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Urteko memoria
ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOKO URTEKO MEMORIA – 2021
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 ingurumenarazoekin, 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 2021 ekitaldian ere.
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KO N P A I N I A R E N
AU R K E Z P E N A

1

KONPAINIAREN HISTORIA

Donostiako Tranbia Konpainia da (aurrerantzean DTK) Donostiako hirian garraio publikoa
kudeatzen duen enpresa; Sozietate Anonimoa da eta 1886an sortu zen. 1887ko uztailaren
18an, Donostiako Tranbia Konpainiak garraio kolektiboaren lehen zerbitzua eman zien
donostiarrei. Gaur egun eta 1981az geroztik, kapital soziala Donostiako Udalarena da osoosorik.
135 urte baino gehiagoko tarte honetan, Konpainiak bilakaera etengabea izan du, bai
eskainitako zerbitzuei dagokienez, bai zerbitzuen kalitateari dagokionez. DTK-k zaldiek
tiratutako tranbiekin eman zuen lehen zerbitzua; gaur egun, berriz, autobus flota irisgarri
eta iraunkorra du, eta gainera, bizikleta publikoa sartu berri du bere zerbitzuen eskaintzan.
Konpainia osatzen duten pertsona guztien ahaleginari esker, eta Udalari esker, akziodun
den heinean, bai eta egunez egun hiriko garraio publikoaren aldeko apustua egiten duten
erabiltzaileei eta bere bilakaeran egin diren aurrerapen teknologiko handiei esker ere, gaur
egun Konpainia hiri garraioko enpresa eraginkor eta aurreratuetako bat da Europan.
2020. urtea mugarri izan zen konpainiaren historian; izan ere, inoiz ez bezala, mugikortasuna
gelditu zen mundu osoan, eta horrek eragina izan zuen zerbitzuaren egunerokoan. Nolanahi
ere, 2021ean, DTK-k pandemiaren aurreko eskaera eta ohiko zerbitzuak berreskuratzeari
ekin nahi izan dio, betiere Eusko Jaurlaritzak eta Estatuak ordutegien mugetan ezarritako
jarraibideak errespetatuz, herritarrak normaltasunera itzul daitezen laguntzeko. Hala, eskaera
%25 handitzea eta garraio publikoaren eta mugikortasun iraunkorraren aldeko apustua
berriro ere bideratzea lortu da.
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1.1. Tranbiatik autobusera, autobusetik bizikletara
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.

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.
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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 finkatzea
2021ean, Dbizik, bizikletak alokatzeko Donostiako Udalaren sistema berriak, urtebete bete
du Konpainiaren zerbitzu gisa. Urte honetan, ibilgailu pribatuaren alternatiba sendo gisa
finkatu da; erabilera handia du hirian, eta aurreko sistemak baino %112 abonatu gehiago
lortu ditu.
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MISIOA, BISIOA, 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 mugikortasunpremiak 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.

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

BEZEROENGANA
ETA ZERBITZUEN
HOBEKUNTZARA
BIDERATUTA

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.

LANGILEAK

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.

INGURUMENA

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.

KALITATEA

2) Erabiltzaileengan gogobetetasun handiagoa sortu eta hauteman
dadin aritzea, betiere prezio lehiakorrak eskainiz.
3) Eskainitako zerbitzuetan bikaintasuna lortzea.
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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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ADMINISTRAZIO KONTSEILUA ETA ZUZENDARITZA LANTALDEA

DTKren gobernurako organo nagusia bere ADMINISTRAZIO KONTSEILUA da.
LEHENDAKARIA:
Eneko Goia Laso jauna
(Donostiako alkatea)
LEHENDAKARIORDEA
Pilar Arana Perez andrea
(Mugikortasuneko zinegotzia)
KONTSEILUKIDEAK:
Martin Ibabe Eceiza jauna
Maria Jesus Idoeta Madariaga andrea
David de Miguel Les jauna (2021/01/28ra arte)
Duñike Agirrezabalaga Ugarte andrea (2021/01/28ra arte)
Miguel Ángel Díez Bustos jauna
Garbiñe Alkiza Lopez de Samaniego andrea
Mikel Lezama Zubeldia jauna
Marta Huarte Paño andrea
Fidel Arizmendi Oyarzabak jauna
Jesus Maria 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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2021 zenbakietan
2021ean, COVID-19ak sortutako pandemiaren eragina murriztu
egin da pixkanaka. Dena dela, Eusko Jaurlaritzaren eta Estatuaren
hainbat dekretu aplikatu beharrak eragin nabarmena izan du
Dbusen zerbitzuak normaltasunera itzultzeko prozesuan.
2021ean, eskaeraren %25 berreskuratu da aurreko urtearekin
konparatuta, pandemiak erabat baldintzatutako urtea izan
baitzen aurrekoa. Nolanahi ere, 2019arekin konparatuta, zeina
erreferentziazko urtea izan baitzen bidaiariei dagokienez,
berreskurapena askoz ere handiagoa izan da, zehazki %75,27.
2021ean, 22.266.087 bidaia egin dira Dbusen; 2020an, berriz,
17.818.043. Dbiziren kasuan, 2021eko abenduaren 31n
zenbatutakoaren arabera, 488.284 bidaia egin dira urte osoan. Hain
zuzen, urtea bete du bizikletak alokatzeko zerbitzu honek.
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Taula honetan ikusi daitezke 2021ean Dbusek izan dituen daturik nabarmenenak:

DBUS-EN DATUAK

22.266.087

32

Bidaia-kopurua

Eguneko lineak

%100

%100

Plataforma baxuko
autobusen %

Aire girotua duten
autobusak

9

Gautxori-lineak

6,9

Ibilgailu-flotaren
batez besteko
adina

142

Autobus-kopurua

544

Batez besteko
langile-kopurua

DBIZI-REN DATUAK

488.284

298.363

Egindako
bidaiak guztira

Bizikleta elektrikoz
egindako bidaiak

5.717

317

Abonatu-kopurua

Bizikleta
mekanikoen-kopurua

189.922

3,37

120

46

Bizikleta mekanikoz Bizikleten erabilera
egindako bidaiak
batez beste

Bizikleta
Geltoki-kopurua
elektrikoen-kopurua

DBUSen jarduerak agintariek segurtasun murrizketen inguruan emandako jarraibideen
mende jarraitu du, COVID-19aren bilakaerak hala eskatzen zuelako. Hala, urtarrilean eskaria
asko suspertu den arren, urteko lehen seihilekoan Gautxori zerbitzuak kenduta egon
dira, ekainaren 25ean partzialki suspertu arte, eta zerbitzuak goizaldeko 03:00ak arte izan
dira ostiraletan, larunbatetan eta jaiegunen bezperetan. Hala ere, pandemiaren bosgarren
olatuko intzidentzia altua zela eta, uztailaren 23an, Gautxoriek beste ordubete murriztu
zuten ordutegia, 02:00etara arte.
Era berean, udan egon diren zerbitzu bereziek mugak izan dituzte. 39 Urgull linea normalean
ekaineko eta iraileko asteburuetan eta uztaileko eta abuztuko egun guztietan aritzen da,
eta aurten, bertan behera gelditu da berriro ere zerbitzua. Halaber, ezin izan dira eskaini
Gautxorien udako ordutegi bereziak eta Aste Nagusiko ordutegi bereziak, eta horrek
eragin zuzena izan du bidaiari kopuruan urtearen itxieran.
Irailaren amaieran, bosgarren olatua amaitu zenez, Gautxori zerbitzuak bere ohiko
ordutegia berreskuratu zuen urtebetean lehen aldiz, eta hor hasi zen eskaera gehiago
suspertzen. 2021a urte arraroa izan da alde horretatik; izan ere, udako hilabeteak ez
dira nabarmendu eskaera handiagatik; urteko hirugarren lauhilekoan izan da susperraldi
handiena, nabarmenago.

16

Dbizi zerbitzuak bilakaera oso antzekoa izan du. Udak bizikletaren erabilera bultzatu du,
baina urteko azken lauhilekoan erregistratu dira bidaiari eta abonatu gehien. Zerbitzuak
urrian izan ditu erabiltzaile gehien: 60.235 bidaia egin dira, eta 6.086 abonatu.
Abonatuaren profila, oro har, sistemaren ohiko erabiltzailea da, eta ohiko abonua izaten
du, urteko batezbestekoaren %86 inguru. Hala ere, abonatu motari erreparatzen badiogu,
argi ikusten da udako hilabeteetan noizbehinkako erabiltzaile asko egon direla (maiatzean,
%11 eta abuztuan %27), turista eta bisitari gehiago egoten direlako eta bizikleta publikoaren
sistema epe labur batean erabili nahi izaten dutelako.
Grafiko honetan ikus daiteke zein izan den abonatuen bilakaera Dbiziren lehen
funtzionamendu urtean.

ABONATUEN BILAKAERA
URTEKOAK

NOIZBEHINKAKOAK

Urtarrila

2.637

96,38%

99

Otsaila

3.103

95,33%

Martxoa

3.228

88,05%

Apirila

3.422

Maiatza

3.727

Ekaina

GUZTIRA

3,62%

2.736

152

4,67%

3.255

438

11,95%

3.666

87,72%

479

12,28%

3.901

88,99%

461

11,01%

4.188

3.960

83,77%

767

16,23%

4.727

Uztaila

4.239

79,98%

1.061

20,02%

5.300

Abuztua

4.372

72,84%

1.630

27,16%

6.002

Iraila

4.843

83,14%

982

16,86%

5.825

Urria

5.312

87,28%

774

12,72%

6.086

Azaroa

5.387

94,28%

327

5,72%

5.714

Abendua

5.321

93,07%

396

6,93%

5.717
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DIRU SARRERAK ETA GASTUAK

2021ean eskaera pixkanaka berreskuratu denez, nahiz eta oraindik urrun gauden pandemia
aurreko mailetatik, eragiketa jarraituen ustiapeneko diru sarrerak %26,86 igo dira, 17.365.326
eurora arte.
Bestalde, zerbitzuen eskaintza ia %100ekoa izan da, eta kostu operatiboak asko baldintzatu
dituzte COVID-19aren aurka babesteko eta kontzientziatzeko neurriek (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 AENORen ziurtagiria lortzea, etab).
Horren guztiaren ondorioz, Udalak aurreko urtean egindakoa baino 818.232 euro gehiagoko
ekarpena egin behar izan du kontuak orekatzeko.

