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ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOKO URTEKO MEMORIA – 2020

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 2020 ekitaldian ere.  

2020an, COVID-19aren bilakaerak oso baldintzatuta egon da DTKren jarduera. Konpainian 
lan egiten duten pertsona guztien konpromisoari, ahaleginari eta malgutasunari esker zerbitzu 
segurua eta kalitatekoa eman da, Eusko Jaurlaritzak zein Estatuak emandako jarraibideetara eta 
agindutako aldaketetara egokituta.

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.

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 134 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.

2020a aurrekaririk gabeko urtea izan da, Covid-19ak, gizarteari maila guztietan asko eragin 
dion munduko pandemiak, markatuta egon baita. Garraio publikoa, oro har, asko kaltetu da, 
eta Dbusen eskaria %39,8 murriztu da.

Konpainiak egunez egun ahalegintzen jarraitzen du, garbiketa protokoloak eta segurtasunekoak 
ezarriz, kalitateko zerbitzua eskaintzen jarraitu ahal izateko eta erabiltzaileen konfiantza 
berreskuratu ahal izateko, horiek baitira egungo testuinguruan konpainiak dituen helburu 
nagusiak.
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1887 - 1897
Zaldi eta mandoek garraiatutako 
tranbiekin hasi zuen 
zerbitzua Konpainiak.

1897
Trakzio elektrikoa 
zuen lehen tranbia 
hasi zen lanean.

1948
Lehen trolebusak hasi 
ziren donostian ibiltzen.

1964
Bi pisuko trolebusekin 
osatu zen ibilgailu 
elektrikoen flota.

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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1973
Trolebusak behin betiko 
desagertu ziren, ibilgailu-flota 
modernoagoa egiteko.

2018
Elektromugikortasuneko 
proiektu teknologikoen urtea. 
Bere aldagai guztiekin, autobus 
elektrikoa izan zen Dbusen 
eguneroko protagonista.

2020
Dbizi DTKren zerbitzu 
eskaintzan sartzea.

1.2. Bizikleta publikoa gehitzea: 2020an Dbizi sortu zen; bizikletak alokatzeko Donostiako 
Udalaren sistema berria da, eta konpainiak eskaintzen dituen zerbitzuen barruan sartu 
da. Sistema berriak bizikleta mekanikoak (317), elektrikoak (120) eta azken belaunaldiko 
geltokiak (46) ditu, hobekuntza handiekin eta lurralde estaldura handiagorekin.
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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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DTKren balioak dira Konpainian lan egiten duten guztiek jarraitzen dituzten oinarriak.

BEZEROENGANA 
ETA ZERBITZUEN 

HOBEKUNTZARA 
BIDERATUTA

1) COVID-19aren ondoriozko osasun krisiari aurre egiteko 
prebentzio  eta segurtasun politikak.

2) Erabiltzaileenganako arreta hobetzeko politikak eta autobusaren 
erabilera sustatzeko kanpainak.

3) Gure zerbitzuen hobekuntza jarraitua, bai eskaintzen diren 
linea kopuruaren aldetik, ibilaldien denboretan, puntualtasun eta 
erregulartasunean, segurtasunean eta erosotasunean.

1) Langile guztien prebentzioa eta segurtasuna zaintzen dugu, 
COVID-19ari aurre egiteko beharrezko neurriak hartuz. 

2) Konpainian arreta ipintzen dugu aukera-berdintasunean eta 
gardentasunean irizpiderik zorrotzenak bete daitezen.

3) 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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DTK-k ezarri dituen helburuak lau multzotan banatzen dira: 

1) Garraio segurua bermatzea, Covid-19ari aurre egiteko beharrezko neurriak hartuz. 
Konfiantza sortzea eskaera erabat berreskuratzeko.

2) Garraio publikoa, haren eraginkortasuna eta bestelako mugikortasun motekin duen 
integrazioa indartzea.

 3) Herritarrei eskaintzen zaien zerbitzua hobetzea, garraio publikoa erabiltzea erakargarriagoa 
izan dadin ibilgailu pribatuaren aldean. 

4) 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

DTKren gobernurako organo nagusia bere ADMINISTRAZIO KONTSEILUA da.

PRESIDENTE:
Eneko Goia Laso jauna 
(Donostiako alkatea)

LEHENDAKARIORDEA
Pilar Arana Pérez andrea
(Mugikortasun eta Garraioko zinegotzia) 

KONTSEILUKIDEAK: 
Martin Ibabe Eceiza jauna
Maria Jesús Idoeta Madariaga andrea 
Enrique José Ramos Vispo jauna (2020/02/27 arte)
David de Miguel Les jauna (2020/02/27tik aurrera)
Miguel Ángel Díez Bustos jauna
Garbiñe Alkiza López de Samaniego andrea  
Mikel Lezama Zubeldia jauna (2020/05/28 arte)
Borja Corominas Fisas jauna (2020/05/28tik -2020/09/24 arte) 
Mikel Lezama Zubeldia jauna (2020/09/24tik aurrera)      
Marta Huarte Paño andrea
Fidel Arizmendi Oyarzabal jauna
Jesús María Mur Urretavizcaya jauna
Javier Montes Muñoz jauna 

IDAZKARIA
Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga jauna

IDAZKARIORDEA
Eva Ugarte Orozco andrea

DBUSEKO ZUZENDARITZA LANTALDEA:
Igor Gonzalez Aranburu jauna, Zuzendari Gerentea
Javier Vallejo Illarramendi jauna, Plangintza eta Zerbitzuetako Zuzendaria 
Eduardo González López jauna, Lantegiko Zuzendaria
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2020a zenbakitan
Dbusen zerbitzuetan, autobus bidaia gutxiago egin dira urtean, 
17.818.043 bidaia, zehazki. Jaitsiera hori beste hiri batzuetan baino 
nabarmen txikiagoa izan da, baina eragin handia izan du konpainiaren 
2020ko zifretan, jarraian azaltzen den bezala.

Bizikleta publikoaren erabilerari dagokionez, kontuan hartuta Dbizi 
sistema abenduaren 11n jarri zela martxan, 2020tik lortutako 
datuak abendukoak baino ez dira, abenduaren 11tik hasita.
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Dbusen jarduera Covid-19aren bilakaerak oso baldintzatuta egon da, eta hala erakusten 
dute datuek.

Martxotik maiatzera bitartean jaitsiera handia egon zen mugikortasunean, eta ekainetik 
aurrera, berriz, eskaera asko hobetu zen, baina modu irregularrean.

 Pandemiaren lehen hilabeteetan, administrazio guztien zerbitzu eskaintza murrizteko eman 
ziren lege murrizketa garrantzitsuen ondorio izan zen mugikortasunean egon zen jaitsiera.
 
Urteko bigarren seihilekoan, eta batez ere irailaren 7tik aurrera, orduan zerbitzuen 
eskaintzaren %100 aktibatu eta lan eta eskola jarduerak berriro hasi baitziren, 
azpimarratzekoa da irailetik urrira bitartean eskaera asko suspertu zela lanegunetan, %70 
inguruko edo hortik gorako errekuperazio tasarekin; azarotik aurrera, berriz, errekuperazioa 
aldakorragoa izan da, eta gorabeherak handiak izan dira osasun krisiaren bilakaeraren arabera.

Lanegun ez diren egunetan, berriz, eskariaren susperraldia handiagoa izan zen udan udazkenean 
baino. Kontuan izan behar da azken aldi horretan sartu zirela indarrean murrizketa berriak, 
batez ere mugikortasunari zegozkionak (etxeratze agindua, gautxori zerbitzuak kentzea, 
etab.) eta aisialdiari zegozkionak (ostalaritzako murrizketak edota itxierak;  jai, kultura edo 
kirol ekitaldi handirik ez egitea, etab.).

Taula honetan ikusi daitezke 2020an DTKk izan dituen daturik nabarmenenak:

DBUS-EN DATUAK

DBIZI-REN DATUAK

Bidaia-kopurua

Egindako 
bidaiak guztira

17.818.043

9.870

%100

2.203

Plataforma baxuko 
autobusen %

Abonatu-kopurua

Eguneko lineak
32

%100
Aire girotua duten 

autobusak

Bizikleta elektrikoz 
egindako bidaiak

6.158

317
Bizikleta 

mekanikoen-kopurua

Gautxori-lineak

Bizikleta mekanikoz 
egindako bidaiak

Bizikleten erabilera 
batez beste

9

3.712 3,17

6,7 

120

Ibilgailu-flotaren
batez besteko 

adina

Bizikleta
elektrikoen-kopurua

Autobus-kopurua
139

529

46

Batez besteko 
langile-kopurua

Geltoki-kopurua
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Pandemiak 2020an izan duen bilakaerak eragin zuzena izan du Donostiako herritarren 
mugikortasun ohituretan. Lehenengo olatuaren ondorengo deseskalatze aldian, eta 
aurrerantzean ere, erabiltzaileek norbanakoen mugikortasun zerbitzuak hobetsi dituzte 
zerbitzu kolektiboen aurretik.

Egoera horretan, hilabete batzuetan, beste garraiobide batzuek, bizikletak adibidez, indarra 
hartu zuten, eta herritarren arrean mugikortasun portaera berriak finkatzea ekarri zuen 
horrek. 

Ohitura berri horiek eragin positiboa izan dute Dbizi sistema berriari harreran. 

Abenduaren 11n Dbizi sistema berria martxan jarri zenetik, hilabete baino gutxiagoan 
sistema 2.203 abonatu izatera iritsi da, aurreko sisteman inskribatutako harpidedun guztien 
kopurura hurbilduta. 

2020. urtean Dbuseko zerbitzuetan egindako autobus bidaiak 17.818.043 izan dira, eta 
aurreko urtean, berriz, 29.583.538 bidaia erregistratu ziren. Horrek esan nahi du iaz baino 
11.765.495 bidaia gutxiago egin direla urtean, %39,8ko jaitsiera, alegia.

Komenigarria da azpimarratzea bidaien kopuruaren jaitsiera nabarmen txikiagoa izan dela 
Donostian beste hiri batzuetan baino. 

2020ko abenduaren 20an INEk argitaratutako buletineko datuen arabera, Espainiako hiri 
autobusaren erabileraren beherakada %44,8koa izan da. 
 
Hurrengo koadroan, Donostiako hirian autobus garraioan egiten diren bidaien eta Euskal 
Herriko eta Espainiako beste hiri batzuetan egiten direnen arteko konparazioa egiten da:

  HIRIA   JAITSIERA

SAN SEBASTIÁN %-39,8 
BILBAO %-42
VITORIA-GASTEIZ %-49
BURGOS %-45
CÁDIZ %-48,9
CORUÑA %-40,8
GIJÓN %-42
MÁLAGA %-45
TMB (BARCELONA) %-46,4
VALLADOLID %-47
ZARAGOZA %-42,3
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Diru sarreren eta gastuen taulan, 2020ko abenduan abiarazi zen Dbizi sistemaren ezarpenetik 
eratorritako partida ekonomikoak sartzen dira. 

  GASTUAK   2020
   Hornidurak     3.245.711,35 €   
   Langi le-gastuak   28.169.152,38 €   
   Ustiapeneko beste gastu batzuk 4.705.952,32 €
  Ibi lgetuaren amor tizazioa     3.062.157,22 €   
  Finantza-gastuak         39.387,80 €    
  GASTUAK GUZTIRA 39.222.361,07 € 

    DIRU-SARRERAK   2020

   Diru-sar rerak emandako zerbitzuengatik   12.148.364,20 €   
   I+G proiektuak 675.073,93 €
   Diru-sar rera osagarr iak eta kudeaketa ar runteko beste batzuk 1.135.739,69 €
   Finantza-sar rerak
  Udalaren ekarpena 25.263.183,25 €
  DIRU SARRERAK, GUZTIRA 39.222.361,07 € 

 1    DIRU SARRERAK ETA GASTUAK

Hiri autobuseko mugikortasunak izan duen beherakada handiaren ondorioz, diru bilketaren 
diru sarrerak %41,45 murriztu dira, eta gastu handia egin behar izan da COVID-19aren 
aurkako babes kostu operatiboei aurre egiteko: norbera babesteko ekipamenduen erosketa, 
garbiketa eta desinfekzio lanen gastuak, erabiltzaileen konfiantza berreskuratzeko sustapen 
kanpainak, lan osasuneko protokoloak aktibatzea, Covid-ari aurre egiteko modua egiaztatzen 
duen Aenorren ziurtagiria lortzea, etab.
 
