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

-CAMPAÑA INSPECCIONES DBUS.indd 2
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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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