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Carta de Servicios – Autobús

LINEA SERVICIO CONCESION NOMBRE DE LÍNEA
UK07 LURRALDEBUS UROLA KOSTA AIZARNAZABAL - ZUMAIA - ZESTOA

UK08 LURRALDEBUS UROLA KOSTA ZARAUTZ- AIA - ORIO

UK09 LURRALDEBUS UROLA KOSTA ZUMAIA - DONOSTIA N-634

UK10 LURRALDEBUS UROLA KOSTA ZUMAIA – ZARAUTZ- DONOSTIA (AP-8)

UK11 LURRALDEBUS UROLA KOSTA ZUMAIA – ZARAUTZ- ORIO – DONOSTIA (AP-8)

DB01 LURRALDEBUS DEBABARRENA EIBAR - ELGETA

DB02 LURRALDEBUS DEBABARRENA ERMUA – DONOSTIA (AP-8)

DB03 LURRALDEBUS DEBABARRENA LEKEITIO – DONOSTIA (AP-8)

DB04 LURRALDEBUS DEBABARRENA MALLABIA - ONDARROA

DB05 LURRALDEBUS DEBABARRENA ONDARROA-MUTRIKU-DEBA-ZUMAIA

DB06 LURRALDEBUS DEBABARRENA SORALUZE - ONDARROA

GURE LINEAK GIPUZKOAN



Carta de Servicios – Autobús

LINEA SERVICIO CONCESION N.º CONCESION NOMBRE DE LÍNEA
10 BIZKAIBUS MARGEN IZQUIERDA UPV/EHU A-2315 SANTURCE – PORTUGALETE – UPV/EHU

11 BIZKAIBUS MARGEN IZQUIERDA UPV/EHU A-2316 SESTAO – UPV/EHU

12 BIZKAIBUS MARGEN IZQUIERDA UPV/EHU A-2326 BARAKALDO – UPV/EHU

13 BIZKAIBUS MARGEN IZQUIERDA UPV/EHU A-2336 MUSKIZ – UPV/EHU

17 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3411 BILBAO – GETXO

8 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3414
BILBAO – GETXO 

(por túneles Artxanda)

3 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3422 LAS ARENAS - BERANGO (CCArtea)

2 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3451 LAS ARENAS-ARMINTZA

6 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3471
GETXO - CRUCES

(por Fadura)

15 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3472
GETXO – CRUCES
(desde Las Arenas)

18 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3499 PLENTZIA - GORLIZ

GURE LINEAK BIZKAIAN



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Euskotrenek etorkizun hurbilean nabarmen hazi nahi du, Euskadiko erreferentziako garraio publikoko operadorea izatera iritsi arte, EAEren titulartasuneko sare
metrikoan lan eginez maiztasun handiagoa emanez, tranbiekin eta autobusekin zerbitzuak zabalduz beste udalerri batzuetan eta egungoak hedatuz, trenez
merkantzia gehiago garraiatuz eta beste sare batzuetan zerbitzuak eskainiz. Hori guztia eraginkortasun ekonomikoko eta kudeaketa jasangarriko irizpideekin eginez,
gizartearen aurrerabidean lagunduz, oro har.

Euskotrenen helburua da garraioaren arloan Espainiako Administrazio Zentraletik Euskal Autonomia Erkidegora transferitu ziren emakidak ustiatzea, abuztuaren
25eko 2488/78 Dekretua aplikatuz. EuskoTrenen helburu soziala, 1996an onartu zen konpainiaren izen komertziala, eta, funtsean, trenbide eta errepide bidezko
garraio-zerbitzuaren kudeaketan oinarritzen da, bai pertsonen kasuan, bai salgaien kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan. Enpresa horrek
autobus zerbitzua ustiatzeko, Euskotren Lurraldebus eta Bizkaibus markak erabiltzen ditu Gipuzkoan eta Bizkaian, hurrenez hurren.