Horren guztiaren ondorioz, Udalak aurreko urtean egindakoa baino 6.996.462 euro 
gehiagoko ekarpena egin behar izan du kontuak orekatzeko (5.969.040 euro gehiago 
pandemiaren inpaktua baino lehen aurrekontuan jasotako ekarpenarekin alderatuta).
 
Hala ere, garrantzitsua da azpimarratzea Estatuko Aurrekontu Orokorren 156. xedapen 
gehigarrian (2019ko abenduaren 31n argitaratu zen BOEn) 275 milioi euroz zuzkitutako 
erreskate funts bat jasotzen dela hiri garraiorako, funts hori 1.000 milioira zabaltzeko 
aukerarekin.
 
Erreskate funts horretan oinarrituta, ziurrenik pandemiak ez du batere inpakturik izango 
DTKn, ondorio ekonomikoen ikuspuntutik.
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 2     ZERBITZU ADIERAZLEAK

2.1. Puntualtasun indizea Dbusen

Dbusek duen puntualtasun indizea %98,14koa da, ordutegien planifikazio eraginkorrari 
esker eta azken hamarkadan ezarritako sistema teknologikoei esker. Gainera,2019arekin 
alderatuta puntualtasun indizeak izan duen gorakadaren arrazoi nagusia izan da 2020an hiriko 
trafikoa nabarmen murriztu dela, Covid-19a dela-eta ezarritako mugikortasun murrizketen 
ondorioz.

2020an, 36 eta 37 mikrolineak, 8-Gros-Intxaurrondo, 14- Bidebieta eta 28- Amara-Ospitaleak 
lineak eta B7-Igeldoko gautxorik linea izan dira batez besteko puntualtasun indizerik altuena 
izan duten lineak.

2.2. Zerbitzu-orduak Dbusen

2020. urtean, Dbusek 400.695 zerbitzu ordu eskaini ditu; datu hori aurreko urteetakoa 
baino nabarmen txikiagoa da, Covid-19aren ondorioz Konpainiak zerbitzuak aldatu eta 
murriztu dituelako. 

2.3. Kilometroak Dbusen

2020an, Dbusek 5.893.404 kilometro egin ditu, bere eguneko zein gaueko 41 autobus 
lineekin,  hiriko auzo guztiak lotuta. Datua ere iazkoa baino nabarmen txikiagoa da; izan ere, 
2020an zerbitzu batzuk kendu dira eta maiztasun batzuk aldatu dira, Covid-19ak sortutako 
egoeraren ondorioz.

2.4. Dbusen abiadura komertziala

Batez besteko abiadura komertziala 17,82 Km/h-koa izan da 2020an.

2.5. Bidaien iraupena Dbizin

Dbiziko bizikletetan egindako bidaia gehienek 15 minutu baino gutxiagoko iraupena eduki 
dute, eta horien atzetik 15-30 minutuko iraupena duten bidaiak daude. Datu horien arabera, 
ezarritako helburua betetzen ari da. 

Sistemak gaitasun handiagoa izan dezan eta mugikortasun kuota handiagoari erantzu ahal 
izan diezaion, ezinbestekoa da bizikletak errotazio handikoak izatea, hau da, joan-etorriak 
egiteko behar den denbora zehatzean erabiltzea, erabiltzaile gehiagok erabili ahal dezan eta 
joan-etorri gehiago egin ahal izateko.

2-5 ordu   100

1-2 ordu   236

45-60 min.   182

30-45 min.   410

15-30 min.   3.480

15 minututik  7.733
behera   
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 3    DTKn BALIO DUTEN GARRAIO TITULUAK

3.1. Dbus-en

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 
bidaiazatiak adinako deskontua lortzen dute. 

Bestalde, Visa, Mastercard edo American Express banku txartelen ordainketa 2019ko 
abendutik dago gaituta.

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.

3.2. Dbizi-n

Dbizik bi abonu mota ditu: arrunta, hamabi hilabete irauten duena; eta noizbehinkakoa, 
hilabete bateko iraupena duena. Bi kasuetan, abonua banakakoa edo taldekakoa izan daiteke. 
Taldeko abonuak familientzat, taldeentzat edo enpresentzat pentsatuta daude nagusiki (2-5 
pertsona).

Mugi Txartel Arrunta Mugi Txartel AnonimoaLurraldebus Txartela

Mugi Gizatalde Txartela Turista Txartelak



21U R T E K O  M E M O R I A  2 0 2 0

 
w 
w

  4    BIDAIA KOPURUA ETA DESKONTUAK TITULU MOTAKO

4.1. Dbus-en

2020an, eta Covid-19ak ekarritako osasun krisia zela-eta, denbora tarte batean debekatu 
egin zen eskudiruz ordaintzea, prebentzio neurri gisa, eta garraio txartelaren edo banku 
txartelaren bidezko ordainketa ezarri zen, ordaintzeko modu bakar gisa.

Ondoren, eskudiruz ordaintzea gaitu zen salbuespenezko kasuetarako, eta txartel bidezko 
ordainketa gomendatzen jarraitu zen, osasun krisiaren testuinguruan seguruagotzat jotzen 
den ordainketa modu hori sustatzen eta bultzatzen lagunduko zuen kanpaina bat abian jarriz.

2020an, bidaien %94,92 noizbehinkako txartelaren tarifan deskontua duen txartelen bat 
erabiliz ordaindu ziren, eta beste bidaia guztiek eskudiruz edo EMV banku txartelaz: 

Deskontu-txartelekin egindako bidaiak 2020

3,20%

94,92%

1,88%

ESKUDIRUZKO TXARTELA

EMV TXARTELA

GARRAIO TXARTELA

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. 2020an, txartel horiekin 57.802 bidaia 
egin ziren, aurreko urtean 113.743 bidaia izan zirelarik.

Gazteak Familia ugariakSoziala, Desgaituak eta 
65 urtetik gorakoak

2020an zehar, 
bidaiarien %94,92k 
lortu zituzten 
deskontuak
egindako bidaia 
bakoitzeko
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4.2. Dbizi-n

2020ko abenduaren 11n Dbizi sistema berria abian jarri zenetik, eta abenduaren 31ra arte, 
ikusten da bidaia gehienak banakako abonu arruntaren bidez egin zirela, eta horien atzetik 
banakako noizbehinkako eta abonuaren bitartez egindako bidaien portzentajea dagoela.

  BANAKAKOA   TALDEKOA      GUZTIRA

NOZBEHINKAKOA   737 219
9.870

ARRUNTA                 8.302 612

2,22%

7,47%

6,20%

84,11%

Noizbehinkakoa Taldekoa

Noizbehinkakoa Banakakoa

Arrunta Taldekoa

Arrunta Banakakoa
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DTK-k, Donostiako hirian hiri mugikortasuneko zerbitzuak ematen 
dituen enpresa den aldetik, erabiltzaileen beharrak asetzea du 
helburu nagusia, erabiltzaileak baitira egiten den guztiaren erdigunea, 
eta helburu horretara bideratzen dute bertako langileek beren lan 
eta ahalegin guztia.

2020an, higiene eta segurtasun protokolo batzuk aktibatu dira, Eusko 
Jaurlaritzatik zein Estatutik hartutako jarraibideen arabera, zerbitzu 
segurua eskaintzeko eta erabiltzaileen konfiantza berreskuratzeko.

Zentzu horretan, COVID-19ari aurre egiteko beharrezkoak 
diren protokoloak eta neurriak betetzen dituela bermatzen duen 
AENORen ziurtagiria dauka Dbusek.

2020an, halaber, marketin eta komunikazio ekintza ugari egin 
dira, pandemiaren bilakaerak baldintzatuta  konpainiak egin behar 
izan dituen aldaketak eta egokitzapenak modu eraginkorrean 
jakinarazteko edota ezagutarazteko erabiltzaileei.

Dbiziren zerbitzuari dagokionez, sistema berriak bizikleta gehiago 
ditu, mekanikoak zein elektrikoak; era berean, geltokien kopurua 
aurreko sisteman zeuden kopuruaren hirukoitza da, lurralde 
estaldura handiagoa eskaintzeko eta bizikleten erabilera sustatzeko.

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
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 1    LINEEN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA

1.1. Donostiako alokairuko bizikleta publikoen sistema berria
 
Pasa den 2020ko abenduaren 11n, Donostiako bizikleta publikoa alokatzeko sistema berria 
aurkeztu eta abian jarri zen, Dbizi izen komertzialarekin. 

Sistema berriak aurrekoak baino sare zabalagoa dauka, 46 geltokirekin eta 437 bizikletarekin, 
eta bizikleta horietatik 120 elektrikoak dira, eta 317 mekanikoak. 

Dbizi abian jartzeak ahalbidetu du Donostiako mugikortasun iraunkorreko eskaintza 
handitzea, eta errazago egingo du garraio modu guztien arteko intermodalitatea.

Sistema berriak hobekuntza batzuk ditu bizikletetan, hala nola bizikleta mekaniko arinak; 
kalitate handiko bizikleta elektrikoak; bandalismoaren aurkako lohi babesa, bi pertsona 
eraman ezin izateko; eta aulki zuloduna, aulkian urik ez metatzeko.

Ainguraketa sistemak, gainera, soinu eta kolore bidezko (koloretako 3 led) abisuak ematen 
ditu, oso argi, bizikleta ainguraketa puntuan ondo lotu edo deslotu den baieztatzeko.

Elementu teknologikoak fisikoki geltokian daude eta ez bizikletan bertan, eta bizikletak 
mugitzen dira beti ainguraketa batetik bestera; beraz, bizikletak arinagoak direla eta ekintza 
bandaliko pairatzeko duten arriskua txikiagoa da. Horrek, azken finean, erabiltzaileek 
esperientzia hobea izatea dakar. Elementu teknologikoetako edozein akatsek ainguraketa bat 
indargabetuko luke, baina ez luke eraginik izango kalean dauden/eskaintzen diren bizikleten 
kopuruan.

Ildo horretan, sistema berriak ahalbidetzen du bizikleta elektrikoak zein mekanikoak edozein 
geltokitatik/geltokitara askatasunez mugitzea, oinarriko geltoki guztiak (elektrikoak zein 
mekanikoak) mistoak  baitira. Batez ere, bizikleta elektrikoaren autonomiagatik egin daiteke 
hori.

Ainguraketa sistema nabarmen hobea da 
aurreko sistemarekin alderatuta. Zeharkako 
buloi sendo bat dauka geltokian, zeinak 
bizikletaren arra zeharkatzen baitu, eta 
arraren diseinu triangeluarrari esker bizikleta 
ainguratzea eta desainguratzea oso erraza 
da. Ainguraketa sistemaren diseinuari esker, 
halaber, ekintza bandalikoak baldin badaude 
geltokiko zein bizikletako kalteak txikiak 
izango dira. 
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1.2. “Donostia” modelo berriko lehen autobus markesina instalatu du DTK-k

DTK-k, Donostiako Udaleko Mugikortasun Departamentuarekin elkarlanean, proiektu pilotu 
bat abian jarri zuen, datozen urteetan, markesinak berritzeko eta hiriko markesinen heren bat 
eguneratzeko egingo diren lanen barruan, Donostian instalatuko diren markesinen modelo 
berriko markesina bat instalatzeko. Donostia modeloa da, eta Promedios Taldearen PM 
TRANS EUROPE S.L.U. enpresari esleitu zitzaion lizitazioan aukeratu zen.

Markesina berria, gure hirirako bereziki diseinatu baitzen, markesina modelo arina da, 
eta Grimshaw modeloaren antzekoa, zeina Dbuseko geltokietan instalatu den azken 
modeloa baita. Larramendi geltoki berrian instalatu da markesina (19-Aiete Bera Bera, 
31-Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza eta B2-Aiete-Bera Bera lineak).

Markesina berria Irisgarritasunari buruzko Legera egokituta dago. Sarbidean 90 zentimetroko 
zabalera libre edukiko du gutxienez igarotzeko, manparak zeharrargiak izango dira, eta kolore 
biziko bi banda seinaleztatzaile edukiko ditu kristala duela adierazteko. Horrez gain, linearen 
zenbakiari eta helmugari buruzko informazioa dauka, braillez, eta bermatze leku iskiatikoa 
duen eserlekua dauka.

