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Urteko Memoria
ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOKO URTEKO MEMORIA - 2018
DTK-Donostiako Tranbia Konpainiaren Urteko memoriak ESK-Erantzukizun Sozial
Korporatiboko Memoriaren eredua beretzen du. Dokumentu formal eta publikoa da,
kudeaketa etikoari eta garapen jasangarriari dagokionez DTKren jarduerak dituen eragin,
jarduketa eta konpromisoen berri ematen duena. Diziplina anitzeko ikuspegiz landutako
dokumentua da, eta ekonomia, gizarte eta ingurumeneko gorabeherak aintzat hartzen ditu.
Dokumentuak argi eta garbi islatzen du DTKren konpromisoa gizarte-, ekonomia- eta
ingurumen-arazoekin, eta baita bere langileekin duena ere, eta kudeaketaren bikaintasuna
eta zerbitzuaren kalitatea lortzea helburu duen enpresaren apustuan txertatzen da. Era
berean, memoria honek azpimarratu nahi du DTK-k bere langileekin duen konpromisoa,
azken buruan haiek baitira zerbitzuaren kalitatea gorpuzten dutenak eta erabiltzaileen
beharrak asebetetzen dituztenak.
ESK-ko lehen memoria 2010 ekitaldirako idatzi zen eta oso eragin onuragarria lortu
zuen gizartean nahiz enpresa-munduan, DTK-k José Luis Pérez IX. Sari entzutetsua,
Capital Humano aldizkariak Deusto Business Schoolekin lankidetzan banatzen duena, jaso
baitzuen, Erantzukizun Sozialei buruzko gaien alorrean.
DTK aukeratu zuten Erantzukizun Sozialaren alorreko gaiekin duen ibilbidearengatik,
eta etengabeko ardura azaldu duelako pertsonekin, bezeroekin, langileekin, enpresa
hornitzaileekin eta gizartearekin oro har.
Aitorpen harekin aintzat hartu ziren Konpainiak erdietsi dituen lorpenak barneberdintasunaren, enpresa-etikaren eta ingurumenaren zaintza bikainaren alorretan,
Donostiako herritarren bizimodua hobetzeko ekarpen nabaria eginez; printzipio horiexen
ildoan landu dira Konpainiaren jarduketak 2018 ekitaldian ere.
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KONPAINIAREN AURKEZPENA
1

KONPAINIAREN HISTORIA

Donostiako Tranbia Konpainia Gipuzkoako hiriburuko garraio publikoko zerbitzua
kudeatzen duen enpresa da, eta Dbus izen komertzialarekin agertzen da.
1886an sortutako Sozietate Anonimoa da Konpainia. 1887ko uztailaren 18an egin zuen
Donostiako Tranbia Konpainiak lehen zerbitzua donostiarren garraio kolektiborako.
Gaur egun, 1981ez geroztik, bere kapital soziala Donostiako Udalarena da oso-osorik.
Jardunean daramatzan 133 urte pasa horietan Konpainiak etengabeko bilakaera eduki du,
bai eskainitako zerbitzuetan baita haien kalitatean ere. Zaldiek garraiatutako tranbiekin
egin zuen lehen zerbitzua; gaur egun, Dbusek 3 autobus elektriko ditu eta etengabe
aurrerapen teknologiko handiak lantzen ari da.
Gaur egun, Europako hiri-garraioko enpresarik eraginkorrenetakoa eta aurreratuenetakoa
da Konpainia, bertan ari diren pertsona guztiei esker, akzioduna den Udalari esker, urtero
hartaz baliatzen diren 29 milioitik gora erabiltzaileri esker, eta bere bilakaeraren oinarri
diren aurrerapen teknologiko handiei esker.

1.1. Tranbietatik autobusetara: Dbusen ibilgailu-flotaren bilakaera
Konpainiak bere ibilbideari ekin zion zaldiek garraiatutako 6 kotxe ireki eta 6 kotxe itxirekin,
eta hasi eta berehala 3 linea aukeran zituela.
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1887- 1897: ZALDI ETA MANDOEK GARRAIATUTAKO TRANBIEKIN HASI ZUEN ZERBITZUA KONPAINIAK.

1897: TRAKZIO ELEKTRIKOA ZUEN LEHEN TRANBIA HASI ZEN LANEAN.

1948: LEHEN TROLEBUSAK HASI ZIREN DONOSTIAN IBILTZEN.

8

1964: BI PISUKO TROLEBUSEKIN OSATU ZEN IBILGAILU ELEKTRIKOEN FLOTA.

1973: TROLEBUSAK BEHIN BETIKO DESAGERTU ZIREN, IBILGAILU-FLOTA MODERNOAGOA EGITEKO.

2018: ELEKTROMUGIKORTASUNEKO PROIEKTU TEKNOLOGIKOEN URTEA. BERE ALDAGAI
GUZTIEKIN, AUTOBUS ELEKTRIKOA IZAN DA DBUSEN EGUNEROKO PROTAGONISTA.
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MISIOA, IKUSPEGIA, BALIOAK ETA HELBURUAK

Gure misioa:
«Donostiako Tranbia Konpainiaren bidez Donostiako
Udalak bidaiarien garraio publikoaren zerbitzua
ematen du hirian. Aitzindariak izateko eta garraio
publiko lehiakorra eskaintzeko gure etengabeko
esfortzuan, funtsezko helburua da erabiltzaile
ditugunen eta izan ditzakegunen mugikortasunpremiak ahalik hobekien asebetetzea, kalitate
altuko zerbitzua eta informazio praktikoa eskaintzea,
kostu lehiakorrekin eta geure ingurumenaren
jasangarritasunari lagunduz».

Etorkizuneko ikuspegia:
Donostiako Tranbia Konpainiak aitzindaria izan
nahi du gure hiriko mugikortasunaren alorrean,
bai eskaintzen dituen zerbitzuengatik eta bai haien
kalitatearengatik. «Gizarteak gure enpresari buruz
duen irudia hobetzeko hainbat neurri landuko
ditugu, eta gure helburua izango da gizarte mailan
aktiboa eta arduratsua den enpresa bati dagokion
irudia izan dadila hori, hau da, hiriaren, gizartearen,
ingurumenaren, bezeroen, eta baita bere langileen
eta berekin harremana duten gainerako eragileen
garapena sustatzen duena».
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Konpainiaren balioak dira Dbusen lan egiten duten guztiek jarraitzen dituzten oinarriak.

BEZEROENGANA
ETA ZERBITZUEN
HOBEKUNTZARA
BIDERATUTA

LANGILEAK

1) Erabiltzaileenganako arreta hobetzeko politikak eta autobusaren
erabilera sustatzeko kanpainak.
2) Gure zerbitzuen hobekuntza jarraitua, bai eskaintzen diren
linea kopuruaren aldetik, ibilaldien denboretan, puntualtasun eta
erregulartasunean, segurtasunean eta erosotasunean.

1) Konpainian arreta ipintzen dugu aukera-berdintasunean eta
gardentasunean irizpiderik zorrotzenak bete daitezen.
2) Enpresaren barnean gizonen eta emakumeen artean eskubide- eta
aukera-berdintasuna bermatzen dugu.

INGURUMENA

1) Arreta ipintzen dugu ingurumenaren alorrean indarrean dauden
araudi eta legeria guztiak betetzeko, eta ahaleginduko gara harago
joaten, jarrera proaktiboa hartuz.
2) Garapen jasangarria eta ingurumena errespetatzen duena
defendatzen dugu geure autobusetan aurrerapen teknologiko
puntakoenak ezarriz eta erabiliz.

1) Hobekuntza jarraitua, prebentzio-neurriak hartzera bideratuta,
neurri zuzentzaileak baino lehenago.

KALITATEA

2) Erabiltzaileengan gogobetetasun handiagoa sortu eta hauteman
dadin aritzea, betiere prezio lehiakorrak eskainiz.
3) Eskainitako zerbitzuetan bikaintasuna lortzea.
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Dbusek ezarri dituen helburuak hiru multzotan banatzen dira:
1) Garraio publikoa, haren eraginkortasuna eta bestelako mugikortasun motekin duen
integrazioa indartzea.
2) Herritarrei eskaintzen zaien zerbitzua hobetzea, garraio publikoa erabiltzea erakargarriagoa
izan dadin ibilgailu pribatuaren aldean.
3) Konpainiaren barne-kudeaketa hobetzea, eskura dituen baliabideak modu eraginkorragoan
erabiltzeko eta Konpainiako langileen inplikazio-, konpromiso- eta gogobetetasun-maila
handitzeko.
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ADMINISTRAZIO KONTSEILUA ETA ZUZENDARITZA LANTALDEA

Dbusen gobernurako organo nagusia bere ADMINISTRAZIO KONTSEILUA da.
LEHENDAKARIA:
Eneko Goia Laso jauna
(Donostiako alkatea)
LEHENDAKARIORDEA
Pilar Arana Pérez andrea
(Mugikortasun eta Garraioko zinegotzia)
KONTSEILUKIDEAK:
Martín Ibabe Eceiza jauna
Ernesto Gasco Gonzalo jauna
Begoña Palos Barbero andrea (2018/01/25 arte)
Ane Oyarbide Ochoa andrea (2018/01/25tik aurrera)
Miguel Ángel Díez Bustos jauna
Ayem Oskoz Urrutikoetxea jauna
José Luis Arrúe Pintó jauna (2018/02/22 arte)
José María Murguiondo Casal jauna (2018/02/22etik aurrera)
Amaia Martín Garín andrea
Beatriz Catalina Sánchez Ordóñez andrea
Jesús María Mur Urretavizcaya jauna
Igor Urain Zabala jauna (2018/05/24 arte)
Javier Montes Muñoz jauna (2018/05/24)
IDAZKARIA
Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga jauna
IDAZKARIORDEA
Eva Ugarte Orozco andrea
DBUSEKO ZUZENDARITZA LANTALDEA:
Igor Gonzalez Aranburu jauna, zuzendari gerentea
Javier Vallejo Illarramendi jauna, plangintza eta zerbitzuetako zuzendaria
Eduardo González López jauna, lantegiko zuzendaria
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2018 Zenbakitan
Hobekuntza-urtea izan da 2018, batez ere donostiarrek
gero eta gehiago mugikortasun jasangarriaren alde
egiten ari diren hautuari dagokionez. Dbusek abian
dituen eguneko eta gaueko 41 lineek ahalbidetu
dute 2018an 29 milioi bidaia egin ahal izatea;
azpimarragarria da datua, Donostia baita autobuseko
garraioan hazkunde handiena izan duten Estatuko
hirien rankinean lehena.
Egunero-egunero Dbusen egiten den ahaleginari esker,
Donostiako garraio publikoa gero eta eraginkorragoa
eta jasangarriagoa da, jarraian azaltzen diren datuek
frogatzen dutenez.
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Ondorengo taulan azaltzen dira Dbusen 2018ko datu esanguratsuenak:
TAULA HONETAN AZALTZEN DIRA DBUSEN 2018KO DATU ESANGURATSUENAK

29.168.773

32

9

132

Bidaia-kopurua

Eguneko lineak

Gautxori-lineak

Autobus-kopurua

% 100

% 100

7,7

521

Plataforma baxuko
autobusen %

Aire girotua
duten autobusak

Ibilgailu-flotaren
Batez besteko
batez besteko adina langile-kopurua

Dbuseko zerbitzuetan egin diren autobus-bidaien kopurua 29.168.773koa izan da 2018an,
aurreko urtean 28.402.059 izan zirenean; horrek % 2,72ko hazkunde garrantzitsua
adierazten du, 2000tik hona izandako handiena, eta Donostian Dbusen egindako bidaien
bigarren zenbateko historikoa, 2012an egin ziren 29.216.698 bidaien ondotik.