DIRU-SARRERAK
Dir u-sar rer ak emandako zerbitzuengatik
I+G proiektuak
Dir u-sar rer a osagar r iak eta kudeaketa ar r unteko beste batzuk
Finantza-sar rer ak
Udalaren ekar pena
DIRU SARRERAK, GUZTIRA

GASTUAK
Hor nidur ak
Langile-gastuak

15.351.480 €
435.197 €
1.578.648 €
0 €
26.081.416 €
43.446.742 €

2021
3.900.176 €
31.630.216 €

Ustiapeneko beste gastu batzuk

4.507.233 €

Ibilgetuaren amor tizazioa

3.364.530 €

Finantza-gastuak
GASTUAK GUZTIRA
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2021

44.588 €
43.446.742 €

2

ZERBITZU ADIERAZLEAK

2.1. Puntualtasun indizea Dbusen
2021ean, DBUSek %95,98ko puntualtasun indizea lortu du, 2020ko batezbestekoa baino ia
lau puntu gutxiago. Indize positiboa da eta estatuko batezbestearen oso gainetik dago, baina
lineek eraginkortasuna murriztu dute ordutegia betetzeari dagokionez, 970/2020 Errege
Dekretua indarrean sartzearen eta Donostiako udalerrian aplikatzearen ondorioz, horren
bitartez abiadura muga zorrotzagoak ezarri baitira hiri barruko bideetan.
2.2. Dbuseko zerbitzu orduak
2021ean, Dbusek 472.906 zerbitzu ordu eskaini ditu, 2020an baino %16,3 gehiago, batez ere
ohiko zerbitzuak berreskuratu direlako eta eskaera pixkanaka handitu delako.
2.3. Dbuseko zerbitzu kilometroak
2021ean, Dbusek 6.924.744 kilometro egin ditu bere eguneko eta gaueko 41 lineekin, hiriko
auzoak lotuz, hainbat lineatan maiztasuna hobetzeari eta ibilbideak luzatzeari esker.
2.4. Dbusen abiadura komertziala
2021ean, batez besteko abiadura komertziala 17,24 km/h-koa izan da, 2020an erregistratutako
17,82 km/h-tik beherakoa. Beherakada horren arrazoia Dbus zerbitzuen zirkulazio bide
nagusiei eragiten dieten abiadura muga berriak izan dira.
2.5. Dbiziren bidaien iraupena
2021ean, Dbiziko bizikletetan egindako bidaia gehienek 15 minutu baino gutxiagoko iraupena
izaten jarraitu dute, eta horien atzetik 15-30 minutuko iraupena duten bidaiak daude. Datu
horien arabera, ezarritako helburua betetzen ari da. Bestalde, sistemak gaitasun handiagoa
izan dezan eta mugikortasun kuota handiagoari erantzun 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.

0-15 min (64%)
16-30 min (29%)
>31 min (7%)
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DBUS-EN BALIO DUTEN ORDAINKETA MODUAK

3.1. Dbusen
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.

Mugi Txartel Arrunta

Lurraldebus Txartela

Mugi Gizatalde Txartela

Mugi Txartel Anonimoa

Turista Txartelak

3.2. Dbizin
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).
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4

BIDAIA KOPURUA ETA DESKONTUAK TITULU MOTAKO

4.1. Dbusen
2021ean, Dbusek kanpainak egiten jarraitu du bidaia ordaintzeko kontakturik gabeko
ordainketa moduak sustatzeko (bidaia txartelen bidez edo EMV banku txartelen bidez).
2021ean erregistratutako bidaien %93,03 noizbehinkako txartelen tarifan deskontua egiten
duten txartelen batekin ordaindu ziren, hau da, eskura dauden garraio txartelak erabili dira
batez ere (Lurraldebus, MUGI, SS-Card eta BAT / BARIK). Bidaien %6,83 baino ez dira egin
noizbehinkako txartelarekin; 2020. urtean, %5,14 egin ziren noizbehinkako txartelarekin, eta
2019. urtean, %8,40.
2021ean noizbehinkako txartelarekin egin diren bidaien %62,91 eskudirutan ordaindu dira,
eta %37,39, EMV banku txartelekin.
Deskontu-txartelekin egindako bidaiak 2021
4,30%

2021ean, bidaiarien
%93,03k deskontuak
lortu zituzten
egindako bidaia
bakoitzeko

2,55%
93,03%

ESKUDIRUZKO TXARTELA
TXARTELA
GARRAIO TXARTELA

Honako hauek dira deskontu horien onurez gehien baliatzen diren taldeak:

Gazteak

Soziala, Desgaituak eta
65 urtetik gorakoak

Familia ugariak

Kolektibo horiei BAT eta BARIK txartelekin ordaindutako bidaiak gehitu behar zaizkie, horiek
%45eko deskontua izan baitzuten noizbehinkako txartelaren tarifarekiko. 2021ean, txartel
horiekin egindako bidaiek bultzada hartu dute, 83.450 bidaia zenbatu baitira, aurreko urtean
baino %30,80 gehiago, probintzien arteko mugikortasuna malgutzeari esker.
URTEKO MEMORIA 2021

21

4.2. Dbizin
Dbizi sistemaren lehen funtzionamendu urtean, ikus daiteke erabiltzaileek nahiago dituztela
abonu luzeak. Izan ere, abonuen %86 urteko iraupena duten ohiko abonuak izan dira;
noizbehinkako abonuak, berriz, %13,63 izan dira. Zenbateko horiek erakusten dute herritarrek
ondo barneratu dutela sistema, eta ohiko garraiobidea bihurtu dela donostiar askorentzat.

2021eko abenduaren 31ko datuak

2,77%

Arrunta Banakakoa
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70,00%

Noizbehinkakoa Taldekoa

10,86%

Noizbehinkakoa Banakakoa

16,37%

Arrunta Taldekoa
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H E R R I TA R R E I Z E R B I T Z U A
E M AT E KO B O K A Z I O A
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.
Covid-19agatik eragindako pandemiaren eraginak bere horretan
jarraitu du Konpainiaren egunerokoan. Dbusek COVID-19ari aurre
egiteko AENORen ziurtagiria dauka, beharrezko protokoloak eta
neurriak betetzen dituela bermatzen duena. Hala ere, Konpainia
haratago joan da erabiltzaileekiko konpromisoan, eta bere ibilgailuen
airearen kalitatea ziurtatzen duen azterlan independente bat egin du.
2021ean, Covid-19 pandemiaren ondorioz 2020an galdutako
normaltasuna apurka-apurka berreskuratzeko helburuarekin lan
egin du DTK-k. Hori dela eta, Konpainiak hainbat marketin eta
komunikazio kanpaina egin ditu garraio publikoaren erabilera
sustatzeko, bai autobusa, bai bizikleta, horiek Donostian mugitzeko
bitarteko iraunkor eta seguruak baitira, eta egunerokotasunaz
gozatzeko gogoa berreskuratzeko, egungo testuinguruaren berezko
mugen barruan.
Dbiziren zerbitzuari dagokionez, 2021a sistema sendotzeko urtea
izan da, geltokien sareari eta bizikleta mekaniko zein elektrikoen
kalitateari esker, lurralde estaldura zabalagoa ahalbidetzen baitute
eta mugikortasun iraunkorra donostiarren egunerokotasunaren
parte izatea errazten baitute.

URTEKO MEMORIA 2021
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1 MUGIKORTASUNAREN KUDEATZAILE INTEGRALA (MaaS)
Garraio operadoreen erronka nagusia gainerako garraiobideen alternatiba bihurtzea da,
honako premisa honetatik abiatuta: sektore publikoak interes eta onura sozialaren ikuspegitik
funtsezkoa izaten jarraituko duela.
Testuinguru honetan, eta DTKren jarduera eremu lokalean zentratuta, hau da, Donostiako
eremuan zentratuta, Konpainiaren negozio ereduak aurrera egiten du hiriko mugikortasuna
kudeatzen duen enpresaren kontzeptuan, ingurumeneko politikak, kalitatekoak,
marketinekoak eta pertsonetakoak ardatz izanik, zeinarekin hiriko mugikortasun zerbitzu
iraunkorra, segurua eta kalitaterik handienekoa eskaini dezakeen, erabiltzaileen esperientzia
gero eta hobea izan dadin, hiri hobea, bizigarriagoa, humanoagoa eta iraunkorragoa sortzen
laguntzeko.
2021eko urrian, Konpainiak lehen urratsak eman zituen Mugikortasuneko Operadore
Integral bihurtzeko bidean. Kudeaketa eredu horrek oztoporik gabeko eta integratutako
garraio publikoko zerbitzu multimodala eskaintzen du. “Movility as a Service” (MaaS)
kontzeptua da, dagoeneko praktikan dagoena Europako hiri garrantzitsuenetako askotan,
dauden garraiobideak biltzen dituen zerbitzuari buruzkoa, herritarrei ibilgailu pribatua baino
erabilerrazago eta eraginkorragoa den aukera bat eskaintzeko.
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Gero eta ohikoagoa da hiri autobusen garraio publikoko enpresak (udalek gehien erabiltzen
duten bitartekoa ohiko mugikortasun eskaerei erantzuteko) eboluzionatu egiten dute
eskatzen diren mugikortasuneko hainbat zerbitzu eta jarduera kudeatzeko, bai hirien
konfigurazio berrian (emisio baxuko zonaldeak ezartzea, babes akustikoko zonaldeak
ezartzea eta abar) bai hiri konfigurazio berri horretatik sortzen diren mugikortasun behar
berrietan (partekatutako desplazamenduak, interoperabilitatea eta intermodalitatea joanetorrietan, ordainketa bakarreko modua hainbat modalitate zerbitzutarako, eta abar).
“Maas” kontzeptuan datzan mugikortasun eredua praktikan jartzearen azken helburua honako
hau da: administrazio publikoek ibilgailu pribatuaren aurka lehiatzeko moduko mugikortasun
zerbitzu integratua eskaini behar dietela herritarrei, eta, horretarako, mugikortasun irtenbide
integratzaileak jarri behar dituzte haien eskura, hirian ibilgailu pribatua erabiltzeari pizgarria
kentzeko, eta, aldi berean, administrazioak herritarren zerbitzura jartzeko, kostu lehiakor
batean eta kalitate maila handiko integrazio maila batean, integrazio maila handia izan
beharko lukeen irtenbide sorta zabala.
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2

LINEEN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA

2.1. Abiadura muga berriak eragindako lineen egokitzapenak
Irailaren 1ean martxan jarri ziren linea batzuen ibilbideetan eta ordutegietan egindako
aldaketak; izan ere, 970/2020 Errege Dekretua indarrean sartzean eta Donostiako udalerrian
hura aplikatzean, abiadura muga zorrotzagoak ezarri ziren hiri barruko bideetan eta horrek
linea batzuen zerbitzua kaltetzea ekarri zuen.
Horrela, aldaketen helburua zen ordutegiak eta eskainitako zerbitzua eskura dauden
baliabideekin betetzen zirela bermatzea.
Aldaketek 31-Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza linean ibilbidea aldatzea ekarri zuten Altzan,
ibilbidea murriztuz eta Garbera, Marrus eta Larratxo inguruan geltoki berriak gehituz.
Era berean, 35-Antigua-Aiete-Ospitaleak lineak ibilbidea aldatu zuen, Zumalakarregi
hiribidea, Tolosa hiribidea eta Aiete ardatzen erabiltzaileei zerbitzu hobea emateko. Horrela,
Matia Zentroko sei irteerak kendu egin ziren lanegunetan, gutxi erabiltzen zirelako, baita
Arriola aldeko Urnieta kaleko zerbitzua ere.
Azaroan lineen puntualtasuna hobetzeko neurriak ezartzen jarraitu zen, eta 5, 25, 13, 17, 19,
26, 28 eta 33 lineetan maiztasuna, ordutegiak eta ibilbideak aldatu ziren, dauden baliabideak
optimizatzeko eta ezarritako ordutegiak betetzea bermatzeko.
5, 17, 26 eta 33 lineek ibilbidea aldatu zuten, ibilbide hobea egiteko, eta, horrela, zirkulazio
pilaketak eta ibilbide ez oso eraginkorrak saihestu ziren. Gainera, azken horrek ibilbidea
luzatu zuen Igarara egindako irteera guztietan, enpresa eremuko zerbitzua lanegunetan
hobetuz.
Bestalde, 19-Aiete-Bera Bera lineak nabarmen hobetu zuen bere maiztasuna lanegunetan,
20 minututik 15 minutura pasatuz.
Ordutegien egokitzapenei dagokienez, 13-Altza, 25-Benta Berri-Añorga eta 28-AmaraOspitaleak-Miramon lineek irteerak aldatu zituzten, bereziki lehen eta azken irteerak
egokituz, beste linea batzuekiko koordinazioa hobetzeko.