Geltoki berriak, halaber, autobusen iritsieraren berri emateko eta erabiltzaileentzat 
interesgarriak diren beste abisu batzuk emateko panel elektroniko bat dauka.

Proiektu pilotu honen helburua da aztertzea ea zenbateraino praktikoa den erabiltzaileen 
eta gidarien ikuspuntutik, hobekuntzarik sortzen bada berrituko diren gainerako markesinetan 
sartzeko. Linea honetan, prozesu parte hartzaile bat ireki da ezgaituekin lan egiten duten 
hainbat elkarterekin batera, markesina testatu ahal izateko eta beren ekarpenak egin ahal 
ditzaten.
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1.3. Informazio panel elektronikoak berritzea 

DTK-k 114 panel elektroniko ditu hiriko geltorik erabilienetan, autobusen iritsieraren berri 
emateko eta erabiltzaileentzat interesgarriak diren beste abisu batzuk emateko.

Markesinak berritzeko planarekin batera, DTK-k panel elektronikoak berritzeko plan bat 
diseinatu du, panelak apurka-apurka ordezten joateko.

Panel eredu berria, 2020an Larramedi eta La Perlako geltokietan instalatu zena,  panel eredu 
sendoagoa da, eta karaktereak hobeto irakurtzea ahalbidetzen du. 

Sistema berritzaile bat dauka, zeinarekin zerbitzua erabiltzaileen benetako eskarira egokitu 
daitekeen, autobus geltokian zain dauden pertsonen kopurua abiapuntu hartuta, ikuspen 
artifizialeko sentsoreen bitartez.

1.4. Autobus artikulatu berriak haur aulkietarako eta gurpildun aulkietarako hiru lekurekin

2020ko apirilean, DTK-k 18 metroko lau autobus artikulatu berri jarri zituen zerbitzuan. 
Man Articulado Lion ‘s City g Euro 6 modeloko autobusak ziren.

Autobus berriak 2019 urtean flotan sartu ziren 18 metroko azken autobusen berdinak dira, 
baina nobedade garrantzitsu bat daukate. Autobusen erdiko aldean gurpildun aulkietarako 
eta haur aulkietarako erreserbatuta dauden hiru leku daude, gune horretan leku gehiago 
eskainita. Hiru lekuak behar bezala seinaleztatuta daude eta aldi berean autobus horiek 
seinale bat daukate aurreko aldean zein erdiko atean, erabiltzaileek kanpotik identifikatu ahal 
ditzaten. Autobus artikulatuak 2 edo 3 leku dituen adierazten du pegatina horrek.

Gaur egun, Dbusek dituen 12 eta 18 metroko autobusek gurpildun aulkietarako eta haur 
aulkietarako erreserbatutako bi leku dituzte erdiko gunean. Gurpildun aulkian edo haur aulki 
batekin sartzen diren erabiltzaileak erdiko atetik sartzen dira, eta erdiko plataformaren 
gunean makina balioztatzaile bat daukate. 

Mikrobusen kasuan, leku bakarra dute gurpildun aulkietarako eta haur aulkietarako 
erreserbatuta.



29U R T E K O  M E M O R I A  2 0 2 0

1.5. COVID-19ari aurre egiteko hartutako neurriei buruzko informazioa emateko 
komunikazio-ekintzak 

Otsailaren amaiera-martxoaren hasieran COVID-19ren ondoriozko egoera berri hau 
erregistratu zenetik, 2020an, DTKk hainbat komunikazio-ekintza egin zituen, bai erabiltzaileei 
zuzenduta, bai Konpainiako langileei zuzenduta. Hona hemen ekintza horiek:
 
· Dbusen web orrian atal berezi bat sortzea egoera berriari lotuta zerbitzuaren gainean 
emandako informazio guztia biltzeko. Dbusen Enpleatuaren Atarian ere –langile guztien 
eskura jarritako intraneta da– atal berezi bat sortu da, COVID-19arekin lotura duten berri 
guztiak biltzeko.

· Dbuseko egoerari buruzko eta bidaien bilakaerari buruzko informazioa aldian-aldian 
bidaltzea DTK-ko kontseilukideei.

· Udal koordinaziorako taldeari Dbusen abian jarritako ekintzei buruzko informazioa 
bidali aldian-aldian.

· Lanean jarraitu da Dbusen komunikazio bideen, web orriaren eta sare sozialen 
bidez zerbitzuko aldaketei buruz eta funtzionamendukoei buruz (maskararen erabilera, 
edukieraren eguneraketa, autobusetan balio duten ordainketa sistema eta txartelak, 
erabiltzeko prest zeuden makina balioztatzaileak, zerbitzuaren aldaketa, Bezeroaren 
Arretarako Zerbitzua, etab).

· Dbuseko geltokietako informazio paneletan, web orrian eta app ofizialean jakinarazpenak 
zerbitzu aldaketen gainean, eta Dbusen sareko geltoki guztietan ordutegi berriei buruzko 
informazio buletinak jartzea.  

· Barne komunikazioa Dbuseko Langilearen Atarian eta Kotxetegietako informazio tauletan 
Dbuseko zerbitzuan egindako aldaketen gainean, bai eta autobusen funtzionamenduaren 
operatiban, eta Kotxetegien barruko operatiban egindako aldaketei buruzkoa ere. 
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· Autobusetako operatiba berriari buruzko informaziorako materialak prestatzea eta 
kokatzea.

· Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak prebentzio neurri buruz argitaratutako 
informazio kartela jartzea autobusetan eta Kotxetegien instalazioetan, bai erabiltzaileek 
ondo ikusi dezaketen lekuetan, bai soilik Konpainiako langileentzat diren beste leku batzuetan.
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· Informazio pilulak flotako autobusen barruko pantailetan Dvbus sistemaren bitartez, 
erabiltzaileentzat interesgarri den informazioarekin: Ordainketa sistema eta prest dauden 
makinak, maskararen erabilera, Dbuseko ordutegien aldaketak, etab. 

· Osakidetzak eta Donostiako Udalak emandako osasun alorreko informazioa eta informazio 
praktikoa zabaltzen jarraitu da sare sozialetan.  

· Langileei eskerrak emateko eta egiten 
duten lanagatik publikoki aitortza erakusteko 
kanpaina, web orriaren eta sare sozialen 
bitartez.

· Dbusek COVID-19ari aurre egiteko hartu 
dituen neurri nagusiak laburtzen dituen 
bideo bat landu zen eta sare sozialetan, web 
orrian, autobusen barruko pantaileetan eta 
Teledonostin zabaldu zen.

·  Irudiak sortu dira sare sozialetan argitaratu diren hainbat informazioarekin batera 
emateko, informazioa ikusgarriagoak izan daitezen eta mezu nagusia hobeto helarazteko, 
eta materiala prestatu da konfinamenduko asteetan gure jarduerari lotutako nolabaiteko 
dinamizazioa eta entretenimendua eskaintzeko.
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 2.   SENTSIBILIZAZIO ETA DIBULGAZIO KANPAINAK

2.1. “Emakumea zara? Primeran” kanpaina

Gidarien lan poltsa berri bat sortzeko deialdi berri bat abian jarri zela-eta, Dbusek informazio 
kanpaina bat sortu zuen Donostian autobus gidari izan nahi duten emakumeei zuzenduta. 

“Inork ez zaitzala frenatu”, “Emakumea zara? Primeran” 
eta “Zurekin abiatu nahi dugu” leloak erabiliz, Dbusek 
emakumeak animatu nahi zituen prozesu horretara 
aurkeztera. Konpainiako emakume gidariak izan ziren 
kanpainaren protagonistak, eta kanpaina Donostiako 
markesinetan zein autobus batzuen errotulazioan, 
Dbusen webgunean eta bere sare sozialetan ikusi ahal 
izan zen.

Bere gidarien plantillan 55 emakumeak dira, hau da, 
gidarien %11 emakumeak dira. Kanpaina horrekin 
asmoa zen sektore maskulinizatu honetan gidari lana 
gehienbat gizonezkoen lanbidea deneko ideia haustea.

2.2. “Ondo bidaiatu” Kanpaina

Dbusek kanpaina bat abiarazi zuen, “Ondo bidaiatu” lelopean, autobus barruan batzuetan 
gertatzen diren bost kasuren inguruan, erabiltzaile guztiek bidaia atseginago egin 
dezaten bost gomendio emanda. Kanpainak autobus zerbitzuen gainerako erabiltzaileak 
errespetatzeak duen garrantzia azpimarratu nahi zuen, portaera zuzenak nabarmenduta 
portaera lotsagabeen eta batere zibiko ez direnen aldean. 

Beste kanpaina batzuetan jada bildu diren arren autobusetan nahiko sarri erregistratzen 
diren eta heziketa, elkartasun, enpatia eta errespetuarekin zerikusia duten egoeretarako 
bost gomendio azpimarratu ziren.  Autobusean, jendea elkarrekin egoten den beste edozein 
lekutan bezala, garrantzitsua da besteengan pentsatzea eta ikustea nola gure portaerarekin 
gainerako erabiltzaileak lagundu edo gogaitu ditzakegun.
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Dbusen ondo bidaiatzeko 5 gomendio
1) Eserlekua gehien behar duten pertsonei utzi: gomendio honekin azpimarratzen da 
eserleku “berdeak” mugikortasun urria duten pertsonei utzi behar zaizkiela (haurdun 
dauden emakumeak, adineko pertsonak, 6 urtetik beherako adingabeak, mugitzeko arazoak 
dituzten pertsonak, etab.), pertsona horientzat erreserbatuta baitaude, baina azpimarratzen 
da, halaber, garrantzitsua dela autobuseko edozein eserleku gehien behar duten pertsonei 
utzi behar zaizkiela.

2) Ez jarri oinak beste eserlekuetan: eserlekuak alferrik okupatzeaz gain, oinak eserlekuen 
gainean jarriz eserlekuak zikindu ditzakezu eta horrela beste erabiltzaile batzuk ere bai. Mezu 
hori indartzeko, autobusen barruan hori adierazten duten pegatinak daude.

3) Musika modu egokian entzun autobus barruan: gomendio honekin adierazi nahi da 
musika edo edozein gailu elektroniko kaskoak jarrita eta neurrizko bolumenean entzun 
behar dela, beste erabiltzaileak ez molestatzeko.

4) Ez jan autobus barruan: Autobusa edo autobusean doazen beste erabiltzaile batzuk 
ez zikintzeko. Gomendatzen da autobusera igo aurretik jana gordetzea. Era berean, ezin 
da autobusera igo edalontziekin, lata irekiekin, izozkiekin edo gorde ezin diren eta erori 
daitezkeen beste elementu batzuekin.  

5) Beste erabiltzaileen lekua errespetatu: azpimarratu nahi da garrantzitsua dela erabiltzaile 
bakoitzak berari dagokion lekua okupatzea, beste erabiltzaile batzuentzat traba izan 
daitezkeen egoerak saihestuta, hala nola beharrik gabe leku gehiago okupatzea, eserita 
doazen besteei leku gutxi uztea edo baita besteak mehatxatzea ere.
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2.4. “Txartelarekin gomendatutako ordainketa” Kanpaina

Osasun arrazoiengatik, kanpaina bat abiarazi zen, 
Dbusen zerbitzuen erabiltzaileei bidai txartela, 
MUGI edo Lurraldebus txartelekin (bere 
aldaera guztiak), BAT eta BARIK txartelak eta 
turista txartelak edo kontakturik gabeko EMV 
banku-txartelekin ordaintzeko eskatzeko.

2.3. “Zugatik egiten dugu lan” Kanpaina

Herritarrekiko konpromiso horren erakusgarri moduan, hilabete hauetan Konpainiaren 
erabiltzaileen eta langileen segurtasuna bermatzeko prebentzio neurri ugari ezarri dira, 
autobusen funtzionamendua osasun egoera desberdinetara berehala moldatuta. Autobusen 
eta instalazioen garbiketa eta desinfekzioa areagotzea, autobusen barruko funtzionamenduaren 
aldaketa, autobus artikulatu guztiak martxan jartzea, zerbitzuen monitorizazioa edo maskara 
derrigor erabili behar izatea dira neurri horietako batzuk.
  

