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 sarrera – erakunde adierazpena

Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren eta  2017-2019 Gardentasunaren Planaren bitartez, zerbitzu karta identifikatua du gardentasunerako tresna giltzarri gisa, eta, horrela, ezarria du ezinbestekoa dela informazioa modu eskuragarri eta ulerterrazean argitaratzea, herritarrek eta zerbitzu publikoen erabiltzaileek aukera izan dezaten zerbitzuon betetze maila eta kalitatea ebaluatzeko.
Zerbitzu karta honek agerian uzten du Bizkaiko Foru Aldundiak bizkaitarrekin duen konpromisoa, eta, apustu irmoa egiten du zerbitzuaren kalitatearen alde eta hobekuntza etengabearen alde. Hori guztia, kudeaketa eredu aurreratu baten esparruan kokatzen da, zeinaren bidez lortu nahi baita herritarren eskaerei erantzutea edo are aurrea hartzea, prozesu eta zerbitzu bikainak erabiliz horretarako.
 Helburu hori lortzeko, beharrezkoa da egindako zerbitzuak ezagutaraztea, Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartutako konpromisoa kuantifikatzea eta jakitera ematea, horrela izango baitute horren guztiaren berri hala herritarrek nola erabiltzaileek.
Bizkaiko Foru Aldundia

Garraioen Zuzendaritza Nagusia osatzen dugunok erabat jakitun gara herritarren eta zerbitzu publikoen erabiltzaileen eskaeren eta exijentzien Bizkaian errepidez egiten den hiriarteko garraio publikoari dagokionez.
 Zerbitzu Karta honen bitartez jakitera eman nahi ditugu Bizkaibus zerbitzuaren erabiltzaileekin eginak ditugun konpromisoak ondorengo arloetan:

	Garraioaren plangintza eta kontrola.
	Erabiltzaileei eskaini beharreko informazioaren kudeaketa.

Modu horretan lortu nahi baita zuen eskaera, behar eta itxaropenei erantzuna ematea. Halaber, Zerbitzu Karta hau baliagarria izan behar da zerbitzuaren kalitatea hobetzeko.


 Garraioen zuzendari nagusia

XEDEa
Bizkaibus Bizkaiko hiriarteko garraio zerbitzu publikoa da.
Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzuen eta tarifen erabateko planifikazioa eta koordinazioa sustatzen ditu, eta, halaber, bultzatzen du emakida bakoitzak modurik eraginkorrenean erabil ditzala eskura dituen baliabideak.  Horren harira, aipatzekoa da, besteak beste, Bizkaibusek ondokoen onurak jasotzen dituela: 
	Tarifa sistema bakarra emakida talde osorako. 
	Antzeko ezaugarriak dituzten ibilgailuak. 
	Irudi korporatibo bakarra. 
	 Ustiapena laguntzeko sistema bera multzo osorako.
	Txartelak baliogabetu eta ordaintzeko sistema berdin-berdina.
	Bizkaia.eus – Bizkaibus webgunea, Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasunekoa eta erakunde horrek kudeatua. Aplikazio mugikorra eta profilak  Facebook eta Twitterren
	Bezeroei arreta emateko zerbitzu bakarra, Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatua, emakida guztientzat.


ZERBITZU KARTAREN UNITATE ARDURADUNA

Garraioen Zuzendaritza Nagusia

Iparragirre 21, 5. solairua
48009 Bilbo
Tel.: 944068000
Webgunea: www.bizkaia.eus



eskaintzen diren zerbitzuak

ZERBITZUAREN IZENBURUA:
Garraioaren plangintza eta kontrola


DESKRIBAPEN ZEHATZA:

Zerbitzuaren plangintza eta kontrola: Bizkaibus zerbitzua zehaztu, programatu eta kontrolatzea, Bizkaiko erabiltzaileen mugikortasun arloko behar eta itxaropenei erantzuna emanez.
Tarifen eta txartelen kudeaketa: Bizkaibusen sarean erabiltzen diren bidaia tituluen salneurriak finkatzea, eskainitako zerbitzua, gizartearen eskaerak eta salneurrien bilakaera aintzat hartuta.
Berezko bidaia tituluak zehaztu, ezarri eta kudeatzea eta, halaber, Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin
 ( aurrerantzean BGP) elkarlanean, Bizkaibusen sarean eragina duten gainerako bidaia tituluak zehaztu, ezarri eta kudeatzea. 
	Flotaren kudeaketa: Autobus flota erosi, berritu eta egoera onean mantentzea, onartutako espezifikazio teknikoak oinarri hartuta.
	Hiri altzarien kudeaketa: Bizkaibusen hiri altzariak erabiltzeko eta erabiltzaileei informazioa emateko egoera hobeezinean egon daitezela bermatzea. 