Dbuseko bidaiarien
hazkundea nazio mailakoa
baino % 81 handiagoa izan
da.
Hazkunde horren garrantzia areagotu egiten da kontuan hartzen badugu nazio mailan hiriautobusen erabileraren hazkundea % 1,5ekoa izan dela.
2018an gehien erabili dena 28-AMARA-OSPITALEAK linea izan da, 4.141.657 bidaiarekin;
ondoren, 13-ALTZA linea, 3.659.167 bidaiarekin; eta 5-BENTA BERRI linea, 3.098.813
bidaiarekin.
Kontuan hartuz Dbusek egin dituen hiri-bidaiak eta beste operadore batzuek ere,
autobusetakoek nahiz trenbidetakoek egin dituztenak, 2018an 33 milioi bidaia inguru egin dira
Donostian garraio publikoan. Testuinguru horretan, Dbus da donostiarren erreferentziazko
garraiobidea. Donostiako biztanle bakoitzak batez beste 178 bidaia egin ditu urtean hirigarraioetan; Europako altuenetakoa da zifra hori, eta antzeko tamaina duten Espainiako
hirietakoa baino askoz handiagoa.
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PUNTUALTASUN-INDIZEA

Dbusen puntualtasun-indizea % 97,11koa da, ordutegien planifikazioaren kudeaketa
eraginkorrari eta azken hamarkadan ezarri diren sistema teknologikoei esker.
2018an puntualtasun-indize jasoena izan duten lineak, 36 eta 37 mikrobus-lineak, eta 45
Estaciones-Renfe Bus Geltokiak - Antiguo-Aiete, 8 Gros-Intxaurrondo, 25 Benta BerriAñorga, 29 Hego Intxaurrondo Sur eta 14 Bidebieta lineak izan dira.

2

PRODUKTIBITATEA

2018an Dbusek 472.616,37 zerbitzu-ordu eskaini ditu, eta 6.883.038,607 kilometro egin
ditu bere eguneko eta gauetako 41 lineetan, hiriko auzoak lotzen.
2018ko batez besteko abiadura komertziala 17,47 km/h izan da.

3

DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK

Enpresa-kudeaketa eraginkorrak ahalbidetu du udal-ekarpena murriztea aurrekontuan
jasotakoaren aldean. Zehazki, 2018an Udalaren ekarpena 0,53 eurokoa izan da bidaiako;
Espainiako eta Europako hiri gehienetako garraio kolektiboetakoa baino nabarmen baxuagoa
da zenbateko hori.
DIRU-SARRERAK
Diru-sarrerak emandako zerbitzuengatik
I+G proiektuak
Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk
Finantza-sarrerak
Udalaren ekarpena
DIRU SARRERAK, GUZTIRA

2018
20.454.788 €
877.026 €
1.730.078 €
8 €
15.810.988 €
38.872.888 €

GASTUAK
Hornidurak
Langile-gastuak
Ustiapeneko beste gastu batzuk
Ibilgetuaren amortizazioa
Finantza-gastuak
GASTUAK GUZTIRA

2018
4.021.479 €
28.543.315 €
3.800.570 €
2.507.392 €
133 €
38.872.889 €

Alemaniako Karlsruheko Unibertsitatearen metodoaren arabera, Donostian egiten den
garraio publikoaren erabilpenak hiriari 10.500.758 € aurrezarazten dizkio automobila
erabiltzearen aldean.
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DBUSEN BALIAGARRIAK DIREN GARRAIO-TITULUAK

Hainbat bidaia-titulu dira baliagarriak Dbusen, paperezko noizbehinkako txartelaz eta EMV
banku-txartelekin ordaintzeaz gain. Dbusen bidaiatzeko txartel baliagarriak Mugi txartel
guztiak dira, bai txartel anonimoa eta bai pertsonalizatu arruntak eta gizatalde berezienak,
eta Lurraldebus txartela. 2017tik baliagarriak dira halaber Arabako Bat eta Bizkaiko Barik
txartelak, Dbuseko lineetan bidaiatzeko ordainketak egiteko, EAEko hiriburuetan ibiltzeko
orduan leudeken eragozpenak gutxituz.
Mugi txartel anonimoak izan ezik, Lurraldebus eta Mugi txartel guztiak pertsonalak eta
besterenezinak dira, eta erabili ahalako deskontu mailakatuak dituzte, eta gizatalde
berezietakoentzat hobariak kargatzeko orduan. Bat eta Barik txartelak Dbusen soilik erabil
daitezke Gipuzkoan, eta Mugiko lehen bidaia-zatiak adinako deskontua lortzen dute.
2018an, Dbuseko hainbat lineatan EMV banku-txartelekin ordaintzeko proiektu pilotuarekin
aurrera egin da. Urtean zehar, Visa, Mastercard edo American Express banku-txartelekin
egindako ordainketak sendotu egin dira, eta EMV banku-txartelekin ordaindutako
noizbehinkako txartelen guztizkoaren % 6,8raino iritsi dira.
Gainera, bisitari datozen turistek, Donostian egiten dituzten bidaiak erosoagoak izan
ditzaten, badituzte berariazko txartelak: Basque Card, probintzia osorako balio duena, eta
San Sebastian Card, Dbuserako soilik baliagarria dena.

Mugi Txartel Arrunta

Lurraldebus Txartela

Mugi Gizatalde Txartela
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Mugi Txartel Anonimoa

Turista Txartelak

5

BIDAIA-KOPURUA ETA DESKONTUAK TXARTEL-MOTAREN ARABERA

2018an egindako bidaien % 91,24 noizbehinkako txartelaren tarifaren aldean deskonturen
bat duen txartel-motaren batekin ordaindu zen; eskudiruz edo EMV banku-txartelaren
bidez ordaindu zuten gainerako bidaiariek:
Deskontu-txartelekin egindako bidaiak 2018an

2018an bidaiarien
% 91,24k
deskontuak izan
zituzten egindako
bidaietan

% 8,76

% 91,24

TXARTEL ARRUNTA
DESKONTUAREKIN

Noizbehinkako txartelaren tarifaren aldean deskontuez baliatu diren gizataldeak hauek izan
dira:

Gazteak

Soziala, Desgaituak eta 65
urtetik gorakoak

Familia ugariak

Gizatalde horiei gehitu behar zaizkie BAT eta BARIK txartelekin ordaindu diren bidaiak,
noizbehinkako txartelaren tarifaren aldean % 45eko deskontua dutenak. 2018an BAT eta
BARIK txartelen erabilera bikoiztu egin da aurreko urtearen aldean. 2018an 84.613 bidaia
zenbatu dira txartel horiekin, aurreko urtean 43.899 izan zirenean.
Azpimarratu behar da 2018ko otsailean abiarazi zela bidaiaren doakotasuna 6 urtez
azpikoentzat, ordura arte 5 urtez azpikoentzat zegoena urtebete gehiago luzatuz.
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HERRITARREI ZERBITZUA
EMATEKO BOKAZIOA
Donostiako garraio publikoaren zerbitzuaren emaile
denez, Dbusen egiten den guztiaren ardatza autobusa
erabiltzen duten pertsonak dira. Zerbitzua da esfortzu
guztien azken emaitza, eta erabiltzaileen itxaropenak
ase behar ditu.
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1 LINEEN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA
1.1. Eskabidez egindako geldialdien zerbitzua Dbuseko B8 gautxori-linean
2018ko udan hasi zen eskabidez egindako
geldialdien zerbitzua Dbusen B8 MirankontxaBenta Berri-Seminario linean. Linea horren
bide-zati batzuetan eska liteke ibilbideko
geraleku ofizialen artean jaitsi ahal izatea.
  
Zerbitzu hori ezagutarazteko, informaziomateriala argitaratu eta B8 lineako
autobusetan banatu zen; liburuxka, halaber,
postontzietara helarazi zen eskabidezko
geldialdia eska litekeen inguruneetan. Dbusen
webgunean zehazten dira zerbitzu horren
xehetasun guztiak.

1.2. Morlanserako mikrobus-zerbitzu berria
MORLANS

46

Askatasuna 20
Libertad 20
María Cristina Zubia
Puente

Urbieta 6

7’

Gernikako Arbola

6’

Bizkaia Pasealekua

Urbieta 38

Antso Jakituna 35
Sancho el Sabio 35

Mendeurrena
Centenario

Collado
Pio XII
Errondo-Morlans

5’

Katalina Eleizegi 2
4’

Morlans 73

Morlans 19

Morlans 51

06-2018

Min. inguru.
Min. aprox.
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Martxoaren 26an jarri zen abian 46-Morlans mikrobus-linea
berria, Morlanseko auzuneari zerbitzua emateko, ingurune
hori hiriaren Erdialdearekin 30 minutuan behin konektatuz.
Aldi berean, etorkizunean Morlanseko maldan funtzionatuko
duen Aieteko igogailuarekin konektatuko du Erdialdea zerbitzu
horrek.

Morlans
Igogailua/Ascensor

Min. inguru.
Min. aprox.

ASKATASUNA 20

Astegunetan
Laborables:

Larunbatetan
Sábados:

Lehenengoak / Primeros

07:35

08:35

09:45

Maiztasuna / Frecuencia

Jaiegunetan
Festivos:

30 min

30 min

30 min

Azkenak / Últimos

21:35

21:35

21:45

MORLANS IGOGAILUA

Astegunetan
Laborables:

Larunbatetan
Sábados:

Jaiegunetan
Festivos:

Lehenengoak / Primeros

07:45

08:45

09:55

Maiztasuna / Frecuencia

30 min

30 min

30 min

Azkenak / Últimos

21:45

21:45

21:55

Zerbitzu berri horrek hobekuntza nabaria egiten dio Morlans
goialdeko eta behealdeko garraio publikoari, lehen kilometro
batera geratzen baitzen Antso Jakituneko ardatzetik.
Zerbitzu hori koordinatuta dago bien artean 15 minutuan
behineko maiztasuna duten 23-32 lineen zerbitzuarekin,
guztien artean Morlans eta Puio aldeari zerbitzua eskaini ahal
izateko 7-15 minutuan behin bi norabideetan.

1.3. Seinaletika hobetzeko proiektu pilotua
Garraio erosoagoa, seguruagoa eta hiritarrentzat erabilerrazagoa eskaini ahal izateko,
autobusetako seinaletika berritu egin zuen Dbusek, errazagoa eta ulergarriagoa izan zedin.
Helburua da autobusetan eskaintzen den informazio bisuala hobetzea, modu argiagoan eta
osoagoan adierazteko autobusaren barneko eta kanpoko gune bakoitzari eman behar zaion
erabilera. Erabiltzaileengandik jasotako iradokizunak daude hobekuntza horren sorburuan.

2 SENTSIBILIZAZIO ETA ZABALKUNDE-KANPAINAK
2.1. «Laguntzaileak» eta «Zurekin edonora» kanpainak
Dbusek lortu nahi du autobusa belaunaldi ezberdinen arteko bizikidetzarako gunea izan
dadila, eta hartarako abiarazi zuen «Laguntzaileak» kanpaina, gazteen eta adinekoen partehartzearekin. Goazen Donostia estrategiaren barnean txertatu zen kanpaina; Donostiako
Udalak sustatzen duen estrategia horren helburua da gure hiria, eta Dbuseko autobusak,
topaleku eta bizikidetza adeitsurako guneak izan daitezela.

«Dbus, batzen gaituen linea»
«Dbus, batzen gaituen linea» goiburuarekin, «Laguntzaileak» kanpainak adin ezberdinetako
erabiltzaileen inplikazioa landu zuen. Helburu horrekin, Dbusen bidaiatzen duten adinekoei
laguntzeko eta orientazioa emateko, «Mendekotasun egoeran dauden pertsonen zaintza»
zikloko Easo Politeknikoko 40 ikaslek laguntza eta segizioa eskaini zieten hiru egunez
(maiatzak 15, 16 eta 17) geralekuetako informazioa ulertzeko edo autobusean bidaiatzeko
zailtasunak izan ditzaketenen gizataldeari. Helburua zen belaunaldien arteko elkartasuna
indartzea eta adineko pertsonei autobusean erosoago eta segurtasun gehiagorekin
bidaiatzea ahalbidetuko dieten tresnak ematea.