2.2. Dbiziko geltokiak birkokatzea
2021ean, 2020ko abenduan martxan jarri zen sistema berria garraiobide eraginkor eta
iraunkor gisa finkatu da donostiarren artean. Hala, bidaia eta joera fluxuak urtean zehar
definitu dira.
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2021eko maiatzean, lehen geltokia birkokatu
zen, erabilera txikia zuelako eta beste geltoki
batetik gertu zegoelako, hiriko beste eremu
batzuetan sortutako gero eta eskari handiagoari
erantzuteko. Zehazki, Leire plazako geltokia,
Morlansen, Intxaurrondoko Gabriel Celaya
plazara lekualdatu zen, erabilgarri zeuden
baliabideak optimizatuz eta donostiarren
beharren araberako geltoki sare bat sortuz.

2.3. Ibilbide berria 46 Linean
2021eko irailaren 1ean, 46-Morlans izena zuen 46 lineak 46-San Antonio-Morlans izena hartu
zuen, ibilbidea San Antonio-Montesol ingurura zabaltzeari esker.
Linea zabaltzearen ondorioz, San Antonio alderako garraio publikoko zerbitzu berri bat
sortu zen, ordura arte auzoak ez baitzuen zerbitzurik. Hasiera batean, 2017an, eskaeraren
araberako taxibus zerbitzu gisa planteatu zen, baina baztertu egin zen, baliabiderik ez
zegoelako.
2021ean, 46 linea zabaldu dute, ibaia zeharkatzeko eta inguruko bizilagunei zerbitzua emateko,
Gros auzoarekin, Erdialdearekin, Amararekin eta Morlansekin 60 minutuko maizatasunarekin
konektatuz.
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2.4. 5G konexioa Dbusen autobusetan
Dbus “5G Euskadi” proiektuan parte hartzen ari da, zeinaren bidez 5G sare esperimental
bat hedatu baita EAEko hiru parke teknologikotan (Miramon, Zamudio eta Miñao) eta
Abadiñoko herrian. Euskadiko lehen 5G proiektu pilotua da, eta bere helburua da EAEko
enpresa eta zentro teknologiko nagusien berrikuntza eta eraldaketa industriala bultzatzea.
Proiektuan 13 eragilek parte hartzen dute, eta 9 erabilera kasu ezarriko dira; horietako
hirutan Dbusek parte hartzen du.
2021eko azaroan, Dbusek 5G teknologia
ezarri zuen bere flotako hainbat autobusetan,
eta, beraz, erabiltzaileek 5G konexioa erabili
ahal izango dute 28-Amara-Ospitaleak linea
erabiltzen duten bakoitzean, Easo plaza eta
Bulebarra arteko eta Bulebarra eta Urbieta
58 arteko bidaia zatietan.
Dbus izan da bere hiri autobusetan 5G
konexioa ezarri duen estatu mailako lehen
mugikortasun operadorea. 2019az geroztik,
“5G Euskadi” proiektuan ari zen lanean, eta
dagozkion proba pilotuak egin ondoren,
floten bideozaintzarako ekipamendua eta
bidaiarientzako banda zabala diseinatu,
aztertu eta hornitu ziren.

2.5. Panel elektronikoak berritzea
2021ean, DTK-k jarraitu egin du hirian gehien erabiltzen diren geltokietako panel
elektronikoak berritzen.
Gaur egun 115 panel elektroniko daude eta horietako 10 modelo berrikoak dira. Panel
horiek autobusen etorreraren berri ematen dute, bai eta erabiltzaileentzat interesgarriak
diren beste abisu batzuen berri ere, hala nola gertaerek eragindako mozketak, geraleku
aldaketak eta abar.
Markesinak berritzeko planarekin batera,
DTK-k panel elektronikoak berritzeko plan
bat diseinatu du, panelak apurka-apurka
ordezten joateko. Panelaren modelo berria
sendoagoa da, eta bere karaktereak hobeto
irakurtzen dira. Sistema berritzaile bat dauka,
zeinarekin zerbitzua erabiltzaileen benetako
eskarira egokitu daitekeen, autobus geltokian
zain dauden pertsonen kopurua abiapuntu
hartuta, horretarako ikuspen artifizialeko
sentsoreak erabiliz.
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2.6. Autobusetan aireak duen kalitateari buruzko azterketa
COVID-19ari aurre egiteko ezarritako neurrien barruan, Dbusek autobusetako aire
berritzearen tasa eta CO2 kontzentrazioa aztertu zituen 2021eko martxoan, autobusak
benetako zerbitzua ematen ari ziren bitartean, hau da, erabiltzaileak autobus barruan zeuden
bitartean. Azterketa hori egiteko neurketa ekipo eramangarriak eta flotako ibilgailuetan
instalatutako zundak erabili ziren, garraio publikoa erabiltzen duten pertsonen eta garraio
publikoan lanean ari diren pertsonen segurtasunaren alde lan egiten jarraitzeko.

Azterketan zerbitzuaren baldintza guztiak hartu ziren kontuan, okupazio mailarik handieneko
lineak eta ordu tarteak sartuta, bai eta Dbuseko flotako ibilgailu mota guztien ezaugarriak ere
(mikrobusak eta 12 eta 18 metroko autobusak). Azterketa Efinerrek egin zuen, efizientzia
energetikoan aditua den aholkularitza enpresa eta airearen kalitatea monitorizatzeko hainbat
proiekturen egilea.
Azterketa horretatik ateratzen den ondorioa da Dbuseko autobusetan, okupaziorik
handieneko egoeretan, airea 13 segundoan behin berritzen dela, hau da, 5 aldiz minutuko.
Tasa hori gomendatzen den aire berritzearen tasa baino 9-10 aldiz handiagoa da. Geltokietan
ateak irekiz eta ibilgailuko leihatilak eta sabai leihoak irekiz lortzen den aireztapenarekin eta
ibilgailuaren aireztapen eta klimatizazio sistemekin lortzen da aire berritzearen tasa handi hori.
Airearen kalitateari dagokionez, azterketatik ondorioztatzen da kalitate ona dela.
Autobusetako CO2ren kontzentrazioak 640 partekoak baino txikiagoak dira milioiko,
okupazio handieneko uneetan. Osasunaren Munduko Erakundeak ezartzen dituen eta
aireztapen ez egoki baten erreferentzia moduan hartzen diren muga maximoen oso azpitik.
Hiri autobus baten barruko CO2 mailak etxebizitza baten barruan batez beste dauden
mailak baino %54 txikiagoak dira, eta merkataritza gune batean, bulego batean edo denda
batean batez beste dauden kontzentrazioak baino %30 txikiagoak.
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Horrenbestez, Donostian egindako neurketen emaitzek berresten dute Dbuseko
autobusetan aireztapena egokia dela eta duela hilabete batzuk ezarri ziren neurriek ondo
funtzionatzen dutela. Beraz, autobusa garraio segurua da hirian mugitzeko.
Gainera, 2021ean jarduera berriak egin dira erabiltzaileei emandako informazioa eta
abian jarritako neurrien eraginkortasuna hobetzeko. Hala, autobusetako leiho guztietan
pegatinak jarri dira, leihatilak irekita eduki behar direla adieraziz. Bestalde, autobuseko
audioak ere eguneratu egin dira, ibilbide osoan maskara behar bezala jantzita eraman behar
dela adieraziz.

Erabateko aire berritzea

Renovación total del aire

13

cada

-Campan a VENTILACIO N-SEGURIDAD DBUS 2021.indd 1
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13

segundoan
behin

segundos

Bidaiatu Dbusen,
arnasa hartu seguru

Viaja en Dbus,
respira seguro/a

9/3/21 14:02

3

SENTSIBILIZAZIO ETA DIBULGAZIO KANPAINAK

3.1. “Bidaiatu Dbusen, hartu arnasa seguru”
2021eko martxoan, autobusen barruko airearen kalitatearen azterketaren emaitzei buruzko
informazio kanpaina jarri zen abian. «Bidaiatu Dbusen, hartu arnasa seguru» leloarekin, 13
segundotik behin ibilgailuetan airea etengabe berritzen zela nabarmentzen zuen kanpainak.
Kanpainaren helburua zen azpimarratzea Donostiako garraio publikoaren segurtasuna
bermatuta zegoela COVID-19aren garaian, azken hilabeteetan hartutako neurriei esker,
hala nola, autobusak etengabe aireztatzea leihatilen eta sabai leihoen bidez.