ZERBITZUAREN IZENBURUA:
Erabiltzaileei eskaini beharreko informazioaren kudeaketa


DESKRIBAPEN ZEHATZA:

Informazioaren kudeaketa: Zerbitzuaren erabiltzaileei eta, oro har, herritarrei informazioa helaraztea Bizkaibus zerbitzuaren garraio sareari buruz, baita zerbitzuari dagozkion aldaketei buruz ere. 
Bezeroei arreta emateko zerbitzua: Bizkaibus garraio zerbitzuari buruz herritarrek helarazitako erreklamazio, kexa eta iradokizunak modu egokian kudeatzea.  
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ZERBITZUEN HELBIDEAK, SARBIDEAK ETA ORDUTEGIAK
Zerbitzuetarako sarbidea
ZERBITZUA
HARREMANETARAKO
ORDUTEGIA
BIZKAIBUSEN ZERBITZURA IRISTEKO GARRAIOBIDEAK
BIZKAIBUS
Bezeroentzako Arreta Zerbitzua
Telefonoa: 946 125 555
Helbide elektronikoa: infobizkaibus@bizkaia.eus
Lanegunetan 08:00etatik 20:00etara
Larunbat eta jaiegunetan 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara
Metro Bilbao
Bilbobus
Renfe
EuskoTren
Tranbia

Bulegoak

Leioa
UPV/EHU Bizkaiko unibertsitate campusa (Gizarte Zientzien Fakultatearen etxabea)
Astelehenetik ostiralera: 08:00etatik 15:30era
Uztailean: 08:00etatik 15:30era
Abuztuan: Itxita



Portugalete
Herritarrentzako Arreta Bulegoa. San Roke plaza.
Astelehenetik ostiralera: 07:30etik 15:00etara
Uztailean: 07:30etik 15:00etara
Abuztuan: 07:30etik 15:00etara



Sodupe
Udal Bulegoak. Gallaraga zeharkalea 20
Astelehenetik ostiralera: 07:30etik 15:00etara
Uztailean: 07:30etik 15:00etara
Abuztuan: 07:30etik 15:00etara


Kabinak
https://web.bizkaia.eus/es/web/bizkaibus/atencion-al-cliente

* Harremanetarako: Helbidea, telefonoa, faxa, helbide elektronikoa. 
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ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

Erabiltzaileen eskubideak.
Erabiltzaileen eskubideak dira garraio arloko lege araudiak xedatzen dituenak, eta, halaber,  dokumentu honetan zedarritzen direnak, I.tituluan zehaztu den garraio zerbitzua egiteko baldintza orokorrekin bat etorriz, eta presezki:
	Bizkaibusen ibilgailuetan bidaiatzea, horretarako aukera ematen duen garraio titulua edukiz gero.
	Zerbitzuan aritzen diren enpresetako langileengandik tratu zuzena eta egokia jasotzea.

Bizkaibuseko Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuan, Bizkaibusen zerbitzuei dagokienez, behar duen informazioa eskuratzea, baita eskatutako informazioa jasotzea ere. 
Bizkaibusen ibilgailuak egoera eroso, garbi eta seguruan erabiltzea.  
	Bidaiarien errepide bidezko garraioari dagozkion aseguruen babespean bidaiatzea. 
	 Hala badagokio, Bizkaiko Foru Aldundiak onartutako garraio tituluen artean aukeratzea.
	 Ume kotxeak edo aulkitxoak garraiatzea, baita bizikletak, surf taulak eta bestelako objektuak ere, dokumentu honetan adierazitako moduan eta txartel osagarririk ordaindu barik.
 Eskuliburu honen 13. atalean jasotzen diren mugikortasun murriztuko pertsonek eskubidea izango dute erabiltzen erosoen zaien atetik  autobusetik sartu eta ateratzeko. Era berean, pertsona horien eskubidea da eurek lehentasunez erabiltzeko identifikatutako eserlekuak erabiltzea. Arrapala edo plataforma dagoenean, hori aktibatzeko eskubidea izango dute, hala eskatuz gero. 
	 Kexa Liburu Ofiziala eskatu eta eskuratzea dokumentu honen 22.atalean zehaztutako gune guztietan. Liburu horretan Bizkaibus zerbitzuari buruzko erreklamazio mota guztiak adierazi ahal izango dituzte.
	Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren bitartez adieraztea edozein eskaera zein iradokizun Bizkaibus zerbitzuari buruz. 
	Bizkaiko Foru Aldundiaren erantzuna jasotzea Kexa Liburu Ofizialetan edota 22. atalean (“Erreklamazioak” izenekoa) zehaztutako bestelako bideen bitartez adierazitako erreklamazioak direla-eta. 
	Informazioa jasotzea, ibilgailuen barruan jarritako oharren bitartez, zerbitzuaren ibilbideari, ordutegiei, geralekuei eta salneurriari dagozkien aldaketen gainean.
	Zerbitzuan aritzen den enpresarekin nahiz Bizkaiko Foru Aldundiarekin erabiltzaileak aukeratutako hizkuntzan, euskaraz/gaztelaniaz, komunikatzea, ahoz zein idatziz. Espresuki aukerarik adierazi ezean, hala enpresak nola Aldundiak bi hizkuntza ofizialetan egingo dituzte jakinarazpenak eta komunikazioak; hala ere, erabiltzaileak edozein unetan hizkuntza aukeratzeko eskubidea gauzatu eta hizkuntza ofizial bietako bat eskatu ahal izango du. 

