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 ZERBITZURAKO BOKAZIOA 
 

Euskotrenek etorkizun laburrean nabarmen hazteko asmoa du, Euskadiko garraio publikoko 

erreferentziazko operadore bilakatu arte, EAE-ko administrazioa titular den metro bateko 

zabalerako sarean arituz, beste udalerri batzuetan ere Tranbia eta autobus zerbitzuak hedatuz, 

trenez merkantzia gehiago garraiatuz eta beste sare batzuetan zerbitzuak eskainiz. Hori guztia, 

eraginkortasun ekonomikoan eta kudeaketa jasangarrian oinarrituriko irizpideei jarraituz, gizarte 

orokorraren aurrerapenari lagunduz. 

Euskotrenen helburua, abuztuaren 25eko 2488/78 Dekretu bitartez, Espainiako 

Administrazio Zentralak Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioari, garraioaren alorrean, 

transferitu zizkion emakiden ustiapena da. Euskotrenen, 1996an konpainiak hartu zuen 

merkataritza izenaren, gizarte xedea, trenbideko eta errepideko pertsona zein merkantzia garraio 

zerbitzuaren kudeaketan zentratzen da batez ere, Euskadiko Autonomia Erkidegoko lurralde eremu 

osoan. Enpresak Euskotren izena erabiltzen du Larreinetako Funikularraren ustiapenerako.                                                                                                                            

Garraio Publikoa berriztatzeko eta modernizatzeko erronkari aurre egin ahal izateko 

hainbat ekintza ari gara burutzen. Beste batzuen artean, hiritarren mugikortasun jasangarria 

erraztera eta hobetzera bideraturikoak, gure jarduketa eta erantzukizun mailen eremuan 

Zerbitzuaren Segurtasunari eta Kalitateari lehentasuna emanez. Pausoz-pauso lortzen ari diren 

emaitzak agerian daude, eta gure bezeroek oso era positiboan baloratzen dituzte.                                                                                                                                                                        

Gure jarduketak aurrera eramateko orduan, aldian behin gure erabiltzaileek esaten dutena 

entzuten dugu, beraien arrazoizko itxaropenak ulertuz eta erantzun hoberenak landuz. 

Erabiltzaileen laguntza berme eta pizgarri hoberena da, Zerbitzuaren Segurtasunean eta Kalitatean 

aurrera egiten jarraitu ahal izateko.                                                                                                                                                                                                                      

Eskerrik asko Euskotrenen eta gizarte osoaren izenean, gure Zerbitzuaren Kalitatea hobetzen 
laguntzeagatik.               

Zuzendari Nagusia
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KONPROMISO OROKORRAK ZERBITZUA HOBETZEKO 
 

Gure aldetik, honako hauek dira bidaiariekin ditugun Konpromiso Orokorrak. 

► Inbertitzea, Eskaintzen dugun Zerbitzuaren Kalitatea eta Segurtasuna 

hobetzeko, langileak prestatuz eta motibatuz, prozesu eta prozedura bakoitza hobetuz, 

berriztatuz. Hori guztia, gure bezeroek dituzten arrazoizko itxaropenak asebetetzeko, 

segurtasunari, azkartasunari, erosotasunari, garbitasunari eta beste alor batzuei 

dagokienez. Itxaropen horien berri dugu aldian behin burutzen ditugun Jasotako 

Kalitateari eta Gogobetetasunari buruzko azterlan zehatzen bitartez.   

 

 ► Gure Konpromisoen betetze maila era erregularrean neurtzea, barne 

auditoriak, elkarrizketak erabiltzaileei eta kanpo auditoriak egitea, begirale neutralen eta 

independenteen bitartez. 

 

► Bidaiarien Garraio Publikoari buruzko UNE–EN 13816 arauak ezarritako 

eskakizun guztiak gainditzea, baimenduriko Erakundeek ematen duten Kalitate 

ziurtagiria lortu ahal izateko. 