«Zurekin edonora»
Mugikortasun Jasangarriaren Aste Europarra zela eta, Donostiako Udaleko Mugikortasun
Departamentuak sustatu zuen programaren barnean, Dbusek abiarazi zuen «Zurekin
edonora» kanpaina. Helburua zen garraio publikoaren erabilera sustatzea eta bizikidetza
indartzea autobusen barnean, erabiltzaileen artean autobusaren erabilera arduratsua eta
solidarioa bultzatuz.
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«Laguntzaileak» kanpainaren jarraipena izan zen. Aurreko kanpainan azaltzen bazen, besteak
beste, nola erabili behar zen arrapala edo sartu behar zen autobusean haur-aulki batekin,
oraingoan antolatu ziren jarduketen helburua zen autobusean doazen gainerako bidaiariei
erabilera egokia egiteko mezua helaraztea, honako hauek azpimarratuz: bizkorrago igotzea
eta ibiltzea autobus barnean, fardelak behar bezala eramatea, ibilgailua ez zikintzea, edo
beste bidaiariak ez gogaitzea musika ozenegi jarrita. Azken finean, helburua zen bidaiatzea
esperientzia atseginagoa izatea Dbusen dabiltzan guztientzat, baita gidarientzat ere.

2.2. «Bidaia-txartela zure asegurua da» kanpaina
«Bidaia-txartela zure asegurua da» kanpainaren helburua
izan zen bidaia-txartela beti ordaintzeak duen garrantziaz
jabetzea Dbuseko erabiltzaileak, eta nork bere txartelarekin
ordaintzeak, txartel pertsonalizatuen kasuetan.
Bidaiarien asegurua da bidaia-txartela, eta beharrezkoa
da bidaiariek garraio titulu baliodunarekin bidaiatzea eta
bidaiak irauten duen denbora osoan garraio titulua gainean
eramatea edo Dbuseko edo Udaleko langileen esku jartzea
ikuskapenerako.
 943 000 200
www.dbus.eus

2.3. «C de C» sormen-lehiaketa
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2018ko apirilaren 12tik 14ra Donostian egin zen «c de c 2018» urteroko sormenkongresuaren barruan, Dbusek eta Club de Creativos-ek sormen lehiaketa bat antolatu
zuten autobusa publizitate-euskarritzat erabili ahal izatea sustatzeko eta ikasleen eta
sektoreko profesionalen artean sormena akuilatzeko. Hartarako, Dbuseko autobus baterako
publizitate-diseinu bat landu behar izan zuten parte-hartzaileek.

Donostian 2018ko 12tik 14ra egin zen Sortzaileen Kongresuaren amaierako jaialdian,
Kursaalean, eman ziren sariak. Jaialdi hartan bertan eman ziren Sormen Sari Nazionalak.
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2.4. «Ezagutu Donostiako ingurune naturala» kanpaina
Urriaren 1ean ospatzen den Habitataren Munduko Eguna
zela eta, Dbusek eta Cristina Enea Fundazioak indarrak
batu zituzten Donostiako fauna eta flora autoktonoa
ezagutarazteko, hiriko autobus markesinak erabiliz
horretarako.
«Hurrengo Geltokia: hiriko natura» zen kanpainaren
goiburua, eta Hiri Berdearen jardueretako bat izanik, bere
helburua zen Donostiako ingurune naturala ezagutaraztea
eta balioestea, eta garraio publikoa bultzatzea, hiritik
mugitzeko modu jasangarria den heinean.
2.5. Argibusa, Gabonak adinekoengana hurbiltzeko jarduketa
Dbusek ekimen hunkigarria jarri zuen abian Matia
Fundazioaren Lamourous Zentroan bizi diren
adineko pertsonengana Gabonak eta Donostiako
dekorazioa hurbiltzeko. Abenduaren 20an,
adineko 15 pertsonak osatutako taldea eraman
zuen Konpainiaren autobus batek hirian barrena,
Dbuseko autobusetik Donostiako Gabonetako
giroa ikus zezaten. Hiria lagunkoiagoa izan dadin
errazteko eta adineko pertsonen bizi-kalitatea
hobetzeko Donostiako Udalak sustatu duen
Donostia Lagunkoia planaren ekimenetako bat zen.
2.6. Hiriko 110 autobus-markesina berritzea
2018an hasi zen Dbus hiriko 110 markesina berritu eta Irisgarritasun Legera egokitzeko
lanak lizitatzeko pleguak prestatzen. Orain arte egin den markesina berritzerik handiena da,
2013an Dbusek haien kudeaketa beretu zuenetik.
Une honetan 563 geraleku ditu Donostiak;
haietako 309 markesina motakoak dira, eta 254
zutabe motakoak.
Zehazki, berritu behar duten 110 markesinak
2003 modelokoak dira, urtero gutxi gorabehera
16 markesina berritzen direlarik. Aurreikuspenen
arabera, markesinen berrikuntza 2019an hasiko da.
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2.7. Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala ezagutarazteko kanpaina autobusetan
Uztailean eta abuztuan, Nazio Batuen Erakundearen Biltzar Nagusiak 1948an onetsi zuen
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko artikulu banarekin «jantzi» ziren Dbuseko
30 autobus. Diseinatzaile profesionalek karteletan gauzatutako artelanez ilustratu ziren
30 artikuluak euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez; EHUk bultzatzen zuen «Giza
eskubideei begira» erakusketa kolektiboa eratzen zuten kartelek.
2.8. «Dbus eta Gabonak», Haurrentzako XII. Marrazki Lehiaketa
Hamabigarren urtez jarraian, Dbusek eta San Martingo Azokak Gabonetako haurrentzako
marrazki-lehiaketa antolatu zuten. Haurren sormena bultzatzeaz gain, lehiaketaren bitartez
helarazi nahi zaie Donostian garraio publikoa erabiltzeak duen garrantzia, hiri-esparruen
jasangarritasuna eta herritarren bizi-kalitatea bermatu ahal izateko.
2.9. Zerbitzu bereziak eta ordutegi-errefortzuak
Urtero bezala, Dbusek zerbitzu bereziak antolatu zituen eta bere zerbitzuak indartu egin
zituen hirian egindako ekitaldi jendetsuetarako: Aste Nagusia, Jazzaldia, Inauteriak, etab.

3 KALITATE-IRIZPIDEAK
DTK-k ezarri dituen kalitate-irizpide zorrotzek eta hitzeman dituen balioek eta
konpromisoek lagundu dute, zalantzarik gabe, hirian Dbusen bidez mugitzea hautatu duen
bidaiarien kopuru handia erdietsi ez ezik sendotu ahal izateko.
Ibilgailu-flotaren irisgarritasuna da Donostian mugikortasun unibertsala ahalbidetzen duen
zio nagusia. Ibilgailuen % 100 irisgarria da, zoru baxua duena eta gurpil-aulkiekin eta takatakarekin datozenak sartzeko arrapalarekin.
Autobusen konforta eta segurtasuna uztarturik doaz, egunero-egunero betetzen diren
garbiketa-protokoloen eta istripuak eta gorabeherak prebenitzeko protokoloaren bidez, eta
horregatik ezbehar-tasa minimoa da.
Informazioak eta une honetan % 90tik gora dagoen puntualtasunak bermatzen dute
zerbitzuaren fidagarritasuna, haren mende dauden milaka donostiar eta bisitari nor bere
helmugara iristeko; eta hori, gero eta txikiagoa den ingurumen-inpaktuarekin, ingurumena
gero eta gehiago errespetatzen duten ibilgailuak erabiltzen direlako.
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4

AENOR KALITATE-ZIURTAGIRIA

Dbusek, nola kudeaketan hala zerbitzuan darabilen bikaintasun-politikari men eginez,
AENOR «UNE 13816» kalitate-arauaren ziurtagiria lortu du urtean egiten diren bidaien ia
% 50 hartzen duten hiru garraio-linea nagusietan.
Ziurtagiria lortu duten hiru lineek (L5 Benta Berri, L13 Altza eta L28 Amara-Ospitaleak)
hiriko 3 ardatz nagusiak osatzen dituzte.

Autobus-lineak ziurtagiriz hornitzea pausoka egiten bada ere, funtzionamendu- eta
zorroztasun-eskakizun berberak erabiltzen dira Donostiako hiri-linea guztietan eta, bide
batez, Dbusek kalitate-maila berbera bermatzen du hiriko autobus-sare osoan.

5 BIDAIARIEN GOGOBETETZE-INKESTA
Dbusek aldiro egiten du merkatu-ikerketa bat erabiltzaileen gogobetetasun maila neurtu
ahal izateko. Balioespena egiteko, aintzat hartzen dira hainbat atal, esaterako:

INFORMAZIOA

PUNTUALTASUNA

INGURUMENA
ZAINTZEA

GARBITASUNA

KONFORTA

SEGURTASUNA

PREZIOAK

2018an egin zen erabiltzaileen gogobetetze-inkesta hiriko ardatz nagusietan dabiltzan eta
AENOR kalitate-ziurtagiria duten hiru lineetan: 5-Benta Berri, 13-Altza eta 28-AmaraOspitaleak. Lortutako batez besteko emaitza 8,12 izan zen, aurreko inkestan lortutako 8,08
baino altuxeagoa, eta hiru linea horien erabiltzaileen gogobetetasun-maila oso altua dela
nabarmentzen duena.
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Zerbitzuarekin zerikusia duten 24 atal balioetsi ziren inkestan. Balioespenik onenak lortzen
zituzten atalak izan ziren ordainketa-sistemaren erosotasuna (8,90); ordutegiak, maiztasunak
eta zerbitzuen ibilbideak (8,75); eta eskainitako zerbitzuaren betetzea (8,70).

6 KANPO-KOMUNIKAZIOA
6.1. Erreklamazioen eta iradokizunen kudeaketa
Dbusek ardura gehien jartzen duen alderdietako bat da bezeroenganako arreta hobetzeko
politika. Erabiltzaileen gogobetetasuna aintzat hartzera bideratuta dago Dbus, eta horregatik
saiatzen da etorkizunean Dbusen jardunbide egokiari lagundu eta bezeroen onespenaz
haztea zilegituko dion informazio-itzulera bat sor dadin.
Erabiltzaileekiko harreman-bide nagusia Arreta Zerbitzua da, non egiten diren kontsulta,
iradokizun eta kexa guztiei erantzuten baitzaie telefonoz nahiz bide telematikoz.
Erreklamazioak eta iradokizunak 2018an

ERREKLAMAZIOAK TELEFONOZ

% 63,8

ERREKLAMAZIOAK IDATZIZ

% 2,7

IRADOKIZUNAK IDATZIZ

% 33,4

Idatzizko erreklamazioen kopurua aurreko urteetakoaren antzekoa izan da.
Idatzizko erreklamazioen bilakaera
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Kexa guztiei erantzun eta konpontzen saiatzeaz gain, urtean zehar jasotzen diren iradokizunak
izaten dira egiazko balioa dutenak eta bere zerbitzuen hobekuntzan aberasteko aukera
eskaintzen dutenak. 2018an 175 iradokizun jaso dira. Iradokizun gehienak webgunearen
bidez jaso dira. Haiek guztiak banan-banan aintzat hartu eta erantzun dira.

6.2. Gailu mugikorretako aplikazioak
Erabiltzaileengandik jasotako iradokizunen eta web-aplikazioaren erabilera handiaren
eraginez zabaldu diren Dbusen APParen funtzionalitateak eta bertsioak.
Hobekuntzen artean daude irteera eta zerbitzu guztiei
buruzko informazioa, eta bidaiak planifikatzeko laguntzatresnak, esate baterako, alarma-dei pertsonalizagarria
geralekutik pasatzerakoan.

Dbusen aplikazio ofizialak 68.000
deskarga baino gehiago ditu sistema
eragile guztien artean
2017 erdialdean argitaratu zen bertsio berria, Windows Phone-rako ere garatuta dagoena,
barne hartuz horrela erabiltzaileen artean maizenik erabiltzen diren sistema eragile guztiak.