3.2. Hip-hip Uda!” udako kanpaina

“Uda urtaro bat baino askoz gehiago da. Uda
bizimodu bat da, jarrera bat … , urte osoa
nolakoa izatea gustatuko litzaigukeen erakusten
digun hiru hilabeteko proba pilotu bat”
Filosofia horrek gidatzen zuen 2021eko udako kanpaina, uda ezohikoa hura, gure bizilekutik
kanpoko mugikortasuna testuinguru pandemikoak mugatuko zuena . “Hip-hip Uda!”
leloarekin, donostiar guztiak udan beren hiriaz inoiz baino gehiago gozatzera animatzen
zituen kanpainak, 31 planen bidez Dbusen 31 eguneko lineak batzeko.
Kanpainak Higinia Garay diseinatzailearen (Vandis izenaz ere ezaguna) lanaren kolorez
betetako erakusketa ikusgarria erabili zuen, Thais Varelak egindako argazkiekin eta
GOlocalek egindako planekin.
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3.3 “Mugikortasun Iraunkorra, Mugikortasun Osasungarria” kanpaina Europako
Mugikortasun Asterako
Urtero bezala, irailaren 16tik 22ra bitartean, Dbusek, eta lehen aldiz baita Dbizik ere,
Mugikortasunaren Europako Astean parte hartu zuten, mugikortasun iraunkorra eta
osasuna lotzen zituen kanpaina baten bidez. Europako Batzordeak ezarritako gida tematikoa
oinarri hartuta, lau irudi sortu ziren, ibilgailu pribatuaz bestelako garraiobideak aukeratzeak,
hala nola autobusa, bizikleta edo oinez ibiltzea, izan ditzakeen onurak nabarmentzeko, bai
norberaren osasunean, bai ingurumenean.
Mug itu

Jasa nga rri
Autobu sez, oinez edo
bizikle taz mugitz en banaiz
nire mugiko rtasun ak uzten
duen karbon o aztarn a
askoz ere txikiag oa da nire
autoan mugitu z baino.
eta
Garraio kolektib o j asangarriak
mugikortasun aktibo ak h irietako
kutsadura maila ja is ten du, hiritarren

Osa sun tsu

bizi kalitatea eta osas una hobetuz.

Mug itu

Kanpainaren diseinuak grafiko iradokitzaile bat erabiltzen zuen lau mezuetako bakoitzerako,
datu objektibo eta egiaztagarrietan oinarrituta:
• Autobus flota zenbat eta iraunkorragoa izan, autobus hibridoen eta elektrikoen aldeko
• apustu garbia eginda, orduan eta garbiagoa da hirian arnasten den airea.
• Oinez ibiltzea, bizikleta edo autobusa erabiltzea dira ingurumenean inpaktu txikiena duten
• garraiobideak, eta herritarren gozamenerako leku gehiago uzten dute.
• Oinez ibiltzeak, bizikleta edo autobusa erabiltzeak estresa gutxitzen du eta pertsonen
• osasun fisikoa eta mentala hobetzen du.
• Garraio kolektiboak eta mugikortasun aktiboak kutsadura murrizten dute hirietan.
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3.4 “Dbus eta Gabonak” Gabonetako urteroko marrazki lehiaketa
15. urtez jarraian, DTK-k haurrentzako Gabonetako 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.
Lehen aldiz, sari banaketa Donostiako Aquariumean egin zen. Dbusek eta Dbizik egiten
duten bezala, leku horretan bizi ohitura iraunkorragoak sustatzen dira, giza jarduerak
ingurumenean duen eragina murrizteko.

Dbus
eta
Gabonak
Haurrentzako 15. marrazki lehiaketa
15O˚Concurso infantil de dibujo

3.5. Dbusen Gabonetako kanpaina
2020a berriro ere urte desberdina izan zen, pandemiak oraindik ere asko erasandako urtea,
eta Gabonetako ospakizunak, derrigorrez, egoera hori kontuan hartuta planteatu behar
ziren. Horregatik, Dbusek Gabonak beste era batera opatu nahi izan zizkien donostiar guztiei
Gabonak ospatzeko modu asko daudela azpimarratuz.

Egokitzeko gaitasuna oso beharrezkoa den garaiotan, kanpainak Gabonetako elementu
tradizionalak erakusten zituen, Dbus lineak gida gisa erabiliz. Opari bat, Olentzeroren
aurpegia, Errege Magoen koroa edo Belengo Izarra izan ziren hiriarekin zorionak partekatzeko
elementuak.
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3.6. Dbiziren Gabonetako kanpaina
Abenduan, bizikleta alokatzeko sistema berriak urtebete bete zuen, eta urte horretan sistema
hiriko garraio pribatuaren alternatiba nagusietako bat bihurtu da.
Horregatik, Dbizik Gabonak donostiarrekin batera ospatu nahi izan zituen, garraio publikoa
eta iraunkorra hiriarentzat opari bat dela erakutsiz. Kanpaina hiriko publizitate euskarri
nagusietan egin zen, baina baita fisikoki ere geltokietan, Gabonetako jaietan hiriko hainbat
bizikleta opari paperean bildu baitziren.

4

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.
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5

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 kalitateziurtagiria 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.

6

COVID-19AREN AURKAKO AENOR ZIURTAGIRIA

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.
Ildo horretan, 2021ean Dbusek AENORen ziurtagiria berritzea lortu 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.
COVID-19aren aurkako Protokoloen Ziurtagiria Dbusek
aplikatzen dituen neurrien eraginkortasunari buruzko
kanpoko abala da, eta Osasun Ministerioak COVID-19aren
prebentzioaren eta higienearen arloan ezarritako jarraibideetan
oinarrituta daude. Ziurtagiri honen metodologia erakunde
nazionalen eta nazioartekoen gomendioetan oinarritzen da, eta
COVID-19tik eratorritako arriskuen erakundeen kudeaketaren
lanketa osoa dakar. Auditoriak, besteak beste, COVID-19aren
aurrean jarduteko protokoloak ebaluatzen ditu, baita horiek
betetzen diren ere.
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7 KANPO KOMUNIKAZIOA
7.1. 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.
Komunikatzeko kanalik garrantzitsuena Erabiltzaileari Arreta Egiteko zerbitzua da. Zerbitzu
horretan, telefonoz edo posta elektroniko bidez egiten zaie arreta jasotako kontsulta, iradokizun
eta kexa guztiei, modu pertsonalizatuan.
Azpimarratzekoa da kexa, erreklamazio eta iradokizunen kudeaketa UNE-EN 13-816 arauaren
arabera ezarritako kalitate-irizpideetan oinarrituta egiten dela.
2021eko erreklamazioak eta iradokizunak

87,0%

TELEFONO BIDEZKO ERREKLAMAZIOAK

908

0,5%

IDATZIZKO ERREKLAMAZIOAK		

5

12,5%

IDATZIZKO IRADOKIZUNAK		 131

Idatzizko erreklamazioen kopurua aurreko urteetakoaren antzekoa izan da.
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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.
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7.2. 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 %92 baino gehiago 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.
2021ean zehar, Dbuseko web orrian 1.953.954 bisita jaso dira, pandemia aurreko kopuruetatik
hurbil.

Dbusen web orriak dituen
bisiten %92 inguru gailu
mugikorretatik egiten dira

7.3. Sare sozialak
Sare sozialak oso presente daude Dbusen egunerokoan, eta plalataforma bakoitzak helburu
zehatz bat dauka, bere ezaugarri eta erabiltzaileen arabera.
Dbusen egunerokoa oso aldakorra da; izan ere, trafikoaren egoeraren, kaleetako jarduketen
(konponketak eta eraikuntzak) eta hiriko hainbat tokitan egin daitezkeen ekitaldien araberakoa
da. Dbusen lineetan gerta daitezkeen aldaketa guztiak sare sozialen bidez komunikatzen dira,
eta kanal horiek, berehalakotasunari eta elkarrekintzari esker, erabiltzaile askorengana iristea
ahalbidetzen dute.
Gaur egun, Dbusen profilek 11.500 jarraitzaile baino gehiago dauzkate bere sare sozialetan,
eta erabiltzaile bakoitzarekin duen harremana eta elkarrizketa indibidual eta pertsonalizatua
sendotzen jarraitzen du egunero.
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7.4 Komunikabideak
Dbusek konpromiso sendoa hartu du hiritarrak eta bisitariak une oro informatuta
edukitzeko, Konpainiaren eguneroko zerbitzuan egiten diren aldaketa eta hobekuntzen
berri emanez. Horregatik, ezinbestekoa da informazio hori DTKren plataformetan ez ezik,
hedapen handieneko komunikabideetan ere zabaltzea. 2021ean, Konpainiak 140 prentsa ohar
argitaratu zituen, horietatik 89 zerbitzu bereziekin eta zerbitzuaren aldaketekin lotutakoak
izan ziren, eta 51 informazio korporatiboari buruzkoak.
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8 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.
8.1.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, teknologiasistema aurreratuenak ditu Dbusek, eta kudeaketa-sistemen
hobekuntza etengabean dihardu, ahalik eta zerbitzu onena
bermatzeko.
8.2. Informazio-sistemak geralekuetan
Dbusek baditu jada 115 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.
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8.3. 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.

8.4. 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.
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8.5. 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.

8.6. Mugikorretarako aplikazioa
Dbusen mugikorretarako aplikazioa, Android, iOS eta Windows Phone bertsioetan
erabilgarri dagoena, Dbusen erabiltzaileen informazio kontsulta kanal nagusia da. Egunero
4.000 erabiltzaile bakar baino gehiagok erabiltzen du aplikazioa bere bidaiaren plangintza
egiteko eta autobusen iritsiera denbora errealean ezagutzeko.
Dbusen atzeman diren hobekuntza aukerei eta erabiltzaileek helarazitako iradokizunei
esker laster aplikazioaren diseinu eta funtzionalitateen hobekuntza proposamen bat
garatuko da, erabiltzaileen esperientzia hobetuko duena. Hala, aplikazioa modu errazagoan
eta azkarragoan erabili ahalko da, bai eta bidaiari balio gehigarria erantsiko dien erremintak
jarri ere.

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

URTEKO MEMORIA 2021

43

9

EUSKARAREKIKO KONPROMISOA

2005ean, Donostiako Tranbia Konpainiak helburu estrategiko gisa ezarri zuen euskararen
erabilera sistematikoki garatzea, bai konpainiako langileen artean, bai kanpokoekin, bai
erabiltzaileekin, bai hornitzaileekin, azpikontratistekin eta erakunde publikoekin izandako
harremanetan.
2021eko martxoaz geroztik, Konpainia V. Euskara Plan Estrategikoaren inplementazioan
murgilduta dago. Plan horren bidez, ekintzak, konpainiaren hizkuntza irizpideak, gauzatu
beharreko ekintzak eta prestakuntza planak ezartzen dira, betiere indarrean dagoen arau
esparruari egokituta.
Honako hauek izan dira 2021ean garatutako helburu eta horiei lotutako ekintza nagusiak
• Euskararen ezagutza areagotzea:
- Mintzasaioak antolatu dira eta hiru langilek hartu dute parte.
- Oinarrizko mailako euskara ikastaroa, bideodei bidezkoa.
- Gidari lanposturako online ikastaro espezifikoa: pertsona bakarrak hartu du parte.
- Admistrazioko langileentzako aholku eta gomendio pilulak, 22 parte hartzailerekin.
- Erabiltzaileei arreta eskaintzen dieten langileentzako prestakuntza espezifikoa.
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• Euskararen erabilera areagotzea: kotxetegien barruan, langile bakoitzari bere lanpostuan
egindako bisitak, euskara lan hizkuntza gisa erabiltzeko tresna eta funtzionalitateen inguruko
informazioa emateko.
• Motibazio ekintzak egitea: Euskararen Txokoan, bi astean behin, intereseko berriak
argitaratzea eta Hitzpasa lehiaketa antolatzea Euskararen Eguneko ospakizunen astean,
abenduaren 3an, 32 parte hartzailerekin.
• Euskararen Normalizazio Plana erakundetzea: urteko kudeaketa plana lantzea, Dbusen
koordinazio taldearekin bilerak egitea, Udaleko euskara teknikariekin jarraipen eta
koordinazio bilerak egitea.
Jarraian doa euskararen ezagutzak 2021ean zuen egoera erakusten duen informazioa.