 

► Kudeaketa Arduratsua eta Jasangarria burutzea, gardentasunean oinarritua, 

baliabideen erabilera eraginkorra bermatuko duena, mugikortasun jasangarria bultzatuko 

duena bere hiru aldeetatik (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa), eta gure interes 

taldeen (bezeroak, langileak, gizartea, Herri Administrazioak eta enpresa hornitzaileak) 

itxaropenei erantzuna emango diena, Funikularra lagungarri izan dadin pertsonen bizitza 

Kalitatea hobetzen eta Gizartearen garapen eta aurrerapen jasangarriari era aktiboan 

laguntzeko. 

 

 ► Laburbilduz, Zerbitzuaren Etengabeko Hobekuntzaren aldeko apustua 

egitea; konpromiso zehatzekin. 
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                 Misioa 
__________________________________________________________________________________________________           
 
 Hiri barruko eta kanpoko mugikortasun iraunkorra bultzatu. 

 
 Agindutako baldintzen kudeaketa eraginkorra, efizientea eta gardena. 
 
 Segurtasun, erosotasun eta puntualtasun baldintza hoberenak. 
 
 Ekoeraginkortasun irizpideak. 
 
 Gure inguruan bizitza kalitatea hobetu. 
 
 Enpresaren interesak ilaran jarriz erabiltzaileen balioekin. 
 
        

 
            Ikuspegia 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Euskotrenen ikuspegia ongizate kolektiboaren alde baliabide publikoen kudeaketa 

arduratsua eskaintzea datza egungo belaunaldien mugikortasun beharrizanak betez gure 

eskaintza erregulartasunez berriro balioztatzen dugun aldi berean, lan metodoak eta 

zerbitzu kalitatea, hiritarren eskatze aldakorretara egokitzeko. 

 
            Balioak 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 Mugikortasun iraunkorra sektorean erreferentzi puntu izan dadin. 
 
  Hiritarrei zuzendutako kalitatezko zerbitzu bikainak. 
 
  Kudeaketa ekonomiko arduraduna eta gardena. 
 
  Ingurumen kudeaketa arduraduna eta ekoefizientea. 

  
  Etika kudeaketa eta gobernantza on bat. 
 
  Langile konprometituak eta lehiakorrak. 
 
  Aberastasuneko belaunaldia eta inguruaren dinamizazioa. 
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GURE ZERBITZUA 
 

Guztira, Funikularra dabilen geralekuak 2 dira, honako ordutegia betez. 

4:50 5:30 6:00 6:30 6:50 7:10 7:30

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00

11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30

15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30

22:00 22:30 23:00

Astelehenetik larunbatetara lanegunetan / Lunes a Sábados laborables

7:10 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00

10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30

14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

21:00 21:30 22:00 22:30 23:00

Igande eta jaiegunak/ Domingos y festivos

F1 ORDUTEGIA
HORARIO

FUNICULAR LARREINETA 
FUNIKULARRA

94.433.33.33
euskotren.eus

attcliente@euskotren.eus
@euskotrenEJGV
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EUSKOTREN FUNIKULAR ZERBITZUAREN KALITATE KONPROMISOA 
FUNIKULARREKO ERABILTZAILEEKIN 

 

Hauek dira Euskotren Funikularrak erabiltzaileekin dituen hamar Konpromiso motak. 

Erakundeko langileak horiek betetzeko konpromisoa hartzen dugu. Orokorrean, UNE-EN 

13816 europar arauaren zortzi irizpideetan aurreikusten diren Zerbitzu Kalitatearen 

estandarrak gainditzen dira. 

Aldian behin, gure Konpromisoen betetze maila ebaluatzen da, barne auditoriak eginez, 

elkarrizketak eginez erabiltzaileei eta begirale neutralek eta independenteek egindako 

kanpo auditoriak eginez. 