6.3. Web-orria
Azken urte hauetan smartphoneak eta tabletak funtsezko gailu eramangarriak bilakatu dira
informazioa bilatu eta kudeatzeko orduan. Kontuan izan behar da gaur egun Dbusen weborrialdera egiten diren bisiten % 85 baino gehiago gailu mugikorren bidez egiten direla jada.
2018an Dbusen web-orriak 1.744.825 bisita izan ditu, aurreko urtean baino % 16 gehiago;
haren responsive diseinuari esker kontsulta egiteko erabilitako gailuari egokitzen zaio, dena
delarik haren pantailaren tamaina, eta etengabe berritzen du informazio garrantzitsua.

Dbusen web-orrira
egiten diren bisiten
% 85 baino gehiago
gailu mugikorretatik
egiten dira
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6.4 Sare Sozialak
Sare sozialak etengabe daude Dbusen egunerokotasunean, eta haietako plataforma
bakoitzak helburu zehatz bat betetzen du bere ezaugarrien eta erabiltzaileen arabera.
Gaur egun Dbusek 7.400 jarraitzaile baino gehiago ditu bere sare sozialetan, eta egunetik
egunera sendotzen ari da erabiltzaile bakoitzarekiko harremana eta solasbide pertsonal eta
banakakoa.
6.5 Prentsa
Dbusek konpromiso irmoa du herritarrak eta bisitariak jakinaren gainean edukitzeko
uneoro Konpainiaren eguneroko zerbitzuan egiten diren aldaketa eta hobekuntzei buruz.
Hartarako, nahitaezkoa da informazio hori hedatzea, ez soilik Dbusen plataformetan, baita
difusio handiena duen prentsan ere.
2018an, Dbusek 174 prentsa-ohar eman ditu argitara, aurreko urtean baino % 9 gehiago;
haietako 102, zerbitzu bereziei eta hirian egiten diren ekitaldiengatik egindako aldaketei
buruzkoak izan dira, eta 72 informazio korporatiboari buruzkoak izan dira.

7 TEKNOLOGIAK HERRITARREN ZERBITZURA
Teknologia berrien ezagutza eta aplikazioa funtsezko osagaia
da Dbusen zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia etengabe
hobetzen joateko.
Horretarako, teknologia-sistema aurreratuenak ditu Dbusek,
eta kudeaketa-sistemen hobekuntza etengabean dihardu,
ahalik eta zerbitzu onena bermatzeko.

7.1. EMV banku-txartelekin ordaintzeko proiektu pilotua
Dbusek abian jarri zuen 2017ko abuztuan banku-txartelekin ordaintzeko proiektu pilotua,
hiriko autobus-sareko 16 eta 45 lineetan. Hainbat abantaila ditu sistemak. Alde batetik,
ordainketa-sistema errazten zaie erabiltzaileei, ez baitute bidaia-txartelik ez eskudirurik
behar txartela ordaintzeko, eta guztiz segurua baita sistema. Gainera, txartelak eskuratzeko
behar den informazioa erraztu egiten da, ez baitago txartela erosi beharrik ezta aurretiaz
garraio-txartela eskuratu beharrik ere. Bestalde, bizkortu egiten da ordainketa autobusean
sartzerakoan, geldialdi bakoitzeko denbora laburtuz eta bidaia-denbora gutxitzea ahalbidetuz.
Horrela, garraio publikoaren erabilera sustatzen da.
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Gainera, Mastercard, Visa eta American Express-en EMV kontakturik gabeko kreditu eta
zordunketa txartelez gain, sistemak onartzen du pixkanaka hedatuz joango diren ondorengo
aplikazio hauekin ordaintzea:

Apple Pay, American Express-en
txartelekin.

Samsung Pay; Banco Santander, La
Caixa, Imagin, Abanca eta Sabadell
banketxeen VISA eta Mastercard
txartelekin.

Beste banketxe batzuen VISA eta
Mastercard txartelak, entitate horien
honako aplikazio hauekin: Santander
Wallet, BBVA Wallet,Vodafone Wallet, La
Caixa Wallet, etab.

2018an, hartarako gaituta dauden autobusetan banku-txartelak erabiltzeak goraldi nabaria
izan du. 2019rako, banku-txartelekin ordaintzea Dbuseko ibilgailu-flota osora hedatuko dela
espero da, urtearen erdialderako.
7.2. Informazio-sistemak ibilgailuetan
Dbusek arreta berezia eskaintzen die autobusen barnean orientatzen eta bidaia planifikatzen
lagundu dezaketen eduki informatiboei. Hartarako, ibilgailuetan dauden multimedia pantaila
erabiltzen ditu
2016an abiarazi zuen sistema berri bat, hurrengo geltokian
Dbuseko beste lineekin dauden konexioez informazioa ematen
duena, eta geraleku bakoitzera zerbitzu horiek iristeko falta diren
minutuez. Sistema horrek osatu egiten du hurrengo geltokia
jakinarazteko lehendik zegoena, 2015ean eguneratu zena, eta
ONCEko kideek dituzten aginteen bidez aktibatu litekeen
informazio-audioa daramana; Gipuzkoako Garraioaren Lurralde
Agintaritzan ere eros litezke hartarako gailuak. .

7.3. Informazio-sistemak geralekuetan
Dbusek baditu jada 112 informazio-panel hiriko geralekurik erabilienetan; haietako 12, TFT
pantailadunak dira.
TFT panelek, linea bakoitzak dagokion geralekura heltzeko behar duen denbora jakiteko
aukera erabiltzaileei emateaz gain, informazioa eskaintzen dute Dbusen lineei eragiten
dieten trafiko-gorabeheren inguruan, eta audio bidezko informazioa ematen dute ikusmenarazoak dituztenentzat. Audio horiek autobusaren barneko sistemetarako erabiltzen den
gailu berberarekin aktibatzen dira.
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Gainera, hiriko panel elektroniko guztiek
badute audioa, jakinarazten duena linea
bakoitzeko autobusa heltzeko aurreikusten
den denbora, eta haren helmuga. Hautu
horren bitartez Dbusek bere zerbitzuen
irisgarritasuna eta erosotasuna sakondu
nahi du, edonork bidaia dezan Dbuseko
autobusetan eragozpenik gabe.

7.4. BRT (Bus Rapid Transit) Kalitate Handiko Garraio Sistema
Dbusen linearik erabilienak, 5 eta 28 lineak, BRT sistemaz hornituta daude; kalitate handiko
autobus-sistema da, zirkulazio azkar, eroso eta eraginkorrean oinarritzen dena, igarotzeko
lehentasuna ematen duten zirkulazio-errei propioen bitartez, erabiltzaileei zerbitzu bikaina
ahalbidetzen dietenak.
Haren berezitasunak eta beste garraio-sistema batzuekiko abantaila nagusiak hauek dira:
· Autobus «garbiak», gutxi kutsatzen duten eta edukiera handia duten ibilgailuak.
· Plataforma erreserbatuetan (bus-erreitan) ibiltzea.
· Puntualtasun eta fidagarritasun indize bikainak.
· Informazio-sistemak denbora errealean geralekuetan eta ibilgailuetan.
· Ordainketa-sistema bizkorrak.
· SAE-Kontrol-sistema zentralizatuak, eta ITS-Garraio Sistema Adimendunen erabilera.
· Inbertsio eta mantentze-lanetan kostu baxuak trenbide-garraioen aldean, azpiegitura lan
handiak behar baitituzte haiek.
Gainera, BRT sistemen bitartez nabarmen hobetzen dira autobus-sistema konbentzionalen
arazoetako batzuk, ibilgailuen edukiera handitu egiten baita, abiadura komertziala hobetuz
semaforo-lehentasuna dela eta, plataforma erreserbatua babestuz, geralekuen irisgarritasuna
hobetuz, igorpenak murriztuz eta ibilgailuen eta zerbitzuaren irudia hobetuz.

7.5 Bus-erreiak
Donostiak bus-erreien hainbat bide-zati ditu hirian
barrena. Gaur egun, 12 km bus-errei ditu guztira;
autobusentzako eta taxientzako ibilbide esklusiboak
dira eta haiei esker autobusen zirkulazioa arinagoa da
trafikoa pilatuta dagoenean ere.
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Gaur egun, erabiltzaileek Dbuseko autobusetan egiten dituzten kilometro guztien % 21
bus-erreietan egiten dira, hartan erabilitako denbora gutxituz eta kalitatea hobetuz.

7.6. Semaforo esklusiboa eta semaforolehentasuna
Garraio publikoaren puntualtasuna erabakigarria
da herritarrei zerbitzu eraginkorra eskaintzeko.
Horretarako,Dbusek baditu semaforo-lehentasuna
ematen dioten sistemak; hau da, semaforoak
egokitzen dir autobusek bidegurutzeetan egin
beharreko itxaronaldien balizko premietara,
hartara aurreztu daitezkeelako itxaronaldietako
tarteak.
Gaur egun, Dbuseko autobusek lehentasuna eska
dezakete 82 bidegurutzetan hiri osoan barrena,
eta gainera semaforo esklusibo bat ere badute
San Martin eta Hondarribia kaleen artean.

8

EUSKARAREKIKO KONPROMISOA

2016an argitaratu zuen Dbusek bere euskara-plana 2015-2019 aldi estrategikorako. Plan
horretan zehazten dira Dbusek hitzartzen dituen konpromisoak eta ekintzak euskararen
presentzia enpresan gero eta handiagoa izan dadin, eta bermatuago egon dadin euskara,
nola barne-harremanetan hala kanpokoetan, eta bereziki bezeroekiko harremanetan, eta
euskara izan dadin zerbitzuaren giltzarrietako bat.
Gogoan izan behar da 2013an Euskalit, Bikaintasunerako Euskal Fundazioak, Bikain zilarrezko
ziurtagiriaren bitartez, aintzatetsi zuela Dbusek azken urteetan eguneroko jardueran euskara
normalizatzearen alde egin duen ahalegina.
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ELEKTROMUGIKORTASUNA
2018an aurrerapauso handiak eman ditu Dbusen
ibilgailu-flotaren elektrifikazioak. 2011an abiatu zen
bidea, lehen MAN Lions City Hybrid autobus hibridoa
ekarri zenean, eta 2014an jarraitu zuen Irizarren
lehen i2e autobusa, % 100 elektrikoa, zerbitzuan jarri
zenean. 2018an mugarri bat ezarri da Donostian linea
oso bat erabat elektrifikatzeko urratsak egin baitira.
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28 LINEAREN ELEKTRIFIKAZIOA

Donostia izan da bidaiariekin joan-etorri errealean % 100 autobus elektriko artikulatu bat
probatu duen lehendabiziko hiria. Irizar Taldeak egindakoa da, Irizar ie tram modelokoa.
Apirilean hasi ziren Miramonen Dbusen 28-Amara-Ospitaleak linean lehen autobus
artikulatu % 100 elektrikoa probatzeko proiektu pilotua lantzeko beharrezkoa zen
azpiegitura instalatzeko lanak.

Bidaiaririk gabe egin beharreko probak egin ondoren, autobusak joan-etorri errealei ekin
zien 2018ko ekainean, eta zerbitzuak egiten aritu da 2019 hasi arte. 18 metroko autobus
artikulatua da Irizar ie tram, % 100 elektrikoa; Kotxetegietako karga-puntuaz gain, egokierako
beste karga-leku bat behar du bere ibilbidean. Haren funtzionamenduak ahalbidetzen du
urtean CO2 igorpenak 120 tona murriztea, eta beste aurrerapauso bat da Donostiako
autobus-flotaren elektrifikazioan, eta bereziki 28 linearen erabateko elektrifikazioan, Dbuseko
linearik erabiliena eta Euskadin bidaiari gehien garraiatzen dituen hiri-autobusen linea baita.