Garraio publikoa eraberritzeko eta modernizatzeko erronkari heltzeko, ekintza ugari egiten ari gara. Besteak beste, herritarren mugikortasun jasangarria erraztu eta
hobetzera bideratutakoak, Segurtasunari eta Zerbitzuaren Kalitateari lehentasuna emanez, gure jarduketa- eta erantzukizun-mailetan. Urratsez urrats lortzen ari diren
emaitzak gozatzen ari dira eta gure bezeroek oso positibotzat jotzen dituzte.

Gure erabiltzaileei entzuten diegu aldian-aldian, haien arrazoizko itxaropenak ulertzen ditugu eta erantzunik onenak ematen dizkiegu. Zure laguntza da gure bermerik
eta pizgarririk onena segurtasuna eta zerbitzuaren kalitatea hobetzen jarraitzeko.
Eskerrik asko EuskoTrenen eta, oro har, gizartearen izenean, gure zerbitzuen kalitatea hobetzen laguntzeagatik.

Zuzendari nagusia



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Zurekin ditugun konpromisoak: 
ESKAINITAKO ZERBITZUA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Autobusen edukiera eskariari egokitzea.

• Per./m2 zenbakia hilero egiaztatzea; gure helburua da bidaiarien
%80k 4 per./m2 baino gehiago ez izatea.

 Programatutako zerbitzu guztiak mantentzea, salbuespenezko kasuetan
izan ezik.

• Egindako zerbitzu kopurua/hileko zerbitzu guztiak egiaztatzea; gure
helburua da zerbitzuen %95ek betetzea.



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Zurekin ditugun konpromisoak: 
IRISGARRITASUNA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Irisgarritasun unibertsala bermatzea

• Flotaren arrapaletan eta plataforma/autobusetan
izandako matxura-kopurua egiaztatzea. Gure helburua
da %0,3 matxuren batez bestekoa ez gainditzea.

• Gure ibilgailuen %100ek gutxienez 4 leku erreserbatuta
izango dituzte eta behar bezala identifikatuta egongo
dira.



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Gure konpromisoak zurekin:
BEZEROENTZAKO INFORMAZIOA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Autobusen %99k eta geltokien %95ek informazio erraza eta
eguneratua izatea bermatzea.

• Informazio okerraren edo informazio faltaren
ondoriozko kexen kopurua egiaztatzea. Hilean 2 kexa
baino gehiago jasotzea onartezina da.

 Programatutako ezohiko egoeretan, gidariak bidaiarien %95i
linean aurreikusitako asalduren berri emango diola
bermatzea.

• Kexa-kopurua hilero egiaztatzea, eta hilean 2 kexa
baino gehiago jasotzea onartezina izatea



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Zurekin ditugun konpromisoak: 
ERREGULARTASUNA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Zerbitzuen %85, gutxienez, orduan egitea, zerbitzu guztien
aldean, eta aurreratutako irteerak edo geldialdiak ez
baimentzea.

• Orduko zerbitzuen ehunekoa eta zerbitzu guztiak
egunero egiaztatzea, erabiltzaileen %85i gutxienez
mesede eginez.

 Zirkulazioaren ondoriozkoak ez diren hamar minututik
gorako atzerapenak hautematen direnean, prebentzio- eta
zuzenketa-ekintzak aktibatuko dira.



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Zurekin ditugun konpromisoak: 
BEZEROENTZAKO ARRETA (1/2)

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Edozein informazio-kanalen bidez jasotako kontsulta, kexa,
iradokizun eta/edo erreklamazioen %95i erantzutea, gehienez
ere 8 egunetan.

• Erreklamazioak ebazteko denbora egiaztatzea eta
jarraipena egitea.

* Azterketa teknikoa behar izanez gero, indarrean dagoen legeriaren epeak beteko 
dira.



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Gure konpromisoak zurekin: 
Bezeroentzako arreta (2/2)

 Arreta eta laguntza egokia bermatzea, gure langileen
profesionaltasunaren bidez.