 

 ► ESKAINITAKO ZERBITZUA 

 Funikularraren maiztasunak/ahalmenak bidaiari gehieneko orduetan 

dagoen eskarira egokitzen dira, astegunetan zein jaiegunetan, metro 

karratuko bakoitzeko 3 lagun baino gehiago ez bidaiatuz. (Hilean behin 

egiten den egiaztapena, pertsona kopurua/m2-ko behaketa zuzenaren 

bitartez). (1) (Onartezin muga %95 baino gutxiago) 

 Ez da kenduko edo aldatuko programaturiko inolako zerbitzurik aurretik 

horren berri eman gabe, behar bezala justifikaturiko ez ohiko zergatirik ez 

badago (informazioa geralekuetan). Erabiltzaileen %95eraino mesede 

eginez, egiaztapena burututako zerbitzu kopuruaren / hilean guztira 

burututako zerbitzuen bitartez. (2). (Onartezin muga: %90 baino gutxiago) 

 

 

 
 ► ERABILERRAZTASUNA, FUNIKULARRAREN KANPOAN ETA BARRUAN 

 Gure funikular guztiak behar bezala egokiturik daude mugikortasun 

mugatua dute pertsonen beharretara. Horrela, ezinbestean inplementatu 

behar den legediaz derrigorrezkoak diren betekizunak ezarri dira. 

(Egiaztatu ikusmen ikuskaritzaren bidez araudia betetze bada) (3). 

(Onartezin muga: %100 baino gutxiago) 
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 %100eko salmenta geltoki bietan dagoen geraleku/gidari langilearen bidez 

ziurtatuta dago. (Egiaztatzea ustiapen orriaren bidez egiten da). (4). 

(Onartezin muga: ez da %100 baino gutxiago).   

 Geraleku bietan balioztatzearen %95 funtzionamendu baldintzetan dago. 

(Egiaztatzea hileko ikuskaritzaren bidez egiten da eta “Ticketing” 

kontrolaren bidez). (5)  

 

 

 
 
 

 ► OHIKO ZERBITZUARI BURUZ BEZEROARI EMATEN ZAION INFORMAZIOA 

 Geraleku guztiek informazio erraza eta eguneratua izan dezaten ari gara 

lanean. Informazio horretan ordainketa sistemaren nondik norakoak, 

ibilbideak, tarifak, loturak beste garraio publiko batzuekin eta indarrean 

dauden ordutegiak eta inguruko planoak ematen dira, loturak 

seinaleztatuz. 

 Bermatu egiten dugu Funikularreko unitate bien barrualdean ikuste 

moduko informazioa egotea, zerbitzuaren operadoreari buruz, harreman 

baliabideak eta erreferentziazko araudiaren KE zerbitzuaren prestaziorako. 

(egiaztatzea hileko ikusmen ikuskaritzaren bidez). (6). (Onartezin muga: 

%95 baino gutxiago)  

 Bermatu egiten dugu Funikularreko geltoki bien barruan ikusteko moduko 

informazioa egotea, zerbitzuaren operadoreari buruz, harreman 

baliabideak eta erreferentziazko araudiaren KE zerbitzuaren prestaziorako. 

(egiaztatzea hileko ikusmen ikuskaritzaren bidez. (7). (Onartezin muga: 

%95 baino gutxiago). 

 Kexen existentzia egiaztatu zuzena ez den informazioagatik edo existitzen 

ez dena zerbitzuaren baldintza normaletan Funikularreko unitate bien 

barrualdean eta geltoki bietan.  (8). (hileko egiaztapena BABk egindako 

hileko txostenaren bidez. (8).( Onartezin muga: 2 edo kexa gehiago)  

 

 



                                              
 

 
 
 

 8

 

 
 ► ZERBITZUAN EGON DAITEZKEEN ARAZOEI BURUZ BEZEROARI EMATEN ZAION 

INFORMAZIOA 

 

 Geltoki bietan zerbitzuaren aldaketa berri emango da programatutako 

zerbitzuaren aldatu baino gutxienez egun biko aurrepenarekin. 

 Jada igarota dagoen informazioa ez da geralekuan egongo indarrean 

egoteko epealdia igaro eta 48 ordu pasa eta gero (72 ordu asteburuetan). 