2

AUTOBUS ELEKTRIKOEKIN PROBAK

2018ko irailean Dbusek bere ibilgailu-flotara ekarri zuen CAF taldeko Vectia enpresak
egindako ibilgailu hibrido-elektrikoa, Dbusek bere zerbitzuko zenbait lineatan probatuko
duena.
Veris.12 Partial Electric modelokoa da, 12 metrokoa; modu hibridoan nahiz modu elektrikoan
ibil daitekeen autobusa da, kanpotik kargatu beharrik ez duena eta, beraz, azpiegiturarik behar
ez duena ez ibilbidean ezta Kotxetegietan ere. Autobusak GPSz aldatzen ditu gidatzeko erak
eta, bide batez, ez du gidariaren esku-hartzerik behar. Zehazki, Erdialdea, Gros, Altza (Harria
parkea-Lauaizeta) eta Bidebieta dira % 100 modu elektrikoan ibiltzen den inguruneak.
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Vectia autobusak hainbat hobekuntza teknologiko daramatza energia-eraginkortasuna
gehitzera bideratuta: balazta erregeneratiboa, erregaiaren kontsumoa aurreztea ahalbidetzen
duena balazta-pedalari emanez; edo start&stop sistema, modu hibridoan doanean
geldialdietan motorra gerarazten duena. Gainera, bere bizitza baliagarriko edozein unetan
% 100 elektrikoa izateko eboluziona dezakeen ibilgailua da, ibilbidean egokierako kargasistema erabiliz (OppCharge estandarra betetzen du)

3

GERO ETA IBILGAILU-FLOTA JASANGARRIAGOA

Irizarren autobus artikulatu % 100 elektrikoa eta Vectiaren autobus hibrido-elektrikoa
probatan ibili badira ere etorkizuneko ezarpenari begira, gaur egun Dbusen ibilgailu-flota
gero eta egokituago dago CO2 igorpenei dagokienez eta kutsadura akustikoa ahalik gehien
murrizteko.
2018an, 12 metroko ibilgailu-flotaren % 30 hibridoa edo elektrikoa da jada, eta aurreikusten
da 2019an 12 metroko flota horren erdia hibridoa edo elektrikoa izatea. Apustu argi
eta garbia da donostiar guztientzat igorpen gutxiago, zarata gutxiago eta konfort eta
jasangarritasun gehiagoko etorkizunaren alde.
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PROIEKTUAK ETA I+G
Berrikuntza teknologikoak, % 100 elektrikoak edo
hibrido-elektrikoak ziren ibilgailuak probatzea eta
zerbitzua hobetzeko ekimenak eta autobusen barneko
bizikidetza izan dira jarduketaz betetako 2018 honen
ikurrak.
Donostia izan da bidaiariekin joan-etorri errealean
% 100 autobus elektriko artikulatu bat, Irizar Taldeak
egina, Irizar ie tram modelokoa, probatu duen
lehendabiziko hiria.
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E-MOBASK, MUGAZ GAINDIKO GARRAIO PUBLIKO PRAKTIKO ETA
JASANGARRIRAKO PROIEKTUARI ESKER EGINDAKO JARDUKETAK

Dbus eta GGLA-Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza, Euskal Herria Aturriko
Mugikortasun Sindikatuarekin batera, partaide dira Euskal Hirian garraio publikoaren
erabilera sustatu eta erraztea helburu duen E-MOBASK europar proiektuan. 2018ko
otsailean Dbusek antolatu zuen partzuergoaren lehen bilera.
Proiektu horretan parte hartzeak ahalbidetu du 2018an Dbuseko autobusetan ordaintzeko
sistemak hobetzea eta ibilgailuen eraginkortasuna optimizatuko duten jarduketak burutzea:
1.1. EMV banku-txartelekin Dbuseko ibilgailu-flota osoan ordaintzea
2018ko abenduan izenpetu zen Dbus eta Kutxabanken arteko kontratua, datorren uda baino
lehen Donostiako autobus guztietan ukipenik gabeko banku-txartelarekin bidaia-txartel
arrunta ordaintzea ahalbidetuko duena. Horretarako, lehiaketa publikoaren bidez lizitatu
behar izan da operazio horiek egitea zilegituko duen ordainketa-pasarelaren kontratazioa,
eta Kutxabank izan da enpresa esleipenduna.
Dbusek 2017ko abuztuan abian jarri zuen ordainketa banku-txartelarekin egin ahal izateko
proiektu pilotu bat 16-Igeldo eta 45-Geltokiak Renfe-Bus-Antiguo-Aiete lineetan, eta lizitazio
berri horrek ahalbidetuko du sistema berritzaile hori linea guztietara hedatzea.
Proiektu pilotuan bezala, sistemak zilegituko du ukipenik gabeko Visa, Mastercard eta
American Express kreditu- eta zordunketa-txartelekin eta hainbat aplikazio mugikorrekin
bidaia-txartela ordaintzea. Banku-txartel edo aplikazio mugikor bakoitzarekin erabiltzaileak
nahi ahala bidaia ordain ditzake noizbehinkako txartelaren prezioan eta komisiorik gabe.
Oraingoan, proiektu pilotuan ez bezala, gidari-postuaren ondoan ezarrita dagoen txartelmakinan egin ahal izango da, eta ez da beste makina berri bat ipini beharko. Helburu horrekin,
Dbus ari da jada hainbat eguneratze egiten txartel-makina horietan, eta aurreikusten da
2019ko ekainerako abian izango dela sistema linea guztietan.
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1.2 EKO-bus sistemaren ezarpena ibilgailu-flota osoan
E-MOBASK proiektu europarraren barnean, 2018an Dbusek esleitu zuen ibilgailu-flota
osoan ezartzea EKObus sistema, gidatze eraginkorra egiteko munduan aitzindaria dena.
Enpresa esleipenduna DATIK izan zen, sistema landu zuen enpresa teknologikoa, eta 2013an
Dbuseko 32 autobusetan, 5-Benta Berri, 21-Mutualitateak-Anoeta, 25-Benta Berri-Añorga
eta 28-Amara-Ospitaleak lineetakoan, ezarri zuena.
Gidatze eraginkorrerako laguntza-sistema bat eta anti-bunching (anti-parekatze) sistema
bat ditu osagai EKObusek. Gidariari laguntzen dio gidatzea ekonomikoa eta ekologikoa
izan dadin, erregai fosilen kontsumoa eta igorpen kutsatzaileak murriztuz. Gidatzearen
hainbat gorabehera monitorizatu egiten
ditu sistemak, eta pantailatxo baten
bitartez jakinarazten dio gidariari noiz
ari den gehiegizko kontsumoa egiten.
Halaber, gidariari laguntzen dio ordutegia
betetzen, linearen maiztasunari eusten
ahalegintzeko.
2019ko
udaberrian
garapen berri hori funtzionatzen
aritzea espero da, eta hobekuntzak eta
funtzionalitate berriak ekarriko ditu
sistemak.

1.3 Start-Stop sistemaren ezarpena
Ingurumenaren Mundu Egunarekin bat eginez, ekainaren 5ean, Dbusek Konpainiaren diesel
autobusetan energia-eraginkortasuna hobetzeko sistema bat ezartzeko prozesua burutu
zuen. Zehazki, ibilgailu-flotako bi autobusetan ezarri zen Start-Stop sistema. Sistema horrek
ahalbidetzen du motorra geratzea geldialdietan –adibidez, autobusak bere geralekuetan
egin behar dituenetan, semaforoetan edo pilaketetan–, erregai-kontsumoa eta igorpen
kutsatzaileak eta akustikoak ahalik gehien murrizteko, hibridoak balira bezala funtziona
dezaten autobusek.
Espero da EIKAk landu duen sistema horrekin % 15 inguru murriztuko direla kontsumoak
eta igorpenak.
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EBSF_2 PROIEKTUAN PARTE HARTZEA
2015ean abiatu zen EBSF_2 (European Bus System of the Future
2, Etorkizuneko Europar Autobusen Sistema 2) proiektua; Dbusek
parte hartzen du proiektu horretan CEIT Teknologia Zentroarekin,
IRIZAR autobus- eta autokar-fabrikatzailearekin, UITP-Garraio
Publikoaren Nazioarteko Elkargoarekin eta Datik eta Digimobee
teknologia-enpresekin batera. Proiektuaren iraupena 36 hilabetekoa
da (2015-2018), 42 bazkide ditu eta 12 hiri pilotutan frogatuko da,
horien artean, Donostian.

Proiektu berritzailea da, Europar Batzordeak finantzatua Horizon 2020 programaren
barnean; haren helburua da autobusezko garraio publikoaren eraginkortasuna eta
erakarmena hobetzea, etorkizuneko beharrei erantzungo dien autobus-belaunaldi berri bat
diseinatuz.

Dbusek 566.026 euroko ekarpen
ekonomikoa jasoko du EBSF_2 eta
E-Mobask europar proiektuen bidez

EBSF_2 PROIEKTUARI BURUZKO JARDUNALDIA DBUSEN
Dbusen instalazioetan egin zen otsailaren 6an EBSF_2 proiektu europarrari buruzko
jardunaldi bat; bertan Garraioetako Langileen Europar Federazioko (ETF- European
Transport Workers’ Federation) kideek Donostiako eta Bartzelonako erakus-lekuetan
probatu dituzten gidariari laguntzeko teknologiak ezagutu ahal izan zituzten.
Jardunaldia, Dbusek, CEIT-IK4 eta UITP-Garraio Publikoaren Nazioarteko Elkargoak
antolatu zuten, europar proiektu horretako partaide baitira IRIZAR autobus- eta autokarfabrikatzailearekin eta Datik eta Digimobee teknologia-enpresekin batera. Bestalde, ETFEuropean Transport Workers’ Federation (Garraioetako Langileen Europar Federazioa) 41
herrialdetan sektore horretako 230 sindikatu inguru ordezkatzen dituen elkarte bat da.
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3

MANBUS, AUTOBUSEN MANTENTZE-LANETAN LAGUNTZEKO SISTEMAN
PARTE HARTZEA

Dbusek MANBUS proiektuan parte hartzen du TCMAN eta CEIT (Centro de Estudios
e Investigaciones Técnicas) enpresekin batera. Hiru enpresen artean partzuergo bat
sortu dute, haren bitartez autobus-floten mantentze-lanetako prozedura optimizatzeko
hautabide berritzaileak landu eta balioztatzeko. Hartarako aurreikusten da produktu berri
bat, teknologia berriak erabiliko dituena, lantzea, autobus-flotetan langileek egiten dituzten
mantentze-jarduketetan ahalik modu intuitiboenean lagunduko diena.
Partzuergoan ordezkaritza dute mantentze-lanetako prozesuetan sortzen diren arazoak eta
berrikuntza-premiak argi eta garbi identifikatu dituzten interesdun guztiek (garatzaileek,
integratzaileek, ustiatzaileek, azken erabiltzaileek).
Landuko diren konponbide motak mugikortasunaren esparruan asmatu diren teknologia
aurreratuenen, informazio-sistemen, ikusmen artifizialaren, errealitate biderkatuaren
eta ahotsaren prozesamenduaren alorrean kokatzen dira. Halaber, aurreikusten da azken
balioespeneko fase bat merkaturatu baino lehen, prototipoen garapen hutsa alboratuz.
Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak finantzatzen duen proiektua da, RETOS
COLABORACIÓN 2015 programaren barnekoa, eta EGEF Eskualde Garapeneko
Europako Funtsak kofinantzatzen du.
2015eko urriaren 1ean abian jarri zen proiektua eta 30 hilabeteko iraupena du. Proiektu
horrek 97.675,70 euroko diru-ekarpena izan du Dbusentzat.

