kolektiboaren arduradun diren bus,
metro eta tren enpresa publiko zein pribatuak. Gaur egun, Dbus teknologia berrien
batzordeko burua da ATUC elkartearen baitan.
Une honetan, Dbusek ATUCeko Teknologia Berriak, Marketina eta Kalitatea Batzordea
gidatzen du. Bertan, hiri garraioaren sektoreko 25 enpresak hartzen dute parte. Hauek dira
2014 urtean zehar burutu diren bileretan landu diren gaiak:
• Ordainketak egiteko bideak eta mugikorren bidez ordaintzeko NFC sistemen
etorkizuneko eszenatokia
• Autobusen sare berria ezartzeko komunikazio plana
• Adineko pertsonei zuzendutako marketina
• Sare sozialak
• Mugikorretarako aplikazioak
• Bezeroen gogobetetzeari buruzko inkesta
• Autobusetako publizitate ustiapena
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KONPROMISO SOZIALA
1. Europako Proiektuak
1.1. SITE proiektua (Smart Travelling in Atlantic Cities)
2012 hasieratik, Dbus eta Donostiako Udalak SITE proiektu europarrean hartzen dute parte,
autobusetako sistema teknologikoak eta ordainketa sistemak hobetu eta garraio publikoaren
erabilera bultzatzeko. Proiektua Europar Batasunak aukeratu du INTERREG ekimenaren baitan
garatutako Atlantic Area Programmen barruan, eta kalifikaziorik handienarekin baloratu dute.
Proiektua Eskualdeen Garapenerako Europako Fondoak (FEDER) finantzatuta dago.
SITE proiektuan Donostiak beste hainbat hiri
europarrekin batera hartuko du parte, hauekin
hain zuzen ere: Ingalaterrako Liverpoolekin,
Frantziako Nantesekin, Espainiako Gijonekin,
Portugalgo
Aveirorekin
eta
Irlandako
Laoghairerekin.
SITE proiektuari esker, Europar Batasunetik diru ekarpen handia
baitauka, Dbusek eta Donostiako Udalak hainbat ekimen garatu
eta hainbat teknologia inplementatu ahal izan dituzte elbarriek
eta mugitzeko gaitasun urria duten pertsonek autobusak errazago ibiltzeko, bidaien
denborak laburragoak izateko, eta informazio sistemak eta billeteak erosteko sistemak
errazteko, bide batez erabiltzaileek Donostiako hiri garraioarekin esperientzia hobea izatea
lortuta.
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1.2. SmartCEM Proiektua
Dbus, Donostiako Udalarekin eta Europako beste hiri eta erakunde batzuekin batera,
SmartCEM (Connected Electro Mobility) izeneko proiektu pilotu berritzailean parte hartzen
ari da. Proiektua 2012ko urtarrilean jarri da abian eta 30 hilabetetan garatuko da.
SmartCEM proiektua Europar Batzordeak berrikuntzako programa pilotuei buruz egindako
2011ko deialdian aurkeztu zen. SmartCEM proiektua aukeratukoetako bat izan da.
Dbusekin eta Donostia-San Sebastiango
Udalarekin batera, beste hiri eta erakunde
batzuek ere parte hartzen dute proiektuan.
Besteak beste, honako hauek: Bartzelonako eta Turingo hiriek, Newcastleko
Unibertsitateak, Tecnaliak edo Euskadiko Mugikortasun eta Logistikako Klusterrak,
Belgikako Ertico erakundeak, NEC Europek eta Erresuma Batuko Gateshead Collegeak,
edo Kataluniako Idiada eta RACC enpresek, bai eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere.
Proiektuak mugikortasun elektrikoaren gainean arituko da, datozen urteetan hirietan
mugikortasun mota hori garatzea espero baita, eta funtsean ibilgailu elektrikoen portaera
zein auto gidariek ibilgailu horietara nola moldatzen diren baloratzea izango da, ohiko
erregaiaz funtzionatzen duten ibilgailuak erabiltzeari utzi eta ibilgailu elektrikoak erabiltzen
hastean beste premia batzuk agertuko diren heinean.
Proiektuan, Dbusek autobus elektrikoak eta hibridoak Donostiako garraio publikoaren
eguneroko zerbitzuan duten portaera aztertuko du nagusiki.
Etorkizunean mugikortasun elektrikoaren inguruan sor daitezkeen negozio aukera berriak
ere aztertuko dira.
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2. Gizarte ekintza
Dbusek hainbat kausa sozialekin egin du bat 2014an, eta bere autobusetan kausa sozial
horien ikur adierazgarria erakutsi ditu, hainbat jarduera babesten dituela erakusteko.

