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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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Hazkunde horren garrantzia areagotu egiten da kontuan hartzen badugu nazio mailan hiri-
autobusen 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 hiri-
garraioetan; Europako altuenetakoa da zifra hori, eta antzeko tamaina duten Espainiako 
hirietakoa baino askoz handiagoa.

Dbuseko bidaiarien 
hazkundea nazio mailakoa 
baino % 81 handiagoa izan 
da.

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.

Ondorengo taulan azaltzen dira Dbusen 2018ko datu esanguratsuenak:

TAULA HONETAN AZALTZEN DIRA DBUSEN 2018KO DATU ESANGURATSUENAK

Bidaia-kopurua
29.168.773

% 100
Plataforma baxuko 

autobusen %

Eguneko lineak
32

% 100
Aire girotua

duten autobusak

Gautxori-lineak
9

7,7
Ibilgailu-flotaren 

batez besteko adina

Autobus-kopurua
132

521
Batez besteko 
langile-kopurua
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 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. 

 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.

Alemaniako Karlsruheko Unibertsitatearen metodoaren arabera, Donostian egiten den 
garraio publikoaren erabilpenak hiriari 10.500.758 € aurrezarazten dizkio automobila 
erabiltzearen aldean. 

 1    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 Berri-
Añorga, 29 Hego Intxaurrondo Sur eta 14 Bidebieta lineak izan dira.  

  GASTUAK   2018
   Hornidurak 4.021.479 €
   Langile-gastuak 28.543.315 €
   Ustiapeneko beste gastu batzuk 3.800.570 €  
   Ibilgetuaren amortizazioa 2.507.392 €  
  Finantza-gastuak 133 €
  GASTUAK GUZTIRA 38.872.889 €  

  DIRU-SARRERAK   2018
   Diru-sarrerak emandako zerbitzuengatik 20.454.788 €
   I+G proiektuak 877.026 €
   Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk 1.730.078 €
   Finantza-sarrerak 8 € 
  Udalaren ekarpena 15.810.988 €
  DIRU SARRERAK, GUZTIRA 38.872.888 €  
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Mugi Txartel Arrunta Mugi Txartel AnonimoaLurraldebus Txartela

Mugi Gizatalde Txartela Turista Txartelak

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. 

 4    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. 
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   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:

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

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. 

Gazteak Familia ugariakSoziala, Desgaituak eta 65 
urtetik gorakoak

Deskontu-txartelekin egindako bidaiak 2018an

% 91,24

% 8,76

TXARTEL ARRUNTA 

DESKONTUAREKIN

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