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ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOKO URTEKO MEMORIA – 2019

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 2019 ekitaldian ere.

Urteko Memoria
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AU R K E Z P E N A
KO N PA I N I A R E N

 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 ZEN 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)Garapen jasangarria eta ingurumena errespetatzen duena 
defendatzen dugu geure autobusetan aurrerapen teknologiko 
puntakoenak ezarriz eta erabiliz.

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:
D. Eneko Goia Laso 
(Donostiako alkatea)

LEHENDAKARIORDEA
Dª Pilar Arana Pérez 
(Mugikortasun eta Garraioko zinegotzia) 

KONTSEILUKIDEAK: 
D. Martin Ibabe Ezeiza
Dª Ane Oyarbide Ochoa (2019/07/11 arte)
Dª Maria Jesús Idoeta Madariaga (2019/07/11tik aurrera) 
D. Ernesto José Gasco Gonzalo (2019/07/11 arte)
D. Enrique José Ramos Vispo (2019/07/11tik aurrera)
D. Miguel Ángel Díez Bustos
D. Ayem Oskoz Urrutikoetxea (2019/07/11 arte) 
Dª Garbiñe Alkiza López de Samaniego (2019/07/11tik aurrera)
D. José María Murguiondo Casal (2019/07/11 arte)
D. Mikel Lezama Zubeldia (2019/07/11tik aurrera)
Dª Amaia Martín Garín (2019/07/11 arte)
Dª Marta Huarte Paño (2019/03/22tik aurrera)
Dª Beatriz Sánchez Ordoñez (2019/03/22 arte)
D. Fidel Arizmendi Oyarzabal (2019/03/22tik aurrera)
D. Jesús María Mur Urretavizcaya
D. Javier Montes Muñoz

IDAZKARIA
D. Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga 

IDAZKARIORDEA
Dª. Eva Ugarte Orozco

DBUSEKO ZUZENDARITZA LANTALDEA:
D. Igor Gonzalez Aranburu jauna, zuzendari gerentea
D. Javier Vallejo Illarramendi jauna, plangintza eta zerbitzuetako zuzendaria
D. Eduardo González López jauna, lantegiko zuzendaria
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2019a zenbakitan

Hobekuntza-urtea izan da 2019, batez ere donostiarrek 
gero eta gehiago mugikortasun jasangarriaren alde 
egiten ari diren hautuari dagokionez. Dbusek abian 
dituen eguneko eta gaueko 41 lineek ahalbidetu dute 
2019an 29 milioi  bidaia baino gehiago 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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2019an, 28-AMARA-OSPITALEAK linea izan da erabiliena, 4.132.289 bidaiarekin, eta
ondoren 13-ALTZA linea 3.684.715 bidaiarekin eta 5-BENTABERRI linea 3.068.491
bidaiarekin.

Dbusek eta beste operadore batzuk autobusez edo trenez egindako hiri bidaiak kontuan 
hartuta, 2019an ia 34.000.000 bidaia egin dira Donostian garraio publikoan. Testuinguru 
horretan Dbus da donostiarren erreferentziazko garraio baliabidea. Donostiako biztanle 
bakoitzak batez beste 181 bidaia egin ditu urtean, eta zifra hori Europan dagoen handienetako 
bat da, bai eta Espainian biztanle kopuru antzekoa duten gainerako hirietakoa baino askoz 
handiagoa ere.

2019an, 29.583.538 izan dira Dbusen zerbitzuetan autobusez egindako bidaiak, eta aurreko
urtean, berriz, 29.168.773 bidaia erregistratu ziren. Horrek esan nahi du bidai kopuruak
%1,4ko igoera handia eduki duela eta Konpainiak bere 133 urteko historian eduki duen bidai
kopuru errekor absolutua eduki duela, 2011n erregistratutako 29.216.698 bidaiako kopurua
bigarren kopururik handiena baita.

Ondorengo taulan azaltzen dira Dbusen 2019ko datu esanguratsuenak:

TAULA HONETAN AZALTZEN DIRA DBUSEN 2019KO DATU ESANGURATSUENAK

Bidaia-kopurua
29.583.538

100%
Plataforma baxuko 

autobusen %

Eguneko lineak
32

100%
Aire girotua duten 

autobusak

Gautxori-lineak
9

7,1
Ibilgailu-flotaren

batez besteko adina

Autobus-kopurua
136

531
Batez besteko 
langile-kopurua

2019an lortu da Konpainiaren 
historiako kopuru errekor absolutua, 
Donostiako bidai
kopuruari dagokionez
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 3    DIRU SARRERAK ETA GASTUAK

Enpresako gestio efizienteari esker doitu ahal izango da udal ekarpena aurreikusia zegoenera. 
Zehazki, 2019an Udalaren ekarpena bidaiari bakoitzeko 0,62 €-koa izan da, eta ekarpen hori 
Espainiako eta Europako hiri gehienetan garraio kolektiboak izaten duena baino nabarmen 
txikiagoa da.

 2     PRODUKTIBITATEA

2019an, Dbusek 481.208 zerbitzu ordu eskaini ditu eta 7.005.424 km egin ditu bere
eguneko zein gaueko 42 linearekin, hiriko auzo guztiak lotuta.

Batez besteko abiadura komertziala 17,45 Km/h-koa izan da 2019an.

Alemaniako Karlsruheko Unibertsitatearen metodologiaren arabera, garraio publikoaren 
erabilerak 12.630.987 € aurreztea ahalbidetzen dio Donostiako hiriari, autoaren erabilerarekin 
alderatuta.

  GASTUAK   2019
   Hornidurak 4.185.233 €
   Langi le-gastuak 31.222.076 €
   Ustiapeneko beste gastu batzuk 3.252.142 €  
  Ibi lgetuaren amor tizazioa 2.766.208 €    
  Finantza-gastuak 29.215 €
  GASTUAK GUZTIRA 41.454.874 €   

  DIRU-SARRERAK   2019
   Diru-sar rerak emandako zerbitzuengatik 20.750.249 € 
   I+G proiektuak 811.188 € 
   Diru-sar rera osagarr iak eta kudeaketa ar runteko beste batzuk 1.626.715 € 
   Finantza-sar rerak 0 € 
  Udalaren ekarpena 18.266.722 €
  DIRU SARRERAK, GUZTIRA 41.454.874 €    

 1     PUNTUALTASUN INDIZEA

Dbusek duen puntualtasun indizea %96koa da, ordutegien planifikazio eraginkorrari esker
eta azken hamarkadan ezarritako sistema teknologikoei esker.

2019an, 36, 37, 38 eta 39 mikrolineak, 8-Gros-Intxaurrondo eta 29- Hego Intxaurrondo 
Hegoaldea lineak eta B7-Igeldoko gautxorik linea izan dira batez besteko puntualtasun 
indizerik altuena izan duten lineak.
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Mugi Txartel Arrunta Mugi Txartel AnonimoaLurraldebus Txartela

Mugi Gizatalde Txartela Turista Txartelak

 4     DBUS-EN BALIO DUTEN GARRAIO TITULUAK

Hainbat bidaia-titulu dira baliagarriak Dbusen, paperezko noizbehinkako txartelaz eta EMV 
bankutxartelekin 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 Mugiko lehen bidaia-
zatiak adinako deskontua lortzen dute.

2019an Visa, Mastercard edo American Express txartelekin ordaintzea finkatzen joan da,
Dbuseko 2 lineatan erabilgarri egon baita, eta azkenean %10 izan da banku txartel horiekin
ordaindutako bidai kopurua. 2019ko abenduan kontakturik banku txartelekin ordaintzeko
sistema Donostiako autobus linea guztietara hedatu zen.

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.
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  5    BIDAIA KOPURUA ETA DESKONTUAK TITULU MOTAKO

2019an zehar, bidaiarien % 91,60k noizbehinkako txartelaren tarifan deskontua egiten dien
txartelen bat erabili zuten, eta beste bidaiari guztiek eskudiruz ordaindu zuten edo EMV
banku txartelarekin:

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

Kolektibo horiei BAT eta BARIK txartelekin ordaindu behar zaizkie, horiek %45eko
deskontua izan baitzuten noizbehinkako txartelaren tarifarekiko. 2019an BAT eta BARIK
txartelen erabilera %25,61 handitu da iazkoarekiko. 2019an, txartel horiekin 113.743 bidaia
egin ziren, aurreko urtean 84.613 bidaia izan zirelarik.

Gazteak Familia ugariakSoziala, Desgaituak eta 65 
urtetik gorakoak

Deskontu-txartelekin egindako bidaiak 2019

91,60%

8,32%

0,08%

ESKUDIRUZKO TXARTELA

EMV TXARTELA

GARRAIO TXARTELA

2019an zehar, 
bidaiarien %91,60k 
lortu zituzten 
deskontuak
egindako bidaia 
bakoitzeko
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H E R R I TA R R E I  Z E R B I T Z U A 
E M AT E KO  B O K A Z I OA

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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1.2. Hobekuntzak Dbuseko 26, 35 eta 45 lineetan

2019ko apirilean, Dbusek hobekuntzak egin zituen honako lineetako zerbitzuen lineetan,
erabiltzaileen beharretara egokitzeko: 26-Amara- -Martutene, 35-Antiguo-Aiete-Ospitaleak
eta 45-Estacion Renfe - Bus Geltokiak-Antiguo-Aiete.