Ijitoen Nazioarteko
Eguna, apirilaren 8an

Berdintasunaren aldeko
kanpaina Aste Nagusian,
abuztuan

Dravet Sindromeaz
Kontzientziatzeko Nazioarteko
Eguna, ekainaren 23an

Pobrezia Errotik Kentzeko
Nazioarteko Eguna,
urriaren 17an

LGTBQ Kolektiboaren Sexu
Askapenaren Aldeko Nazioarteko
Eguna, ekainaren 28an

Emakumeenganako Indarkeriaren
Aurkako Nazioarteko Eguna,
azaroaren 25ean

HIESaren Aurkako
Borrokaren Nazioarteko
Eguna, abenduaren 1ean
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2014an Dbusek hainbat elkarte eta talde sozialekin batera lana egiten jarraitu du.

2.1. Euskal Karabana Sahararen alde
Dbusek “Elikatu itxaropen bat” Sahararen Aldeko
Euskal Karabanan lagundu zuen; bere instalazioak utzi
zituen jakiak bildu eta ondoren kamioiak kargatzeko

2.2. Lourdeseko erromesaldia
Lourdeseko Erromesaldiarekin ere egin zuen bat, bere instalazioak utzita
Gipuzkoatik erromesaldian joango ziren gaixoak eta erromesak ekartzen zituzten
anbulantziak elkartzeko eta autobus egokitu batera pasatzeko.

2.3. Bide heziketarako kanpaina ikastetxeetan
Aurten ere, beste urtebetez, Donostiako Udalak, udaltzaingoaren bitartez eta
Dbusen lankidetzarekin, Bide Heziketako Kanpaina bat antolatu zuen hiriko
ikastetxeetan garatzeko. Maiatzean, Donostiako ikastetxeetako mila neska-mutikok
parte hartu zuten Bide Heziketako Eskola Kanpaina horretan. Haur askok DBUSeko
autobusak erabili dituzte Groseko Okendo Kultur Etxera joateko, bertan egiten ari
zen marrazkien azken erakusketa ikusteko.
Kanpainaren helburu nagusia da haurrak
ohartaraztea ibilgailu partikularra gehiegi
erabiltzeak dakartzan ondorioez, azalduta
ohitura hori ez dela hirirako bat ere
onuragarria pertsonen arteko harremanei
eta elkarbizitzari laguntzen ez diolako.

2.4. Unibertsitate eta ikastetxeekin elkarlanak
Azpimarratzekoa dira, azkenik, Dbusek ikasleen guneekin elkarlanean egiten dituen
jarduerak. Dbus elkarlanean ari da modu aktiboan Euskal Herriko unibertsitate
batzuekin, esaterako Nafarroako Unibertsitateko ingeniaritza eskolarekin,
Tecnunekin, Mondragon Unibertsitatearekin, Deusto Bussines Schoolarekin eta
Euskal Herriko Unibertsitatearekin.
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2.5. Harreman zuzena elkarteekin
Dbuseko autobusen irisgarritasuna maximizatzeko helburuarekin eta hiritar
gehienei garraio publiko erabilgarri eta eraginkorra eskaintzeko helburuarekin,
Dbusek mugitzeko premia bereziak dituzten pertsonen elkarte batzuekin harreman
zuzena dauka. Hala, 2014an Dbusek honako elkarte hauekin egin ditu bilerak:
ELKARTU (Gipuzkoako Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Koordinaziorako
Federazioa), GIELMAR (Gipuzkoako Elbarriak Martxan) eta AGI (Ikusmen Urriko
pertsonen Gipuzkoako Elkartea), eta bilera horien helburua izan da haien benetako
premiak ezagutzea eta horrela autobusen eta geltokien konfigurazioa premia
horietara egokitzeko.
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INGURUMENA

Dbuseko autobus sarearen erabilera masiboa da Dbusek ingurumenari egiten dion mesederik
handiena; izan ere, jendeak toki batetik beste batera mugitzeko auto pribatua erabiliko balu
erregai asko-asko kontsumituko litzateke, eta autobusak erabilita erregai kontsumo altu hori
saihesten da.
Halere, Dbusek badaki bere jarduerak ere erregai kontsumitzea eskatzen duela; beraz, etengabe
saiatzen da erregai eta ibilgailu ekologikoak erabiltzen. Era berean, Dbusek efizientea izatea lortu
du bai zerbitzuaren kudeaketan bai hondakinak deuseztatzen eta desagerrarazten.

