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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.

1948: LEHEN TROLEBUSAK HASI ZIREN DONOSTIAN IBILTZEN.

1897: TRAKZIO ELEKTRIKOA ZUEN LEHEN TRANBIA HASI ZEN LANEAN.
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2018: ELEKTROMUGIKORTASUNEKO PROIEKTU TEKNOLOGIKOEN URTEA. BERE ALDAGAI 
GUZTIEKIN, AUTOBUS ELEKTRIKOA IZAN DA DBUSEN EGUNEROKO PROTAGONISTA. 

1964: BI PISUKO TROLEBUSEKIN OSATU ZEN IBILGAILU ELEKTRIKOEN FLOTA. 

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

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.

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. 

2) Erabiltzaileengan gogobetetasun handiagoa sortu eta hauteman 
dadin aritzea, betiere prezio lehiakorrak eskainiz. 

3) Eskainitako zerbitzuetan bikaintasuna lortzea.

INGURUMENA

KALITATEA

LANGILEAK
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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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 3    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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