• Asebetetze-inkestako "pertzepzio globalan” 10etik
6,5eko gutxieneko nota lortzea.

 Gure langileak trebatuta egotea informazioa zehaztasunez
eta adeitasunez emateko, bai eta erabiltzaileei beren
eginkizunen esparruan laguntzeko ere.

• Asebetetze-inkestan 10etik 6,5eko gutxieneko nota
lortzea "langileen tratuari" buruz.



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Gure konpromisoak zurekin:
EROSOTASUNA, GARBITASUNA, 
MANTENTZE-LANAK

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Gidarien %100ek gidaritza profesionala ahalik eta leunen
egitea, frenatzeak eta azelerazioak saihestuz, bidaiariari
segurtasuna eta erosotasuna transmititzeko.

• Asebetetze-inkestan "martxan dagoen erosotasuna"
atalean gutxienez 6,5/10 nota lortzea.

 Autobusen %100ean garbitasuna, kontserbazioa eta barneko
atmosfera usainik gabe eta ondo aireztatuta daudela
bermatzea.

• Gogobetetze-inkestan "garbitasuna, itxura eta
erosotasuna" atalean gutxienez 7/10 nota lortzea.



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Gure konpromisoak zurekin:
SEGURTASUNA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Gaueko zerbitzuen erabiltzaileen %90ek ibilgailuen kontrol- eta
zaintza-sistema baten funtzionamendu egokia bermatuta izatea.

• Bezeroen asebetetasun inkestan gutxienez 6,5/10 puntuaketa
lortzea “Segurtasun sentsazionan” galderan.

 Autobuseko gidarien %100 prestatuta dago pertsonentzako
arriskutsuak diren istripu edo gertakarietan jarduteko.



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Gure konpromisoak zurekin: 
INGURUMEN-INPAKTUA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Energia aurreztea eta ahalik eta modu eraginkorrenean
erabiltzea.

• Litroen guztizko kontsumoa bidaiarientzako hilean,
gure helburua 0,75 izanik

• Ibilgailuen kontsumo ertaina l/100 km-ko, 41 l/100 km
helburua ez gainditzea da.

 Ingurumen-inpaktu txikiagoa duten ibilgailuen flota
handitzea

• Bezeroen asebetetasun inkestan gutxienez 6/10
puntuaketa lortzea “Bibrazioa eta zakartasunak”
galderan.

• Ibilgailuen flota, Euro emisio-arau motaren arabera



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Parte-hartzea, Kexak eta iradokizunak

Euskotrenek kexa- eta iradokizun-sistema
bat du, eta, horren bidez, zure iritzia
helaraz dezakezu eskainitako zerbitzuei
buruz eta gutun honetan hartutako
konpromisoei buruz.

Kexak eta iradokizunak gure webgunean
(http://www.euskotren.eus /)
"iradokizunak eta hobetzeko arloak"
aukeraren bidez aurkeztu ahal izango
dituzu, bai eta gure aplikazioaren bidez
ere.

ZUZENTZEKO NEURRIAK

Zure erreklamazioan egiaztatzen bada hartutako konpromisoren bat ez dela bete,
Bezeroaren Arretarako Bulegoek zure erreklamazioari bide emango diote 72 orduko epean,
barkamena eskatzeko eta gertatutakoaren berri emateko.

Bidaiarien eskubideak eta 
betebeharrak

Iradokizunen eta hobetu beharreko 
arloen ataria



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Harremanetarako helbideak: Bizkaiko BABak

Postaz:
Euskotren; San Nikolas plaza, 2 PK 48005 Bilbo
Euskotren; Geltoki plaza z/g PK 48370 Gernika
Euskotren; Durangoko geltokia PK 48200 Durango

Informazio-bulegoetan:
San Nikolas plaza, 2 PK 48005 Bilbo
Geltoki plaza z/g PK 48370 Gernika
Durangoko geltokia PK 48200 Durango

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua: Telefonoa: 944 333 333
Edo, langileen bidez: gure autobusetako edozein puntutan.