1. Instalazio efizienteak
2003an Kotxetegi berriak inauguratu ziren. Instalazio
berriak modernoagoak dira eta egokiagoak ere bai,
autobusen belaunaldi berriaren premiei erantzuteko eta
flotaren kudeaketa egiteko.
Eraikinak 4.500 m2 ditu tailerrerako eta 1.000 m2
bulegoetarako. Horretaz aparte aparkalekua ere
badu Konpainiaren 122 ibilgailuak aparkatzeko; 56
autobusetarako, goialdeko zabaltzan, eta 66
ibilgailutarako, barrualdean.
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Dbusek egunero berrikusten ditu bere
autobusak, eta autobusak konpontzeko eta
haien efizientzia hobetzeko lanak egiten
ditu tailerrean. Horretarako, trebatutako
langileak eta instalazio modernoak ditu,
egunero autobusetan egin beharreko
konponketa eta mantentze lanak egin ahal
izateko eta autobusak ahalik eta baldintza
hoberenetan atera daitezen egunero
zerbitzua ematera.
Tailerreko instalazioek honako elementu hauek dituzte:
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma duten 2 jasogailu, autobus artikulatuetarako (18 m)
Plataforma duten 3 jasogailu, 12 metroko autobusetarako
24 jasotze zutabe
11 lanpostu
Karrozeriako gune 1, 2 autobus hartzeko moduan
4 segurtasun soka leku garaietan egin beharreko lanetarako
2 lerro, deposituak erregaiez betetzeko (bi hornigailu – Biodiesel nahasgailuak eta
AdBlue hornigailu bat) eta garbiketa lanetarako (bi garbiketa zubirekin)
• Gurpilak konpontzea eta gordetzea
• Biltegia

2. Autobus flota
Gaur egun Dbusek 122 autobus ditu bere flotan: 12 metroko 84 autobus, 18 metroko
27 autobus, eta 10 metroko 3 autobus. Gainera, Dbusek 8 mikrobus ditu, orografiarik
zaileneko lekuetara iritsi ahal izateko.
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2014an zehar ibilgailu flota berritu da, autobus elektriko bat, 12 metroko bost autobus
hibrido, lau mikrobus eta 18 metroko lau autobus artikulatu sartuta. Ibilgailu guztiek Euro
6 teknologia dute. Autobusek 6,99 urte dituzte batez beste.
Gaur egun Dbusek duen flotan hamabost autobus modelo daude, honela banatuta:
IRIZAR-i2e
• PTMA / PMA (kgf): 20.000
• Eserleku kop.: 28
• Zutik joateko plaza kopurua: 45
• Motorra: motorra elektrikoa
• Zilindro kop.: 0
• Benetako potentzia (ZP): 313
• Unitateak: 1

SOLARIS URBINO 12 Hybrid
• Tara (kgf): 11.430
• PTMA / PMA (kgf): 19.000
• Eserleku kop.: 26
• Zutik joateko plaza kopurua: 81
• Motorra: Cummins LTD
• Zilindro kop.: 6
• Benetako potentzia (ZP): 277
• Zilindrada (c.c.): 6.700
• Unitateak: 5

INTEGRALIA TATOO IN URBAN CLASE I
• Tara (kgf): 3.700
• PTMA / PMA (kgf): 5.500
• Eserleku kop.: 13
• Zutik joateko plaza kopurua: 9
• Motorra: Mercedes Benz
• Zilindro kop.: 4
• Benetako potentzia (ZP): 163
• Zilindrada (c.c.): 2.143
• Unitateak: 4
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MAN Articulado Lion’s City EEV
• Tara (kgf): 16.779
• PTMA / PMA (kgf): 28.000
• Eserleku kop.: 40
• Zutik joateko plaza kopurua: 121
• Motorra: Man
• Zilindro kop.: 6
• Benetako potentzia (ZP): 320
• Zilindrada (c.c.): 10.518
• Unitateak: 4

MAN Lion’s City Hybrid
• Tara (kgf): 12.906
• PTMA / PMA (kgf): 19.000
• Eserleku kop.: 25
• Zutik joateko plaza kopurua: 67
• Motorra Motor elektrikoa
• Zilindro kop.: 0
• Benetako potentzia (ZP): 176
• Zilindrada (c.c.): 6.871
• Unitateak: 1

MAN NG 314 F
• Tara (kgf): 16.535
• PTMA / PMA (kgf): 28.000
• Eserleku kop.: 40
• Zutik joateko plaza kopurua: 102
• Motorra Marka: MAN D
• Zilindro kop.: 6
• Benetako potentzia (ZP): 235
• Zilindrada (c.c.): 10.518
• Unitateak: 6

MAN NM 244-F
• (kgf): 9.945
• PTMA / PMA (kgf): 16.550
• Eserleku kop.: 14+1
• Zutik joateko plaza kopurua: 65
• Motorra Marka: MAN
• Zilindro kop.: 6
• Benetako potentzia (Kw): 176
• Abiadura maximoa hau baino txikiagoa (ZP):
99 km/h
• Zilindrada (c.c.): 6.871
• Unitateak: 3
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MAN LIONS CITY 273 E4
• Tara (kgf): 11.640
• PTMA / PMA (kgf): 19.000
• Eserleku kop.: 26
• Zutik joateko plaza kopurua: 63
• Motorra Marka: MAN D
• Zilindro kop.: 6
• Benetako potentzia (ZP): 191
• Zilindrada (c.c.): 11.967
• Unitateak: 44