45%

BADAKI

275

10%

ERDIZKA

58

45%

EZ DAKI

272

Konpainiako lankide guztiak sar daitezke langilearen ataritik “Euskararen Txokoa” izeneko
atalera. Atal horretan euskara hobetu dezakete link interesgarrien bitartez, eta hizkuntza
politikari buruzko eta euskara ikastaroak edo DTK-ko langileen artean euskaraz hitz egiteko
saioen gaineko informazioa eskuratu dezakete.
Konpainian, hizkuntza eguneroko bizitzan ikastea eta erabiltzea sustatzeaz gain, langile
guztientzako sustapen eta motibazio ekintza zehatzak egiten dira. Horrela, urtero bezala,
abenduaren 3an Euskararen Eguna ospatu zen, barneko zein kanpoko lehiaketa batekin,
publikoari irekita, “Hitzpasa” jardueraren bidez. Hitzaren definizioaren eta hitzaren lehen
letraren bidez hitz bat asmatzea da, hitz erruleta moduko bat.
Gainera, 2021ean hasi da Konpainiaren hizkuntza irizpideak Dbizin integratzeko prozesua.
Zerbitzu hori bizikleta alokatzeko zerbitzua da, eta 2020tik konpainiaren zerbitzuen
katalogoan sartuta dago.
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E L E K T R O 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 JASANGARRIAGOA

2021ean Dbusek inbertsio handia egin du ibilgailu zaharrenak eta, ondorioz,
eraginkortasunik txikienekoak azken teknologiako autobus hibridoekin ordezkatzeko.

Urtean zehar MAN LION ‘S CITY (18 C) Efficienthybrid EURO 6d modeloko eta 18
metroko 9 autobus hibrido erosi dira.
MAN LION ‘S CITY (18C) Efficienthybrid EURO 6d modeloko ibilgailu hibrido bat
da, eta aurreko belaunaldiko ibilgailuekin alderatuta kontsumoa eta emisio kutsatzaileak
murriztea ahalbidetzen duen motorizazioa du. Era berean, autobus modelo berria material
konposatuekin fabrikatuta dago; beraz, autobusaren bizitza baliagarriaren amaieran bere
birziklapen tasa handiagoa izango da.
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Hauexek dira autobus berrien ezaugarri nagusiak:
• Aurretik dauden 12 metroko autobus hibridoetan bezala, autobus hauetan barra
guztiek dute geldialdia eskatzeko sakagailua, erabiltzaileek sakagailua eskuragarriago eduki
dezaten. Sakagailu horiek braillezko errotulazioa ere badute. Era berean, barren profila
ergonomikoagoa da.
• Leku gehiago erdiko aldean haur aulkietarako eta gurpildun aulkietarako, eta leku
zabalagoa eta oztoporik gabekoa bertara iristeko, maniobrak errazago egiteko.
• Autobusak kartel espezifikoak eta desberdinak ditu geldialdia eskatzeko eta arrapala
eskatzeko, autobuseko puntu guztietatik hobeto ikusteko moduan.
• Argitasun handiagoa ibilgailuaren barrualdean, zeharkako argiaren bitartez eta akordeoi
artikulazioaren bitartez.
• Hobeto ikusten dira linea eta helmuga adierazteko autobusaren kanpoaldean dauden
kartelak.
Autobusek, halaber, DTKren eskakizun guztiak betetzen 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 karga puntuak
dituzte, bidaian zehar gailu elektronikoak doan kargatu ahal izateko.
Ingurumeneko kalitate handiagoa
Autobus modelo berriak kontsumoak eta emisioak 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.
9 autobus hauek zerbitzuan jarrita, Dbusek ingurumenaren aldetik flotarik iraunkorrenetako
bat dauka, 62 autobus, hau da, flota osoaren %42 hibridoak edo elektrikoak izanik. Gutxiago
kutsatzen duen teknologia edukita, ibilgailu hauek urtean 1.500 tonatik gora CO2 gutxiago
igortzen dute eguratsera, Donostiako herritarren bizi kalitatea hobetuta.
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DBIZI SISTEMA BERRIAK URTEBETE BETE DU

Pasa den abenduaren 11n Dbizi bizikleta alokatzeko sistema berriak urtebete egin zuen
funtzionamenduan, erabiltzaile kopuruari eta egindako bidaiei dagokienez zifra errekorrak
lortuta.
Zerbitzu berriak, hiriko zati handi batean 46 geltoki dituenak eta guztira 437 bizikleta
erabilgarri dituenak, bizikletaz egindako bidaien kopurua bikoiztea lortu du 12 hilabete baino
gutxiagoan. Izan ere, 2021eko azaroaren amaieran 450.017 bidaia egin dira, eta 2019an,
berriz, 208.007 bidaia egin ziren aurreko sistemarekin.
Dbiziren ohiko erabiltzaileek bizikleta elektrikoak nahiago dituzte argi eta garbi. Dbizin
egindako bidaia guztien %62 inguru bizikleta elektrikoz egin dira, eta gainerakoek bizikleta
mekanikoa aukeratu dute.
Zerbitzuan dauden abonatuen kopuruari dagokionez, aurtengo urrian zenbatu zen
erregistratu kopururik handiena, 6.073 abonatu. Horrek esan nahi du %112ko igoera egon
dela aurreko sistemarekin lortutako abonatu kopuru maximoarekin, 2018ko irailean 2.854
erabiltzaile erregistratu baitziren.
Zona lauetarako bizikleta mekanikoak eta hiriko gune garaietarako bizikleta elektrikoak
konbinatzeak eta horretaz gain gune lauetatik goialdeetarako joan-etorrietarako deskontu
sistema bat sustatzeak, bizikleta hirian erreferentziazko garraiobide jasangarri gisa aukeratzea
erraztu dute.
Bizikleta elektrikoek, gainera, abantaila bikoitza dute, 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.
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MANEN AUTOBUS %100 ELEKTRIKOAREN PROBA

Apirilean, Dbusek MAN etxearen Lion’s City E modeloko 12 metroko autobus %100 elektrikoa
probatu zuen benetako zerbitzuan, bidaiariekin. Autobusak egunean 250 kilometrotik gora
egiteko autonomia zuen. Donostia izan zen autobus berri hau probatu zuen Estatuko lehen
hiria; ondoren, beste hiri batzuetan probatu zen, hala nola Valentzian, Sevillan eta Malagan.
Probak 24-Altza-Gros-Antigua-Intxaurrondo eta 33-Larratxo-Intxaurrondo-Antigua-Berio
lineetan egin ziren, erabiltzaileekin eta benetako baldintzetan. Ibilbide zorrotza duten
auzoarteko bi linea dira, egunero batez beste 240-270 km egiten dituztenak.
Autobusa gauez kargatzen zen Kotxetegietan, 3 orduan, 12 metroko beste autobus elektriko
batzuk baino denbora laburragoan, eta ez zeukan kargatu beharrik ibilbidea egiten ari zen
bitartean. 480 kWh-ko edukiera zuten bateriak erabili ziren, eta 150 kW-ra arteko karga
potentzia.
Gaur egun, baterien belaunaldi berri batean ari da lanean MAN, eta bateria horiek aukera
emango dute datozen urteetan 400 km-ra arteko autonomia edukitzeko, Dbusen operazio
betekizunetara egokituta.
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I+G PROIEKTUAK
2021a urte emankorra izan da proiektu berritzaileei dagokionez,
bai eta garraio publikoko beste operadoreekin zerbitzua hobetzeko
helburua duten ekimen eta lankidetzetan ere.
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INNOBUS-TUR PROIEKTUA
2021ean Dbus buru duen Donostia, Palma,
Malaga eta Kanaria Handiko Las Palmas hiri
turistikoetako garraio publikoa digitalizatzeko
“Innobus-Tur” proiektua jarri da martxan.
Lankidetza-proiektua da lau hiritan, eta
autobus-sistemaren
erabileragatik
eta
aurrerapenengatik nabarmentzen da, autobuszerbitzua eta haren intermodalitatea eta
irisgarritasuna hobetzeko jarduera berritzaile
eta erreplikagarriak garatzeko, prozesuak eta
zerbitzuak digitalizatu eta sentsorizatuz.

Proiektu honek sistemaren efizientzia handiagoa, irisgarritasun hobea eta garraio publikoaren
erabiltzaileentzako abantailak lortu nahi ditu, baita autobus bidezko garraio publikoaren
gogobetetasuna eta erakargarritasuna areagotu ere erakargarritasun turistikoa duten hiri
horietako bidaiarientzat eta bisitarientzat.
Hauek dira garraio publikoa hobetzeko 4 hirietan ezarri beharreko jarduerak:
• Digitalización de los medios de pago y eliminación del pago en efectivo.
• Ordainbideak digitalizatzea eta eskudirua kentzea.
• Lan-harremanak digitalizatzea.
• Komunikazio- eta informazio-sistemak digitalizatzea.
• Markesina adimendunak.
• Flota iraunkorrerako lantegiko jarduerak eta jarduera osagarriak digitalizatzea.
• Irudiak ikusteko eta adimentsuki tratatzeko softwareak garatzea eta inplementatzea,
• zerbitzuari eragiten dioten legezko araudiak betetzen direla kontrolatzeko (autobus• erreia zaintzea, geralekuak okupatzea).
• Autobusak ez parekatzeko eta eraginkortasunez gidatzeko sistema.
• Aforoak kontrolatzeko eta jatorri-helmuga matrizeak kalkulatzeko sistema, zenbatespen
• algoritmo bidez.
• Autobusak sentsorizatzeko eta monitorizatzeko sistemak (arrapala adimendunak,
• bidaiarien zenbaketa, presio pneumatikoak, aire girotua).
• Denbora errealeko informazioa duten geldialdiak iragartzeko eta sentsorizatzeko
• sistemak.
• Giza baliabideak eta material mugikorra optimizatzeko plangintza-sistema adituak.
Proiektua 26,3 milioi euroko aurrekontuarekin aurkeztu da Europako fondoen deialdian, Espainiako
Gobernuaren MITMA (Garraio, Mugikortasun eta Ingurumen Ministerioa) ‘Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planean’, eta 36 hilabeteko egikaritze-epea du. Programa 2024ko
ekainerako amaituta egotea aurreikusten da.
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SMART RAMP PROIEKTUA

Arrapala Adimenduna-Smart Ramp proiektua, zeina
Digifed-en aurkeztu baita, H2020k finantzatuako
egitasmo bat da. Europar Batasunaren ikerketa eta
berrikuntza finantzatzeko programa gisa antolatzen
da, EBko industriei beren produktuak eta zerbitzuak
digitalizatzeko laguntza emateko.
Dbusentzat neurrira diseinatzen ari den proiektu
berritzaile hau 10 autobusetan CPS sistema oso bat
(diseinua, ekoizpena eta testatzea) ezartzean datza.
Sistema horrek arrapala bakoitzaren portaerarekin
lotutako informazio guztia emango du, Dbuseko
arrapalen hedapen automatikoa hobetzeko eta arrazoi
ugarik (hautsa, lokatza, kolpeak, elektrizitatea eta
arrazoi mekanikoak, etab.) eragindako arazo tekniko
ohikoenak saihesteko. Proiektu honen bidez, asmoa da
mugikortasun urriko pertsonei autobusetarako sarbide
normala bermatzea, hedapenean funtzionamendu
txarra eragin dezakeen alferrikako edozein eragozpen
saihestuz.