(Paperezko geralekuetan zerbitzuaren irregulartasun baldintzetan 

eguneratutako informazioa dagoela egiaztatu) (9). (Onartezin muga: %95 

baino gutxiago) 

 Halaber, funikularraren geltoki bietan programatu gabeko zerbitzuaren 

edozein aldaketaren edo arazoren berri emango da, gehienez ere, aldaketa 

edo arazoa hauteman eta 10 minutuko epean. (Hileko egiaztatzea BABk 

egindako hileko txostenaren bidez.) (10). (Onartezin muga: hilean 2 edo kexa 

gehiago)  

 

 

 

 

 

► ITXAROTEKO ETA BIDAIA EGITEKO DENBORA; ERREGULARTASUNA 

 Gutxienez zerbitzuen %90 bere orduan eskaintzeko konpromisoa hartzen 

dugu, zerbitzu guztiak kontuan izanik, eta funikularrak ez dira aurrerapenez 

irtengo edo geralekuetatik igaroko, zerbitzuak izan ditzakeen programatu 

gabeko arazoen ondoriozkoetan izan ezik. (Eguneko egiaztatzea orduan 

burututako zerbitzuen % zerbitzu guztien aurrean). (11).  
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► BEZEROARI ESKAINTZEN ZAION ARRETA (TRATUA)  

 Erabiltzaileek etengabeko telefono linea bat daukate zerbitzua martxan 

dagoen ordu guztietan kontsultak, kexak, iradokizunak eta erreklamazioak 

egiteko. Idatziz egiten diren %95 bost eguneko epearen barruan erantzuten 

dira. (Idatziz jasotako erreklamazioen erantzun denboraren jarraipena.) (12)). 

(Onartezin muga: %95 baino gutxiago) 

 Erabiltzaileei eskaini beharreko arreta eta laguntza egokia bermatzeko, 

langile guzti-guztiek Bezeroaren Arretarako Protokoloa ezagutzen eta 

aplikatzen dute. (Puntu horren egiaztapena bezeroen gogobetetasun 

inkestaren emaitzaren bitartez egiten da). (13), (Onartezin muga: batez 

besteko gogobetetasun nota bezeroaren aldetik zerbitzuri buruz 6,5 baino 

handiagoa da 10etik) 

  Langileen profesionaltasuna bermatzen dugu. (Egiaztatzea bezeroen 

gogobetetze inkestaren emaitzaren bidez egiten da). (14). (Onartezin 

muga: profesionaltasunari buruzko bezeroaren aldetik pertzepzio osoaren 

batez besteko nota 7 baino handiagoa da 10etik). 
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► BEZEROARI EMATEN ZAION LAGUNTZA  

 Langileen %100 prestaturik eta gaiturik dago zehaztasunez eta era 

atseginean informatzeko, eta baita erabiltzaileei laguntza eskaintzeko ere, 

bere funtzioen barruan.  

 Euskotren Funikularrak laguntza emango die bidaia-txartelak erosi nahi 

dituzten erabiltzaileei, zerbitzu osoan zehar toki batetik bestera dabiltzan 

langileei esker, eta zerbitzu osoan zehar BAB arreta ordutegian. 

 Bidaiariak laguntza eta arreta egokiak jasoko dituzte. (Egiaztatzea 

bezeroen betetze inkesta emaitzaren bidez egiten da). (15) ).(Onartezin 

muga: 7 baino puntuazio txikiagoa) 

 
 
 
 
 

► EROSOTASUNA, GARBITASUNA, MANTENTZEA  
 

 Funikularreko unitate biei Kontserbazio eta Garbitasun Protokoloa 

aplikatzen zaie. Garbitasun, kontserbazio, klimatizazio eta erosotasun 

zuzen bat bermatzen du. (Egiaztatzea bezeroen gogobetetze inkestak 

ematen duen emaitzaren bidez egiten da) (16) (Onartezin muga: Itxurari 

buruzko bezeroaren aldetik pertzepzio osoaren batez besteko nota” 

Konfortaren balorazioa eta Erosotasuna barrualdean.” Ez da 7 baino 

txikiagoa izango) 

 
 