26 - Amara - Martutene linea: linearen lanegunetako 
maiztasuna hobetzea; hobekuntza horrekin erantzun 
ahal izango zaie, batetik, lineak egun duen eskari gero eta 
handiagoari eta, bestetik, Txomin Eneako urbanizazioari 
lotuta eta alde horretako populazioak izango duen gorakadari 
lotuta aurreikusten den eskariari.

35 - Antiguo - Aiete - Ospitaleak linea: lanegunetan linearen 
maiztasuna aldatu zen. Orain, 30 minutukoa da eta horietan 
ibilbide berri bat ere egiten da, Errotaburu eta Lorea, Aiete-
Miramon, Ospitaelekin lotzeko.

45 - Estaciones Renfe - Bus Geltokiak - Antiguo - Aiete linea:
ibilbidea aldatzen da Aietetik, Andoain kalean eta Pagolan 
zerbitzua emateko, 19-Aiete-Bera Bera lineak egiten duen
moduan. Era horretan, Pagola Antiguarekin lotzen da eta 
baita Erdigunearekin eta tren eta autobus geltokiekin ere.

 1    LINEEN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA

1.1 Eskaripeko geldialdi sistema Dbuseko Gautxori linea guztietara hedatzea
2019ko apirilean, 2018ko udan B8 gaueko linean jarri zen eskaripeko geldialdi zerbitzua 
Dbuseko gainerako lineetara hedatu zen. Dbuseko gaueko linea guztietako tarte jakin 
batzuetan, emakumeek eta 18 urtez azpikoek ibilbideko geltoki ofizialen artean jaistea eska 
dezakete.

Zerbitzu horren berri emateko, B8 linearekin 
egin zen bezala, informazioa emateko materiala
argitaratu zen eta bertan sistemak linea 
guztietan zituen ezaugarrien berri eman zen.
Material hori gautxori lineetako autobusetan 
banatu zen.

Dbuseko weborrian jasota daude zerbitzuaren ezaugarriei buruzko zehaztasun guztiak.
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1.3. Dbusek autobus linea guztietara hedatu du banku txartelaz ordaintzeko aukera

2019ko abenduan, Dbusek Donostiako autobus linea 
guztietan jarri zuen abian kontakturik gabe banku 
txartelarekin ordaintzeko sistema. Sistema 2017ko 
abuztuan jarri zen abian Dbusen 16-Igeldo eta 45- 
Estaciones Renfe-Bus Geltokiak-Antiguo-Aiete lineetan, 
proiektu pilotu gisa, eta abenduan, berriz, Konpainiaren 
linea guztietara hedatu zen. Ekimen hori E-MOBASK 
europar proiektuaren baitakoa da eta Kutxabankekin 
batera gauzatu da, enpresa hori izan baitzen horrelako 
eragiketak burutzeko ordainketa pasabide bat 
kontratatzeko lizitatatutako lehiaketa publikoaren 
esleipenduna.

Donostia da, Madril eta Londresekin batera, Europako 
lehen hirietako bat linea guztietan sistema berritzaile hori 
inplementatzen. Sistemak noizbehinkako bidaia txartela 
eta gauekoa ordaintzea ahalbidetzen du kontakturik 
gabeko bankuetako kreditu eta zordunketa txartelak 
(EMV) eta mugikorretako zenbait aplikazio erabilita. 
Txartelak Visa, Mastercard eta American Express dira.

Bankuko txartel bakoitzak edo mugikorreko aplikazio 
bakoitzak erabiltzaileak nahi beste bidaia ordaintzen 
uzten du, noizbehinkako bidaia txartelaren prezioan eta 
komisiorik gabe.

1.4. Erabiltzaileen profilaren analisia

Zerbitzua hobetu eta garapen estrategiak analizatzeko helburuarekin, Dbusek azterketa bat
egin du Donostiako autobusak erabili ohi dituzten pertsonen profila ezagutzeko. Azterketan
kontuan hartu dira 2017an Mugi txartel pertsonalizatuekin egindako bidaia guztiak, adin 
tarte batzuen, generoaren, bizilekuaren eta autobus lineen arabera bereizita.

Dbuseko autobusen erabiltzaileek oso profil zehatza dute: gehienbat emakumeak dira eta
batez ere 49 eta 78 urte bitarteko adin tartekoak. Batez besteko adina 51,37 urtekoa 
da. Ildo horretan, oso adin tarte esanguratsua osatzen dute 60 urtetik gorako adineko 
pertsonek. 

Donostiako biztanleriaren bilakaerari begiratuta, gero eta zaharragoa baita, aurreikusten da
Dbuseko zerbitzuen erabiltzaileak gero eta nagusiagoak izango direla. Azterketa orain egin 
da lehen aldiz baina, ikusita atera diren emaitzak interesgarriak izan direla, asmoa da aldian-
aldian egitea Dbuseko autobusen erabiltzaileen profilak eta haien premiek denboran zehar 
daukaten bilakaera ezagutzeko.
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1.5. Donostiako autobus-markesinak berritzea

2019ko uztailean, Dbusek Promedios Taldeko PM TRANS EUROPE S.L.U. enpresari esleitu
zion markesinak berritzeko lizitazioa. Kontratuak 15 urteko iraupena izango du eta bere 
barne hartzen du, hiriko garraio sareko geltokien instalazioa, birkokapena eta mantentze 
lanez gain, publizitatearen ustiapena.

Lizitazioan aurreikusten da 110 markesina berrituko direla, orain arteko berritze lan 
handiena. Donostian 563 geltoki daude, 309 markesina motakoak dira eta 254 zurtoin 
erakoak, berritze lan hauekin bakarrik markesinak berrituko badira ere.

Berritze lan horrek ez dakar kosturik 
Dbusentzako, TRANS EUROPEk 
markesinetan ustiatu ahal izango duen 
publiziatearen bidez finantzatuko 
baita. Horrez gain, urtero 494.450€ 
ordainduko dizkio Dbusi, kanon finko 
gisa. Esleitutako kanon finkoa, pleguan 
eskatutako gutxieneko kanona baino 
%60 handiagoa da, gutxi gorabehera.

Honako hauek izan dira esleipenerako erabili diren irizpideak: kalitatea, irisgarritasuna eta
diseinua. Helburuetako bat zen hiri altzariak batu eta homegeneo bihurtzea, eta horregatik
berritze lan horietan erabiliko den markesina modeloa Donostia izenekoa izango da. 
Markesina modelo hori arina da eta bakarrik gure hiriarentzako deseinatu zen, eta geltokietan 
instalatutako azken modeloaren antzekoa da, Grimshaw modeloaren antzekoa, alegia.

Dbus erabiltzen dutenen adina

69-78

15,25

>=79

10,66

% bidaiak

59-68

16,72

10,70

19-28

7,17

<=18

13,02

39-48

9,46

29-38

17,02

49-58



25U R T E K O  M E M O R I A  2 0 1 9

1.6. Donostian bizikleta publikoa alokatzeko sistema berria

Mugikortasun iraunkorraren kudeaketa eraginkorra eta garraio publikoaren garapen 
handiagoa lortzeko xedez, Donostiako Udalak Dbusi eman zion hirian bizikleta publikoaren
sistema kudeatzeko ardura. Horren harira, gero eta gehiago dira bizikleta publikoaren 
sistemak hiri garraio gisa hartzen dituzten hiriak eta, hori dela eta, garraio publikoko enpresa
operadoreak hasi dira sistemak kudeatzen.

2019an zehar pleguak landu ziren eta, 
era berean, lizitazio prozesua jarri zen 
abian, Donostian bizikleta publikoaren 
zerbitzuaren kudeaketa integrala 
esleitzeko.

Kudeaketa sistema berriarekin, Dbizi Dbusen eskaintzaren barruan sartuko da, bizikleta 
publikoaren zerbitzuak Dbusen zerbitzuen katalogoan sartuko baitira. Sistema berriak 
ordutegi zabalagoa izango du, 6:00etatik 00:00ak artekoa, eta bizikleta mekanikoak izango 
ditu, eskaintza biderkatuz, eta malguagoa eta osoagoa eginez eta bere kalitatea handituz. 
Horrenbestez, bitariko sistema izango da, bizikleta elektrikoak eta mekanikoak eskainiko 
baititu.

Halaber, kudeaketa sistema berriarekin hobetu nahi den beste alderdietako bat da 
bandalismoa eta lapurreta murriztea. Horretarako, bizikletak ainguratzeko sistema hobetuko
da eta indartu egingo da erabiltzaileak identifikatzeko sistema.

1.8. 500 zenbakiko autobusa eskuratzea

2019an, Dbusek flotako 500. autobusa ekarri du, kontuan izanda Konpainiaren zati izan 
diren autobusak eta trolebusak. MAN etxearen Lion’s City NL HIBRIDO autobusa da (A37),
eta 804 zenbakia ezarri zaio Dbusen flota osoaren barruan. 500 zenbakiko autobusa ibilgailu 
hibrido bat da eta igorpenak %25 inguru murriztea ahalbidetzen du, antzeko ezaugarriak 
dituzten autobus dieselen aldean.