MAN NL 263 F
• PTMA /PMA (kgf): 19.000
• Eserleku kop.: 29
• Zutik joateko plaza kopurua: 64
• Motorra Marka: MAN D
• Zilindro kop.: 6
• Benetako potentzia (ZP): 191
• Zilindrada (c.c.): 11.967
• Unitateak: 21

MAN NG 313 F
• (kgf): 16.500
• PTMA / PMA (kgf): 28.000
• Eserleku kop.: 40
• Zutik joateko plaza kopurua: 97
• Motorra Marka: MAN D
• Zilindro kop.: 6
• Benetako potentzia (ZP): 228
• Zilindrada (c.c.): 11.967
• Unitateak: 14

MERCEDES O 405 GN2
MERCEDES O 405 N2
• Tara (kgf): 16.305
• Tara (kgf): 10.825
• PTMA / PMA (kgf): 28.000
• PTMA / PMA (kgf): 28.000
• Eserleku kop.: 44
• Eserleku kop.: 30
• Zutik joateko plaza kopurua: 90
• Zutik joateko plaza kopurua: 63
• Motorra Marka: Mercedes Benz
• Motorra Marka: Mercedes Benz
• Zilindro kop.: 6
• Zilindro kop.: 6
• Benetako potentzia (ZP): 300
• Benetako potentzia (ZP): 300
• Abiadura maximoa hau baino txikiagoa: • Abiadura maximoa hau baino txikiagoa:
99 km/h
99 km/h
• Zilindrada (c.c.): 11.967
• Zilindrada (c.c.): 11.967
• Unitateak: 4
• Unitateak: 3

61

MERCEDES O 530
• Tara (kgf): 11.340
• MTMA / MMA (kg): 18.500
• Eserleku kop.: 28
• Zutik joateko plaza kopurua: 73
• Motorra Marka: Mercedes Benz
• Zilindro kop.: 6
• Benetako potentzia (ZP): 300
• Abiadura maximoa hau baino txikiagoa:
99 km/h - ABS eta ASR
• Zilindrada (c.c.): 6.374
• Unitateak: 14

MERCEDES O 530 G
• Tara (kgf): 16.962
• PTMA / PMA (kgf): 28.000
• Eserleku kop.: 42
• Zutik joateko plaza kopurua: 99
• Motorra Marka: Mercedes Benz
• Zilindro kop.: 6
• Benetako potentzia (ZP): 300
• Abiadura maximoa hau baino txikiagoa:
99 km/h
• Zilindrada (c.c.): 11.967
• Unitateak: 2

MERCEDES O 616
• Tara (kgf): 4.360
• PTMA / PMA (kgf): 6.250
• Eserleku kop.: 13
• Zutik joateko plaza kopurua: 11
• Motorra Marka: Mercedes Benz
• Zilindro kop.: 5
• Benetako potentzia (ZP): 115
• Abiadura maximoa hau baino txikiagoa:
99 km/h
• Zilindrada (c.c.): 26.85
• Unitateak: 8
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Hurrengo grafikoan autobusek azken urteetan izan duten bilakaera ikus daiteke:
zaharrenak Euro 0ak dira, eta Euro 6ak, berriz, modernoenak. Aurreko urteetako
flotarekin alderatuta, 2014ko autobusek gutxiago kutsatzen dute. Hurrengo grafikoan
ikus daiteke hori.

2014: DBUSEN FLOTA IGORPEN MAILAREN ARABERA
EURO 6
%11

EURO 2
%10

EURO 3
%29

EEV
%32

EURO 4
%18

2014an EURO 3ren gainetik daudenak flotaren % 90 dira Euro 6 ibilgailuen %11 barne
direla (ingurumenari buruz hobetutako ibilgailuak). Autobus horiek une honetan diesel
teknologiarako dauden autobusik garbienak dira, eta gas naturalez dabiltzan
ibilgailuekin pareka daitezke (GNC).
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3. Igorpenen murrizketa
2014an Dbusek bere flota handitu du, 14 ibilgailu berri gehituta. Dbusek egindako
kilometro bakoitzeko kontsumitu den erregai fosila eta, beraz, igorri den gas kantitatea
nabarmen murriztu dira, faktore hauei esker:
•
•

•

•

Gutxiago kutsatzen duten eta gutxiago
kontsumitzen duten ibilgailuak sartu dira.
Lineen gestio eraginkorragatik eta kilometrotan
ibilbiderik
eraginkorrenak
egiteko
bideen
azterketengatik.
Ibilgailuetan, ibilbideetan eta gidatze moduetan
hobetu beharreko alderdiak antzemateko asmoz
erregaiaren kontsumoari egiten zaion kontrol
zorrotzagatik.
Gidariari laguntzeko abian jarri den sistema
berritzaileagatik, gidatze segurua eta efizientea
lortzera bideratuta (EKO proiektua).