Internet: http://www.euskotren.eus, Bezeroen Arretarako formularioa deskargatuz,
betez eta bidaliz honako helbide honetara: oaczaz@euskotren.eus,
oazger@euskotren.eus, oacdur@euskotren.eus edo jendeari informazioa emateko
posta elektronikoz.

Twitter@euskotrenejgv.
Facebook.com/euskotrenejgv.
Instagram.com/euskotrenejgv.

Non gaude

BEZEROEN ARRETARAKO ORDUTEGIAK

Zazpikaleko geltokia, San Nikolas plaza, 2:

Neguan:
Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 20:00etara.
Larunbat eta zubietan: 9:00etatik 15:00etara
(Larunbatak jaiegunaren ondoren itxita)
Uda (uztaila eta abuztua): 8:00etatik 15:00etara (astelehenetik ostiralera).

Gernikako geltokia, geltoki plazan z/g.

Negua:
Astelehenetik ostiralera (lanegunak): 8:00etatik 20:00etara.
Zubiak (urte osoan): 9:00etatik 15:00etara
Uda (uztaila eta abuztua): astelehenetik ostiralera (lanegunak): 8:00etatik 15:00etara.

Durangoko geltokia.

Negua:
Astelehenetik ostiralera (lanegunak): 8:00etatik 20:00etara.
Zubiak (urte osoan): 9:00etatik 15:00etara
Uda (uztaila eta abuztua): astelehenetik ostiralera (lanegunetan): 8:00etatik 15:00etara.



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

Aplikatu beharreko araudia

 38/2015 Legea, irailaren 29koa, trenbide-sektorearena.
 Trenbide-sektorearen erregelamendua. 2387/2004 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa.
 5/2003 Legea, abenduaren 15ekoa, Euskadiko Garraioaren Agintaritzari buruzkoa.
 16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzkoa.
 1211/90 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua.
 51/2013 Dekretua, apirilaren 3koa, Euskadiko bidaiarien garraioaren araudiari buruzkoa.
 Eusko Trenbideak kontratatzeko baldintza orokorrak, 2018ko otsailaren 6koa.
 UNE-EN ISO 9001:2015 araua
 Une 13816 araua
 Une 93200 araua
 A37.01. hondakin arriskutsuak Bidaiarien garraio publikorako zerbitzuen Aenor markaren erregelamendu 

partikularra (TPP)
 RP A58.01 Zerbitzuen Aenor markaren erregelamendu partikularra, zerbitzu-kartetarako ziurtatua.
 31/1995 Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa.
 Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoa.
 1720/2007 Errege Dekretua, 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamendua.
 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babestekoa.
 5/2014 Legea, apirilaren 4koa, segurtasun pribatuari buruzkoa.
 4/1997 Lege Organikoa, bideozaintzari buruzkoa.
 596/1999 Errege Dekretua, Bideozaintzako Erregelamendua.
 1/2017 Legegintzako Dekretua, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina.
 1544/2007 Errege Dekretua, azaroaren 23koa, irisgarritasunari buruzkoa.
 6/2003 Legea, abenduaren 9koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Azterketarena.
 1/2016 Legea, apirilaren 7koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa.
 Barik txartela eta garraio-tituluak arautzen dituen ordenantza.
 Mugi txartela erabiltzeko araudia eta baldintza orokorrak.
 Bat tituluak arautzeko ordenantza.
 BGP tituluen erabiltzaileentzako garraio publikoko zerbitzuen tasen ordenantza fiskala



Zerbitzuen gutuna – Autobusa

EUSKOTREN, EGUNETIK EGUNERA HOBETO. 
Zure iritzia oso garrantzitsua da eskaintzen dugun zerbitzua 
hobetzeko