1886an sortu zenetik eta dituen 133 urteetan hainbat teknologiatako ibilgailuekin aritu da.
Odol trakzioa zuten edo animaliek tiratutako tranbiekin hasi zen eta ondoren tranbia 
elektrikoak sartu zituen, eta gerra zibilaren aurretik lehen autobusa sartu zuen bere flotan. 
Autobus horiek urte gutxitan egon ziren zerbitzuan eta 1944an tranbia elektrikoak baino ez
zeuden flotan.

1948an, lehen trolebusak sartu ziren (trakzio elektrikoko autobusak) eta autobus batzuk 
erosi ziren hiriak zeuzkan elektrifikatu gabeko lineetarako. 1973az geroztik flotan autobusak
baino ez dira egon. 2011n Dbusek lehen autobus hibridoa sartu zuen bere flotan eta 2014an
%100 elektrikoa lehen autobusa.
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 2.   SENTSIBILIZAZIO ETA DIBULGAZIO KANPAINAK

2.1. “Elkartzen duten lineak” kanpaina

Dbusek, garraio publikoaren erabilera sustatzeko helburuarekin, “Elkartzen duten lineak” 
kanpaina jarri zuen abian, udako zerbitzuen hasierarekin batera. Kanpaina horrekin ikustezinak 
diren lineak ikustarazi nahi ziren, egunez egun ehuntzen doazen horiek eta Dbuseko autobus 
lineekin elkartzen gaituztenak.

Dbuseko lineak, askotan, nabaritzen ez diren lineak dira, baina egunez eta gauez, udan eta 
neguan, gure eguneroko bizitzarekin, gure zaletasunekin, gure inguruko pertsonekin eta 
gure egunerokoarekin elkartzen gaituzte.

Grafiko fresko eta koloretsu batekin, kanpaina hainbat historiaren ingurukoa izan zen, eta 
euskarri askotan egon zen presente: kartelak markesinetako MUPIetan, biniloak Dbuseko 
autobusen barnean, erabiltzaileak beren helmugekin elkartzen dituzten hainbat istoriorekin 
eta bideoak. Horiek Dbuseko autobusetako barne pantailen bidez hedatu ziren eta, ondoren,
sare sozialen bidez.

2.2. Mugikortasunaren Europako Asteari buruzko kanpaina

Irailaren 16tik 22ra bitartean ospatu zen Mugikortasunaren Europako Astea zela-eta, 
Donostiako Udaleko Mugikortasun Departamentuak bultzatutako programaren barruan, 
Dbusek hainbat ekitaldi antolatu zituen, hiriko autobus garraio zerbitzua ezagutarazteko eta
garraio mota hori sustatzeko.

Markesinak “Dbus Historiak” biniloakSpot TV
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Dbusek “Dbus, 133 urte Donostian” erakusketa 
antolatu zuen, Konpainiak, 1886an sortu zenetik, 
izan duen historiari eta bilakaerari buruzkoa.

Dbus, Donostiako Tranbia Konpainia, Gipuzkoan 
egun lanean dihardunen artean enpresa 
zaharrenetarikoa da eta erakusketa horrekin 
erakutsi nahi zen enpresak izan duen bilakaera, 
hiriaren parekoa, donostiarren bizitzaren zati 
izanda.

Erakusketa Donostia Kulturarekin elkarlanean 
antolatu zen eta aukera egon zen aukeraketa 
ikusteko Aieteko Kultur Etxean, irailaren 13tik 
azaroaren 2a bitartean.

Erakusketan hainbat gauza ikusi ahal izan 
ziren: hirian mitiko bihurtu diren irudiak non 
Konpainiako ibilgailu historikoak agertzen diren 
eta baita zaharragoak diren elementuak ere, hala 
nola aspaldiko bidaia txartelak eta bidaia txartelen 
makinak, lineen kartelak eta tailerreko erreminta 
batzuk, orduko langileentzako oharrak, tranbia, 
trolebus eta autobus maketekin batera.

Irailaren 17an eta 18an, Dbusek eta Donostiako Udaleko Mugikortasun 
Departamentuak, hainbat elkarteren laguntzarekin, “Jar zaitez nire 
lekuan” ekitaldia antolatu zuten.

Bi egun horietan, 10:00etatik 13:etara, Dbuseko autobus bat jarri 
zen Alderdi Ederren, bertara hurbiltzen zirenek zailtasun sentsorial 
batzuk esperimentatzeko hainbat jardueratan parte hartu ahal 
zezaten, erabiltzaileen arteko enpatia eta elkar ulertzea sustatzeko 
eta pertsonen hainbat mugapen ikusarazteko, esaterako, mugitzeko 
zailtasunak, ikusmen urritasuna, etab.

2.2.2. 

2.2.1. 

“DBUS, 133 URTE    
 DONOSTIAN”
ERAKUSKETA

“JAR ZAITEZ NIRE LEKUAN” EKITALDIA

“Jar zaitez nire lekuan” ekitaldiaren helburua zen erabiltzaileak mugapenez jabe zitezela, 
horretarako hainbat elementu erabilita, hala nola ikusmen urritasuneko maila desberdinak 
simulatzen dituzten betaurrekoak jantziz eta baita mugitzeko zailtasunei aurre egiteko 
laguntza teknikoen bidez ere.

Halaber, itsu txakurren erakustaldia egin zen eta baita beste saio bat ere, tartean udaleko 
teknikariak zirela.
Ekitaldian mugikortasun arazoak dituzten pertsonekin edo aniztasun funtzionala dutenekin 
lan egiten duten elkarte eta erakunde batzuek hartu zuten parte, hala nola Zenta, Begisare, 
ONCE eta Elkartuk.
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2.3. Argibusa, adinekoei Gabonak hurbiltzeko jarduera

Bigarren urtez jarraian, Dbusek “Argibusa” jarduera antolatu zuen, konpainiaren autobus bat
erabiliz adineko pertsonei Donostiako Gabon giroa eta dekorazioa hurbiltzeko.

Oraingo honetan, Zorroaga Fundazioarekin 
elkarlanean antolatu zen jarduera, eta zentro 
horretan bizi diren adineko 24 pertsonak 
aukera izan zuten, abenduaren 19an, 
autobusean irteera bat egiteko eta hirian 
zegoen gabon giroa ikusteko.

Hiria lagunkoia izaten laguntzeko eta 
adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko 
asmoarekin Donostiako Udalak bultzatu 
duen Donostia Lagunkoia izeneko planaren 
ekimenetako bat da.

SENTSIBILIZAZIO JARDUNALDIA 
JESUITAK IKASTETXEAN

2.2.3.

Dbusek sentsibilizazio jardunaldia egin zuen 
ikasleentzat, horretan lankide Mahi-May by Askora izan 
zuelarik. Hezkuntz proiektu horren ardatza da umeek 
jangela orduan duten esperientzia. Jardueraren helburua 
zen garraio publikoak ibilgailu pributuarekiko dituen 
onurekin lotutako ideiak transmititzea. 

Jarduera irailaren 20an egin zen Jesuitak ikastetxean, non 
lehen hezkuntzako seigarren mailako ikasleei tailerrak 
eskaini zitzaizkien. Tailer horietan, garraio publikoak 
dituen abantailak landu ziren, bai eta iraunkortasunaren, 
osasunaren, gune publikoen eta diruaren aldetik dituen 
onurak ere, eta horretarako gogoeta egin zezaten eta 
erabakiak era arduratsuan hartzen ikas zezaten jarduerak 
planteatu zitzaizkien.
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2.4.“Dbus eta Gabonak” Haurrentzako XIII. Marrazki Lehiaketa

13.  urtez jarraian Dbusek Gabonetako marrazki 
lehiaketa antolatu zuen haurrentzat, San 
Martin Azokarekin batera. Neska-mutikoen 
sormena sustatzeaz gain, lehiaketaren asmoa 
da Donostian garraio publikoa erabiltzeak 
duen garrantziaz ohartaraztea, Donostiako 
hiri guneen eta donostiarren bizi kalitatearen 
iraunkortasuna bermatzeko balio baitu.

2.5. Zerbitzu bereziak eta ordutegiak indartzea

Urtero bezala, Dbusek zerbitzu bereziak eskaini zituen eta bere zerbitzuak indartu zituen 
hirian ospatutako ekitaldi jendetsuetan, hala nola Aste Nagusian, Jazzaldian, Ihauterietan, 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 % 96tik 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 GARBITASUNA SEGURTASUNA

KONFORTA PREZIOAKINGURUMENA 
ZAINTZEA
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5-Benta Berri, 13-Altza eta 28-Amara-Ospitaleak lineek AENOR kalitate- ziurtagiria berritu 
dute, Bidaiarien Garraio Publikoari buruzko UNE-EN 13816 arauak arautzen duena eta 
zerbitzuaren kalitatea ziurtatzen duena. Arauak ezartzen dituen konpromisoak ez dira 
soilik ziurtatutako lineetan aplikatzen, autobus-flota osoan eta Konpainiaren eguneroko 
funtzionamenduan baizik; filosofia horren erakusgarri dira eskainitako zerbitzuaren kalitatea 
eta Dbusen erabiltzaileen balorazio ona.