Faktore horiek erregaiaren kontsumoak 35.912 litro jaistea ekarri dute 2014an, 2013ko
kontsumoarekin alderatuta. Era berean, ibilitako kilometro bakoitzeko batez beste
kontsumitzen dena 0,0198 da, sektorean dagoen kontsumorik txikienetakoa, eta
eguratsera 92,24 tona CO2 gutxiago igortzea lortu da.

Dbusen urteko erregai kontsumoa

Urteko kontsumoa (I)
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Bestalde, ibilitako kilometro bakoitzeko gas igorpenak murrizten jarraitzea ere lortu da,
ondorengo grafikoan ikusi dezakegun moduan:

Tokiko urteko igorpenak
045
040
035
030

NOx (g/km)

025

CO (g/km)

020

HC (g/km)

015

PM (g/km)

010
005
000
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Berotegi efektuko gasen igorpenak murriztera zuzendutako ekintza guztiek eragin handia
dute klima aldaketaren eta tokiko kutsaduraren aurkako borrokan.

Dbusen azken urteotan egin den garapen guztia eta gasen igorpenen gestioan eta
eraginkortasunean lortutako hobekuntza guztiak, hori lortzeko egin den inbertsio
handiari zor diogu, eta inbertsio hori, era berean, Europar Batasunak diruz
lagundutako proiektuetatik jasotako diruari esker izan da posible.
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Gehitu behar da azken urteotan erregai alternatiboetan eta ingurumeneko kutsadura
murrizteko bideetan aditu diren nazioarteko lagun batzuek Dbuseko autobusen isurketen
maila neurtu dutela eta balorazio bikaina eman diotela Dbusi, beren autobusek
ingurumenera egiten dituzten CO2 eta partikulen isurketen maila txikia delako.

4. Ibilgailu berriak
4.1. Autobus elektrikoa
Dbusek Irizarren lehen autobus elektrikoa dauka bere autobus flotan. Ezaugarri hauekin
Europan dagoen lehen autobusa da eta Donostia autobus hori zirkulazioan izan duen
lehen hiria da. Autobusa Irizar Taldeak fabrikatu du, Dbusekin elkarlan estuan arituta.
Proiektuan JEMA eta Datik enpresek parte hartu dute, bai eta Teknologiaren Euskal Sarean
sartuta dauden CEIT, Tecnalia eta Vicomtech teknologi zentroek ere.

Dbusek hasiera-hasieratik hartu du parte proiektuan, 2011z geroztik bere esperientzia
jarrita lehen autobus elektrikoa fabrikatzeko beharrezko zehaztapenak definitzen
laguntzeko, erabiltzaile donostiarren premietara egokituta. Autobus elektriko berriak 12
metroko luzera du, eta energiaren erabilera optimizatzeko helburuarekin diseinatu da,
Dbusek dituen hiriko autobusen prestazioei eutsita eta hobetuta.
250 kilometro baino gehiagoko autonomia lortzea espero da. Sodio Nikeleko kimika
duten bateria moduluek, Ultracap-ekin konbinatuta, motor elektrikoari energia ematen
diote, 3.100 NM-ko trakzio parea eta 230 kW-ko potentzia lortuta. Ibilgailuak frenatzean
sortzen den energia berreskuratu eta energia elektriko bihurtzen du, baterien autonomia
handituta.
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Ibilgailuak Dbuseko beste autobusek dituzten erosotasun eta segurtasuneko elementu
guztiak ditu, esaterako gurpildun aulkiak sartzeko erdiko atean duten arrapala teleskopikoa,
atea lerragarri azkarrak, Irizar-Hispacold klimatizazio sistema, audio sistema eta LED argiak
barruan eta kanpoan. Gainera, barruko antolaketan ere berritasunak ditu: erreserbatutako 4
eserleku eta gurpildun aulkietarako edo haurren kotxeetarako 2 leku, erdiko atetik leku
horietara azkar heltzeko moduan diseinatuak.

4.2. Autobus hibridoak
2014an Dbusek SOLARIS etxeko Urbino Hybrid 12 modeloko bost autobus hibrido erosi
ditu, eta horiek urte bukaeran jarri dira funtzionamenduan. Euro 6 teknologia dute, hau
da, kutsatzaileen igorpenei dagokienez ingurumena gehiago errespetatzen duen
teknologia, zeinak Dbusek ekologiarekin eta iraunkortasunarekin duen konpromiso
etengabea agerian jartzen duen.