COVID-19aren ondoriozko egoeretara 
moldatuz joateko hainbat hilabetetan gogor 
lan egin ondoren, DTK-k garraio publikoa 
sustatzeko kanpaina bat abiarazi zuen 
etapa berri honetan, Donostian autobusez 
mugitzen diren pertsona guztiei kalitateko 
zerbitzua eman ahal izateko, eta are gehiago 
egoera berri honetan, Konpainiaren barruan 
egiten den lana erakutsita eta balioetsita: 
“Dbus, zugatik egiten dugu lan”. 

Kanpainak erabiltzaileen konfiantza 
berreskuratu nahi zuen, eta ilusioa, 
lana, esfortzua, segurtasuna, ardura eta 
konpromisoa transmititu, horiek izan baitira 
Konpainiaren balio nagusiak bere historiako 
130 urte baino gehiagotan. DTK-ko
sektore desberdinetako langileak izan 
ziren kanpainaren protagonistak, tartean 
direla gidariak, administrazioko langileak, 
garbitzaileak, Mediku Zerbitzukoak eta 
Lan Arriskuen Prebentzioko Zerbitzukoak, 
Erabiltzaileen Arretarako Departa-
mentukoak eta tailerretakoak.
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2.5. “Donostia iraunkor baten alde… mugitu Dbusen” Kanpaina

“Donostia iraunkor baten alde… mugitu Dbusen” lemapean, Dbusek autobusaren 
erabileraren gaineko sentsibilizazio eta sustapen kanpaina bat abiarazi zuen, Mugikortasunaren 
Europako Astea zela eta, zeina irailaren 16tik 22ra ospatu zen. Kanpainarekin asmoa zen 
garraio publikoaren onurei lotutako ideiak zabaltzea eta mugikortasun ohitura iraunkorrak 
eta osasuntsuak sustatzeko Donostiako Udaleko Mugikortasun Departamentuak bultzatu 
zuen programan parte hartzea. 

Autobus garraio publikoa ibilgailu pribatuaren ordezko aukera bikaina bihurtzen duten bost 
ideiak ziren kanpainaren ardatza:

· Garraio publikoan bidaiatzeak ahalbidetzen dizu bidaiaren denbora beste zeregin 
batzuetarako erabiltzea
· Gastuak murrizten uzten dizu
· Ingurumena zaintzen da
· Espazio publikoaren erabilera hobetzen da
· COVID-19ari aurre egiteko segurtasun neurriak betetzen dira

Horiek dira garraio kolektiboa erabiltzeak dauzkan abantailetako batzuk, eta kanpaina 
honen bitartez abantaila horiek ikusi ahal izan ziren hainbat euskarritan, hala nola autobusen 
errotuluetan, markesinetako karteletan, autobusen barruko pantailetan, web orrian eta sare 
sozialetan.

Helburua da aldaketa txikiak egitea eta horren bidez mugikortasun iraunkorraren ereduan 
aurrera egiten jarraitzea Donostian, garraio publikoan bidaiarik gehien erregistratzen dituen 
hirietako bat baita. Hain zuzen ere, Europan bidai kopururik handieneko hirietako bat da eta 
Espainian Donostiaren antzeko neurria duten gainerako hirietako baino askoz bidai kopuru 
handiagoa dauka.
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2.6. “Igo garraio segurura” Kanpaina

2020ko azaroan, DTK-k informazio kanpaina bat abian jarri zuen garraio publikoa sustatzeko 
garraiobide seguru eta iraunkor gisa, segurtasun eta higiene neurri guztiak betetzen duen 
garraiobidea baita; izan ere, COVID-19ari aurre egiteko moduaren AENOR ziurtagiriak hori 
bermatzen du. 

Kanpaina azterketa zientifikoetan eta osasun publikoko adituen iritzian oinarritu zen, eta 
autobusean bidaiatzea seguru egiten duten arrazoi nagusiak biltzen zituen:

· Autobusen eta Kotxetegietako instalazioen eguneroko garbiketa eta desinfekzioa. Lan 
horiek egiteko, ihinztatzeko sistema motorizatu berritzaile bat erabiltzen da, eta sistema 
horrekin autobusaren barruko leku guztietara iristen da eta desinfekzio zehatzagoa eta 
zorrotzagoa egin daiteke.

· Autobusen okupazioaren monitorizazioa, erabiltzaile gehien erregistratzen duten lineetan 
irteera gehiago jartzeko, jakinda azken hilabeteetan erregistratu den batez besteko okupazioa 
%22 izan dela eta zerbitzuen %99,3k %50 baino gehiagoko okupazioa dutela.  

· Zerbitzuak areagotzen dira puntako orduetan: irail hasieratik Dbusek bere baliabideen 
%100a du aktibatuta eta zerbitzuen maiztasunak maximoak dira ahalik eta leku gehien 
eskaintzeko.

· Maskaren erabilera derrigorrezkoa da erabiltzaileentzat eta gidarientzat. Era berean, 
autobusek babes manpara dute gidariaren postuan.

· Dbuseko autobusetan garraio txartelarekin eta banku txartelarekin ordaintzea 
gomendatzen da, osasun kontuengatik eskudiruaren erabilera murrizteko.

· Ibilgailuak zerbitzuan daudela etengabe aireztatzen 
dira, airea une oro sartzen baitzaie, geltokietan 
ibilgailuaren ate guztiak irekiz eta itxiz eta lehen orduan 
kotxetegietatik ateratzen den unetik ibilgailuaren leiho 
eta sabai leiho guztiak irekiz. Hiri garraioko ibilbideak 
laburrak izateak eta geltokitik geltokira distantzia txikia 
egoteak laguntzen du aireztapen horretan. Era berean, 
pegatinak jarri dira autobusetako leiho guztietan, 
erabiltzaileei leihoak irekita utz ditzatela eskatzeko, 
aireztapena areagotzeko.  

Kanpaina hainbat euskarritan egon zen, hala nola 
Dbusen markesinetan, autobusen barruko pantailetan, 
4 autobusen errotuluetan, web orrian eta sare 
sozialetan.
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2.7. “Dbizi gara” Kanpaina

Dbizi Donostiako bizikleta publikoa alokatzeko 
sistema berria abian jartzearekin batera, DTK-k, 
Donostiako Udalarekin eta sistemaren esleipena duen 
ABEEarekin lankidetzan, kanpaina bat abiarazi zuen: 
Dbizi gara. 

Kanpaina horren bidez, Dbiziren funtzionamendua 
erakusten zen eta hiritarrak sistema erabiltzera 
animatu nahi zen,  hiritik ibiltzeko bizikleta erabili ohi 
duten profil desberdineko lau donostiar kanpainaren 
protagonista izanda.

2.9. Gabonetako kanpaina 2020

2020a aurrekaririk gabeko urtea izan da, eta COVID-19aren pandemiaren bilakaerak oso 
baldintzatuta egon da. 

Testuinguru horretan, non DTKren jarduera ere oso kaltetuta gertatu baita, Konpainiak 
kanpaina bat abiarazi zuen urteari agur esateko. Kanpainan, labur adieraziko zuen zer izan 
den 2020a Dbusentzat. 

Laburpen bideo baten bidez, DTK-k eskerrak eman nahi izan zizkien konpainiako langile 
guztiei testuinguru zail horretan egindako ahaleginagatik, eta eskerrak eman nahi izan zizkien 
erabiltzaile guztiei ere izandako konfiantzagatik eta berriro elkarrekin bidaiatzen hasteagatik.

Horrela zoriondu zien Gabonak DTK-k konpainiako langile guztiei eta Dbusen erabiltzaileei.

2.8. “Dbus eta Gabonak” marrazki lehiaketa

14. urtez jarraian, DTK-k Gabonetako haurren marrazki 
lehiaketa antolatu zuen. Neska-mutikoen sormena 
sustatzeaz gain, lehiaketaren asmoa da gazteenak Donostian 
garraio publikoa erabiltzeak duen garrantziaz ohartaraztea, 
Donostiako hiri guneen eta donostiarren bizi kalitatearen 
iraunkortasuna bermatzeko balio baitu.
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 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 % 98,14ra iristen den 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.

 4    AENOR KALITATE-ZIURTAGIRIA

Dbusen, bikaintasun-politikari jarraituz, bai kudeaketan bai zerbitzuan, urteko bidaien ia% 50 
osatzen duten hiru garraio-linea nagusiek (5,13 eta 28) AENORen UNE-EN 13816 kalitate-
ziurtagiria dute.

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.
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 5    AENOR-EN ZIURTAGIRIA COVID-19ARI AURRE EGITEKO

Azken hilabeteetan, DTK-k etengabeko doikuntzak egin ditu COVID-19aren ondoriozko 
egoera berrira egokitzeko, protokolo berriak garatuz eta Konpainiako langileen eta 
erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna bermatzeko prebentzio neurri batzuk ezarriz. 

Zentzu horretan, Dbusek AENORen ziurtagiria eskuratu du, non AENORek egiaztatzen 
baitu Konpainiak egoera berri honi aurre egiteko Dbusek berak landu duen protokoloan 
ezartzen diren eta beharrezkoak diren jarraibideak eta neurriak betetzen dituela.

Dbusek COVID-19ari aurre egiteko aplikatzen dituen 
neurrien eraginkortasunaren kanpoko berme bat da 
COVID-19rako Protokoloen Ziurtagiria, eta Osasun 
Ministerioak COVID-19aren prebentziorako eta 
higienerako markatutako jarraibideetan oinarritzen da.  
Ziurtagiri horren metodologia erakunde nazionalen 
eta internazionalen gomendioetan oinarritzen da, eta 
eskatzen du erakundeek COVID-19aren ondoriozko 
arriskuak kudeatzeko lanei guztiz heltzea. Auditoriak 
ebaluatzen ditu, besteak beste, COVID-19ari aurre 
egiteko jarduera protokoloak eta protokolo horiek 
betetzea.
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 6   KANPO-KOMUNIKAZIOA 

6.1. Erreklamazioen eta iradokizunen kudeaketa

Bezeroei eskaintzen zaien arreta hobetzeko politika da DTKn gehien zaintzen den 
alderdietako bat. Konpainia bezeroen gogobetetzera zuzenduta eta bideratuta dago; beraz, 
bezeroengandik informazioa eskuratzeaz arduratzen da, etorkizunean ondo egiten dakiena 
hobetzen lagundu diolakoan eta bezeroen laguntzarekin ondo hazi ahal izateko.

Erabiltzaileekiko harremanbide nagusia Arreta Zerbitzua da, non egiten diren kontsulta, 
iradokizun eta kexa guztiei erantzuten baitzaie telefonoz nahiz bide telematikoz.

Erreklamazioak eta iradokizunak 2020an
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Idatzizko erreklamazioen bilakaera

Kexa guztiak jaso eta erantzuten saiatzeaz gain, urtero jasotzen diren iradokizun ugariak dira 
benetan balio dutenak eta aberasgarriak direnak, zerbitzuak hobetzen laguntzen baitute. 
Beraz, iradokizun guztiak hartzen dira kontuan eta erantzuten dira. 

Idatzizko erreklamazioen kopurua aurreko urteetakoaren antzekoa izan da.
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6.2. Aplikazioa mugikorretarako

Dbuseko langileek detektatuta eta erabiltzaileek bidalitako iradokizunen ondorioz 
mugikorretarako egungo aplikazioari egin ahal zaizkion hobekuntzak eta web aplikazioaren 
erabilera handia  direla eta, 2019an azterketa sakon aditua egin zen, horretan espezializatua 
dagoen empresa baten eskutik. 

Aipatu analisiak app berri baterako diseinu proposamen bat lantzea ahalbidetu zuen, 
eta 2020an hasi zen app berria garatzen, egungo apparen nabigazioa eta funtzionalitateak 
nabarmen hobetuta. 

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

6.3. Web orria

Azken urteetan smartphoneak eta tabletak ezinbesteko euskarri eramangarriak dira 
informazioa bilatzeko eta kudeatzeko. Izan ere, gaur egun Dbusen web orriak jasotzen dituen 
bisiten %90 inguru gailu mugikorren bidez egiten dira, bere responsive diseinuari esker, 
kontsultarako erabiltzen diren euskarrietara egokitzen baita, pantailaren tamaina edozein dela 
ere, eta informazio garrantzitsua etengabe eguneratzen delako.

2020an Dbusen web orriak 1.642.973 bisita izan ditu, 2019an baino %20 bisita gutxiago, 
erabiltzaileen eskaria murriztu delako.