4

REPLICATE PROIEKTUAN PARTE HARTZEA

Dbusek Donostiako Udalarekin batera parte hartzen du hiri adimendunaren eredu
bat lantzeko «REPLICATE» proiektuan. Ekimen horren xedea da energia-efizientzia,
mugikortasun jasangarria eta IKT-Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak hirietan
sustatzea, energia berriztagarriak erabiliz haien kontsumoa eta igorpen kutsatzaileak
murrizteko helburuarekin.
36 bazkidek parte hartzen dute «REPLICATE» proiektuan.
Donostia, Bristol (Ingalaterra) eta Florentzia (Italia) dira
proiektuko hiri aitzindariak, eta Essen (Alemania), Lausana
(Suitza) eta Nilüfer (Turkia) partaide dira hiri jarraitzaile
moduan. Hiri bakoitzak barruti bat hautatzen du neurriak
lantzeko; Donostiaren kasuan Urumeako erriberakoa da,
eta hartarako 26 Amara-Martutene linea ibilgailu elektriko
eta hibridoekin aritzeko eraldatu da.
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Europar Batasunak proiektura egiten duen diru-ekarpena 11 milioi eurokoa da guztira, eta
horietatik 1.085.000 € Dbusek jasotzen ditu.
2015ean 26 Amara-Martutene linearako Irizarren lehen ibilgailu % 100 elektrikoa martxan
jarri ondoren, 2017an Dbusek beste bi ibilgailu gehiago eta karga-guneak erosi zituen.
Irizarrek egindako bi autobus % 100 elektriko berri horiek 12na metro dituzte eta energiaren
erabilera optimizatzeko helburuarekin diseinatuta daude, Dbusen hiri-autobusen prestazio
guztiak mantenduz eta hobetuz. 200 kilometrotik gorako autonomiak lortzea espero da
isilak diren eta ingurumenera igorpenik egiten ez duten ibilgailu horiekin.

5

IBILGAILU-FLOTAN HIBRIDOAK SARTZEA

Dbusek 2018an 14 autobus hibrido berri erosi zituen, 12na metrokoak, MANen Lion’s City
NL HÍBRIDO (A37) modelokoak; Dbusek bere ibilgailu-flotari gehitu dion azken autobusmodelo hibridoa da eta 2019ko hastapenetan ekingo diote lanari Dbusen.
Gehikuntza horren ondoren, Dbusen 12 metroko ibilgailuen flotaren ia erdia elektrikohibridoa izango da eta, bide batez, ingurumena gehien errespetatzen duen flotetako
bat izango dugu. Dbusen ibilgailu-flotako autobusik zaharrenak ordezteko ibilgailu berriak
zerbitzuan jarri beharrari erantzuten diote ekarpen horiek.
MANen Lion’s City Híbrido autobusek
ahalbidetzen dute igorpenak % 25 inguru
murriztea, ezaugarri bertsuak dituzten
diesel autobusen aldean, eta horrek
erakusten du Dbusek ekologiarekin eta
jasangarritasunarekin duen etengabeko
konpromisoa.

Ordezten dituzten ibilgailuen aldean hainbat funtzionalitate dakartzate autobus horiek, haien
efizientzia eta konforta hobetzen dutenak. Besteak beste, azpimarragarriak dira:
• «Serieko» konfigurazio bat abiadura-kaxarik gabekoa, gidatzeko erosotasun-maila
oso jasoa eskaintzen duena.
• Balaztatze-energia birsortu egiten dute, balaztaketa samurtuz, balaztaren osagai
mekanikoak hobeto kontserbatuz eta energia metatzeko sistemaren aprobetxamendua
goreneraino eramanez.
• Arrive & Go funtzio berria daramate; horri esker, autobusak modu elektrikoan soilik
funtzionatzen du geraleku batera hurbiltzen ari denean, han dagoenean eta abiatzen
denean, gasik isuri gabe eta ingurunea zarataz kutsatu gabe. Dbusen hainbat autobuslineatan ibiliko dira ibilgailu horiek.

44

URTEKO MEMORIA 2018

45

46

LANGILEAK
Dbusek funtsezko aktibotzat ditu bere langileak,
Konpainiaren arrakastaren eta lan txukunaren giltzarria
baitira. Horretarako, arreta berezia eskaintzen zaio
langileen prestakuntzari, eta haien motibazioa hobetu
eta lantaldean giro ona sustatzeari.
Gaur egun, 521 langilek osatzen dute Dbuseko
lantaldea; horietatik 62 emakumeak dira.
2018an, langileen batez besteko adina 47,73 urtekoa
da, eta 12 lankidek hartu dute erretiroa.

Langileen banaketa 2018an
% 7,28

TAILERRAK

% 3,29

IKUSKATZAILEAK

% 4,16

ADMINISTRAZIOA

% 3,64

GARBITZAILEAK

% 81,63

GIDARIAK - KOBRATZAILEAK

Prestakuntza, motibazioa eta baldintzaberdintasuna dira Dbuseko langilekudeaketaren oinarria
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ETENGABEKO PRESTAKUNTZA PROFESIONALENTZAT

Dbusen zerbitzuaren kalitatea ez da eratortzen soilik berrikuntza teknologikotik. Halaber,
eta era funtsezkoagoan, hezurmamitzen da egunero Donostiako herritarrei eta hiria
bisitatzen dutenei zerbitzua ematen aritzen diren profesionalen gaikuntzan. Horregatik,
Dbusek prestakuntza jarraitua eskaintzen die bere langileei gidaritzan, eraginkortasunean,
segurtasunean, harreman humanoetan eta euskaran, egunero-egunero zerbitzu profesionala
eta eraginkorra eman ahal izateko.
2018an 7.283 prestakuntza-ordu baino gehiago eman dira, hau da, 14 ordu langile bakoitzeko.
2018an eman den prestakuntza funtzio-aniztasuna duten pertsonenganako harremanei
eta arretari buruz sentsibilizatu eta orientabideak ematera bideratu da. Halaber, ikastaroak
egin dira lan-jardueran jarrera-ergonomia hobetzeko, langile gidariak aintzat hartuz batez
ere.
Hasiberriak diren langile gidariek, halaber, prestakuntza- eta egokitzapen-ikastaroak egin
dituzte, eta horien artean azpimarragarria da lanpostu horretako harreman humanoetako
ikastaroa, gidaritzan diharduten langile guztiei aldiro-aldiro berritzen zaien prestakuntza.
Tailerreko langileek berariazko prestakuntza jaso dute mantentze-lanetako protokoloen
eguneratzeari buruz, ekarri berriak eta gehienbat hibridoak diren ibilgailuen beharretara
molda daitezen.
Era berean, mantendu egin da hasiberriak diren langileen gaikuntza, Irizar ibilgailu elektrikoen
eta Solaris ibilgailu hibridoen erabilera eta funtzionamenduari buruzko prestakuntza, txartelmakina berrien funtzionalitateen erabilpenari buruzkoa, istripu/gorabeheren izapideak zuzen
egitekoa, eta euskarazko prestakuntza, sarekoa nahiz aurrez aurrekoa, gidarientzat.

2018an 7.283
prestakuntza-ordu
eman dira

2

BALDINTZA-BERDINTASUNA ETA LANGILEEN ONURA SOZIALAK

Langileen % 100 Dbuseko hitzarmen kolektiboan barne hartuta dago, eta hark arautzen ditu
Konpainiako langileen eskubideak eta betebeharrak.
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Hitzarmenean jasota dauden onura sozialen artean azpimarragarriak dira produktibitateklausulak, ordaindutako baimenak emateko erabiltzen diren irizpide zabalak, lan- eta familiabizimodua bateratzeko malgutasuna, batez ere menpekotasuna duten pertsonekin zerikusia
duten kasuetan, aitatasuna, amatasuna eta edoskitzea hobetzekoetan; laneko jardueragatik
zerbikaletan eta lunbarretan arazoak dituztenentzat fisioterapia-zerbitzuak; edo laguntza
juridikoa.
3

LANEKO OSASUNA

Laneko Osasunaren Komiteak aldizkako bilerak egiten ditu hala Dbusen nola Donostiako
Udalarekin, lanpostu ezberdinetan langileen ongizateari eragiten dioten gorabehera
nagusiak aztertu eta hobekuntzak ezartzeko.
2018an aztertu diren gai nagusiak ondorengo hauek izan dira:
· Mediku-azterketak: balorazioa.
· Ginekologia-azterketak emakume langile guztientzat.
· Bideko zuloak, badenak eta espaloi aldagarriak.
· Gidari-postuan egin beharreko hobekuntzak.
· Lanpostuko Bortizkeria Protokoloaren hobekuntza.
Dbusek badu mediku-zerbitzua, mediku bat eta erizain batek osatuta, langileei medikuazterketak egiten dizkiena.
Mediku-zerbitzuak osasun-arreta jarraitua eskaintzen die Dbuseko langile guztiei, beren
eguneroko lana egitetik eratortzen diren lesioak eta gaixotasunak aurreikusi eta artatzeko.

4

BARNE-KOMUNIKAZIOA ETA LANGILEEN PARTE-HARTZEA

Komunikazioa hobetu asmoz, barne-komunikazioaren hobekuntza integralerako plan bat
landu da Dbusen. Hartara, 2018an kontsolidatu egin da 2015ean abian jarri zen digitalizazioprozesua, langileen eta departamentu ezberdinen arteko harremana bizkortu eta malgutzeko,
eta hondakinen sorrera murrizteko, zirkularrak eta nominak modu digitalean helaraziz.
2018an barne-buletina argitaratzen jarraitu da; haren betekizuna da Dbuseko langile guztiei
azken berritasunen laburpen bat eskaintzea.
Gainera, bestelako jarduketa batzuk ere egin dira langileen parte-hartzea eta motibazioa
indartzeko, esate baterako:
· Langileen eta Zuzendaritzaren arteko gosariak, non parte hartzen baitute Dbuseko
departamentu eta sekzio guztietako langileek.
· Negoziazioak Dbusen hornitzaileak diren enpresekin langileentzako deskontu-politikak
lortuz.
· Langileen ebaluazio jarraitua.
· Langileentzako zirkularrak argitaratu eta zabaltzea.
· Berdintasun Planean jasota dauden hainbat jarduketa.
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BERDINTASUN PLANA

2018an, Dbuseko II. Berdintasun Planaren aplikazioari eutsi zaio. Plan horrek jarraipena
ematen dio I. Berdintasun Planari; harengatik, Dbusek jaso zuen Emakunderen «Emakumeen
eta gizonen arteko aukera-berdintasunerako laguntzen duen Entitate»aren aintzatespena.
II. Berdintasun Planak Donostiako Tranbia Konpainiako gizonen eta emakumeen arteko
berdintasun benetakoa eta eraginkorra bermatzeko helburuari eusten dio. Horretarako,
berdintasun-planak neurri-sorta bat aurreikusten eta lantzen du; haien artean, aipagarriak
dira Konpainian diharduen emakume-kopurua handitzea helburutzat dutenak, laster
emakumeen ordezkaritza handiagoa izan dadin Dbusen.
Ildo horretan, honako helburu hauek zehaztu dira oraingo plan-aldi horretarako:
1. Emakumeen presentzia areagotzea Dbuseko langileen artean.
2. Erantzunkidetasuna eta kontziliazioa erraztea.
3. Dbuseko lantaldea berdintasun-gaiekiko sentsibilizatu eta trebatzea.
4. Langileen artean berdintasunari buruzko dokumentazio zabaltzea: jarduketa-protokoloa,
berdintasun-plana...
Helburu horiek berariazko ekimenetan gauzatu dira 2018an. Langileei zuzendutako
informazio-material guztian hizkera ez sexista erabiltzeak, langileentzat egiten diren deialdi
guztietan berdintasuna bermatzeak eta Donostiako Udalaren Berdintasun Planean parte
hartzeak laguntzen dute Konpainiaren barnean berdintasunezko lan-eremua sortzen.