3

AUTOBUSAK KARGATZEKO SISTEMA AURRERATUA
“Hiri autobusak kargatzeko sistema aurreratua”
proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ekonomia
Sustapena eta Berrikuntza sailean aurkeztu zen,
Smart Mobility Industry programaren barruan
(laguntza programa bat, mugikortasun berriarekin
lotutako frogatze teknologikoko proiektuen
garapena eta ezarpena sustatzeko). Proiektua
hasierako gauzatze fasean dago, eta Dbusen
Zerbitzua Hobetzeko Sistema (ZHS) zerbitzuarekin
koordinatutako eta funtzio gehiagoko kargatze
sistema aurreratu bat garatzean datza, kotxetegietan
optimizazio energetikoa lortzeko Dbusen flotaren
Elektrifikazio estrategiaren barruan.
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AUTOBUSETAN 5G EZARTZEA
WIFI

5G
Autobus honetan Wifia 5G bitartez eskaintzen dizugu
En este autobús te ofrecemos conexión Wifi por 5G

Proyectos Piloto 5G
C012/19-SP
Cofinanciado por el Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE)

Dbusek 5G teknologia ezarri du bere flotako hainbat
autobusetan, eta, beraz, erabiltzaileek 5G konexioa erabili
ahal izango dute 28-Amara-Ospitaleak linea erabiltzen duten
bakoitzean, Easo plaza eta Bulebarra arteko eta Bulebarra
eta Urbieta 58 arteko bidaia zatietan.

“Una manera de hacer Europa”

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

-pegatina 5G DBUS.indd 1

28/9/21 12:31

Dbus izan da estatuan bere hiri autobusetan 5G konexioa
ezarri duen lehen mugikortasun operadorea, eta 2019az
geroztik “5G Euskadi” proiektuan ari zen lanean. Proiektuko
proba pilotuak egin ondoren, flotak bideoz zaintzeko
ekipamendua eta bidaiarientzako banda zabala diseinatu,
aztertu eta hornitu dira, bi fasetan: lehenik, URSALINK UR75
routerra instalatu da, eta, bigarrenik, ekipamendua ezarri
da, autobusen barruko ekipoetan nahiz neurketa ekipoetan
hardwarea eta softwarea egokituz. Bukatzeko, berriz, 5 G
ekipamendu hau instalatu da aurreikusitako autobusetan.

“5G Euskadi” proiektua 19 enpresak eta erakunde publiko eta pribatuk osatutako baterako
ekimen bat da, hiru parke teknologikoetan benetako 5G sare bat zabaltzeko eta gaitzeko
helburuarekin. Horrez gain, bederatzi erabilera kasu gauzatu dira, mugikortasunaren,
energiaren, industriaren, zibersegurtasunaren eta sareko zerbitzuen arloetan produktuak eta
zerbitzuak merkaturatu aurretik garatzeko. Halaber, Ekonomia eta Enpresa Ministerioaren
mendekoa den Red.es erakunde publikoak deituriko programaren zatia da.
Dbuseko autobusetan 5G teknologia ezartzea aurrerapauso handia da, eta prestazio hauek
eskainiko ditu:
• Autobus barruko wifi konexioa hobetzea:
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. • Orain, 5G
konexioaren bidez, nabarmen hobetuko
da erabiltzailearen esperientzia wifira
konektatzen denean, bai konektatzeko eta
nabigatzeko abiaduragatik, bai sartzeko
erraztasunagatik; izan ere, erabiltzaileek
doan gozatu ahal izango dute 5G konexioaz,
nahiz eta beren gailuek sistema hori aurrez
instalatuta ez izan.
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• Bideozaintzako sistema: Dbuseko autobusek kamerak dituzte barruan, autobusaren
erabiltzaileen eta gidarien segurtasuna bermatzeko. Segurtasun kamerek bereizmen handiz
hartutako irudiak prozesamendu zentrora denbora errealean transmititzea izango litzateke
batez ere erabilera kasu hori.
• Ibilgailuen mantentze lanak: 5G sarea autobusaren barruko aldagaiak monitorizatzeko
erabiltzea, matxura izan dezaketen elementu kritikoen egoera identifikatu ahal izateko
(adibidez: motorra, abiadura kaxa, direkzioa). Maiztasun handian transmititutako informazio
horrek guztiak, gaur egun 5G teknologiarekin baino egin ezin denak, ibilgailuaren mantentze
planak optimizatzen lagunduko du, geldialdi denborak minimizatuta.
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LANGILEAK
DTK-k funtsezko aktibotzat hartzen ditu bere langileak,konpainiaren
arrakastaren eta ondo egindako lanaren gakotzat, alegia.
Horretarako, ahalegin berezia egiten du bere langileak prestatzeko,
bai eta langileak motibatzeko eta haien artean giro ona egoteko ere.
Gaur egun Dbuseko plantillan 599 langile daude, eta horietatik 72
emakumeak dira. 2021ean, Konpainiako langileen batez besteko adina
49,29 urtekoa izan da, eta 10 pertsonak erretiroa hartu dute jada.

Langileen banaketa 2021ean
6,28%

TAILERRAK

3,38%

IKUSKATZAILEAK

3,38%

ADMINISTRAZIOA

3,21%

GARBITZAILEAK

83,75%

GIDARIAK

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

Konpainiaren zerbitzuaren kalitatea ez da bakarrik berrikuntza teknologikoan oinarritzen.
Era berean, eta oso funtsean, egunero Donostiako hiritarrei eta hiria bisitatzen dutenei
zerbitzua ematen dieten profesionalak prestatzeko jarduerak egituratzen dira. Hori dela eta,
DTK-k gidatze moduaz, efizientziaz, segurtasunez, giza harremanez eta euskaraz etengabe
prestakuntza eskaintzen die bere langileei, haiek zerbitzu profesionala eta eraginkorra eman
dezaten beren eguneroko jardunean.
2021ean 6.134 prestakuntza ordu baino gehiago eman dira, hau da, 11,26 ordu pertsonako.
2021ean emandako prestakuntza Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria eskuratzeko izan da
nagusiki, bai eta tailerreko langileei ibilgailu elektrikoetan trebatzeko ere.
COVID-19aren bilakaerak prestakuntza orduak murriztu eta gero, 2021ean prestakuntza
edukiak eta ezarritako plangintza % 100ean bete dira, nabarmen handitu baitira prestakuntza
orduak.

2021ean 6.134
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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LAN OSASUNA

Lan Osasuneko Batzordeak aldian-adian bilerak egiten ditu bai DTKn bai Donostiako
Udalean Konpainiaren lanpostu guztietan diharduten langileen ongizatean eragina duten
alderdi nagusiak aztertu eta haietan hobekuntzak ezartzeko.
Dbusek 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 bezala, 2021. urtea ere pandemiaren bilakaerak baldintzatuta egon da erabat, eta
azpimarratu egin behar da COVID-19aren hedapenak langileengan ahalik eta ondoriorik
txikiena eduki dezan DTKren Prebentzio Departamentuak eta Mediku Zerbitzuak egindako
ahalegin handia.
2021ean, indarrean jarraitu dute 2020an COVID19 protokoloari lotuta ezarri diren neurri
guztiek:
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
• COVID19ari buruzko prebentzio neurrien gaineko kartelak diseinatzeko eta jartzeko.
• Prebentzio arau eta neurrien protokoloa eguneratu da, lanpostu guztietan (bulegoa,
• tailerra eta gidariak) maskararen derrigorrezko erabilera txertatzeko. Maskararen erabilera
• derrigorrezkoa izango da une oro, aisialdi gunean eta tailerreko kafe makinan izan ezik; izan
• ere, leku horietan kontsumitzen ari den une zehatzean maskara kendu ahal izango da, 2
• metroko segurtasun tartea gorde beharko da-eta.
- 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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Gidari postua eta autobusak:
• Babes manpara jarri da autobus guztietan.
• Gel hidroalkoholikoa, desinfektatzailea, papera, zabor poltsak eta eskularruak.
• Plastikozko zorroa eserlekurako.
• Norbera babesteko ekipamendua: gidarien prebentzio arau eta neurrien protokoloarekin
• jarraitzen 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.
Pegatinak jarri dira autobusetako leihoetan, irekita uzteko adieraziz.
Autobus elektrikoei dagokienez, autobusak aldatu egin dira leiho zabukariak
eduki ditzaten. Momentuz, 3 autobus elektrikoetako bati jarri zaizkio leiho
zabukariak, eta aurreikusita dago beste 2etan urtarrilaren bukaeran jartzea.

Pandemiaren kudeaketak lan osasun mailan ekarri duen aparteko lan guztiaz gain, ohiko eta
errutinazko zereginak egiten jarraitu da.
• Irailaren 20an, 21ean eta 22an laneko arriskuen prebentzioko araudiaren auditoretza bat
egin zuen AENORek.
• Prebentzio Plana eguneratu egin da.
• Erakundearen laneko arriskuen prebentzioko politika zehaztu da.
• Segurtasun eta Osasun Batzordeko bilerak egin dira.
• Arriskuen ebaluazioa berrikusi da.
• Prestakuntza plan bat definitu da, eta laneko arriskuen prebentzioko prestakuntza eman
• da.
• Instalazioetan eta linean segurtasun neurriak betetzen diren ikuskatu da.
• Instalazioen autobabeserako plana berrikusi da, larrialdietan jarduteko ardura duten
• langileei horren berri eman zaie eta larrialdi simulakroa egin da.
• Lehen laguntzei eta suteak itzaltzeari buruzko prestakuntza eman da.
• Norbera babesteko ekipamenduaren entrega kudeatu da.
• Tailerreko makina eta tresna batzuk berritu dira.
• Tailerreko eskailera batzuk berritu dira
• Azpikontratatuen eta bisiten sarrera kontrolatzeko protokolo bat zehaztu da.
• Tailerreko ordena eta garbiketa plan bat ezarri da, eta zirkulazio ibilbideak markatu dira.
• Laneko arriskuen prebentzioari buruzko atal bat sortu da webgunean, langileei prebentzio
• arauen eta neurrien eta laneko arriskuen prebentzioko nobedadeen berri emateko.
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Hauek izan dira 2021ean landutako gai nagusiak:
• Azterketa medikoak: balorazioa.
• Azterketa ginekologikoak plantillako emakume langile guztiei.