Dbusen web orriak dituen 
bisiten %90 inguru gailu 
mugikorretatik egiten dira
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6.4 Sare sozialak

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

Gaur egun, Dbusen profilek 9.100 jarraitzaile baino gehiago dauzkate bere sare sozialetan, 
eta erabiltzaile bakoitzarekin duen harremana eta elkarrizketa indibidual eta pertsonalizatua 
sendotzen jarraitzen du egunero. 

6.5 Komunikabideak

DTK-k 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 bakarrik DTK-
ren plataformetan, baizik eta hedapen handieneko komunikabideetan ere bai. 

2020an, DTK-k 146 prentsa ohar argitaratu ditu, eta horietatik 70 egindako zerbitzu bereziei 
eta zerbitzu aldaketei buruzkoak izan dira eta 76 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-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.
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 8    EUSKARAREKIKO KONPROMISOA

DTK-k, 2020ko azken hiruhilekoan, 2020-2024 aldirako Konpainiaren bosgarren Euskara 
Plan Estrategikoan egin zuen lan. Planaren helburua da euskararen ezagutza eta erabilera 
handitzea Dbus barruan, bai eta zerbitzuan euskararen presentzia bermatzea ere.

Enpresaren sekzio guztiekin batera garatu zen dokumentua, era berean, aldi bat ireki zen, 
interesa zuten langile guztiek plan honetara ekarpenak egin zitzaten, helburu horiek lortzen 
lagunduko zuten ekintzen ideiekin.

Bestalde, azpimarratu behar da Euskaraldian nabarmen handitu zela DTKko langileen parte-
hartzea, nahiz eta edizio hau COVID-19k baldintzatu zuen.

Azkenik, 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

Konpainiak aurrera egiten jarraitzen du eta 
elektromugikortasunaren alde egiten duen apustua berresten 
du, gero eta iraunkorragoa den eta ingurumena errespetatzen 
duen autobus flota baterantz eboluzionatuz pixkanaka. 2011n 
Man Lions City Hybrid modeloko lehen autobus hibridoa 
sartu zuenetik, eta gero, 2014an, Irizarren lehen i2e autobus 
%100 elektrikoa zerbitzuan jarri ondoren, azken urteotan hain 
kutsatzaileak ez diren motorrak dituzten autobus flota baterantz 
eboluzionatu da.
 
Aurreikusten da datozen urteetan Dbusen 12 metroko flota 
guztia elektriko-hibridoa izango dela, eta ingurumena gehien 
errespetatzen duen flotetako bat ere bai.

Era berean, azpimarratzekoa da Dbizi bizikleta publikoa 
alokatzeko sistema martxan jarri dela, Konpainiaren zerbitzuen 
eskaintzaren parte gisa, egun dituen 120 bizikleta elektrikoen 
bidez elektromugikortasunaren aldeko apustu sendoa ere eginda.

DTK-k eskaintzen dituen bi garraio moduen konbinazioak 
laguntzen du Donostia berde, garbi eta jasangarri bat lortzen.
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 1    FLOTA GERO ETA IRAUNKORRAGOA

2020an MAN markako 12 metroko 12 autobus hibrido berri gehitu ditu Dbusek bere 
flotan, pixkanakako berrikuntzarekin jarraituz eta gero eta iraunkorragoa eta ingurumenarekin 
errespetutsuagoa den flotaren alde eginez.

MAN LION’S CITY (12 C) EURO 6d modeloko ibilgailu hibrido bat da, DGTren Eco etiketa 
daukana, Dbusen neurrira egin da, bere bidaiariek egun dituzten premietara egokituz, eta 
Dbuseko flotaren ohiko prestazio guztiak ditu.  Modeloak diseinu berria dauka barrualdean 
zein kanpoaldean, eta optimizatu egin da pisuari eta prestazioei dagokionez. Motorizazio 
berria dauka, zeinarekin kontsumoa eta kutsatzaileen igorpena murriztu baitaitezke, aurreko 
belaunaldiko ibilgailuekin alderatuta.

Era berean, autobus modelo berria material konposatuekin fabrikatuta dago; beraz, 
autobusaren bizitza baliagarriaren amaieran bere birziklapen tasa handiagoa izango da.

Gaur egun Dbusen flotaren %58 12 metroko ibilgailu hibridoak edo elektrikoak dira, flota 
modernoa, erosoa, iraunkorra eta segurua eskaintzeko, kalitate estandarrik handienak eta 
egungo baldintzetan beharrezkoak diren neurri guztiak betez.  
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Hobekuntzak irisgarritasunean

Modelo berriak hobekuntza garrantzitsuak ditu irisgarritasunari dagokionez.

· Autobuseko barra guztiek dute geldialdia eskatzeko sakagailua, erabiltzaileek sakagailua 
eskuragarriago eduki dezaten. Sakagailu horiek braillez ere errotulatuta daude. Era berean, 
barren profila ergonomikoagoa da.

· Mugikortasun urriko pertsonentzako eserleku guztiak (eserleku berdeak) autobusaren 
martxaren noranzkoan kokatuta daude. Era berean, ibilgailuaren eserleku modelo berria 
ergonomikoagoa da.

· Leku gehiago erdiko aldean haur aulkietarako eta gurpildun aulkietarako, eta erdiko alde 
horretara sartzeko lekua zabalagoa da, eta oztoporik gabea, maniobrak errazago egiteko.  

· Lehenengo aldiz, autobusak kartel espezifikoak eta desberdinak edukiko ditu geldialdia 
eskatzeko eta arrapala eskatzeko, autobuseko puntu guztietatik gehiago ikusteko moduan. 

· Argitasun handiagoa ibilgailuaren barrualdean, zeharkako argiaren bitartez.

· Ikusgarriagoak dira linearen eta helmugaren gaineko informazioa emateko autobusak 
kanpoaldean dituen kartelak.

Autobusek, halaber, DTKren eskakizun guztiak bete dituzte irisgarritasun, erosotasun eta 
segurtasunari dagokienez, eta %100 irisgarriak dira, zoru baxua eta sartzeko arrapala 
baitituzte bi aulki gurpildunetarako lekura iristeko.  

2014az geroztik Dbusen sartu diren autobusak bezala, ibilgailu berriek USB kargarako bi 
puntu dituzte, bidaian zehar gailu elektronikoak doan kargatu ahal izateko. 

Ingurumeneko kalitate handiagoa

Autobus modelo berriak kontsumoak eta igorpenak murriztea ahalbidetzen du, frenatzearen 
energia berreskuratzeko sistema bat eta Start&Stop sistema erabiliz, horiengatik baita ibilgailu 
hibridoa. Horrez gain, autobus modelo honek mantentze lanen denborak optimizatzea 
eta mantentze lanen kostuak murriztea ere ahalbidetzen du, modelo berberaren aurreko 
belaunaldiarekin alderatuta.

12 autobus horiek zerbitzuan jarritan, Dbusek ingurumenaren aldetik flotarik 
iraunkorrenetako bat dauka, 53 autobus hibridoak edo elektrikoak izanik. Gutxiago 
kutsatzen duen teknologia edukita, ibilgailu hauek urtean 230 tona CO2 gutxiago igortzen 
dute eguratsera, Donostiako herritarren bizi kalitatea hobetuta.  Ildo horretan, azken bi 
urteetan, Dbusek beren autobusen %24 berritu ditu, eta ibilgailuen batez besteko adina 6,7 
urtekoa da.  
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2020ko ekainean, Dbusek Solaris 
High Energy+ bateriak dituen Solaris 
etxearen lehen autobus %100 
elektrikoa probatuko zuen hiru astez. 
Solaris Urbino 12 electric modeloa 
da, 12 metroko autobus bat, igorpen 
kutsatzailerik eta igorpen akustikorik 
gabekoa. Modelo honen 1.000 unitate 
baino gehiago daude jada zirkulazioan, 
Europako 18 herrialdetako 75 hiri baino 
gehiagotan, eta 35 milioi km baino 
gehiago ibili dituzte, eta Dbusek probatu 
zuen autobusa da bateria berri horiek 
dituen lehena.  

Proiektu pilotua 26-Amara-Martutene linean gauzatu zen, benetako zerbitzu batean eta 
bidaiariekin,  eta linea horretan hainbat teknologiatako autobusak funtzionatzen ari zirenez 
konparatu ahal izan zen autobus horien funtzionamendua. 

Solarisek utzitako ibilgailuak 200 km baino gehiagoko autonomia dauka High Energy+ 
baterien teknologiari esker, eta soilik Kotxetegietan eta gauez kargatzen zen. 

Sistema berriak 317 bizikleta ditu, 
eta 120 bizikleta elektriko, eta 
elektromugikortasunaren eta 
Donostia iraunkorraren aldeko apustu 
sendoa da.

Bizikleta elektrikoa ohiko bizikleta 
bat da, zeinari teknologia elektrikoa 
gehitu zaion, erabiltzaileari pedalei 
eragiten laguntzeko. Pedalei eragitean, 
motor elektrikoa aktibatu egiten da, 
erabiltzaileak modu konbentzionalean 
bere gain hartuko lukeen ahaleginaren 
zati handi bat bere gain hartuz.

Bizikleta elektrikoak, gainera, abantaila bikoitza du, ekonomikoa eta ingurumenekoa; izan ere, 
erabiltzaileak berak aldapak igo ditzakeenez, kostuak eta atmosferara egiten diren emisioak 
murriztu egiten dira, motordun ibilgailuetan geltokien artean garraiatzeko beharra murriztu 
egiten baita.

 2    DBIZI SISTEMA BERRIA: BIZIKLETA ELEKTRIKOEN ESKAINTZA

 3    AUTOBUS ELEKTRIKOEN PROBAK
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I + G  P RO I E K T U A K

2020an, berrikuntza teknologikoak, zerbitzua hobetzeko ekimenak 
eta ibilgailu hibrido-elektrikoak flotan sartzeko ekimenak garatzen 
jarraitu du Konpainiak.
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 1     DTKREN PARTE HARTZEA “5G EUSKADI” PROIEKTUAN

2020an, DTK-k partaidetza irmoa eduki zuen “5G Euskadi” proiektuan, zeinaren bidez 5G 
sare esperimental bat hedatuko baita Euskal Herriko hiru parke teknologikotan (Miramon, 
Zamudio eta Miñao) eta Abadiñoko herrian. Euskadiko lehen 5G proiektu pilotua da, eta 
bere helburua da Euskal Herriko enpresa eta zentro teknologiko nagusien berrikuntza eta 
eraldaketa industriala bultzatzea. Proiektuan 13 agente parte hartzen ari dira eta 9 erabilera 
kasu inplementatuko dira, eta kasu horietako hirutan Dbusek parte hartuko du.

5G sareek etorkizunean izango dute garapenaz eta teknologia hori mugikortasunaren, 
energiaren, industriaren eta zibersegurtasunaren eremuetan aplikatuz lurraldearen garapen 
sozialerako eta ekonomikorako izango duen garrantziaz gogoeta egin ondoren jaio da “5G 
Euskadi” proiektua. Ekonomia eta Enpresa Ministerioaren mendekoa den Red.es erakunde 
publikoak deituriko programaren zati bat da.   

Dbusek 3 erabilera kasu inplementatuko ditu

Zehazki, proiektu berritzaile honen bitartez Dbusek hiru proba egingo ditu 17-Gros-Amara-
Miramon eta 28-Amara-Ospitaleak lineetan. Izan ere, linea horiek Miramon aldean zerbitzua 
ematen dute, eta Miramon da, hain zuzen, proiektuaren barruko ekintzen inplementaziorako 
lekuetako bat.  

· Bideozaintzako sistema: Dbuseko autobusek kamerak dituzte autobusaren erabiltzaileen 
eta gidarien segurtasuna bermatzeko. Segurtasun kamerek bereizmen handiz hartutako 
irudiak prozesamendu zentrora denbora errealean transmititzea izango litzateke batez ere 
erabilera kasu hori.
· Autobusaren barruko Wifi konexioaren hobekuntza: Dbuseko autobusek wifi konexioa 
dute erabiltzaileen esku. Konexio hori 4G sare batean sortu da, eta horrek bere erabilera 
mugatzen du erabiltzaile bat baino gehiago ari bada konektatzen saiatzen. Proiektuaren 
bitartez 5G konexioa egiaztatuko litzateke, zeinak erabiltzailearen esperientzia hobetuko 
lukeen.
· Ibilgailuen mantentze lanak: 5G sarearen erabilera autobusaren hainbat parametro 
monitorizatzeko eta horren bidez autobusaren mantentze lanak hobeto egiteko.