5.1. Berdintasuna sustatzeko BAI SAREAn parte hartzea
2018tik Dbus kidetuta dago BAI SAREAn, lan-alorrean berdintasuna sustatu eta bermatzeko
Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuak bultzatzen duen emakume eta gizonen arteko
berdintasunaren Entitate Kolaboratzaileen
sarean.
Sarearen helburua da entitateek partekatu
ahal izan ditzatela esperientziak, tresnak
eta metodologiak emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunari buruz.
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GIZARTEAREKIKO KONPROMISOA
Dbusek 2018an bat egin du hainbat gizarte-gaiekin,
haiei buruzko ikurrak autobusetan eramanez, zenbait
jarduketa bere egiten dituela aditzera emateko.
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1

GIZARTE-EKINTZA

Ondorengo hau da 2018an burutu diren lankidetza guztien lagin txiki bat.

Smith-Magenis Sindromearen
Nazioarteko Eguna, azaroaren
17an

Herri Ijitoaren Nazioarteko Eguna,
apirilaren 8an

Dravet Sindromeari buruz
Kontzientziatzeko Nazioarteko
Eguna, ekainaren 23an

Haurrenganako Tratu Txarren
Aurkako Nazioarteko Eguna,
apirilaren 25ean

Bularreko Minbiziaren
Aurkako Munduko Eguna,
urriaren 19an

Emakumeen Aurkako Indarkeriaren
kontrako Nazioarteko Eguna,
azaroaren 25ean

HIESaren aurkako Borrokaren
Nazioarteko Eguna,
abenduaren 1ean

Entzuketaren Nazioarteko
Eguna, azaroaren 15ean

Erretinosi pigmentarioaren Munduko
Eguna, irailaren 30ean

2018an Dbusek jarraitu du hainbat elkarte eta talde sozialekin elkarlana egiten.
1.1. Sahararen Aldeko Euskal Karabana
Dbusek lagundu dio «Piztu Itxaropena» Sahararen
Aldeko Euskal Karabanari, bere instalazioak utziz
elikagaiak biltzeko eta ondoren kamioietan kargatu
ahal izateko.
1.2. Lourdeseko erromesaldia
Urtero Lourdesera egiten den erromesaldian ere lagundu du Dbusek, bere instalazioak
utziz gaixoak eraman behar zituzten anbulantziak eta Gipuzkoa osoko erromesak autobus
egokitu batean bil zitezen.
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1.3. Eskoletako Bide Hezkuntzako Kanpaina
Beste urte batez, Donostiako Udalak, Udaltzaingoaren bitartez, Dbusekin lankidetzan,
Bide Hezkuntzako Kanpaina antolatu zuen hiriko ikastetxeetan. Maiatzean, Donostiako
ikastetxeetako mila neska-mutiko inguruk hartu zuten parte Eskoletako Bide Hezkuntza
Kanpainan. Haurretako askok Dbuseko autobusak erabili dituzte Gros auzoan dagoen
Okendo Kultura Etxera joateko, han
baitzegoen
marrazkien
erakusketa
nagusia.
Kanpainaren helburu nagusia zen
neska-mutikoak ohartaraztea ibilgailu
partikularra gehiegi erabiltzen badute,
ohitura horrek ez diola mesederik egiten
hiriari pertsonen harremanerako eta
bizikidetzarako gune izan dadin.

1.4. Unibertsitateekin eta ikastetxeekin egindako lankidetzak
Azpimarragarriak dira Dbusek mundu akademikoarekin egiten dituen lankidetzak. Dbusek
elkarlan aktiboa egiten du Euskal Herriko hainbat unibertsitaterekin, esaterako, TecnunNafarroako Unibertsitateko Ingeniari Eskolarekin, Mondragon Unibertsitatearekin, Deusto
Business Schoolekin eta EHU/UPV-Euskal Herriko Unibertsitatearekin.

2

ELKARTEEKIKO HARREMAN ZUZENA

Dbuseko autobusen irisgarritasuna goreneraino eraman asmoz eta eta herritar gehiengehienei garraio publiko baliagarria eta eraginkorra eskaintzeko, Dbusek harreman zuzena
du mugikortasun-premia bereziak dituztenak biltzen dituzten hainbat elkarterekin, eta
horien artean, ELKARTU-Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio
Koordinatzilearekin, GIELMAR-Gipuzkoako Elbarriak Martxanekin eta ONCErekin.
Bestalde, Dbusek harreman zuzena eta etengabea du Donostiako auzoetako auzoelkarteekin, zuzen-zuzenean ezagutzeko auzune bakoitzak dituen mugikortasun-beharrak
eta gaur egun ematen zaien zerbitzuaren alorrei buruz egiten duten balorazioa. 2018an
Dbusek bilerak egin ditu Ulia, Martutene, Larratxo, Bera-Bera, Antiguo eta Sagueseko auzoelkarte eta bizilagun-taldeekin.
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INGURUMENA
Ingurumenaren hobekuntzari Dbusek egiten dion
ekarpen nagusia Dbusen autobus-sarearen erabilera
masiboa da, horrela saihestu egiten baita pertsona
horiek ibiltzeko ibilgailu pribatuak erabiliko balituzte
egingo litzatekeen erregai-erabilpen ikaragarria.
Hala eta guztiz ere, Dbus jakitun da bere jarduerak
ere erregai-kontsumoa dakarrela, eta horregatik
saiatzen da erregai eta ibilgailu ekologikoak
erabiltzen, eta mailaka-mailaka ibilgailu hibridoak
edo % 100 elektrikoak sartzen. Bide batez, Dbusen
eraginkortasuna lortu da zerbitzuaren kudeaketan
eta hondakinen erabileran edo suntsipenean.
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1

IBILGAILU-FLOTA

Gaur egun Dbusek 132 autobuseko ibilgailu-flota du; horietatik 90, 12 metroko autobusak
dira, 28 autobus 18 metrokoak dira, eta 3 autobus 10 metrokoak dira. Gainera, Dbusek
11 mikrobus ditu orografia zaileneko auzuneetara iritsi ahal izateko.

2018an DTKren ibilgailu-flotara etorri dira lau MAN Lion’s City autobus hibrido, 12
metrokoak; hiru MAN Lion’s City Euro 6 autobus diesel; hiru MAN Lion’s City G autobus 18
metrokoak; eta Mercedes-Integralia Tattoo In Urban mikrobus bat. Ekarpen berri horiekin,
ibilgailu-flotaren batez besteko antzinatasuna 7,7 urtekoa da.
Halaber, urtean zehar bi proba pilotu egin dira Vectiaren Veris.12 Partial Electric 12 metroko
autobus hibrido-elektrikoarekin eta Irizarren ie Tram 18 metroko autobus artikulatu % 100
elektrikoarekin, memoria honetako Elektromugikortasuna atalean zehazten den eran.

Ibilgailu-flotari buruzko informazio osoa nahi izanez gero, ikus Dbusen webgunea,

www.dbus.eus
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Ondorengo irudietan ikus daiteke azken urteotan autobusek eduki duten bilakaera; Euro
0-ak dira zaharrenak eta Euro 6-ak modernoenak. 2018ko ibilgailu-flotak biziki gutxiago
kutsatzen du aurreko urteetakoek baino, ondorengo irudian ikus litekeenez.
2008: Dbuseko flota, igorpen-mailaren arabera
EURO 4: % 19
EEV: % 2
EURO 3: % 34

EURO 0: % 2
EURO 0
EURO 1: % 29

EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EEV

EURO 2: % 14

2018: Dbuseko flota, igorpen-mailaren arabera
EURO 3: % 18
EURO 6: % 36

EURO 4: % 17
EURO 3
EURO 4
EURO 6
EEV

EEV: % 29

2018an, ibilgailu-flotaren % 66 Euro 4ren gainetik zegoen, azken hilabeteetan egin den
ibilgailu-berrikuntzari esker. Euro 6 eta EEV autobusak dira une honetan diesel-teknologiarako
dauden autobusik garbienak, GNC-gas naturalaz dabiltzan ibilgailuekin parekatzen baitira.
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2

IGORPENAK MURRIZTEA

Dbusen erregai fosilen kontsumoa eta, ondorioz, egindako kilometro bakoitzeko
gas-igorpenen zenbatekoa nabarmen murriztu da ondorengo faktore hauei esker:
· Gutxiago kutsatzen eta kontsumitzen duten ibilgailuak
sartu direlako.
· Lineen kudeaketa eraginkorra eta ibilbideen azterketa
egin delako joan-etorriak eraginkorragoak izan daitezen egin
beharreko kilometroei dagokienez.
· Erregai-kontsumoa zorroztasun osoz kontrolatzen delako
ibilgailuetan, ibilbideetan eta gidatzean hobekuntzak egin ahal
izateko.
· Sistema berritzailea erabiltzen delako gidariari laguntzeko
gidatze segurua eta eraginkorra egin ahal izateko (Ekobus
proiektua).

IGORPENEN NEURGAILUA

Horregatik, egindako kilometro bakoitzeko batez besteko kontsumoa 0,489 litrokoa da, hirisektoreko baxuenetakoa, eta 2012az geroztik Dbusen etengabe gutxitzen ari dena.
Urteko batez besteko kontsumoa (l/100 km-ko)
57,0
56,0
55,0
54,0
53,0
52,0
51,0
50,0
49,0
48,0

60

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

47,0

Kontsumoaren beherakadak ahalbidetu du, aldi berean, egindako kilometro bakoitzeko
CO2 igorpenak murriztea azken urte hauetan. Beherakada horrek hazkunde nabaria izan
du 2015az geroztik, flotan ibilgailu hibridoak eta elektrikoak, gaur egun ibilgailu-flotaren
% 20 inguru direnak, sartu izanaren ondorioz.

25,0

CO2 igorpenen murrizketa egindako kilometroko (kg/100 km-ko)
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Bestalde, lortu da egindako kilometroko beste gas-igorpen batzuk ere murriztea,
ondorengo irudian ikusten denez:
Urteko isurpen lokalak

25,00

NOx (g/km)
CO (g/km)

20,00

HC (g/km)
PM (g/km)
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Berotegi-efektuko gasen igorpenak eta energia-kontsumoak murriztera bideratzen diren
ekintza guztiek eragin handia dute klima-aldaketaren eta kutsadura lokalaren aurkako
borrokan.
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Azken urte hauetan Dbusen egin den lanketa guztia, eta gas-igorpenen kudeaketan eta
eraginkortasunean egindako hobekuntzak, hori lortu ahal izateko bitartekoetan egin den
inbertsio handiaren emaitza dira, eta egin ahal izan dira Europar Batasunak diruz lagundu
dituen proiektuen ekarpenari esker.

Gehitzeko, esan behar da azken urte hauetan erregai alternatiboetan eta ingurumeneko
kutsaduran adituak direnek aztertu dutela Dbusen autobus-flotaren igorpen-maila, eta maila
bikaina aitortu diotela hark ingurumenera egiten dituen CO2 eta partikula-igorpenen maila
baxuari.

3

ENERGIA AURREZTEA

Autobusen erregai-kontsumoaz gain, Dbusek duen beste energia-kontsumo nagusia bere
tailer eta bulegoetako jardueraren ondorioz sortzen da. Horretan, Dbusek ahalegin handiak
egiten ditu energia-kontsumoa murrizteko edo iturri berriztagarrietatik hartzeko, baita
ur-kontsumoa murrizteko ere. Halaber, Dbusek sortzen dituen hondakinek ahalik inpaktu
txikiena izatea lortzeko kudeatzen ditu.
Kontsumitutako energiari dagokionez, hauek dira datu nagusiak:
URTEA
2017
ENERGIA
kWh
ELEKTRIZITATEA*
792.131
GASA**
524.710
1.316.841
GUZTIRA
* Dbusek 2015ean eta 2016an erositako hiru ibilgailu elektrikoen kontsumoa barne hartu gabe.
** Gas-kontsumoa handitu egin da zertxobait, batez ere klimatologiaren eraginez.