Autobus hibrido horietan, propultsio elektrikoa eta diesela konbinatuta eta Euro 6
teknologiako motorrak erabilita, kontsumoak txikiagoak dira kendu ari diren autobusenak
baino, hirian aire garbiagoa eta osasungarriagoa egotea bermatzeko.
Litio-ioi bateriaz eta Start-Stop sistemaz hornituta daude; beraz, geldialdietan modu
elektrikoan baino ez dute funtzionatuko, eguratsera gasik igorri gabe eta ingurunean
kutsadura akustikorik sortu gabe. Gainera, frenatze energia birsortzeko duen funtzioari
esker, motorrak frenatze uneak aprobetxatuko ditu elektrizitatea sortzeko eta propultsioko
bateriak kargatzeko, eta ondorioz suabeago frenatzeko eta energiari etekin handiagoa
ateratzeko.
%100 irisgarriak izango dira, zoru baxua eta sartzeko arrapala edukiko baitute 2 aulki
gurpildunetarako lekura iristeko. Horretaz aparte, autobusek makurtzeko sistema bat
edukiko dute ibilgailuaren zorua eta geltokia altuera berean jartzeko, mugikortasun arazoak
dituzten pertsonak, gurpildun aulkian doazenak eta haurren kotxeak errazago sar daitezen.
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Mugikortasuna murriztuta dutenentzako eserlekuak ere badituzte, eta autobusen
barrualdean zein kanpoaldean itsuentzako eta ikusmena murriztuta dutenentzako informazio
sistema akustikoak ere bai; beraz, autobus berriak Dbusek duen soinu bidezko informazio
sisteman integratuta dira.
Autobus berriek segurtasunez frenatzeko ABS + ASR sistemak izango dituzte, Thermoking
klimatizadorea, ate azkar bikoitzak eta irristagarriak, barruko LED argiak eta eguneko kanpoko
argiztapen sistema ere. Horrez gain kamerak izango dituzte ateetan eta atzera martxako
kamera ere bai, bidaiariak igotzean eta jaistean eta gidatzean maniobrak egiten direnean
segurtasuna handitzeko.
2011z geroztik, Dbusek “Lion´s City Hibrid” lehen autobus hibridoa dauka. Horren emaitzak
bikainak izan dira, erregaian aurrezteko zeuden aurreikuspenak bete eta are gainditu baitira.
Kontsumoarekin lotutako emaitzek erakusten dutenez, kontsumoaren % 30 aurreztu da gutxi
gorabehera ezaugarri bereko autobus dieselekin alderatuta. Horrek esan nahi du urtean
eguratsera 27 tona inguru CO2 igortzea saihesten dela.

=
4.3. Mikrobusak
2014an Dbusek Euro 6 teknologia duten lau mikrobus gehiago jarri ditu martxan
Donostiako goi aldeetan.
Mikrobus berriek Mercedes Benz etxeko Sprinter
txasisa dute, Goiko Autok hornituak, eta Integralia
arduratu da haien karrozeriaz, In-Urban modelokoak
dira. Ibilgailuak Dbuseko mikrobus lineak erabiltzen
dituzten pertsonen benetako premietara egokituta
daude.
Dbus da teknologia berri hori daukaten autobusak erosi
dituen lehen enpresa, hau da, igorpenak gutxitu eta
merkatuko igorpen maila txikienetara jaistea
ahalbidetzen duen teknologia.
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Hauek dira mikrobus hauen berritasun nagusiak:
• Jendearentzako toki gehiago, 26 leku dituzte.
• Informazio pantailak dituzte.
• Euro 6 motorra dute, kontsumoa murriztu daiteke,
bai eta kutsatzaileen mailak jaitsi ere.
• Arrapala elektrikoa, gurpildun aulkiak sartzeko.
• 7 abiadura dituen abiadura kaxa automatikoa, konfort
optimizatuarekin eta kontsumoen murrizketarekin.
• Eserleku profesionala, gidariaren postuaren behar
ergonomikoetara egokitua.
• Sarrerako behe plataforma integrala.
• Mugikortasun urria duten pertsonentzako lekua.
• Ate lerragarria, gaur egun irekitzeko maniobrak
irauten duen denbora murrizten duena.
• Barrualdearen isolamendu termikoa optimizatzeko
sistema.
• Klimatizazio ekipamendua sabaian (hotza/beroa).
• Mugikortasun urria duten pertsonentzako aulkiak
zoru baxuaren mailan, eskailera maila igo beharrik
eduki ez dezaten.