4

BARNE KOMUNIKAZIOA ETA LANGILEEN PARTE HARTZEA

Komunikazioa hobetzeko helburuarekin, barne komunikazioa hobetzeko plan integral bat
garatu da DTKn.
2021ean, barruko buletina argitaratzen jarraitu da. Buletinaren helburua da DTK-ko plantilla
osoari Konpainiaren azken nobedadeen berri ematea.
Gainera, DTK-k enplegatuaren atari bat du. Atari horretan, langileen eta zerbitzuen inguruko
albiste eta ohar guztiak zintzilikatzen dira, baita kontuan hartu beharreko jarduera, bitxikeria
edota nobedade guztiak ere. Plataforma tresna eraginkorra da barne komunikaziorako.
2020an bezala, 2021ean ezin izan dira azken urteetan egin diren hainbat ekintza egin, Eusko
Jaurlaritzak COVID-19aren pandemia dela-eta ezarri dituen murrizketengatik, adibidez:
langileen eta zuzendaritzaren arteko gosariak, zeinetan Konpainiako sail eta atal guztietako
langileek parte hartzen duten.
2021ean, barruko buletina argitaratzen jarraitu da. Buletinaren helburua da DTK-ko plantilla
osoari Konpainiaren azken nobedadeen berri ematea.
Gainera, beste ekintza batzuk egin dira langileen parte hartzea eta motibazioa areagotzeko,
esaterako hauek:
• DTKren enpresa hornitzaileekiko negoziazioa, langileei deskontu politikak ezartzeko.
• Langileen etengabeko ebaluazioa.
• Langileen zirkularrak argitaratzea eta zabaltzea.
• Berdintasun Planean jasotako hainbat jarduera.
• Berdintasunari buruzko inkesta.
• Mugikortasunari buruzko inkesta.
• Haurrentzako marrazki lehiaketa, langileen seme-alabentzakoa.
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BERDINTASUN PLANA

2019aren bukaeran, berdintasunaren alorreko aholkulari bat kontratatu zen. Emakundek
homologatutako aholkulari bat da, eta diagnostiko berria egingo du, III. Berdintasun Plana
diseinatu ahal izateko. Diagnostiko hori 2020ko martxoan hasi zen egiten, baina prozesua
eten egin zen ustekabean eta bat-batean, Covid-19a iritsi zelako, eta horrek baldintzatu egin
du hainbat proiekturen bilakaera.
Azkenean, 2021ean onartu zen plana, alderdi guztien adostasunarekin.
Era berean, 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 zerikusi zuzena zuen emakumeei eta gidaritzari lotutako gaztelerazko estereotipo
tradizional batekin (“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 bat gidatzeak ez
duela inongo zerikusirik emakume edo gizon izatearekin eta autobusak gidatzea gizonen
gaitasuna edo trebetasuna delako aurreiritzia haustea.
Emakundek jardunbide egokitzat jo zuen, eta 2020ko erreferentziako bi kanpainetako bat
bihurtu zen. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak eta EUSKALITek antolatutako
jardunaldi batean parte hartu zuen DTK-k, Kudeaketa Aurreratuaren Europako Astearen
esparruan. Jardunaldi horretan aurkeztu zuen gidari postuan emakumearen presentzia
sustatu nahi zuen kanpaina hori.
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5.1. Berdintasuna sustatzeko, BAI SAREAn parte hartzea
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.
2021ean, BAI SAREAk antolatutako ekintza guztietan parte hartzen jarraitu du Konpainiak,
batez ere ordainsari berdintasunari buruzko lantaldean. Talde horren helburua da gizonen
eta emakumeen arteko soldata arrakala ezabatzea bermatuko duten neurri eraginkorrak
lantzea.
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KO N P RO M I S O S O Z I A L A
DTK-k hainbat arrazoi soziali ikusgarritasuna eta lekua ematen
jarraitu du, Dbusen autobusekin erakusketa zabala egiten baita,
egunero-egunero hiriko txoko guztietatik dabiltza eta.
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GIZARTE EKINTZA

Hauek dira 2021ean egindako lankidetza guztietako batzuk.

Gaixotasun Arraroen
Munduko Eguna

Emakumeen
Nazioarteko Eguna

Linfedemaren
Nazioarteko Eguna

Autismoaz
Kontzientziatzeko
Munduko Eguna

Dravet Sindromeaz
Kontzientziatzeko
Nazioarteko Eguna

Haurren Tratu
Txarren aurkako
Nazioarteko Eguna

Enpatia
Empatía
Konpromisua
Compromiso

Benetakotasuna
Autenticidad

entzutea
Escucha

Epaitu gabe
Sin enjuiciar

konfiantza
confianza

Gertutasuna
Cercanía

Entzute Aktiboaren Eguna
Dia de la Escucha Activa
AzaroaK 15 Noviembre

En muchas ocasiones, lo que una persona necesita no es una mente
brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche.

Hesteetako Hanturazko
Gaixotasunen
Munduko Eguna

68

Ijito Herriaren
Nazioarteko Eguna

Entzute Aktiboaren Eguna

2

ZUZENEKO HARREMANA ELKARTEEKIN

2021Eko martxoan, Dbusek bi lan saio egin zituen aniztasun funtzionala duten pertsonekin
eta adineko pertsonekin autobusen ezaugarriak eta funtzionaltasunak aztertzeko. Lan saio
horiek Donostiako Udaleko Mugikortasun Sailaren eta Donostia Lagunkoia programaren
laguntzarekin egin dira. Programa horrek adinekoen bizi kalitatea hobetzeko eta hiria leku
lagunkoiago egiteko lan egiten du.
Kotxetegien instalazioetan egindako saioetan, Begiris, Begisare, Elkartu, Gautena eta ONCE
elkarteetako kide batzuk eta Donostia Lagunkoiarekin lankidetzan aritzen diren adineko
pertsona batzuk Dbuseko hainbat departamentutako arduradunekin batera aritu dira
autobus flotaren ibilgailuen ezaugarriak eta hiri garraioa kolektibo horientzat garraiobide
irisgarriago, atseginago eta seguruago bihurtzeko egin daitezkeen hobekuntzak ere aztertzen.
Horrez gain, DTK-k harreman zuzena eta etengabea du Donostiako auzoetako bizilagunen
elkarteekin, lehen eskutik ezagutzeko inguru bakoitzean mugikortasunaren esparruan
dituzten beharrak eta egun jasotzen duten zerbitzuaren alderdi guztiei buruzko balorazioa..

•
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INGURUMENA
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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FLOTA

Gaur egun Dbusek 18 metroko 37 autobus artikulatu, 12 metroko 92 autobus, 10 metroko
2 eta 11 mikrobus ditu bere autobus flotan. Gainera, flotaren %42 elektrikoa edo hibridoa
da jada.

2021ean, 18 metroko MAN LION ‘S CITY Efficienthybrid EURO 6d modeloko 9 autobus
hibrido gehitu dira DTKren aktiboan. Konpainiak erosi dituen neurri horretako lehen autobus
hibridoak dira. Autobus berri horiekin, flotaren batez besteko adina 6,9 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 3
dira zaharrenak eta Euro 6 modernoenak. Aurreko urteetako flotarekin alderatuta, 2021eko
ibilgailuek askoz gutxiago kutsatzen dute. Hurrengo grafikoan ikus daiteke hori:
2010: Dbuseko flota, igorpen-mailaren arabera
EURO3: 13%
EURO2: 13%
EURO4: 32%
EURO 1
EURO1: 24%

EURO 2
EURO 3
EURO 4
EEV

EEV: 18%

2021: Dbuseko flota, igorpen-mailaren arabera
EEV: 26%

EURO4: 9%
EURO3: 1%
EURO 3

EURO6: 64%

EURO 4
EEV
EURO 6

2021ean, ibilgailuen %99,3 Euro 4tik gorakoak dira, eta azken hilabeteetan berritu diren
ibilgailuei esker, flotaren %64 baino gehiago dago jada Euro 6tik gora; aurreko urtean kopuru
hori %58koa izan zen. Autobus horiek une honetan diesel teknologiarako dauden autobusik
garbienak dira, eta gas natural (GNC) bidezko ibilgailuekin pareka daitezke.
Horri gehitu behar zaizkio zero emisioko 3 autobus %100 elektrikoak, ibilgailuen %2 direnak.
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EMISIOEN MURRIZKETA

Erregai fosilaren kontsumoa eta, beraz, Dbusen ibilitako kilometro bakoitzeko gas emisioak
nabarmen murriztu dira, honako faktore hauei esker:
• Gutxiago kutsatzen eta kontsumitzen duten ibilgailuak
• eskuratzea.
• Lineen kudeaketa eraginkorra eta bideen azterketa, •
• kilometroei dagokienez ibilbiderik eraginkorrenak egiteko.
• Erregai kontsumoaren kontrol zorrotza, ibilgailuak eta egin
• beharreko ibilbideak hobetzeko alderdiak hautemateko.
• Gidariari laguntzeko sistema berritzaile bat erabiltzea, •
• seguru eta eraginkortasunez gidatzeko (EKObus proiektua).

MEDIDOR DE EMISIONES

Era berean, 2021ean batez beste 0,453 litro erregai kontsumitu dira ibilitako kilometroko, eta
2020an 0,467 litro. Hiri sektoreko kontsumo txikienetakoa da, eta DTKn 2012az geroztik
etengabe jaisten joan da kopuru hori.

Urteko batez besteko kontsumoa (l/100km)
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Kontsumoa murrizteak kilometroko CO2ren igorpenak gehiago murriztea ere ahalbidetu
du azken urte hauetan. Murrizketa horrek bultzada nabarmena eduki du 2015. urteaz gero,
flotan sartutako ibilgailu hibrido eta elektrikoei esker.
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CO2 igorpenak / Km (g/km)
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Flotaren eraginkortasunaren ondorioz gasolioaren kontsumoak behera egiten jarraitzen duen
heinean, berotegi efektuko gasen (CO2) emisioak ere murriztu egiten dira.