2018
kWh
709.638
550.858
1.260.496

Urteko batez besteko aurrezpena % 19 ingurukoa da 2012koarekin alderatuta, 2015ean
eta 2016an erositako hiru ibilgailu elektrikoen kontsumoa barne hartu gabe.
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Energia elektrikoaren kontsumoa (kWh/urtean)
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2008an Dbusek 30 KW-ko panel fotovoltaikoak ipini zituen bere instalazioen gainaldean.
Paneletan sortzen den energia Donostiako sare orokorrera isurtzen da. Horrela, energiaaurrezpen bat lortzen da gizarte osoarentzat, energia berriztagarrien bitartez elektrizitatea
sortuz.

4

ISO 50001 KALITATE EREDUAREN EZARPENA

DTK Energia Kudeaketako Sistemen ISO 50001 kalitate-arauaren ezarpena lantzen ari da,
energia-kontsumoa eta igorpen kutsatzaileak gutxitzea ahalbidetu dioten tresna bat eduki
ahal izateko.
ISO 50001 araua energia kudeatzeko sistemen nazioarteko arau bat da, antolakundeen
energia-eraginkortasuna hobetzea helburu duena.
Gaur egun DTK bere energia-kudeaketako sistema egokitzen ari da ISO 50001 arauaren
eskakizunak bete ditzan, konpainiak egiten dituen jarduketa, operazio eta zerbitzu guztiak
aintzat hartzen baititu hark, ibilgailu-flota barne, haien energia-kudeaketaren egokitasuna
bermatu ahal izateko.
Arau horren ezarpenarekin bermatu nahi da enpresaren energia-erabileraren eta
-kontsumoaren mota eta kantitatea egokiak eta beharrezkoak direla bere jarduketak eta
zerbitzuak egin ahal izateko. Halaber, konprometitzen da energia-eraginkortasuna etengabe
hobetzera helburu estrategikoak eta operatiboak landuz, hartarako beharrezkoak diren
baliabide pertsonal eta material guztiak erabiliz.
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5

INSTALAZIO ERAGINKORRAK

2003 inauguratu ziren Kotxetegi berriak; instalazio modernoagoak dira eta autobusen
belaunaldi berriaren eta ibilgailu-flotaren kudeaketaren premiak asetzeko egokiak.
Eraikinak 4.500 m2-ko azalera du tailerretarako, eta 1.000 m2 bulegoetarako. Badu, halaber,
Dbusen 132 ibilgailuentzako aparkalekua.
Dbusek egunero egiten du ibilgailu-flotaren
ikuskapena, eta autobusen konponketa-lanak
eta eraginkortasun-hobekuntzak egiten ditu
tailer-gunean. Horretarako gaituta dauden
langileak baditu eta eguneroko konponketak
eta mantentze-lanak burutzea ahalbidetzen
dioten instalazio modernoak, autobusak
ahalik eta baldintza egokienetan irten daitezen
eguneroko zerbitzuak egitera.
Tailerreko instalazioetan honako elementu hauek daude:
· 2 plataforma-igogailu autobus artikulatuentzat (18 metrokoak).
· 3 plataforma-igogailu 12 metroko autobusentzat.
· 24 zutabe jasotzaile.
· 11 lanpostu.
· Karrozeria-eremu bat 2 autobus har ditzakeena.
· 4 bizi-linea altueran lan egiteko.
· 2 linea erregaia hartzeko (bi Biodiesel hornigailu-nahasgailu, eta AdBlue hornigailu bat) eta
garbiketarako (bi garbiketa-zubirekin).
· Gurpil-konponketa eta biltegiratzea.
· Biltegia.

6

HONDAKINEN KUDEAKETA

Dbusen nahia da bere eguneroko jardueran darabilen ura eta sortzen dituen hondakinak
birziklatzea. Dbusek ingurumenarekin lotutako gaiekin duen ardura dela eta, hondakinen
birziklapena eta kudeaketa gai erabakigarria da. Horregatik, baimena eta ziurtagiria duten
enpresen bidez egiten da hondakin guztien kanporaketa, haiek gero kudeatu eta birzikla
ditzaten.
Gainera, Dbusen helburuen artean dago bere jardueraren bitartez sortutako hondakinak
ahal den neurrian gutxitzea, eta helburu hori urtetik urtera eraginkortasun handiagoarekin
lortzen ari da.
Ondorengo taulak azaltzen ditu datu esanguratsuenak birziklagarriak diren hondakinen
kudeaketari dagokionez.
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HONDAKIN BIRZIKLAGARRIAK
HONDAKIN LIKIDOAK
HONDAKIN SOLIDOAK
GUZTIRA

TONAK 2017AN
64,68 tn
4,8 tn
69,48 tn

TONAK 2018AN
69,37 tn
3,8 tn
73,17 tn

Ur birziklatua iragazkietatik pasarazi ondoren,
hondakin eta zabor guztiak biltegi batzuetan
gordetzen dira, betetakoan enpresa baimenduak
eraman ditzan. Olio eta gainerako hondakin
erabiliekin ere antzeko prozedura erabiltzen da.
Olioak eta gainerako hondakinak kendutakoan,
biltegiratu egiten dira enpresa baimenduak
kudeatzeko eta birziklatzeko eramaten dituen arte.
Azpimarratu behar da azken urteetan ez dela
ingurumena kaltetuko lukeen inolako ihesik edo
ezusteko isurketa aipagarririk izan.
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PARTE-HARTZEA ETA
ESPERIENTZIEN TRUKEA
Dbusek aktiboki parte hartzen du nazioarteko
hainbat eztabaida-gune eta lantaldetan, esperientziak
partekatuz garraio publikoko eta hiri-mugikortasuneko
profesionalekin.
2018an Dbusek parte hartu du hainbat jardunaldi,
eztabaida-gune eta lantaldetan.
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1

EZTABAIDA-GUNEAK ETA LANTALDEAK

Dbusek aktiboki parte hartzen du nazioarteko hainbat eztabaida-gune eta lantaldetan,
esperientziak partekatuz garraio publikoko eta hiri-mugikortasuneko profesionalekin.
1.1 ATUC (Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos)
elkargoko batzordeak
· ATUCeko Ekonomia-Finantza Batzordea.
· ATUCeko Material Mugikorraren Batzordea.
· ATUCeko Teknologia Berrien, Marketinaren eta Kalitatearen Batzordea.
· ATUCeko Giza Baliabideen Batzordea.
2018an ATUCen XXIV. Kongresuan ere parte hartu zuen Dbusek Ávilan.

1.2 Europar proiektuak
· REPLICATE proiektuaren Batzar Nagusia Bristolen.
· E-MOBASK proiektu europarraren partzuergoaren bilkura Dbusen instalazioetan eta Baionan.
· ETF-Garraioko Langileen Europar Federazioaren bilkura:
EBSF_2 jardunaldia gidatzen laguntzeko sistemen inguruan: EKObus, NONVIS, Ecoassist.
1.3. Elektromugikortasunari buruzko jardunaldietan parte hartzea Aranjuezen
Dbusek partekatu zituen bere esperientzia eta elektromugikortasunaren inguruko
proiektuak negozio berriei buruz sektoreko gaietan espezializatutako Carril Bus aldizkariak
antolatu eta Aranjuezen urriaren 22 eta 23 artean egindako jardunaldietan.
Dbusek azaldu zuen Konpainiak elektromugikortasunarekin eta ingurumenaren aldetik
jasangarria izango den garraioarekin duen konpromisoa, eta horrekin zerikusia duten zer
proiektu lantzen ari den une honetan. Halaber eztabaidatu zen operadoreek dituzten
beharrak ibilgailu-flotak modu egingarrian elektrifikatzeari ekiteko orduan, eta baita
hautabide teknologiko horren onurak eta desabantailak konpainien egunerokotasunean,
eta beste propultsio-sistemekin nola bateratu daitekeen.
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Jardunaldi horretan parte hartu zuten ibilgailu elektrikoak dituzten beste hiri batzuetako
operadoreen ordezkariek ere, adibidez, Madril, Valentzia, Bartzelona eta Málagakoek.
1.4. Beste lantalde batzuk
· Donostia hiriko gune kritikoen maparen jarraipena eta lanketa egiteko lantaldea.
· Donostiako Ikastetxeetan Mugikortasun Jasangarri eta Seguruaren aldeko lantaldea.
· Mugikortasuneko Sektore Batzordea.
· Donostia Hiri Lagunkoia plana lantzeko Batzorde Teknikoa.
· Donostiako Udaleko Gizarte Batzordea.
· Donostia Klima 2050 Eztabaida-gunean parte hartzea.

2

BISITAK DBUSERA

Gaur egun Dbus nazioarteko eredua da garraio publikoko enpresen kudeaketari eta bere
ibilgailu-flotan teknologia berriak ezartzeari dagokionez. Horren adierazle dira 2018an
Dbusek hartu dituen bisitak, bai nazionalak eta baita atzerrikoak ere, Dbusek egin dituen
aurrerapen berriak ikustera etorri direnak.
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2018an Dbusek lankidetza berezia egin du nazio mailako beste hiri batzuetako garraio
publikoko operatzaileekin, lortutako know-howa eta etorkizuneko proiektuak haiekin
partekatuz. Bereziki aipagarriak dira ondorengo bisita hauek:
· Gijóngo autobus-zerbitzuaren enpresa operadorea den EMTUSAko ordezkaritza bat.
· Suitzako Schaffhausen-eko Udaleko eta garraioko udal-enpresako ordezkaritza bat.
· Japoniako Hirosakiko ordezkaritza bat, Donostiako Ingurugiro Departamentuarekin lankidetzan.
Azpimarragarriak dira, era berean, sektoreko adituek eta teknologia-enpresek egindako
bisitaldiak, eta haien artean:
· Baionako SMPBA (Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour) elkargoko ordezkaritza.
Asturiaseko Garraio Partzuergoa.

2018an Dbusek, halaber, Donostiako ikasleen hainbat bisita hartu ditu; guztira, mila bat neska
eta mutikok bisitatu dituzte Dbuseko Kotxetegiak, haurrak garraio publikoaren ezagutzaile
egitea helburu duten bisitaldi didaktikoetan.
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IRUDI KORPORATIBOA
2004an Dbusek berritu egin zuen bere irudi
korporatiboa, logotipotzat hartuz Euskal Herriko
hegoaldeko zuhaitz-igela eta Dbus izen komertziala.
Halaber, kolore urdina eta berdea barne hartu zituen
diseinuak. Donostiarekin kidetzen den kolorea da
urdina, eta berdeak adierazten du ingurumena
hobetzeko Dbusek egiten duen ahalegina. Azken
hamarkadan Dbusen irudi korporatiboa errotu egin
da eta oso marka ezaguna bihurtu da, bai bertakoen
artean eta baita kanpoan ere, europar proiektuetan
izan duen parte-hartze gogotsuagatik eta Estatuko
zein nazioarteko erakundeekiko lankidetzagatik.
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1

DONOSTIAKO UDALAREN IRUDI BERRIA GEHITZEA

2017an Donostiako Udalak berritu egin zuen bere irudi korporatiboa, hiriaren armarri
ofiziala oinarritzat hartuz baina hari trataera sinpletuagoa eta garbiagoa emanez. Irudi berria
hiriaren kolore bereizgarriak diren urdinean eta zurian oinarritzen da.
Erabiltzaileenganako komunikazioa hobetzeko asmoz, 2017ko uztailean Dbusek gehitu
egin zuen Udalaren irudi korporatiboa, hegoaldeko zuhaitz-igelaren orain arteko logoa
eta Udalaren logo berria elkartuz, agerian gera zedin Dbusen zerbitzua garraiorako udalzerbitzua dela.

2

EUSKAL HERRIKO HEGOALDEKO ZUHAITZ-IGELA

2005az geroztik Dbusen irudia da. Desagertzeko arriskuan dagoen espeziea da eta
Donostiako gune batzuetan bizi da oraindik.
Europako anfibiorik txikienetakoa da, ale helduek 5-6 zentimetro baino ez dituzte eta.
Gorputza berde argi eta distiratsua dute, baina tonalitatea aldatu egiten da gune batetik
bestera. Ale batzuek puntutxo beltzak izaten dituzte bizkarraldean.
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