 ► SEGURTASUNA  

 
 Funikularren unitate biak erabiltzaileen segurtasuna bermatzen dute 

segurtasun elementuen bidez ezaugarri teknikoekin bat datorrena eta 

aplikatzen den araudiari, bestelako sistema laguntzaileez gain eta 

gidariaren osotasun zaintze sistemak, izan ere horiek trenbide araudiak 

eskatzen dituen segurtasun sistemak osatzen dituzte. (Egiaztatzea 

Funikularraren mantentze zerbitzuaren Aldeen egiaztatzearen bidez 
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egiten da). (17).(Onartezin muga: epean berrikusitako funikularraren 

kabinako su-itzalgailuen %100 baino txikiagoa) 

 Gidarien %100 prestaturik dago behar bezala aritzeko istripua edo 

pertsonak arriskuan jar ditzakeen gertakaria izanez gero. (Egiaztatzea 

gidatze langileen egokitze kontrastearen bidez egiten da) (18). 

 

 

 

 

 

► INGURUMEN ERAGINA  

 Euskotrenek konpromisoa hartzen du bere jarduerak inguruan ahalik eta 

eragin txikiena sor dezan. 

 Energiaren kontsumoa optimizatu egiten da Funikularreko unitate bietan 

ezarritako energiaren eraginkortasunerako neurrien bitartez, kw/h 

kontsumo hori hilean bidaiari bakoitzeko garraiatutako unitateak 3 Kw/h ez 

gainditzeko. (Egiaztatzea kontsumo neurrietatik aurrera egiten da eta 

hilean garraiatutako bidaiari bakoitzeko kw/h kontsumoen ratioa landuz) 

(19). 

 
 
 

 Konpromiso horiek bi urteko balioa dute, argitaratzen diren egunetik. 

Konpromisoak betetzeari buruzko komunikazioa sei hilabetez behin egiten da, 

emaitzak geralekuetan eta gure web gunean argitaratuz. 
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ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA EGINBEHARRAK 
 
Eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko geltokietan kartelak ditugu eta baita web 

orrialdea ere. Horrez gain, zure eskura jarriko ditugu kontratazioko baldintza orokorrak 

bere osotasunean arauak ezagutu nahi izanez gero: 

 

 
Baimenduta dago: 

 100 x 60 x 25 cm-tik gorako tamainarik ez duten objektuak edo eskuko fardelak 

eramatea. 

 Haurren kotxeekin eta aulkiekin bidaiatzea, beti ere behar bezala lotuta. 

 Etxeko animaliekin bidaiatzea, horiek arriskurik edo eragozpenik eragiten ez baldin 

badute. 

 Bizikletekin bidaiatzea. 

 

Ez dago baimenduta: 

 

 Garraio titulu baliagarririk gabe bidaiatzea (Ez dute garraio titulurik behar titulua 

daraman pertsona nagusiak lagundutako 6 urtetik beherako haurrek, pertsona 

itsuekin doazen laguntzaileek edo mugikortasun murriztua izanik gurpil aulkia duen 

pertsonarekin joan behar duen laguntzaileak) 

 Erretzea, jatea edo alkoholdun edariak edatea.  

 Bizikleta, patin edo antzekoen gainean zirkulatzea. 

 
 
Informazio gehiago: 

http://www.euskotren.eus/sites/www2.euskotren.

es/files/DDOO%20texto%20%C3%ADntegro%20141

1.pdf 
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APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA 

 

Zuzendaritza eta 3. Lineako langileek, arauetan eta bere ezarpena babesten duten 

egiaztagirietan, bezeroei eskaintzen dien Zerbitzu Kalitatea hobetzeko aliatu bat ikusten 

jakin dute. 

Besteak beste, hauek dira Euskotrenen ezarri beharreko lege eta araudi nagusiak: 

 

Azaroaren 17ko 39/2003 Legea, Trenbide Sektorekoa. 

Trenbide Sektoreko Araudia, 2004ko abenduaren 30ean 2387/2004 EDz onartua. 

Araudia CE-1371/2007 

Araua UNE-EN ISO 9001:2015 

Araua UNE-EN ISO 14001 2015. 