Hiru linea horiei buruz egindako azken inkestak 8,12ko batez besteko nota eman du, 
erabiltzaileen gogobetetze-maila oso altua dela egiaztatuta. 

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 2019an

1,30%

24,13%

74,57% ERREKLAMAZIOAK TELEFONOZ

ERREKLAMAZIOAK IDATZIZ

IRADOKIZUNAK IDATZIZ
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Idatzizko erreklamazioen bilakaera

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. 2019an 234 iradokizun jaso dira. Iradokizun gehienak webgunearen 
bidez jaso dira. Haiek guztiak banan-banan aintzat hartu eta erantzun dira.

6.2. Aplikazioa mugikorretarako

Egun mugikorretarako aplikazioak dituen gabeziek, Dbuseko langileek antzemandakoak, alegia; 
ildo horretan hobetzeko erabiltzaileek egin dituzten iradokizunek eta web aplikazioaren 
erabilera handiak bultzatu egin gaituzte 2019an azterketa sakon aditua eta erabiltzaileen 
analisiak egitera, horretan espezializatua dagoen empresa baten eskutik. Aipatu analisiak app 
berriarentzako diseinu proposamena lantzea ahalbidetu du, nabigazioa eta egungo app-aren 
funtzionalitateak nabarmen hobetzeko.

Dbusen aplikazio 
ofizialak 93.229 
deskarga baino gehiago 
dauzka, sistema 
operatibo guztien
artean.

Uste da Dbusen app-aren bertsio berria datozen hilabeteetan garatuko dela, erabiltzaileek
2020ko bukaeran eskuragarri izan dezaten.

Idatzizko erreklamazioen kopurua aurreko urteetakoaren antzekoa izan da.
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6.3. Web orria

Azken urteetan smartphoneak eta tabletak ezinbesteko euskarri eramangarriak dira 
informazioa bilatzeko eta kudeatzeko. Izan ere, gaur egun Dbusen web orriak dituen bisiten
%88 baino gehiago gailu mugikor horien bitartez baitira.

2019an, Dbusen web orriak 2.046.515 bisita eduki ditu, aurreko urtean baino %17 bisita
gehiago, bere diseinu responsive-ari esker, kontsultetarako erabiltzen diren gailuetara
egokitzen baita, pantailaren tamaina edozein dela ere eta informazio garrantzitsua etengabe
eguneratzen delako.

Dbusen web orriak 
dituen bisiten %88 
baino gehiago gailu 
mugikorretatik egiten 
dira

6.4 Sare sozialak

Sare sozialak oso presente daude Dbusen egunerokoan, eta plalataforma bakoitzak helburu
zehatz bat dauka, bere ezaugarri eta erabiltzaileen arabera.

Gaur egun, Dbusek 8.200 jarraitzaile baino gehiago dauzka bere sare sozialetan, eta 
erabiltzaile bakoitzarekin duen harremana eta elkarrizketa indibidual eta pertsonalizatua 
sendotzen jarraitzen du egunero.

6.5 Prentsa

Dbusek konpromiso sendoa hartu du hiritarrak eta bisitariak une oro informatuta 
edukitzeko, Konpainiaren eguneroko zerbitzuan egiten diren aldaketa eta hobekuntzen berri 
emanez. Horregatik, ezinbestekoa da informazioa hori zabaltzea eta ez bakarri Dbuseko 
plataformetan, baizik eta hedapen handieneko prentsan ere bai.

2019an, Dbusek 200 prentsa ohar argitaratu ditu, iaz baino %15 gehiago, eta horietatik 128
hirian egindako ekitaldiengatik egon diren zerbitzu bereziei eta zerbitzu aldaketei 
buruzkoak izan dira eta 72 informazio korporatiboari buruzkoak.
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 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. 

7.2. Informazio-sistemak geralekuetan

Dbusek baditu jada 114 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.

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.

7.1.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 
informazioaudioa daramana; Gipuzkoako Garraioaren Lurralde 
Agintaritzan ere eros litezke hartarako gailuak. 

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.
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7.4. Bus-erreiak

Donostiak bus-erreien hainbat bide-zati ditu hirian 
barrena. Gaur egun, 13 km bus-errei ditu guztira; 
autobusentzako eta taxientzako ibilbide esklusiboak 
dira eta haiei esker autobusen zirkulazioa arinagoa da 
trafikoa pilatuta dagoenean ere.

Gaur egun, erabiltzaileek Dbuseko autobusetan egiten 
dituzten kilometro guztien % 21 bus-erreietan egiten 
dira, hartan erabilitako denbora gutxituz eta kalitatea 
hobetuz.

7.3. 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. Semaforo esklusiboa eta semaforo- lehentasuna
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.
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 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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E L E K T RO M U G I KO RTA S U N A

2019an 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.

Aurreikusten da datozen lau urteetan Dbusen 12 
metroko flotaren %90 elektriko-hibridoa izango 
dela, eta ingurumena gehien errespetatzen duen 
flotetako bat izango dela.

Era berean, elektromugikortasunaren arloan hainbat 
lineatan hainbat esperientzia gauzatu ondoren, 
nabarmentzekoak dira Donostian linea oso bat 
(17-Gros-Amara-Miramon) guztiz elektrifikatzeko 
emandako urratsak.
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 1    GERO ETA JASANGARRIAGOA DEN FLOTA

Dbusek, 2019an, MAN TRUCK & BUS IBERIA, SAUri esleitu zion dio 12 metroko hamabi
autobus hibridoren erosketa, eta ibilgailuok datozen hilebeteetan sartuko dira zerbitzuan
Donostiako autobus lineetan. Datozen lau urteetan ezaugarri horiek dituzten 39 autobus -
gehienez ere- eskuratzeko aukera emango duen eta horrekin zerbitzuan hobekuntzak egitea 
ahalbidetuko duen kontratu baten barruan sartzen da erosketa hau.

MAN Lions City 12C Efficienthybrid autobusa da flota berritzeko aukeratu den modeloa.
Autobus hibridoaren modelo berria da, indartsuagoa eta Dbuseko lineen ibilbide 
zorrotzetarako egokia den motorizazioarekin.

Modelo berriak Dbuseko flotaren ezaugarri guztiak betetzen ditu, hau da, plataforma baxuak
eta arrapala elektrikoak ditu mugikortasun murriztua duten pertsonentzat, autobusa %100
irisgarri izan dadin. Era berean, ibilgailua erabat egokitzen da Dbusen baldintza
teknikoetara, hala nola, gidariaren jarlekuaren diseinura eta erabiltzaileentzako lekuaren
banaketara, besteak beste.

Ibilgailuaren nobedadeetako bat da erabiltzaileen eserlekuetan oinetarako leku gehiago 
dagoela; izan ere, eserlekuak alboko panelen bitartez lotzen dira lurrera, eta, horri esker, 
espazio gehiago egoteaz gain, irisgarritasuna hobetzen da eta errazagoa da autobusa barrutik 
garbitzea. Start&Stop sistema ere badu, zeinarekin autobusaren motorra gelditu egiten 
baita ibilbideko semaforoetan edo geltokietan. Horrela, erregaia aurreztu eta kutsadura 
atmosferikoa eta akustikoa murrizten dira.

Igorpenak murriztearen inguruan, modelo berriarekin %10 ingurua gutxiago kutsatzen 
da antzeko ezaugarriak dituzten diesel autobusekiko, eta horrek erakusten du Dbusek 
ekologiarekiko eta jasangarritasunarekiko duen konpromisoa etengabea dela. Ildo horretan, 
hamabi autobus berriak sartuta aurreikusten da urtean 61,6 tona CO2 gutxiago igorriko 
dela.

Autobus berriak sartuta, aurreikusten da datozen lau urteetan Dbusen 12 metroko flotaren 
%90 elektriko-hibridoa izango dela, eta ingurumena gehien errespetatzen duen flotetako 
bat izango dela. Era berean, urte hauetan berrituko diren autobusak Dbusen 12 metroko 
autobusen ia erdia izango dira; beraz, Dbusek flota berritzeko bere historian egin duen 
prozesurik garrantzitsuena da.
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BEI sistemak gutxienez neurri hauek hartzea 
eskatuko luke: 
 
- %100 elektrikoak diren zero igorpeneko 
autobus elektriko artikulatuak sartzea eta karga
puntuak instalatzea.
- Bus bide gehiago egitea eta semaforoz autobusei 
lehentasuna ematea
- Hobekuntzak autobusen sarbideetan ontziratze 
denborak optimizatzeko.
- Hobekuntza irisgarritasunean.
- Sistema adimendunen ezarpena kudeaketarako, 
gidatzeko eta komunikaziorako.