Dbusekin batera, proiektuko bazkide parte hartzaileak dira Euskaltel, R, Orange, MásMóvil, 
ZTE, Gestamp, Ikusi (Velatia Taldea), CAF, Datik (Irizar Taldea), CEIT eta Vicomtech. Enpresa 
horiek, gainera, Iberdrola, Basque Security Center (Eusko Jaurlaritza), Tecnalia eta Euskal 
Herriko Unibertsitatearekin lankidetza hitzarmenak ezarri dituzte. 

Proiektuak, halaber, erakunde hauen babesa dauka: Eusko Jaurlaritza (Ekonomiaren 
Garapeneko eta Azpiegituretako Saila), Donostia-San Sebastiango Udala, Gipuzkoako 
Aldundia, Bizkaiko Aldundia, Arabako Aldundia, Zamudioko Udala eta Abadiñoko Udala.
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Proiektuak 30 hilabete iraungo du, eta 7,1 milioi euroko aurrekontua dauka guztira. 
Aurrekontu horretatik, Dbusi 338.316€-ko aurrekontua dagokio, eta Ekonomia eta Enpresa 
Ministerioak eta Eskualde Garapenerako Europako Fondoak (FEDER) elkarrekin finantzatuko 
dute, Espainiako Eskualde askotako Programa Operatiboaren kontura (POPE).

 2   DBUSEK SISTEMA BAT PROBATZEN DU GELTOKIETAKO ZERBITZUA    
       ERABILTZAILEEN ESKARIAREN ARABERA EGOKITZEKO

2020an, Dbusek aukera izan zuen autobus geltokietan zain dagoen pertsona kopurua 
abiapuntu hartuta zerbitzua erabiltzaileen benetako eskaerara egokitzen uzten duen sistema 
berritzaile bat probatzeko eta baliatzeko. 

Sistemak ahalbidetzen du autobus geltokian zain dauden pertsonen kopurua kalkulatzea, 
denbora errealean, datu horrekin jakiteko noiz indartu behar den zerbitzua autobus 
gehiagorekin. 

Hasteko, zazpi 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 
beharretara egokitzen den garraio publikoa eskaintzeko.
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Langileen banaketa 2020an

6,98%

3,41%

4,26%

3,58%

81,77%

TAILERRAK

IKUSKATZAILEAK

ADMINISTRAZIOA

GARBITZAILEAK

GIDARIAK

L A N G I L E A K 

DTK-k 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, 529 langilek osatzen dute Dbuseko lantaldea;  horietatik 
69 emakumeak dira. 

2020an, langileen batez besteko adina 48,99 urtekoa da, eta 11 
lankidek hartu dute erretiroa.

Prestakuntza, motibazioa eta baldintza 
berdintasuna dira Konpainiako 
langile kudeaketaren oinarria
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 1    ETENGABEKO PRESTAKUNTZA PROFESIONALENTZAT 

Konpainiaren 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, 
DTK-k prestakuntza jarraitua eskaintzen die bere langileei gidaritzan, eraginkortasunean, 
segurtasunean, harreman humanoetan eta euskaran, egunero-egunero zerbitzu profesionala 
eta eraginkorra eman ahal izateko.

2020an 4.420 prestakuntza-ordu baino gehiago eman dira, hau da, 8,35 ordu langile 
bakoitzeko.

2020an emandako prestakuntza Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria eskuratzeko izan da 
nagusiki, bai eta ta tailerreko langileei ibilgailu elektrikoetan trebatzeko ere. 

Prestakuntza orduak murriztu egin dira Covid-19aren bilakaerak ekarritako mugapenen 
ondorioz, eta ezin izan da bete 2020rako aurreikusitako hasierako plangintza.

2020an 4.420 
prestakuntza-ordu 

eman dira

 2    BALDINTZA ETA ONURA SOZIAL BERDINAK LANGILE GUZTIENTZAT

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  
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 3    LANEKO OSASUNA

Laneko Osasunaren Komiteak aldizkako bilerak egiten ditu hala DTKn nola Donostiako 
Udalarekin, lanpostu ezberdinetan langileen ongizateari eragiten dioten gorabehera nagusiak 
aztertu eta hobekuntzak ezartzeko.

Konpainiak Prebentzio Zerbitzu propioa du. Alde batetik, Mediku Zerbitzua dago, mediku 
batekin eta OLT batekin, zeinak DTK-ko plantillari azterketa medikoak  egiten baitizkio. 
Mediku zerbitzuak osasun arreta etengabea eskaintzen die Konpainiako langile guztiei, beraien 
eguneroko jardunaren ondorioz izan ditzaketen lesioak eta gaixotasunak prebenitzeko eta 
zaintzeko. 

Bestalde, Laneko Arriskuen Prebentzioko teknikari bat dago. Arriskuen identifikazioa eta 
ebaluazioa dira, besteak beste, bere eginkizun nagusiak, eta horrekin prebentzio planak 
ezarri daitezke, bai eta prestakuntza eta planen eta horien emaitzen informazioa, plangintza, 
jarraipena, kontrola eta hobekuntza ere.

2020a pandemiaren bilakaerak baldintzatuta egon da erabat, eta azpimarratu behar da 
COVID-19aren hedapenak langileengan ahalik eta ondoriorik txikiena eduki dezan DTKren 
Prebentzio Departamentuak eta Mediku Zerbitzuak egindako ahalegin handia.

Hauek dira ezarri diren eta 2020ko abenduaren 31n indarrean jarraitzen duten neurri 
nagusiak:

Instalazioak:

· Kontaktu estuak murrizteko asmoarekin, SAE kontrol gunera sartzeko eta ikuskatzaileei 
objektu galduak entregatzeko protokoloa berraztertu da. 

· Prebentzio arau eta neurrien protokoloa eguneratu da, mekanikarien aldageletan 
COVID-19ari buruzko prebentzio neurrien gaineko kartelak diseinatzeko eta jartzeko. 

· Polikarbonatozko manparak jarri dira arreta pertsonaleko hainbat postutan.

· Gel banagailuak kokatu dira.

· Paperontziak kokatu dira erabilitako eskularruak eta maskarak botatzeko.

· Barruko prestakuntza ikastaroak ematen jarraitzen da, eta horretarako dagokion 
protokoloa definitu da.

· Bilera geletarako erabilera arauak definitu dira, eta seinaleztatu egin dira.

· Erabilera partekatuko elementuak (fotokopiagailua, inprimagailuak…) garbitzeko 
protokoloa definitu da.

· Objektu galduak kudeatzeko eta mezuak eta paketeak jasotzeko protokoloa definitu da.
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Gidariaren postua:

· Babes manpara jarri da autobus guztietan.

· Gel hidroalkoholikoa, desinfektatzailea, papera, zabor poltsak eta eskularruak.

· Plastikozko zorroa eserlekurako.

· NBEak: 

- Eskularruak erabilgarri Ikuskatzaileen Bulegoan.
- Maskaren entrega astero. Maskaren zuzkidura eguneratu da.

· Gidarien prebentzio arau eta neurrien protokoloa eguneratu da, autobusen aireztapen 
jarraibideak txertatzeko: 

- Ibilgailuetako aireztapena hobetzeko asmoarekin, zerbitzua ematen hastean eta 
Kotxetegietatik irtetean autobuseko leiho eta sabai leiho guztiak ireki behar dira, 
betiere baldintza klimatologikoek eta ibilgailuak hori egitea ahalbidetzen badute.

- Era berean, ibilbidearen bukaerako geltoki batera iristean, egiaztatu behar da leihoek 
irekita jarraitzen dutela eta, baten bat itxita badago, berriro ireki beharko da. Era 
berean, gomendatzen da bukaerako geltokietan ate guztiak irekitzea.

Bulegoko eta tailerreko lanpostuak:

· Kotxetegietan arreta presentziala ematen jarraitzen da.

· Seinaleak jarri dira adieraziz 2 metroko segurtasun distantzia mantendu behar dela 
postuen artean bulegoko postu guztietan.

· Polikarbonatozko pantailak jarri dira 2 metroko segurtasun distantzia gorde ezin den 
postuen artean.

· NBEak: 

- Eskularruak beharren arabera.
- Maskaren entrega astero. 

· Mediku zerbitzua: Azterketa medikoak egiten hasi dira berriro eta horietarako jardute 
protokoloa definitu da (tarte handiagoa hitzorduen artean, temperatura hartzea sarreran, 
maskara higieniko edo kirurgikoa jantzita edukitzea sartzean, gela sarreran, elementuak eta 
ekipoak modu sistematikoan desinfektatzea azterketa medikoak egin ondoren, etab.).

· Enpresa azpikontratistetarako protokoloa eguneratu da eta azpikontrata guztiei bidali 
zaie.
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·  “Kotxetegietan norbait COVID-19ak kutsatuta dagoen susmorik dagoenerako edo 
kutsadura kasuren bat baieztatuta dagoenerako jarduera protokoloa”  dokumentu 
hauetara egokitzea: Osasun Ministerioak 2020/09/25ean emandako “Covid19a garaiz 
detektatzeko, zaintzeko eta kontrolatzeko Estrategia” Osasun Ministerioak 2020/09/25ean 
emandakoa; Osasun Ministerioak 2020/10/07an emandako “Sars-Cov-2arekiko esposizioari 
aurre egiteko jardute prozedura lan arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako” eta Eusko 
Jaurlaritzaren “Sars-Cov-2 Koronabirusa” dokumentua.  Sintomak dituen gidari kobratzaile 
bat baztertzen 

· Instalazioak eta autobusak garbitzeko eta desinfektatzeko protokoloa. 2020ko 
abuztuaren 1etik aurrera ihinztatze sistema motordun berri bat erabiltzen ari da autobusak 
desinfektatzeko.

Pandemiaren kudeaketak lan osasun mailan ekarri duen aparteko lan guztiaz gain, ohiko eta 
errutinazko zereginak egiten jarraitu da.

Hauek izan dira 2020an landutako gai nagusiak: 

· Azterketa medikoak: balorazioa. 

· Azterketa ginekologikoak plantillako emakume langile guztiei.

 4    BARNE KOMUNIKAZIOA ETA LANGILEEN PARTE HARTZEA 

Komunikazioa hobetu asmoz, barne-komunikazioaren hobekuntza integralerako plan bat 
landu da DTKn. 

2020an barne-buletina argitaratzen jarraitu da; haren betekizuna da Konpainiaren langile 
guztiei azken berritasunen laburpen bat eskaintzea.

Gainera, DTK-k enplegatuaren atari bat du. Atari horretan, DTK-ko langileen eta zerbitzuen 
inguruko albiste eta ohar guztiak zintzilikatzen dira, baita kontuan hartu beharreko jarduera, 
bitxikeria edota nobedade guztiak ere. Plataforma bat da, eta barne komunikaziorako tresna 
eraginkorra.

2020an ezin izan dira egin azken urteetan errepikatu izan diren ekintza batzuk, Eusko 
Jaurlaritzak COVID-19aren pandemia dela-eta ezarritako murrizketengatik. Hauek dira 
ekintza horietako batzuk: Konpainiako langileen eta zuzendaritzaren arteko gosariak, non 
Konpainiako departamentu eta sekzio guztietako langileek parte hartzen duten.

Hala ere, beste ekintza batzuk mantendu dira, hala nola: Dbusen enpresa hornitzaileekin 
langileentzako deskontu politikak negoziatzea,  zirkularrak editatzea eta langileei helaraztea; 
Berdintasun Planean jasotako hainbat jarduera; langileen seme-alabei zuzendutako haurren 
marrazki lehiaketa.
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 5    BERDINTASUN PLANA 

2020. urtean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren egoerari buruzko diagnostiko 
berria lantzen hasi zen DTKn, baina COVID-19ak sortutako egoera dela-eta, gelditu egin 
zen, eta 2021eko lehen hiruhilekoan berriro abiaraztea aurreikusi da. 

Hala ere, egindako barneko zein kanpoko komunikazio guztietan hizkuntzaren erabilera 
inklusiboa erabiltzeko ahalegina egiten jarraitu da, erabilitako irudiei ere garrantzia emanda.