Araua UNE-EN 13816 2003 

Araua UNE 93200 2008 

Araudi Partikularra AENOR-eko A 37.01  

Araudi Partikularra AENOR-eko A 58.01 

Hiritarren Segurtasun Babesari buruzko 1/1992 Lege Organikoa. 

Larrialdi Kudeatutako 1/1996 Lege Organikoa. 

31/1995 Legea, 2010/01/29an gaurkotua, Lan Arriskuen Prebentzioa. 

2007/12/21eko 1720/2007 ED, Datuen Babeseko Araudia. 

Arauak Trenbide Sistemetarako EN 50126; EN 50128; EN 50129 eta bestelakoak. 

Azaroaren 23ko 1544/2007 ED, Irisgarritasunari buruz. 

Abenduaren 4ko, 20/1997 Eusko Jaurlaritzako Legea, Irisgarritasun sustapenerako. 

126/2001 Dekretua Garraioan Irisgarritasun Baldintzei buruz Arau Teknikoak onartzen 

direnak. 

1999ko apirilaren 16ko 596/1999 ED, Bideozaintzari buruzko Araudia. 

1994ko abenduaren 9ko 2364/1994 ED, Segurtasun Pribatuko Araudia. 

 

 

Erreferentziazkoa: 

UNE-EN 15140 bidaiarien garraio publikoari dagokiona. 

UNE-EN 66174:2010 Araua, Kalitateko Kudeaketa Sistema ebaluatzeko gida.  
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KONPONDU BEHARREKO NEURRIAK 

 
 
Akatsengatik konpontze eta konpentsazio neurriak bermatzen ditugu, hala nola, salmenta 

makinen funtzionamendu txarra, etab. (CE Nº 1371/2007 zk., art. 17 Araudiaren arabera), 

Euskotren Funikularreko bezeroek joaneko bidaia-txartel berri baten eskubidea izango 

dute, zerbitzuaren etetea edo 30 minutu baino gehiagoko atzerapena gertatzen denean. 

 

 

 
 
 
PARTE HARTZEA, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK. 
 

Euskotrenek kexen eta iradokizunen sistema bat dauka eta horren bidez eta honako 

gutunean eskainitako zerbitzuei eta bere gain hartutako konpromisoei buruz bere iritzia 

helaraz dezake. 

 

http://www.euskotren.eus/ web orrialdean eta baita gure app-an kexak eta iradokizunak 

aurkez daitezke honako aukeraren bidez “Iradokizunak eta hobetzeko arloak”. 
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HARREMANETAN JARTZEKO HELBIDEAK  

 
 
 
Laguntzeko, iradokizunak eta kexak hartzeko, edo konpongarriak diren arazoak eta 

eskaintzen ditugun hobekuntzak Zerbitzuaren kalitatean adierazteko,  EuskoTrenekin 

harremanetan jar zaitezkete:  

 
 ►Postaz: EuskoTren; Kalitatea; Atxuri kalea, 6; PK 48006 Bilbo. 

 ►Euskotreneko BAB-tan: San Nikolas Plaza ,  PK 48005 Bilbo. 

 ►Bezeroen Arreta Zerbitzuan: Telefonoa: 94 433 33 33  

 ►Langileen bidez: Funikularraren edozein geltokitik. 

                   Twitter bidez: @euskotrenejgv. 

 ►Internet bidez: gure Web gunean http://www.euskotren.eus, jaitsiz, betez eta 

formularioa Bezeroenganako Arretara bidaliz: attcliente@euskotren.eus 

►Posta elektronikoz Jendearentzako Informazioa: attcliente@euskotren.eus. 

 

 

BEZEROENGANAKO ARRETA-ORDUTEGIA 

 
 

 
Bulegoetara bazoaz, edo telefonoa erabiliz gero, bezeroenganako arreta-ordutegia 

honako hau da: 

 
 ►Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 19:30era (negua). 

 ►Udan (ekainaren 26tik irailaren 1era): 8:00etatik 14:00etara 
 

 

 
 