TOKIKO KUTSATZAILEEN EMISIOAK
Horrez gain, ibilitako kilometro bakoitzeko gas igorpenak murrizten jarraitzea lortu da, grafiko
honetan ikus daitekeen moduan:
Urteko tokiko emisioak
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Berotegi efektuko gasen emisioak murriztera zuzendutako ekintza guztiek eragin handia dute
klima aldaketaren eta tokiko kutsaduraren aurkako borrokan.
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Dbusen azken urteotan egin den garapen guztia eta gasen emisioen gestioan eta
eraginkortasunean lortutako hobekuntza ere hori lortu ahal izateko egin inbertsio handiaren
ondorio izan dira, eta inbertsio hori Europar Batasunak diruz lagundutako proiektuen
ekarpenei esker egin ahal izan da.
Esan daiteke, halaber, azken urteetan erregai alternatiboetan eta ingurumeneko kutsadura
murrizteko bideetan aditu diren nazioarteko lagun batzuek Dbusen autobus flotaren
emisioen maila aztertu dutela eta balorazio bikaina eman diotela, igortzen dituzten CO2ren
eta partikulen maila txikia delako.

3

ENERGIA AURREZPENA

Autobusetarako erregaien kontsumoa alde batera utzita, tailer eta bulegoetako jardueretan
kontsumitzen den energia da DTK-ko beste energia iturri nagusia. Hemen ere Konpainiak
ahalegin handiak egiten ditu energia kontsumoa murrizteko edo energia iturri berriztagarriak
erabiltzeko, bai eta uraren kontsumoa murrizteko ere. DTK-k, halaber, eraginkortasunez
kudeatzen ditu berak sortzen dituen hondakinak, ahalik eta inpakturik txikiena lortzeko.
Kontsumitutako energiari dagokionez, hauek dira datu nagusiak:
URTEA
ENERGIA
ELEKTRIZITATEA*
GASA
GUZTIRA

2020
kWh
574.526
513.219
1.087.745

2021
kWh
597.673
729.309
1.326.982

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

Hurrengo grafikoan ikus daiteke urtean kontsumitutako energiaren murrizketaren bilakaera:
Energia elektrikoaren kontsumoa (kWh/urtean)
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2008an, 30 kW-eko potentziako panel fotovoltaikoak jarri zituen DTK-k instalazioetako
teilatuan. Paneletan ekoizten den energia Donostiako sare nagusira bideratzen da. Horrela,
energia aurrezten da gizartean, energia berriztagarrien bitartez energia sortzen delako. 2021ean,
eguzki plakek 32.730 kWh sortu dituzte. Oso datu esanguratsua da, autobus elektriko batek
urte batean erabiltzen duen energiaren %50 baino gehiago baita.
Bestalde, DTKren instalazioetan kontsumitzen den eta hiru ibilgailu %100 elektrikoak kargatzeko
erabiltzen den elektrizitatearen ehuneko jakin bat iturri berriztagarrietatik dator. Eskuragarri
dagoen informazioaren arabera, 2021ean % 37 inguru izan zen.
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4

ENERGIA KUDEATZEKO ISO 50001 ARAUA EZARTZEA

2020an Energiaren Kudeaketarako Sistemaren
UNE-EN ISO 50001 araua internazionala
ezarri zuen 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 beren, kostuak murriztea dakar.
• Baliabide energetikoen kudeaketako gardentasuna errazten du.
• Energiaren efizientziarako teknologia berrien ezarpena
• ebaluatzen eta lehenesten laguntzen du.
• CO2 emisioak eta beste emisio 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 lehentasuntzat ezartzen. Euskal Autonomia
Erkidegoan 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.
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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
142 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.
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.
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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.

HONDAKIN BIRZIKLAGARRIAK
HONDAKIN LIKIDOAK
HONDAKIN SOLIDOAK
GUZTIRA

TONAK 2020AN
43,940 tn
3,180 tn
47,120 tn

TONAK 2021EAN
40,110 tn
2,651 tn
42,761 tn

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.
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P A RT E H A RT Z E A E TA
E S P E R I E N T Z I A K T R U K AT Z E A
DTK-k hainbat foro eta lantaldetan parte hartzen du modu aktiboan,
eta garraio publikoko eta hiriko mugikortasuneko profesionalekin
esperientziak trukatzen ditu.
2021ean, COVID-19aren ondoriozko pandemiagatik aurretik
bertan behera utzitako jarduera askori heldu zaie berriro, nahiz
eta online formatuko dinamikak eta lantaldeak mantendu diren.
Era berean, irailean Konpainiaren instalazioetara bisitak egiteari
ekin berriro ekin bazitzaion ere, birusa zabaltzeko joerak okerrera
egin zuenez, bertan behera utzi behar izan zen plangintza.
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FOROAK ETA LANTALDEAK

2021ean, DTK-k ia soil-soilik modu telematikoan parte hartu du jardunaldietan, foroetan eta
lantaldeetan, egoera pandemikoa dela eta.
1.1. MUEVE proiektuaren ordezkaritza teknikoarekin batera jardunaldi batean parte hartzea
Azaroan Dbusek Donostiako garraio publiko iraunkorrari buruzko aurkezpen bat egin zuen,
eta Dbusen autobus zerbitzuaren eta Dbizi bizikletak alokatzeko zerbitzu berriaren ezaugarri
eta emaitza nagusiak azaldu zituen.
Jardunaldia MUEVE proiektuaren barruko ekintza bat izan zen, eta Costa Ricako ordezkaritza
batekin Donostiako garapen jasangarriari buruzko esperientziak eta proiektuak partekatzea
zuen helburu. Proiektuak hiri garapenerako eskualdez azpiko plan bat garatu nahi du, garraiora
bideratuta, Gobernuko maila ugari eta sektore pribatu eta finantzarioko komunitateko
hainbat eragile inplikatuta.
1.2. Bartzelonako Smart City Expora joatea
Azaroaren 15etik 17ra, Dbusek Smart City Expo munduko azokan parte hartu zuen.
Kongresu horrek hiri inguruneen berrikuntzarako eta iraunkortasunerako aukerak lantzen
ditu inplikatutako eremu guztietan, berrikuntzarekin lotutako enpresen aurkezpenen,
erakusketen eta laginen bidez.
1.3. ASSUREDen workshop telematikoak
Dbusen tailerreko departamentuak Assured proiektuko hainbat workshopetan parte hartu
du. Proiektu horren helburua da hiriko ibilgailu elektrikoak kargatzeko soluzioak garatzea
eta probatzea, kostua murrizten eta kutsadurari eta zaratari dagokienez errendimendua
hobetzen lagun dezaketen kargak kudeatzeko estrategia berritzaileen bidez.
1.4. ATUC batzordeak
Modu telematikoan bada ere, Dbusek ATACen (hiriko eta metropoliko garraio publikoen
elkartea) batzorde tematikoetan parte hartzen eta haietan laguntzen jarraitu du. Batzordeak,
funtsean, esperientziak trukatzeko eta soluzioak eta egiteko moduak partekatzeko izan dira.
Besteak beste, batzorde hauetan parte hartu du Dbusek 2021ean modu telematikoan:
•
•
•
•
•
•
•
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Teknologia berrietako, Marketineko eta Kalitateko Batzordea.
Mobility as a Service (MaaS) Batzordea.
Planifikazioa eta Ustiapeneko Batzordea
Material Mugikorraren Batzordea.
Batzorde Ekonomiko eta Finantzarioa.
Pertsonen Kudeaketa eta Garapeneko Batzordea.
Komunikazioko eta Nazioarteko Harremanetako Batzordea

2

DTKREN BISITAK

Gaur egun DTK garraio enpresen erreferentzia da nazioartean, bere kudeaketagatik eta bere
autobus flotan ezarri dituen teknologia berriengatik. Horren adibide dira urtero, egindako
aurrerapen berriak ikusi eta begiztatzeko asmoz, Espainiatik zein atzerritik Konpainiara
datozen bisitak.
Aurrez aurreko bilerak eta topaketak pixkanaka berreskuratzen joan diren arren, 2021ak
ez ohiko urtea izaten jarraitu du bisitei dagokienez, COVID-19aren hedapena geldiarazteko
hartutako neurriek mugatuta.
Teknologia Berrietako, Kalitateko eta Marketineko Batzordea
Urriaren 28an eta 29an Dbusek ATUC Espainiako garraio operadoreen elkarte nagusiaren
Teknologia Berrietako, Marketineko eta Kalitateko Batzordea hartu zuen. Jardunaldi horietan
hainbat hiritako 21 garraio operadorek parte hartu dute, hala nola Madril, Bartzelona,
Valentzia, Sevilla, Palma edo Tenerifekoek, bai eta garraio publikoarekin lotura duten enpresa
teknologiko batzuek ere.
Sektorean gaur-gaurkoak diren gaiak aztertu ziren batzordean. Javier Vallejok, Dbusen
zuzendari laguntzaileak, EMV ordainketa sistemak eta EKOBUS sistema aurkeztu zituen,
bai eta Dbusen ezarritako geltokien sentsorizazio sistema ere. Sistema horien bidez,
batetik, bidaia seguruak eskaini ahal zaizkie erabiltzaileei, contacless ordainketarekin; eta,
bestetik, geltokian dauden erabiltzaileen zenbaketaren kontrol ia zehatza egin ahal da, eta
eskaria aurreikus daiteke. Sistema horiei esker, zerbitzu arina eta kalitatekoa eskaintzen zaie
erabiltzaileei, pandemiaren garaian eta ondoren oso garrantzitsua izan dena, eta aurrerapen
handia izan da Dbusen barruan, erabiltzaileen joan-etorrien fluxuetara egokitutako zerbitzuak
eskaintzeko orduan.
Jardunaldietan, halaber, gai hauek aurkeztu ziren:
• Laster ezarriko den QR bidezko ordainketa sistema,
• Jatorria-helmuga matrizeen kalkulua
• Autobusetako okupazioen zenbatespena eta eskaria egun batzuetako aurrerapenez
• iragartzeko sistema.
• Digitalizazioak Covidaren aurreko unetik Covidaren ondorengo unera izan duen bilakaera
• Covidaren ondorengo unean garraio publikoak izandako okupazioei buruzko hausnarketak.
• Garraio publikoa, hirietako mugikortasunaren ardatz.
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I R U D I KO R P O R AT I B O A
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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DBUS
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 parteartze gogotsuagatik eta Estatuko zein nazioarteko erakundeekiko lankidetzagatik.

1

DONOSTIAKO UDALAREN IRUDI BERRIA GEHITZEA

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.

2

EUSKAL HERRIKO HEGOALDEKO ZUHAITZ-IGELA

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.
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DBIZI
1

LOGOTIPOA

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.

URTEKO MEMORIA 2021

87

DTK
Donostiako Tranbia
Konpainia
Fernando Sasiain, 7
20015 Donostia-San Sebastián
943 000 200
info@dbus.eus
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