 2    17 LINEAREN ELEKTRIFIKAZIOA

Donostiako hainbat lineatan egindako elektromugikortasuneko proiektuen ostean, Dbusek
erabaki du BEI (Bus Elektriko Adimenduna) sistema inplementatzea 17 linean (Gros-Amara- 
Miramon). Linea horrek Erdigunea eta Gros autobus geltokiarekin eta Renfeko geltokiarekin 
lotzen ditu, baita Amararekin, Donostiako Ospitaleen gunearekin eta Miramongo parke 
teknologikoarekin ere.

Linea horren erabateko elektrifikazioa, aurki 
sinatuko den hitzarmenari esker egingo da.

2014an 12 metroko lehen autobus %100 
elektrikoa jarri zen zerbitzuan, eta harrez gero 
Dbusek hainbat ibilgailu elektriko probatu ditu, 
euren funtzionamendua egiaztatzeko eta linea 
bat guztiz elektrifikatzeak dakartzan beharrak 
aztertzeko. Era berean, 17 linea da
Dbusen bidaiari gehien dituen laugarren linea 
(2.074.664 bidaia 2019an), eta etengabe ari da 
hazten.

17 lineak 12 metroko autobusekin ematen du 
zerbitzua eta linea elektrifikatuta autobus
horiek 18 metroko 9 autobus elektriko 
artikulatuekin ordezkatuko lirateke, autobuson 
kapazitatea hobetuta eta erosotasun handiagoa 
eskainita erabiltzaileei. Proiektua martxan 
jartzeko beharrezkoa izango da 9 autobus elektriko artikulaturen erosketa lizitatzea. 
Horietako zazpik linean emango dute zerbitzua eta bi erreserban utziko dira.

Proiektua martxan jartzeko beharrezkoa izango da 9 autobus elektriko artikulaturen erosketa 
lizitatzea. Horietako zazpik linean emango dute zerbitzua eta bi erreserban utziko dira.
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I + G  P RO I E K T U A K   

2019an, berrikuntza teknologikoak, zerbitzua 
hobetzeko ekimenak eta ibilgailu hibrido-elektrikoak 
flotan sartzeko ekimenak garatzen jarraitu du Dbusek.
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 1    MUGAZ GAINDIKO GARRAIO PUBLIKO PRAKTIKOA ETA IRAUNKORRA
       BULTZATZEN DUEN E-MOBASK PROIEKTUARI ESKER GAUZATUTAKO JARDUERAK  

Dbus eta Gipuzkoako Garraioko Lurralde Agintaritza (GGLA), Adour Euskal Herriko 
Mugikortasun Sindikatuarekin batera, E-MOBASK proiektu europarrean parte hartzen ari dira 
Euskal Eurohiriaren garraio publikoaren erabilera bultzatzeko eta errazteko.

Proiektuan parte hartzeak 2019an aurrez abiatutako jarduerak sendotzea ahalbidetu du, eta, 
horrela, Dbuseko autobusetan ordaintzeko erak hobetuko dira eta ibilgailuen eraginkortasuna 
optimizatuko da.

1.1. EMV banku txartelekin ordaintzea Dbusen flota osoan

2019ko abenduan, Dbusek Donostiako autobus linea guztietan jarri zuen abian kontakturik
gabe banku txartelarekin ordaintzeko sistema. Sistema 2017ko abuztuan jarri zen abian 
Dbusen 16-Igeldo eta 45- Estaciones Renfe-Bus Geltokiak- Antiguo-Aiete Geltokiak-
Antiguo-Aiete lineetan, proiektu pilotu gisa, eta orain, berriz, Konpainiaren linea guztietara 
hedatu da. Ekimen hori E-MOBASK europar proiektuaren baitakoa da eta Kutxabankekin 
batera gauzatu da, enpresa hori izan baitzen horrelako eragiketak burutzeko ordainketa 
pasabide bat kontratatzeko lizitatatutako lehiaketa publikoaren esleipenduna.

Donostia da, Madril eta Londresekin batera, Europako lehen hirietako bat linea guztietan 
sistema berritzaile hori inplementatzen. Sistemak noizbehinkako bidaia txartela eta gauekoa
ordaintzea ahalbidetzen du kontakturik gabeko bankuetako kreditu eta zordunketa 
txartelak (EMV) eta mugikorretako zenbait aplikazio erabilita. Txartelak Visa, Mastercard 
eta American Express dira.

Bankuko txartel bakoitzak edo mugikorreko aplikazio bakoitzak erabiltzaileak nahi beste 
bidaia ordaintzen uzten du, noizbehinkako bidaia txartelaren prezioan eta komisiorik gabe. 

Sistema berriak abantaila ugari dauzka: 
Alde batetik, erabiltzaileei ordainketa 
errazten zaie, ez baitute garraio txartelik 
edo eskudirurik beharko bidaia ordaintzeko, 
eta, gainera, sistemak erabat seguruak dira. 
Bidaia txartelak erosteko moduari buruzko 
informazioa sinplifikatu ere egiten da, 
eta ez da beharrezkoa bidaia txartela edo 
garraio txartela aurretik erostea. Horrez gain, 
ordainketa arinago egiten da autobusean 
sartzean, geldialdi bakoitzaren iraupena 
murriztuta eta bidaietan denbora gutxiago 
egiteko aukera emanda. Horrela, garraio 
publikoaren erabilera bultzatzen da.
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1. 2. Eguzki energiaz elikatzen diren bi informazio panel berri instalatu ditu Dbusek

Eguzki energiaz elikatzen diren bi informazio panel berri instalatu ditu Dbusek autobus
geltokietan. Donostian teknologia honekin funtzionatzen duten lehen bi panel elektronikoak
dira. Panel horiek autobusen geltokietako iritsiera orduak ematen dituzte, bai eta 
erabiltzaileentzat interesgarriak diren beste abisu batzuk ere. Hirian instalatuta dauden 
gainerako panelen aldean, panel berriek elikatze sistema alternatibo eta berriztagarria 
erabiltzen dute, markesinen goiko aldean jarritako eguzki plaken bitartez elikatzen baitira.

Panelak E-MOBASK proiektu europarraren barruan instalatu dira, proiektuaren helburua 
Euskal Eurohirian garraio publiko erakargarriagoa, errazagoa eta iraunkorragoa bultzatzea 
da-eta. Zehazki, eguzki panel berri horiek Ategorrieta 65eko geltokian (14 eta 33 lineak) eta 
Mikeletegi 12koan (17, 28, 31 eta 35 lineak). Energia berriztagarriz elikatzen dira eta sare 
elektrikotik energia gutxiago kontsumitzea ahalbidetuko dute.

Led panelen kontsumoa 62 watt-ekoa da. Eguzki panelek energia jaso, eta bateria batean
pilatuko dute, egunean panelek lanean egon beharko duten 18 orduetan energia hornitu 
ahal izateko. Bateria dimentsionatuta dago energia biltegiratuta edukitzeko eta egun bat 
baino gehiago jarraian zerua grisa eta lainotuta egonda ere panelak funtzionamenduan egon 
ahal izateko moduan. Esperientzia honen bitartez, panelen funtzionamendua monitorizatuko 
da aztertzeko ea beste geltoki batzuetan instalatu daitezkeen. Momentuz, probako lehen 
asteetako emaitzak onak izaten ari dira.

Dbusek Gipuzkoako beste bi enpresarekin batera garatu ditu panel horiek, Gekoin Ingenieros 
eta Argisun enpresekin batera, zehazki. Beste hiri batzuetan instalatuta dauden eta eguzki 
energiaz elikatzen diren informazio panelak ez bezala, horien kontsumoa txikiagoa baita, 
Dbusek erabilitako soluzioan Donostian martxan dauden panel elektronikoetan oinarritu 
dira, eguzki plakak sartzeko.
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 2    SISTEMA BAT PROBATU DA GELTOKIETAKO ZERBITZUA ERABILTZAILEEN
      ESKARIAREN ARABERA EGOKITZEKO

Autobus geltokietan zain dagoen pertsona kopurua abiapuntu hartuta, zerbitzua 
erabiltzaileen benetako eskaerara egokitzea ahalbidetuko dioten bi sistema berritzaileren 
inplementazioa egin du Dbusek. Sistemak aukera ematen du denbora errealean kalkulatzeko 
zenbat pertsona dauden autobusaren zain geltokian, datu horrekin jakiteko noiz indartu 
behar den zerbitzua autobus gehiagorekin, horretarako ikusmen artifizialeko sentsoreak 
erabilita.

Sistema Dbusek ATUC erakundearen (Hiri Garraio Kolektiboen Enpresa Kudeatzaileen 
Elkartea) Teknologia Berriak, Marketina eta Kalitatea Batzordean aurkeztu zuen eta oso 
harrera ona egin zioten, horrek erakusten baitu zerbitzu eta teknologia abangoardian 
jarraitzen duela Dbusek, Europan erreferente izanda.

Hasteko, bost panel elektronikotan instalatu dira sentsore horiek, eta prozesadore batek, 
sentsoreetatik jasotako datuak monitorizatu ondoren, balio bat kalkulatu eta kontrol zentrora
datu bat bidaltzen du 60 segundoan behin geltoki bakoitzetik. Horrela, une bakoitzean 
geltokietan dagoen eskariaren arabera indartu daiteke zerbitzua.