Zentzu horretan, 2020ko otsailean, Dbuseko gidarien lan poltsa berria argitaratu zen une 
berean, DTK-k informazio kanpaina bat abiarazi zuen prozesuan aurkezteko interesa eduki 
zezaketen emakumeei zuzenduta, prozesura parte hartzera bultzatuta. Kanpainaren lelo 
nagusiak emakumeei eta gidaritzari lotutako gaztelerazko estereotipo tradizional batekin 
zerikusi zuzena zuen (“Mujer tenías que ser”); emakume izatearen ideiari buelta ematen 
zitzaion eta zerbait on eta beharrezko bihurtzen zen. “Emakumea zara? Primeran!”. 
Kanpainaren asmoa zen emakumeei eta gizonei ere ikusaraztea autobus gidatzeak ez duela 
batere zerikusirik emakume edo gizon izatearekin eta autobusak gidatzea gizonen gaitasuna 
edo trebetasuna delako aurreiritzia haustea.

Emakundek jardunbide egokitzat jo zuen kanpaina 
hau, eta 2020ko bi kanpaina erreferenteetako 
bat. DTK-k Emakunde-Emakumearen Euskal 
Erakundeak eta EUSKALITek antolatutako 
jardunaldi batean parte hartu zuen, Kudeaketa 
Aurreratuaren Europako Astearen barruan. 
Bertan, kanpaina hori aurkeztu zuen, eta haren 
helburu nagusia izan zen gidari lanpostuan 
emakumearen presentzia bultzatzea.
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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.

2020an, BAI SAREAren Soldata Arrakalaren lantaldeak garatutako lan bati buruzko 
txosten batean parte hartu zuen Konpainiak, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak 
enpresetako berdintasunaren alorreko aurrerapenei buruz antolatutako jardunaldi batean.
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KO N P RO M I S O  S O Z I A L A

DKT-k 2020an bat egin du hainbat gizarte-gaiekin, haiei buruzko 
ikurrak autobusetan eramanez, zenbait jarduketa bere egiten 
dituela aditzera emateko.
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1    GIZARTE-EKINTZA 
 
Ondorengo hau da 2020an burutu diren lankidetza guztien lagin txiki bat:

Pobrezia Errotik Ezabatzeko 
Nazioarteko Eguna,  

urriaren 17an

Bularreko Minbiziaren 
Aurkako Munduko Eguna, 

urriaren 19an

Smith-Magenis Sindromearen 
Nazioarteko Eguna, 

azaroaren 17an

Dravet Sindromeari buruz 
Kontzientziatzeko Nazioarteko 

Eguna, ekainaren 23an

Gaixotasun Arraroen 
Munduko Eguna,
otsailaren 29an

Fibrosi Kistikoaren 
Munduko Eguna,

irailaren 8an

Emakumeen Aurkako 
Indarkeriaren kontrako 

Nazioarteko Eguna,
azaroaren 25ean

Entzuketaren 
Nazioarteko Eguna, 
azaroaren 15ean

Boluntariotzaren 
Nazioarteko Eguna,

abenduaren 5an
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Pasa den apirilaren 12an 40 udal ibilgailuk osasun langileei egindako omenaldian parte 
hartzea

COVID-19ak sortutako osasun krisia 
dela eta, eta osasun arloko langile guztiak 
haien ahaleginagatik eta dedikazioagatik 
omentzeko helburuarekin, 2020ko 
apirilaren 12an udal ibilgailuen karabana 
bat egin zen, hiriko auzoetako kaleetan 
barrena. Dbusek bat egin zuen eta 
ekimen horretan parte hartu zuen.

 2    HARREMAN ZUZENA ELKARTEEKIN 

Dbuseko autobusen irisgarritasuna maximizatzeko helburuarekin eta hiritar gehienei 
garraio publiko erabilgarri eta eraginkorra eskaintzeko helburuarekin, DKT-k 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, DKT-k 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. 

2020an, nahiz eta COVID-19ak zailtasunak eragin, DTK-k harremanetan egoten jarraitu ahal 
izan du hainbat auzo elkarterekin, eta bilera presentziala ere egin ahal izan du Bera Berako 
auzo elkartearekin.
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I N G U R U M E N A
Ingurumenaren hobekuntzari DTK-k 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 
erregaikontsumoa dakarrela, eta horregatik saiatzen da erregai 
eta ibilgailu ekologikoak erabiltzen, eta mailaka-mailaka ibilgailu 
hibridoak edo % 100 elektrikoak sartzen.Azken urteetan gutxiago 
kutsatzen duten motorrak dituzten autobusen flota bat izatera 
jo da, eta aurreikusten da datozen urteetan Dbusen 12 metroko 
flota guztia elektriko-hibridoa izango dela, eta Espainian eta 
Europan ingurumena gehien errespetatzen duen flotetako bat. 
Halaber, efizientzia lortu da zerbitzuaren gestioan eta bata 
hondakinen erabileran edo deuseztapenean ere.

Bestalde, Dbizi bizikleta publikoaren sistema ezartzea ere 
laguntza handia da ingurumena zaintzeko.

Bi garraiobideak osagarriak dira eta mugikortasun jasangarriaren 
eskaintza zabaltzen laguntzen dute, hiri eredu zainduago, 
garbiago eta osasungarriago baten alde eginez.
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1     IBILGAILU-FLOTA 

Gaur egun Dbusek 139 autobuseko ibilgailu-flota du; horietatik 92, 12 metroko autobusak 
dira, 34 autobus 18 metrokoak dira, eta 2 autobus 10 metrokoak dira. Gainera, Dbusek 11 
mikrobus ditu orografia zaileneko auzuneetara iritsi ahal izateko. 

2020an DTKren ibilgailu-flotara etorri dira 12 MAN Lions City Euro 6d, 12 metrotakoak eta 
lau autobus artikulatuak MAN  Lion´s City G Euro 6 18 metrokoak. Ekarpen berri horiekin, 
ibilgailu-flotaren batez besteko antzinatasuna 6,7 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, 2020ko 
ibilgailuek askoz gutxiago kutsatzen dute. Hurrengo grafikoan ikus daiteke hori. 

2020an, ibilgailuen %95 Euro 4tik gorakoak dira, eta azken hilabeteetan berritu diren 
ibilgailuei esker, flotaren %60 jada Euro 6tik gora dago. Autobus horiek une honetan diesel 
teknologiarako dauden autobusik garbienak dira, eta gas natural bidezko ibilgailuekin pareka 
daitezke (GNC). 

2010: Dbuseko flota, igorpen-mailaren arabera

2020: Dbuseko flota, igorpen-mailaren arabera
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 2    IGORPENAK MURRIZTEA 

Dbusen erregai fosilen kontsumoa eta, ondorioz, egindako kilometro bakoitzeko 
gasigorpenen zenbatekoa nabarmen murriztu da ondorengo faktore hauei esker : 

Horregatik, egindako kilometro bakoitzeko batez besteko kontsumoa 0,467 litrokoa da, 
hirisektoreko baxuenetakoa, eta 2012az geroztik Dbusen etengabe gutxitzen ari dena.  

IGORPENEN NEURGAILUA

· 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)

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

58,0

56,0

54,0

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0



73U R T E K O  M E M O R I A  2 0 2 0

Kontsumoaren beherakadak ahalbidetu du, aldi berean, egindako kilometro bakoitzeko 
CO2 igorpenak murriztea azken urte hauetan. Beherakada horrek hazkunde nabaria izan du 
2015az geroztik, flotan ibilgailu hibridoak eta elektrikoak, gaur egun 12 metrotako ibilgailu 
flotaren % 58 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.

Urteko isurpen lokalak
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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, DTK-k ahalegin handiak 
egiten ditu energia-kontsumoa murrizteko edo iturri berriztagarrietatik hartzeko, baita 
ur-kontsumoa murrizteko ere. Halaber, DTK-k sortzen dituen hondakinek ahalik inpaktu 
txikiena izatea lortzeko kudeatzen ditu. 

Kontsumitutako energiari dagokionez, hauek dira datu nagusiak: 

   URTEA  2019 2020
   ENERGIA  kWh kWh
   ELEKTRIZITATEA*  705.323 574.526
   GASA**  569.586 513.219
   GUZTIRA  1.274.909 1.087.745

*Dbusek 2015ean eta 2016an erositako hiru ibilgailu elektrikoen kontsumoa barne hartu gabe. 

Hurrengo grafikoan urteko kontsumitutako energiaren murrizketaren bilakaera ikus daiteke: 

Energia elektrikoaren kontsumoa (kWh/urtean)
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DTK-ko energia elektrikoaren kontsumoa nabarmen jaitsi da 2020an, eta horren arrazoi 
nagusia da horretarako bereziki abian jarri diren neurriak, hala nola ohiko pantailen eta 
fokuen ordez LED argiak jartzea eta aldi berean argiztapena kontrolatzeko elementuak 
jartzea.

2008an DTK-k 30 KW-ko panel fotovoltaikoak ipini zituen bere instalazioen gainaldean. 
Paneletan sortzen den energia Donostiako sare orokorrera isurtzen da. Horrela, energia 
aurrezpen bat lortzen da gizarte osoarentzat, energia berriztagarrien bitartez elektrizitatea 
sortuz.
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 4    ISO 50001 KALITATE ARAUAREN INPLEMENTAZIOA 

2020an Energiaren Kudeaketarako Sistemaren 
UNE-EN ISO 50001 araua ezarri du DTK-k, 
baliabide energetikoak modu efizientean 
erabiltzen utziko dion tresna bat edukitzeko eta 
horren bidez Konpainiaren energiaren kontsumoa 
eta igorpen kutsatzaileak murrizteko. Konpainiak 
garatzen dituen jarduera, operazio edo zerbitzu 
guztiei aplikatzen zaie, baita Konpainiaren flotari 
ere, energia modu egokian kudeatzen dela 
bermatzeko.

AENORek ziurtatu du arau berri horren ezarpena, eta Konpainiaren jarduera guztietan 
erabiltzen den energiaren iraunkortasunarekiko eta efizientziarekiko konpromiso 
etengabearen adierazgarria da.

Arau horren barruan sartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoaren Jasangarritasun 
Energetikoaren Legeak ezartzen dituen helburuak. Legea 2019ko otsailean onartu zen, 
Eusko Legebiltzarrean, eta euskal administrazio publikoetako eta sektore pribatuko eraikinei, 
instalazioei eta ibilgailuei aplikatu beharrekoa da.

Arauaren aplikazioak helburu eta onura hauek aurreikusten ditu:
· Baliabideak modu efizienteagoan kontsumitzen laguntzen du, baliabideak etengabe 
monitorizatuz. Kontsumo efiziente horrek, aldi berean, kostuak murriztea dakar.
· Baliabide energetikoen kudeaketako gardentasuna errazten du.
· Energiaren efizientziarako teknologia berrien ezarpena 
ebaluatzen eta lehenesten laguntzen du.
· CO2 igorpenak eta beste igorpen kutsatzaile batzuk murriztea ahalbidetzen du.
· Energiaren kudeaketan egoki jardutea bultzatzen du.
· Hornidura kate osoan energiaren aldetik efiziente izateko esparrua eskaintzen du.  
· Konpainiak energiari buruzko lege betekizun guztiak betetzen dituela bermatzen du.

DTK enpresa aitzindaria da kalitate irizpideak lehentasun gisa ezartzen. Euskal Herrian 
Bidaiaren Garraio Publikoari buruzko UNE-EN 13816 arauaren araberako AENOR 
ziurtagiria lortu duen lehen garraio enpresa da, eta arau berria ezarrita zerbitzuaren kalitatea 
ez ezik energiaren kudeaketa ere bermatzen du. Era berean, COVID-19ari aurre egiteko 
moduaren AENOR ziurtagiria dauka, eta ziurtagiri horrekin bermatzen da Konpainiak 
egoera berri honi aurre egiteko ezarri diren eta beharrezkoak diren protokoloak eta 
neurriak betetzen dituela.
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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 
139 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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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 2019AN TONAK 2020AN
   HONDAKIN LIKIDOAK 47,58 tn 43,94 tn
   HONDAKIN SOLIDOAK 3,47 tn 3,18 tn
   GUZTIRA 51,05 tn 47,12 tn

 6    HONDAKINEN KUDEAKETA

DTKren nahia da bere eguneroko jardueran darabilen ura eta sortzen dituen hondakinak 
birziklatzea. Konpainiak 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.