4.4. Autobus artikulatuak
2014an Dbusek 18 metroko lau autobus artikulatu ere sartu ditu bere flotan. Autobusak
MAN etxekoak dira eta Euro 6 teknologia dute. Autobus berriak energetikoki
efizienteagoak dira, ordeztuko dituzten aurreko autobusen baino %5 inguru energia
gutxiago kontsumituko dutelako
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Ibilgailuek 320 CV-ko Euro 6 motorra dute eta ZF ECOLIFE abiadura kutxa automatiko eta
efizientea eta, horrez gain, ABS + ASR frenaketaren segurtasunerako sistemak eta
Thermoking aire girogailua ere bai. Irisagarriak ere badira, eta zoru baxua eta sartzeko
arrapala automatikoa dute gurpil aulkian doazen pertsonentzat eta haur kotxeetarako.
Halaber, gurpil aulki birentzako lekua dute eta makurtzeko sistema bat ere bai,
ibilgailuaren zorua eta geltokia altuera berean jartzeko, mugitzeko zailtasunak dituzten
pertsonak errazago sar daitezen. Mugikortasuna murriztuta dutenentzako eserlekuak ere
badituzte, eta autobusen barrualdean zein kanpoaldean itsuentzako eta ikusmena
murriztua dutenentzako informazio sistema akustikoak ere bai; beraz, autobusak Dbusek
duen soinu bidezko informazio sisteman integratuta daude.
Autobusek
berritasunak
dituzte
erosotasunari dagokionez, esaterako
artikulazio hauspo zeharrargia, sabai
leiho kristaldunak eta LED argiak
barrualdean, espazioa argitsuago eta
atseginago eginez.

5. Energia aurrezpena
Gasolio kontsumoa alde batera utzita, Dbusen kontsumitzen den energiaren beste iturri
nagusia tailer eta bulegoetako jardueratik dator. Honi dagokionez ere Dbusen ahalegin
handiak egiten dira energiaren kontsumoa murrizteko edo iturri berriztagarrietatik
hartzeko, baita uraren kontsumoa murrizteko ere. Dbusek eraginkortasunez kudeatzen ditu
sortzen dituen hondakinak, ahalik eta inpakturik txikiena lortzeko.
Kontsumitutako energiari dagokionez, hauek dira datu nagusiak:
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Urtean energian aurrezten dena %29 inguru da 2010eko kontsumoarekiko. Ondorengo
grafikoan ikus daiteke zer bilakaera izan duen urtean kontsumitutako potentziak:

Urteko elektrizitate kontsumoa Dbusen
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2008an Dbusek 30 kW-eko potentziako panel fotovoltaikoak jarri zituen instalazioetako
teilatuetan. Paneletan ekoizten den energia Donostiako sare nagusira bideratzen da.
Horrek energia aurreztea dakar gizartearentzat, energia berriztagarrien bitartez energia
sortzen delako.

Gainera, 2012an furgoneta elektrikoa erosi zen, eta erosketa horri esker 1.593 litro
gasolio gutxiago kontsumitzea lortu da, beste modu batera esanda, 4.269 Kg CO2
gutxiago igortzea eguratsera.
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6. Hondakinen kudeaketa
Konpainiaren nahia da eguneroko jardueretan sortzen duen ura eta hondakinak birziklatzea.
Dbusek ingurumenarekin lotutako arlo guztiekin arduratuta dagoenez, hondakinen
birziklatzea eta gestioa funtsezko gaiak dira berarentzat. Hori dela eta, bere hondakin guztiak
baimendutako eta egiaztatutako enpresen eskuetan uzten ditu haiek gero hondakin horiek
kudeatu eta birzikla ditzaten
Ondorengo taulan ikus ditzakegu hondakin birziklagarrien gestioari buruzko datu
esanguratsuenak:

Birziklatutako ura iragazkietatik pasatu ondoren,
hondakin eta zabor guztiak depositu batzuetan
gordetzen dira eta depositu horiek betetzen
direnean baimendutako enpresak bildu egingo ditu.
Olioak eta erabilitako gainontzeko hondakinak
antzera egin ohi da. Olioak eta gainerako
hondakinak erretiratu ondoren, pilatu egiten dira
baimendutako enpresak hartu eta gestionatu eta
birziklatzen dituen arte.

Azpimarratzekoa da azken urtetan ez dela
egon ingurumenean eragina izan duen
inolako ihesik edo isurketa garrantzitsurik.
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BESTE JARDUERA BATZUK