Gipuzkoako Foru Aldundiak ere finantzatzen du jarduketa hau, Lehiakortasuna Indartzeko
duen programaren barruan.

Aurreikusita dago panel elektronikoak dituzten gainerako Dbuseko geltokietara hedatzea 
sistema, zerbitzuak era eraginkorragoan antolatu eta planifikatu ahal izateko, eta erabiltzaileen 
beharrak kontuan hartuko dituen garraio publikoa eskaintzeko.
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Langileen banaketa 2019an

6,71%

3,19%

4,36%

3,69%

82,05%

TAILERRAK

IKUSKATZAILEAK

ADMINISTRAZIOA

GARBITZAILEAK

GIDARIAK – KOBRATZAILEAK

L A N G I L E A K

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, 531 langilek osatzen dute Dbuseko 
lantaldea; horietatik 71 emakumeak dira.

2019an, langileen batez besteko adina 47,89 urtekoa 
da, eta 3 lankidek hartu dute erretiroa.

Prestakuntza, motibazioa eta 
baldintzaberdintasuna dira Dbuseko 

langilekudeaketaren oinarria
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 1    ETENGABEKO PRESTAKUNTZA PROFESIONALENTZAT

 2    BALDINTZA ETA ONURA SOZIAL BERDINAK LANGILE GUZTIENTZAT

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.

2019an 6.540 prestakuntza-ordu baino gehiago eman dira, hau da, 12 ordu langile bakoitzeko.

2019an eman den prestakuntza funtzio-aniztasuna duten pertsonenganako harremanei 
eta arretari buruz sentsibilizatu eta orientabideak ematera oinarritu da, bai eta gidari-
postuan giza harremanei buruzko prestakuntza ere.

Era berean, mantendu egin da hasiberriak diren langileen gaikuntza, ibilgailu elektriko eta 
hibrido berrien erabilera eta funtzionamenduari buruzko prestakuntza, txartelmakina berrien 
funtzionalitateen erabilpenari buruzkoa, istripu/gorabeheren izapideak zuzen egitekoa, baita 
zerbitzua ematearekin zerikusia duten beste batzuk ere.

Tailerreko langileek berariazko prestakuntza jaso dute mantentze-lanetako protokoloen 
eguneratzeari buruz, ekarri berriak eta gehienbat hibridoak eta elektrikoak diren ibilgailuen 
beharretara molda daitezen.

Plantillaren %100 DTKren hitzarmen kolektiboaren menpe dago, eta hitzarmen horretan 
definitzen baitira Konpainiako langileen eskubideak eta obligazioak.

Zentzu horretan, Hitzarmen berrian, aurrekoan bezala, ahalegin berezia egin da lana 
langileen bizitza pertsonalarekin hobeto uztartzeko eta lan baldintzak hobetzeko egon 
daitezkeen bide guztiak aztertzeko, eta horien artean daude ondoko hobekuntza hauek: 
metatutako orduengatik Enpresak emango dituen atseden uneak handitzea, norberaren 
kontuetarako baimenak zabaltzea eta azterketa medikoak eta aldagelan laneko arropak 
jasotzea arautzea. Era berean, langileak fisioterapia zerbitzura joan daitezen lehentasunezko 
baldintzak negoziatuko dira, eta lan talde bat sortuko da 4 ordu baino gehiagoko zerbitzuak 
murriztea aztertzeko.

2019an 6.540 
prestakuntza-ordu

eman dira
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 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.

2019an 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.

Azkenik, plantilla 500 langile baino gehiagokoa izan denez, 2019an Dbusek kanpoko 
prebentzio zerbitzua edukitzeari utzi dio eta prebentzio zerbitzu propioa edukitzen hasi da. 
Horretarako, 2019ko irailean Lan Arriskuen Prebentzioko teknikari bat sartu zen.

 4    BARNE KOMUNIKAZIOA ETA LANGILEEN PARTE HARTZEA

Komunikazioa hobetu asmoz, barne-komunikazioaren hobekuntza integralerako plan bat
landu da Dbusen. 2019an 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. 
. Langileen seme-alabei zuzendutako Gabonetako Marrazki Lehiaketa

 5    BERDINTASUN PLANA 

2019an Dbusen II. Berdintasun Plana aplikatzen jarraitu da (2014-2018 Berdintasun Plana).
Plan hori I. Berdintasun Planaren jarraipena da, zeinari esker DBUSek “Emakumeen eta
gizonen arteko aukera berdintasunaren aldeko Erakunde Laguntzailea”-ren izaeraren
aitortza eskuratu zuen Emakunderen eskutik.
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II. Berdintasun Planak ere Donostiako Tranbia Konpainian emakumeen eta gizonen artean 
benetako eta egiazko aukera berdintasuna bermatzea du helburu. Horretarako, Berdintasun
Planak hainbat neurri aurreikusi eta garatzen ditu, tartean nabarmentzen direla Konpainian 
lanean hasten diren emakumeen kopurua handitzera bideratutakoak, hemendik gutxira 
Dbusen emakumeen ordezkaritza handiagoa izan dadin.

Ildo horretan, honako helburu hauek definitu dira plan honetarako:

1. Emakumeen presentzia areagotzea Dbuseko plantillan.

2. Erantzukidetasuna eta kontziliazioa erraztea.

3. Dbuseko plantilla sentsibilizatzea eta prestatzea berdintasunaren alorrean

4. Langileen artean berdintasunari buruzko dokumentuak zabaltzea: jarduketa protokoloa,
berdintasun plana…

2019an, helburuak proiektu espezifikotan gauzatu dira, hauetan esaterako: hizkuntzaren 
erabilera ez-sexista langileentzako informazio material guztian; berdintasuna bermatzea 
langileentzako deialdietan; eta Donostiako Udalaren Berdintasun Planean parte hartzea. 
Ekintza horiek denek laguntzen dute Konpainiaren barruan berdintasunezko lan baldintzen 
esparru bat sortzen.

2019an, Dbusek BAI SAREAren hirugarren batzarrean parte hartu zuen. Sarea, Emakunde 
Emakumearen Euskal Erakundeak bultzatuta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean 
laguntzen duten erakundeek osatzen dute. Jardunaldi horretan, Dbusek azterlan bat aurkeztu 
zuen, lan merkatuko soldata arrakalari buruzko taldeak egindakoa. Taldea BAI SAREAk sortu
zuen, aipatutako gaia aztertzeko.

Lantaldeak bere baitan dauden enpresen egoera aztertu du, sarea eratzen duten erakunde
guztiek beren enpresetan dagoen egoera aztertzeko eta ordainsari arrakala txikitzeko 
neurriak abian jartzeko erabili ahal izango dituzten tresnak ateratzeko.

5.1. Berdintasuna sustatzeko, BAI SAREAn parte hartzea

2018tik, DTK BAI SAREA-ko kidea da, hau da, lan eremuan berdintasuna bultzatzeko eta
bermatzeko helburuarekin Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak bultzatuta 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean 
laguntzen duten erakundeek osatutako sareko 
kidea.

Sarearen helburua da erakundeek emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasunari lotutako 
esperientziak, tresnak eta metodologiak 
partekatu ahal izatea.
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KO N P RO M I S O  S O Z I A L A

Dbusek 2019an bat egin du hainbat gizarte-gaiekin, 
haiei buruzko ikurrak autobusetan eramanez, zenbait 
jarduketa bere egiten dituela aditzera emateko.
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2019an 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    GIZARTE-EKINTZA
 
Ondorengo hau da 2019an burutu diren lankidetza guztien lagin txiki bat.

Bularreko Minbiziaren 
Aurkako Munduko Eguna, 

urriaren 19an

HIESaren aurkako Borrokaren 
Nazioarteko Eguna, 
abenduaren 1ean

Entzuketaren Nazioarteko 
Eguna, azaroaren 15ean

Erretinosi pigmentarioaren Munduko 
Eguna, irailaren 29an

Emakumeen Aurkako Indarkeriaren 
kontrako Nazioarteko Eguna, 

azaroaren 25ean

Haurrenganako Tratu Txarren 
Aurkako Nazioarteko Eguna, 

apirilaren 25ean

Smith-Magenis Sindromearen 
Nazioarteko Eguna, azaroaren 

17an

Dravet Sindromeari buruz 
Kontzientziatzeko Nazioarteko 

Eguna, ekainaren 23an

Herri Ijitoaren Nazioarteko
Eguna, apirilaren 8an

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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1.5. Lankidetza Algaraklown elkartearekin

Maiatzaren 13an, Haur Ospitaleratuen Eguna zela eta, Algaraklown pailazo elkarteko kideen
sudur gorriek Dbuseko autobusak bete zituzten jendeari irribarreak ateratzeko eta 
Donostia Ospitalean, batez ere, baina adineko pertsonen egoitzetan ere ematen duten 
laguntza terapeutikoa bistaratzeko.