Ondorengo taulak azaltzen ditu datu esanguratsuenak birziklagarriak diren hondakinen 
kudeaketari dagokionez.
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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

DTK-k aktiboki parte hartzen du nazioarteko hainbat eztabaida-
gune eta lantaldetan, esperientziak partekatuz garraio publikoko 
eta hiri-mugikortasuneko profesionalekin.

2020an, planifikatutako lan jardunaldi asko bertan behera utzi dira 
edo online formatuan egin dira, COVID-19ak eragindako osasun 
krisiaren ondorioz. 

Era berean, Konpainiaren instalazioetara egindako bisitak mugatu 
egin dira 2020an, birusaren hedapena geldiarazteko hartutako 
neurrien ondorioz.
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1    FOROAK ETA LANTALDEAK 

2020an DTK-k hainbat jardunaldi, foro eta lantaldetan hartu zuen parte:

1.1. Emakundek antolatu duen 
enpresetako berdintasunari buruzko 
jardunaldi batean parte hartzea

BAI SAREAren Soldata Arrakalaren 
lantaldeak garatutako lan bati buruzko 
hitzaldi bat eman zen Emakunde-
Emakumearen Euskal Erakundeak 
enpresetako berdintasunaren alorreko 
aurrerapenei buruz antolatu zuen jardunaldi 
batean, eta hitzaldi horretan parte hartu 
zuen DTK-k. Jardunaldi honetan, Konpainiak 
soldata arrakalari buruzko lana aurkeztu 
zuen hainbat arlotako enpresen aurrean. 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundeen sarea da BAI SAREA, eta 
Emakundek sustatua da, lan eremuan berdintasuna sustatzeko eta bermatzeko. Soldata 
Arrakalaren lantaldean, zehazki, sarea osatzen duten erakunde guztiek beren enpresetan 
duten egoera aztertzeko eta soldata arrakala murrizteko neurriak abian jartzeko baliagarri 
dituzten tresnak lantzen dira.

Duela gutxi, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren arloko neurriak jasotzen 
dituzten bi arau argitaratu dira (urriaren 13ko 901/2020 Errege Dekretua eta urriaren 13ko 
902/2020 Errege Dekretua), eta horien helburua da berdintasun planak erregelamendu bidez 
garatzea eta neurri bereziak ezartzea emakumeen eta gizonen artean tratu berdintasunerako 
eta diskriminaziorik ezarako eskubidea gauzatzeko ordainsarien alorrean.

1.2. Kudeaketa Aurreratuaren Europako Astearen barruan, Erabiltzaileen Arretarako 
Zerbitzua eta berdintasuna Kudeatzen duen esperientzia aurkeztu zuen DTK-k

Kudeaketa Aurreratuaren Europako Astearen barruan, zeina eremu horretako jardunbide 
egokiak trukatzeko egiten baita, DTK-k enpresaren politikarako funtsezkoak diren bi 
arloren kudeaketan duen esperientzia aurkeztu zuen. Erabiltzaileen Arretarako Zerbitzua 
eta Konpainiaren barruko Berdintasunaren Kudeaketa izan ziren bi arlo horiek, eta arlo 
horietako esperientziak aurkezteko bi jardunaldi egin ziren, bata Donostiako Udalak 
antolatuta eta bestea Emakundek eta EUSKALITek elkarrekin antolatuta.
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2007az geroztik DTKn ezarrita dagoen kalitate sistemaren kudeaketa

Jardunbide egokiak partekatzeko eta erakundean bertan prozedura berriak ezartzeko 
modua aztertzeko, Donostiako Udalak jardunaldi bat antolatu zuen batik bat kalitatearen 
inguruan, eta jardunaldi horretan 2007az geroztik konpainian ezarrita dagoen zerbitzuaren 
kalitatea kudeatzeko duen sistema aurkeztu zuen DTK-k.

Udalaren sail eta enpresa batzuen ordezkariek hartu zuten parte jardunaldian. DTK-k 
Konpainiaren estrategiaren berri eman zuen eta, zehazkiago, Erabiltzaileen Arretarako eta  
erregistratzen diren kexa eta erreklamazioen kudeaketarako sistemaren funtzionamendua 
aurkeztu zuen. 

Sistemak ahalbidetzen du erabiltzaileek hainbat kanalen bitartez jasotako interakzio guztiak 
modu transbertsalean kudeatzea eta haien jarraipena egitea, egoera bakoitzerako egokia 
den erantzuna emateko. 

Konpainiaren barruko berdintasunaren kudeaketa

Bestalde, DTK-k “Emakumea zara? Primeran!” izeneko kanpaina aurkeztu zuen Emakunde-
Emakumearen Euskal Erakundeak eta EUSKALITek elkarrekin antolatutako jardunaldi 
batean. Dbusek 2020an abiarazitako kanpainetako bat da, eta gidari postuetan emakumeen 
presentzia sustatzea du helburu. 

Jardunaldian ezagutzera emateko Emakundek 2020an aukeratutako bi kanpaina 
erreferenteetako bat da kanpaina hori.  

Pasa den otsailean, Dbuseko gidarien lan 
poltsa berriari lotuta, Dbusek informazio 
kanpaina hau abiarazi zuen prozesuan 
aurkezteko interesa eduki zezaketen 
emakumeei zuzenduta, prozesura parte 
hartzera bultzatuta. Kanpainaren lelo 
nagusiak emakumeei eta gidaritzari 
lotutako gaztelaniazko estereotipo 
tradizional batekin zerikusi zuzena zuen 
(“Mujer tenías que ser”); emakume 
izatearen ideiari buelta ematen zitzaion 
eta zerbait on eta beharrezko bihurtzen 
zen.  “Emakumea zara? Primeran!”. 
Kanpainaren asmoa zen emakumeei eta 
gizonei ere ikusaraztea autobus gidatzeak 
ez duela batere zerikusirik emakume edo 
gizon izatearekin eta autobusak gidatzea 
gizonen gaitasuna edo trebetasuna deneko 
aurreiritzia haustea.
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2     DTKren BISITAK

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

Hala ere, 2020a ezohiko urtea izan da zentzu horretan ere, Covid-19aren hedapena 
geldiarazteko hartutako neurriek bisitak mugatu baitituzte.

2.1.  Uruguaiko ordezkaritza baten bisita

Go Mobility azokaren barruan, DTK-k Uruguaiko ordezkaritza baten bisita eduki zuen, 
Gipuzkoako Merkataritza Ganberak eta Ficobak elkarlanean antolatuta. Ordezkaritzako 
kideek Kotxetegietako instalazioak ikusi  ahal izan zituzten, bai eta Donostiako autobusen 
flotan ezarritako azken aurrerapen teknologikoak eta autobus elektrikoak zehaztasunez 
ezagutu ere.

Era berean, Konpainian ezarritako beste sistema batzuk ezagutu zituzten, zehazki, 
puntualtasunean eta abiadura komertzialean puntuazio altuak edukitzea eta donostiarrek 
autobusak asko erabiltzea ahalbidetzen duten sistemak.

Bisitan, halaber, Dbus flotako autobus elektrikoen funtzionamendua egiaztatu zuten, eta 
ibilgailu horien karga sistema ikusi.

Bukatzeko, ordezkaritzak baieztatu ahal izan zuen zerbitzu teknikoaren lana, egunero 
autobusetan gerta daitezkeen gorabeherak konpontzeaz eta autobus flota ahalik eta 
baldintzarik hoberenean egoteko aldian-aldian ibilgailuei egin beharreko mantentze lanak 
egiteaz arduratzen baita. Ordezkaritzak ikusi ahal izan zuen, baita ere, nola antolatzen den 
lana eta nola sailkatzen den ondoren dokumentazioa, zehaztasunez artxibatzeko eta edozein 
unetan kontsultatzeko moduan egoteko.
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2.2. Euskotrenen ordezkaritza baten bisita

Euskotrenen autobus zerbitzuaren ordezkaritza baten bisita hartu zuen DTK-k bere 
instalazioetan 2020an. Eusko Jaurlaritzaren errepideko garraio zerbitzuaren ordezkaritzaren 
bisita izan zen. Euskotrenen ordezkariek kotxetegietako instalazioak ikusi ahal izan zituzten, 
eta Donostiako autobusen flotan ezarritako azken aurrerapen teknologikoak eta flotako 
autobus elektrikoak zehaztasunez ezagutu. 

2.3. Emtusa Gijonen bisita

2020an, DTK-k eta Donostiako Udalaren Mugikortasun Departamentuak EMTUSA-Gijongo 
ordezkaritza baten bisita hartu zuten. 

EMTUSAko arduradunen bisitaren arrazoia izan zen hurbiletik ezagutzea Dbizi bizikleta publikoa 
alokatzeko sistemaren kudeaketarako DTK-k BIZISS ABEEri berriki esleitu dion lizitazioaren 
ezaugarriak.

Bisitan, sistema berriaren ezaugarri guztiak zehatz-mehatz azaldu ahal izan zitzaizkien: bizikleta 
kopurua eta bizikleta motak, geltokiak, tarifa sistema, erabilera baldintzak, funtzionamendua eta 
operatiba, logistika, etab. 

2.4. DTKren bisita Bici-MADera

2020ko otsailean DTK-ko eta Donostiako Udaleko Mugikortasun Departamentuko arduradunek 
BiciMADen instalazioak bisitatu zituzten.

BiciMAD Madrilgo EMT erakundeak kudeatzen duen hiriko bizikleten alokairu publikoko sistema 
da. BiciMADen instalazioetara egindako bisitan, DTK-k bere funtzionamenduaren ezaugarri 
nagusiak ezagutzeko aukera izan zuen: kudeaketa sistemak (kudeaketa softwarea, intzidentziak, 
logistika, pertsona  taldea), kalitate sistema, marketineko eta komunikazioko politikak, etab.
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I R U D I  KO R P O R AT I B OA

Nortasun bisual korporatiboak lagundu behar du irudiak 
transmititzea nahi duguna adierazten. Enpresa, sinadura edo denda 
batek bere burua jendaurrean aurkezteko modua da.

DTKren irudi korporatiboaren helburua da berak proposatzen 
duen konpromiso eta balioarengatik ezaguna eta baloratua izatea, 
eta ez soilik bere zerbitzuen bidez eskain ditzakeen onurengatik. 
Dbusen eta Dbiziren balioak eta helburuak elkarrekin bizi dira. 

Dbizi sistema berria Konpainian integratu da autobus garraio 
publikoarekin batera bizitzeko, bai funtzionatzean, bai ematen duen 
irudian. 

2004an Dbusek bere irudi korporatiboa modernizatu zuen, 
logotipotzat Euskal Herriko hegoaldeko zuhaitz igela hartuta, eta 
izen komertzialtzat Dbus izena. 

Dbiziri dagokionez, sistemaren irudi koporatiboa 2019an sortu 
zen, nahiz eta markaren garapen osoa eta horren ondoriozko 
aplikazioak ez ziren 2020aren amaierara arte osatu. 
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2     EUSKAL HERRIKO HEGOALDEKO ZUHAITZ-IGELA

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.

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.

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.

1     DONOSTIAKO UDALAREN IRUDI BERRIA GEHITZEA

DBUS



87U R T E K O  M E M O R I A  2 0 2 0

Marka osatzen duten letrak Dbizirako bereziki diseinatuta daude. D eta B elkartzen dira,
B letra definitzeko eta letra agertu gabe irakurri ahal izateko.

Oso elementu gutxiko sinboloa da, inpaktu bisual handia eragiteko eta erraz gogoratzeko. 
Kolore masako eremu handi bat du, espazio txikietan dagoenean eta neurri txikietan aplikatzen 
denean agerikoa izan dadin, eta zuriaren pertzepzioa errazten du, hutsaren, positibotasunaren 
eta infinituaren marka argitsua sortzen baitu. 

Sinboloa 90º jiratuta, iribarre bat lortzen dugu zuzenean eta argi eta garbi.

Dbiziren markaren kolore korporatiboen konbinazioa Dbusen kolore korporatiboen berdinak 
dira; horrela lortu nahi den integrazioa eta homogeneotasuna lortzen dira.

Donostiako garraio iraunkorrari lotutako koloreak dira: berdea eta urdina.

1     LOGOTIPOA

DBIZI
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