1. Foroak eta lantaldeak
Dbus nazioarteko hainbat foro eta lantaldetan parte hartzen ari da modu aktiboan, garraio
publikoko eta hiriko mugikortasuneko profesionalekin esperientziak partekatuz.
Dbusek hainbat jardunaldi, foro eta lantaldetan hartu du parte modu aktiboan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donostiako garraio publikoari buruzko nazioarteko jardunaldi publikoa, SITE –
Smart Travelling in Atlantic Cities proiektu trasnazionalaren baitan, Donostian.
Tarifa sistemen eta NFC teknologiaren gaineko workshopa, SITE – Smart Travelling
in Atlantic Cities proiektu trasnazionalaren baitan, Liverpoolen.
Atlantiar Eremuko bidaia txartel adimentsu bakarrari buruzko workshopa, SITE –
Smart Travelling in Atlantic Cities proiektu trasnazionalaren baitan, Dublinen.
Mugikortasun adimentsuari eta BUGA sistemari buruzko workshopa, SITE – Smart
Travelling in Atlantic Cities proiektu trasnazionalaren baitan, Aveiron.
Donostiako hirian dauden puntu kritikoen mapa egiteko eta haren jarraipenerako
lantaldea.
“Generoa eta Lana: Emakumeak estereotipikoki gizonezkoenak diren lanbideetan
sartzea Pirinioetako Lan Komunitatean” izeneko proiektua, EHUrekin elkarlanean.
ATUC elkartearen Batzorde Ekonomiko-finantzarioa, Madrilen.
ATUC elkartearen Material Mugikorraren Batzordea, Madrilen.
ATUC elkartearen Teknologia berriak, Marketina eta kalitatea Batzordea, Madrilen
eta Bartzelonan.
ATUC elkartearen Giza Baliabideen Batzordea, Bilbo eta Madrilen.
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2. Dbusera bisitak
Gaur egun Dbus garraio enpresen erreferentzia da
nazioartean, bere kudeaketagatik eta bere autobus flotan
ezarri dituen teknologia berriengatik. Horren adibide dira
2014an, Dbusek egindako aurrerapen berriak ikusi eta
begiztatzeko asmoz, Espainiatik zein atzerritik Konpainiara
bisitan etorri direnak.
2014an Dbusen lau bisita egon dira, tartean garraio
publikoaren alorreko adituak, europar proiektuetako
ordezkariak, eta enpresa teknologiko eta garraio publikoko
operadoreetako ordezkariak.
Bisitan etorritakoek oso ondo baloratu zuten autobusen flotan
egin den azken aurrerapen teknologikoen inplementazioa,
bai bere gestioa ere, eta berriro ere Dbusen kalitatea,
efizientzia eta ingurumenarekiko errespetua azpimarratu
zituzten, elementu horiei esker Dbus, nazioartean, jarraitu
beharreko adibide bihurtu delako eta sari eta
errekonozimendu ugari eskuratu dituelako azken urteetan.

2014an zehar Dbusek Donostiako ikastetxeetako haurren bisita ugari ere izan ditu. Zehazki
500 haur baino gehiago egon dira Dbuseko Kotxetegietan bisita didaktikoa egiten, haurrak
garraio publikoarekin ohitu daitezen.
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IRUDI KORPORATIBOA

Donostiabus
2005ean, DTK-k Donostiabus izena hartu zuen (Dbus). Izenaren aldaketa premia komertzial
bati erantzuteko izan zen; izan ere, konpainia berak eskaintzen duen zerbitzuarekin
identifikatu beharra zegoen. Modu berean, izen berriaren laburdura erabiltzen hasi zen,
Dbus, alegia. Izen hori da gaur egun web orrian (www.dbus.eus) zein autobusetan agertzen
dena.

Euskal Herriko Hegoaldeko Zuhaitz-igela
2005tik Dbusen irudia da. Desagertzear dagoen anfibioa da, eta oraindik Donostiako
zenbait zonaldetan bizi da.
Europako dauden anfibiorik txikienetako bat da,
espezie horretako animali helduek gehienez 5-6 cm
dituzte eta. Gorputzaren kolorea berde argi eta
distiratsua dute, nahiz eta kolorearen tonua ez da
berdina zonalde guztietan. Batzuek puntu txiki beltz
batzuk dituzte bizkarraldean.
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Zuria, urdina eta berdea
Donostia-San Sebastian hiriaren kolore ezaugarriez gain,
berdea ere sartu da. Horrela agerian uzten da Dbusek
ingurumena hobetzeko egiten duen ahalegina. Irudi
berriak, hau da, Igeldo eta Igara auzoetako zuhaitz-igelak,
autobusaren erabilerarako eredua izan nahi du, baita
hiriaren erdialdetik urrun bizi direnentzat ere.

Desagertzeko arriskuan dagoen espeziea
Euskal Herrian desagertzeko arriskuan dagoen anfibio bakarra da, espezie babestua den
arren. 1998az geroztik, 13 putzu ireki dira espezie hori birpopulatzeko. Aranzadi Elkartetik
deia egin zuten anfibio berezi horren egoera ezagutzeko.
Irudi aldaketa horrekin, Dbusek ingurumenarekiko duen ardura eta zerbitzua ematen duen
zonaldeak eta bertan bizi diren espezie natural guztiak babestu eta zaintzeko duen asmoa
zabaldu nahi du.
Garrantzitsua da azpimarratzea Aranzadi Elkarteak Dbusi erakutsitako esker ona enpresaren
irudi berrirako hegoaldeko zuhaitz-igelaren irudia aukeratzearren.
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