Algaraklowneko kideek saio txiki batzuk 
egin zituzten 28-Amara-Ospitaleak lineako 
autobusetan, Ospitaleetara doazen lineetako 
bat baita. Sudur gorriak banatu zituzten une 
horretan Dbusen bidaiatzen ari ziren pertsonak 
harritzeko eta barreak eta irribarreak emozioen
eta ongizatearen kudeaketan duten garrantziaz 
konturarazteko eta bidaia atseginago egiteko, 
bai eta elkarteak egiten duten lan terapeutikoa 
ezagutarazteko ere.

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.

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.
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 2    HARREMAN ZUZENA ELKARTEEKIN

Dbuseko autobusen irisgarritasuna maximizatzeko helburuarekin eta hiritar gehienei 
garraio publiko erabilgarri eta eraginkorra eskaintzeko helburuarekin, Dbusek mugitzeko 
premia bereziak dituzten pertsonen elkarte batzuekin harreman zuzena dauka, hala nola 
ELKARTUrekin (Gipuzkoako Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea), 
GIELMAR (Gipuzkoako Elbarriak Martxan) eta ONCE.

Bestalde, Dbusek harreman zuzena eta etengabea du Donostiako auzoetako bizilagunen 
elkarteekin, hurbil-hurbiletik ezagutzeko inguru bakoitzean mugikortasunaren esparruan 
dituzten beharrak eta egun jasotzen duten zerbitzuari buruzko balorazioa, hainbat alderdi 
kontuan hartuta. 2019an zehar, Dbusek hainbat bilera egin dutu elkarteekin eta bizilagun 
taldeekin, honako hauekin, hain zuzen ere: Ulia, Martutene, Larratxo, Bera-Bera, Antiguo eta
Saguesekoekin.

Algaraklown elkartea hamabi pailazok osatuta dago, eta astero Donostia Ospitaleko Ama-
Haurren Sailean ospitaleratuta dauden haurrak bisitatzen dituzte, txikienen ospitaleko 
egonaldia poztasunez betetzeko eta barrearen indarra emateko, botikarik preziatuenetakoa
baita, lasaigarri emozionalaz gain.

1.6. KaTy robota Dbus-eko autobus batean joan zen Donostia Ospitalera

Gaur, otsailak 15, Haurren Minbiziaren Nazioarteko Eguna da eta, hori dela-eta, Dbuseko
autobus elektriko batek gaur arratsaldean Donostia Ospitalera eraman du KaTy robota, 
Star Warseko beste pertsonaia batzuekin batera, ospitaleko Pediatria Unitatean gaixorik 
dauden haurrak bisitatzeko.

Gaurkoarekin Dbusek bigarren aldiz parte hartu du ekitaldi horretan. Ekitaldia Gipuzkoako 
Garraioaren Lurralde Agintaritzak antolatu du Osakidetzarekin eta ASPANOGIrekin elkar 
lanean (Gipuzkoako Haur Minbizidunen Gurasoen Elkartea). 

KaTy edo R2-KT Star Wars filmetako R2- D2 robotaren arrosa koloreko bertsioa da eta 
ThePinkForce komunitate donostiarrak sortutakoa da. Talde hori George Lucasen sagaren 
jarraitzailea da eta R2 eraikitzaileen klubeko kide. Gainera, munduan R2-KTren hiru erreplika 
bakarrik daude baimenduta eta KaTy da horietako bat. Ekitaldia “#ThePinkForce” haurren 
minbiziaren aurkako borrokaren aldeko kanpainarekin dago lotuta.

TXT ROBOT KATY
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I N G U R U M E N A
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.

Azken urteen gutxiago kutsatzen duten motorrak 
dituzten autobusen flota baterantz jo da, eta aurreikusten 
da datozen lau urteetan Dbusen 12 metroko flotaren 
%90 elektriko-hibridoa izango dela, ingurumena gehien 
errespetatzen duen flotetako bat izanda. Halaber, 
Dbusen efizientzia lortu da zerbitzuaren gestioan eta 
bata hondakinen erabileran edo deuseztapenean ere.
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1     IBILGAILU-FLOTA

Gaur egun Dbusek 136 autobuseko ibilgailu-flota du; horietatik 92, 12 metroko autobusak 
dira, 30 autobus 18 metrokoak dira, eta 3 autobus 10 metrokoak dira. Gainera, Dbusek 11 
mikrobus ditu orografia zaileneko auzuneetara iritsi ahal izateko.

2019an DTKren ibilgailu-flotara etorri dira lau MAN Lion’s City autobus, 18 metrokoak eta 
sei MAN Lion’s City hibridoak, 12 metrotakoak. Ekarpen berri horiekin, ibilgailu-flotaren 
batez besteko antzinatasuna 7,1 urtekoa da.

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

www.dbus.eus
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Hurrengo grafikoetan autobusek azken urteetan izan duten bilakaera ikus daiteke: Euro 0
dira zaharrenak eta Euro 6 modernoenak. Aurreko urteetako flotarekin alderatuta, 2019ko
ibilgailuek askoz gutxiago kutsatzen dute. Hurrengo grafikoan ikus daiteke hori.

2019an, ibilgailuen %91 Euro 4tik gorakoak dira, eta azken hilabeteetan berritu diren
ibilgailuei esker, flotaren %75 jada Euro 6tik gora dago; aurreko urtean portzentaje hori %65
izan zen. Autobus horiek une honetan diesel teknologiarako dauden autobusik garbienak
dira, eta gas natural bidezko ibilgailuekin pareka daitezke (GNC).

2009: Dbuseko flota, igorpen-mailaren arabera

2019: Dbuseko flota, igorpen-mailaren arabera

EURO2: 13%

EURO3: 32%

EEV: 16%

EURO1: 19%

EURO4: 20%
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EURO 4

EEV

EURO6: 48%

EEV:  27%

EURO4: 16%

EURO3: 9%
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EEV
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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 :

Horregatik, egindako kilometro bakoitzeko batez besteko kontsumoa 0,469 litrokoa da, 
hirisektoreko baxuenetakoa, eta 2012az geroztik Dbusen etengabe gutxitzen ari dena.

MEDIDOR DE EMISIONES

· 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).

Urteko batez besteko kontsumoa (l/100 km-ko)
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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 12 metrotako ibilgailu-
flotaren % 44,69 direnak, sartu izanaren ondorioz.

Bestalde, lortu da egindako kilometroko beste gas-igorpen batzuk ere murriztea, 
ondorengo irudian ikusten denez:

Berotegi-efektuko gasen igorpenak eta energia-kontsumoak murriztera bideratzen diren ekintza 
guztiek eragin handia dute klima-aldaketaren eta kutsadura lokalaren aurkako borrokan.

CO2 igorpenen murrizketa egindako kilometroko (kg/100 km-ko)
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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  2018 2019
   ENERGIA  kWh kWh
   ELEKTRIZITATEA*  709.638 705.323
   GASA**  550.858 569.586
   GUZTIRA  1.260.496 1.390.175

* Dbusek 2015ean eta 2016an erositako hiru ibilgailu elektrikoen kontsumoa barne hartu gabe.
** Gas-kontsumoa handitu egin da zertxobait, batez ere klimatologiaren eraginez.

Hurrengo grafikoan urteko kontsumitutako energiaren murrizketaren bilakaera ikus daiteke:

Energia elektrikoaren kontsumoa (kWh/urtean)
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 4    ISO 50001 KALITATE ARAUAREN INPLEMENTAZIOA

DTK Energiaren Kudeaketa Sistemen Kalitateari buruzko ISO 50001 arauaren 
inplementazioa lantzen ari da, energiaren kontsumoa eta igorpen kutsatzaileak murrizten 
utziko duen tresna bat edukitzeko. ISO 50001 araua energiaren kudeaketarako sistemen 
gaineko arau internazional bat da, eta bere helburua da erakundeen efizientzia energetikoa 
hobetzea.

Gaur egun, DTK energiaren kudeaketarako duen sistema eguneratzen ari da, ISO 50001 
arauaren eskakizun guztiak betetzeko, zeina konpainiak garatzen dituen jarduera, eragiketa 
edo zerbitzu guztietan eta flotan ere aplikatzen baita, denetan energiaren kudeaketa egokia 
izatea bermatzeko. Arau horren inplementazioarekin, bermatu nahi da enpresak erabiltzen 
eta kontsumitzen duen energia mota eta kantitatea egokiak direla eta bere jarduera eta 
zerbitzuen garapenerako beharrezkoak.

Era berean, agintzen du energia efizientzia etengabe hobetuko duela helburu estrategikoak
eta operatiboak garatuz eta beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide material guztiak
eskura jarriz.

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.
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 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.

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.

 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 
136 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.
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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.

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.

   HONDAKIN BIRZIKLAGARRIAK TONAK 2018AN TONAK 2019AN
   HONDAKIN LIKIDOAK 69,37 tn 47,58 tn
   HONDAKIN SOLIDOAK 3,8 tn 3,47 tn
   GUZTIRA 73,17 tn 51,05 tn
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PA RT E  H A RT Z E A  E TA
E S P E R I E N T Z I A  T R U K E A

Dbusek aktiboki parte hartzen du nazioarteko 
hainbat eztabaida-gune eta lantaldetan, esperientziak 
partekatuz garraio publikoko eta hiri-mugikortasuneko 
profesionalekin.
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1    FOROAK ETA LANTALDEAK

2019an Dbusek hainbat jardunaldi, foro eta lantaldetan hartu du parte.

1.1 ATUC (Hiri Garraio Kolektiboen Enpresa Kudeatzaileen Elkartea) Erakundearen
Batzordeak

· ATUC Elkartearen Batzorde Ekonomiko-Finantzarioa
· ATUCen Material Mugikorraren Batzordea.
· ATUCen Teknologia Berrietako, Marketineko eta Kalitateko Batzordea
· ATUCen Giza Baliabideetako Batzordea

2019an, ATUCek antolatu eta Gijonen egin den Hiriko eta Metropoliko Garraioaren XXVI.
Kongresuan ere parte hartu du.

1.2 Europako proiektuak

• REPLICATE Europako proiektuaren partzuergoaren Batzar Orokorrean, Florentzian.
• E-MOBASK Europako proiektuaren partzuergoaren bileratan, Donostian eta Baionan.
• MANBUS proiektuaren Jardunaldi teknikoan, Donostian.

1.3. Mugikortasunari buruzko MOUVEMENTS jaialdian parte hartzea 

Mugikortasunari buruzko MOUVEMENTS jaialdia zen Donibane Lohizunen,
Euskal Hirigune Elkargoaren Mugikortasun Sindikatuak antolatuta, eta Dbusek 
elektromugikortasunari lotuta dituen esperientziak eta proiektuak jakinarazi zituen 
bertan.

Jardunaldian, Dbusek elektromugikortasunarekin eta ingurumenaren ikuspegitik iraunkorra 
den garraioarekin duen konpromisoa azaldu zuen, bai eta elektromugikortasunari lotuta 
Konpainian lantzen ari ziren proiektuak ere. Era berean, floten elektrifikazioari modu 
bideragarrian aurre egiteko operadoreek dituzten premiez eztabaidatu zen, bai eta soluzio 
teknologiko honek konpainien egunerokoan erabiltzeko eta beste propultsio sistema 
batzuekin konbinatzeko dituzten abantailez eta desabantailez ere.
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1.4. Aztarna ekologikoari buruzko mahai ingurua batean izandako parte hartzea, Eskolako
Agenda 21aren barruan

Kristina Enea Fundazioak antolatuta, Dbusek aztarna ekologikoa eta ingurumenari buruzko 
mahai ingurua batean parte hartu zuen, Eskolako Agenda 21aren barruan, izan ere 2028- 
2019 ikasturteko ardatza egungo bizimoduak ingurumenaren inguruan duen eragina 
aztertzea baita. Mahai ingurua Donostiako Udaletxeko bilera aretoan izan zen.

Eskolako Agenda 21ean parte hartzen duten Donostiako hainbat ikastetxetako 16 eta 18 
urte bitarteko ikasleek hartu dute parte mahai inguruan. Programaren helburua da ikasleak
garapen iraunkorrarekin zerikusia duten hainbat gaitara hurbiltzea hezkuntza komunitatea 
udalaren bizitzan parte hartzera bultzatzeko.

1.5.”Lurralde Irisgarritasunak eta Mugikortasunak” jardunaldietan parte hartzea.

EAEren mugaz gaindiko Lankidetza Estrategiaren lanketaren esparruan, iazko irailaren 20an, 
Dbusek “Lurralde Irisgarritasunak eta Mugikortasunak” izeneko jardunaldietan parte hartu 
zuen, Baionan, eta bertan E-MOBASK proiektu europarra aurkeztu zuen. E-MOBASK 
proiektuak garraio publikoa hobetzea bilatzen du, mugaz gaindiko eremuan garraio publikoaren 
erabilera sustatzeko eta bultzatzeko, garraioa errazagoa, erakargarriagoa eta iraunkorragoa 
izan dadin eta garraio publikoa erabiltzera bultzatzeko, ibilgailu pribatuarenaurretik.

1.6. Mugikortasun jasangarriari buruzko jardunaldian parte hartzea

“Garraio publikoko sistema arrakastatsu baten gakoak” izenburuarekin, Dbusek Donostiako
hiri garraioan inplementatutako soluziorik berritzaileenak eta horri lotuta eduki duen 
esperientzia ezagutarazi zituen, Titsa operadoreak (Tenerifeko Hiri arteko Garraioak) iazko
urrian Tenerifen antolatu zuen mugikortasun iraunkorraren gaineko jardunaldian.

Beste hiri batzuetako operadoreak, esaterako, Gasteizkoa, Valentziakoa edo Las Palmasekoa 
ondoan zituela, Dbuseko zuzendari gerente Igor Gonzalezek Dbusen elementu bereizgarriak 
aurkeztu zituen, hau da, sektoreko empresa erreferentea izatea, erabilera indize altua 
eta abiadura komertzial handia (17,5 km/h) edukitzea eta erabiltzaileen aldetik oso ondo 
baloratuta egotea. Garraio enpresarik zaharrenetakoa izatetik, azken urteetan Dbusek 
aurrera egin du eta hiri mugikortasuna kudeatzen duen enpresa izatera igaro da.
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1.7. Emakumea garraioan izeneko jardunaldian parte hartzea
 
Abenduan, “Mugikortasuna genero ikuspegiarekin” izeneko jardunaldia egin zen Bilbon, 
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak eta Eusko Jaurlaritzako Garraio Plangintzako 
Zuzendaritzak antolatuta, eta Dbusek bertan parte hartu zuen.

Jardunaldian, garraioaren sektoreko emakumeen ikuspegi profesionaletik zein emakumeen 
mugikortasunaren beraren ikuspegitik landu zen gaia, kontu hauei helduta: emakume gidarien 
presentzia garraio publikoan; sektoreko berdintasun politikak; autobus lineetako eskaripeko 
geldialdiak edo puntu beltzen hobekuntzak; eta genero ikuspegia garraio azpiegituretan.

1.8.  Deusto Business School-Dbus lankidetza, autobusean giza harremanak hobetzeko
estrategietan

Dbus eta Deusto Bussines Schoolen Marketin Aurreratuko Unibertsitate Masterreko 
(MUMA) ikasleak elkarrekin aritu ziren marketin erlazionaleko estrategiak lantzen, Donostiako
autobus zerbitzuen erabiltzaileen esperientzia hobetu ahal izateko asmoz. Abiapuntuko 
premisa izanik Dbus “Pertsonak daramatzaten eta pertsonekin lan egiten duten pertsonek”
osatuta dagoela, autobusean ezartzen diren giza harremanak izan ziren aztertutako puntuetako 
bat. Ikasleei planteatutako erronka, beraz, harremanen maila guztietan humanizatzea izan zen, 
gidariaren eta erabiltzailearen arteko harremana bereziki azpimarratuta. Funtsezko alderdia 
da erabiltzaileen esperientzia hobetzeko, eta Dbusek urteak daramatza hori lantzen, bai 
gidariei prestakuntza berezia emanez, bai bidaiariei zuzendutako kanpainen bitartez.

1.9. Beste lantalde batzuk

• Donostiako hiriko puntu kritikoen jarraipena egiteko eta puntu kritiko horien mapa  
   lantzeko lantaldea
• Donostiako Ikastetxeetan Mugikortasun Iraunkorra eta Segurua lantzeko taldea
• Mugikortasunean Batzorde Sektoriala
• Donostia Hiri Lagunkoia plan inplementatzeko Batzorde Teknikoa.
• Donostiako Udaleko Kontseilu Soziala.
• Donostia Klima 2050 Foroan parte hartzea.
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2     DBUSEKO BISITAK

Gaur egun Dbus garraio enpresen erreferentzia da nazioartean, bere kudeaketagatik eta 
bere autobus flotan ezarri dituen teknologia berriengatik. Horren adibide dira 2019an, 
Dbusek egindako aurrerapen berriak ikusi eta begiztatzeko asmoz, Espainiatik zein atzerritik
Konpainiara bisitan etorri direnak.

2019an Dbusek lankidetza berezia eduki du Espainiako beste hiri batzuetako garraio 
publikoko operadoreekin, eta haiekin partekatu ditu daukan know-howa eta etorkizuneko
proiektuak. Bereziki nabarmentzekoak dira honako bisita hauek:
• Suitzako ordezkaritza baten bisita
• DBUSek Mugikortasun Klusterreko eta BID erakundeko ordezkaritza baten bisita izan du
• Dbusek Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdea eta E-MOBASK erakundeetatik
etorritakoen bisita hartu du .
• Dbusek Madrileko EMT bisitatu du

2019an 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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I R U D I  KO R P O R AT I B OA

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- artze gogotsuagatik eta Estatuko zein
nazioarteko erakundeekiko lankidetzagatik.
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2     EUSKAL HERRIKO HEGOALDEKO ZUHAITZ-IGELA

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 zuhaitzigelaren orain arteko logoa eta Udalaren 
logo berria elkartuz, agerian gera zedin Dbusen zerbitzua garraiorako udalzerbitzua dela.

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.

1     DONOSTIAKO UDALAREN IRUDI BERRIA GEHITZEA
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