Erabiltzaileen betebeharrak.
Erabiltzaileek dokumentu honen I.atalean bildutako baldintza nagusiekin bat etorri beharko dute eta bereziki ondorengoekin:
	Beharrezko garraio titulua edukitzea eta erakustea, horretarako eskaera jasoz gero, zerbitzuan aritzen den enpresako langileekin edota Bizkaiko Foru Aldundiko ikuskaritza arloko langileekin zeregin horretan elkarlanean arituz.
	 Zerbitzuan aritzen den enpresako langileen argibideei jarraitzea, garraio zerbitzuari eta horretan gertatzen diren jazoerei dagokienez.
	Uko egitea gainerako erabiltzaileentzat eta zerbitzuan aritzen diren enpresetako langileentzat eragozpena dakarren jokaera orori.
	 Uko egitea gainerako erabiltzaileentzat eta zerbitzuan aritzen diren enpresetako langileentzat, edota zirkulazioarentzat arriskua dakarren jokaera orori.
	Ibilgailua martxan dabilenean ez galaraztea gidariaren arreta. 
	 Xede horretarako dauden lekuetatik bakarrik sartzea ibilgailura eta, era berean, horietatik bakarrik ateratzea.
	Uko egitea tratu gogaikarri, iraingarri, umilgarri edo diskriminatzaile orori gainerako erabiltzaileekiko eta zerbitzuan aritzen diren langileekiko harremanetan.
	Uko egitea  ibilgailuko mekanismoak maneiatzeari eta, bereziki, ateak ireki eta ixteko direnak.
	 Uko egitea propaganda, paskin, liburuxka edo publizitatea banatzeari.
	Uko egitea ibilgailua narriatu edo zikindu dezakeen ekintza orori edo, oro har, gainerako erabiltzaileen nahiz zerbitzuan aritzen den enpresaren ondasunak kaltetu ditzakeen ekintza orori.
	Uko egitea ibilgailutik bide publikora objektuak jaurtitzeari, baita ibilgailuan bertan objektuak uzteari ere.
	Uko egitea gainerako erabiltzaileak asaldatu  eta ordena publikoa aztora dezakeen ekintza orori.
	Uko egitea ibilgailu barruan erretzeari eta edariak  eta jakiak kontsumitzeari. 
	 Uko egitea dokumentu honen 14.2. atalean jasotako salgaiak eramateari.
	Uko egitea ibilgailuan sartzeari beteta dagoelako ohartarazpena egindakoan. 
	Uko egitea, beharrik gabe, erabiltzaileak pasatzeko lekuetatik igarotzea oztopatzeari.
	Erabiltzaileek txirrina jo beharko dute, behar besteko aurrerapenarekin, ibilgailuko gidariari jakinarazteko hurrengo geralekuan jaitsi nahi dutela. Geralekuetan, erabiltzaileek eskuz egingo dituzte seinaleak ibilgailuko gidaria geralekuan gelditu dadin.


ARAUDI ERREGULATZAILEA

	1370/2007 (EE) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2007ko urriaren 23koa, tren eta errepide bidezko bidaiarien garraio zerbitzu publikoei buruzkoa eta Kontseiluaren 1191/69 eta 1770/70 (EEE) Erregelamenduak indargabetzen dituena.
	4/2004 Legea, martxoaren 18koa, Euskadiko bidaiarien errepideko  garraioarena.
	Apirilaren 3ko 51/2012 Dekretua, Eusko Jaurlaritzarena,  bidaiarien errepideko garraioaren Erregelamendua onartzen duena. 
	19/2001 Legea, abenduaren 19koa, trafikoari, motordun ibilgailuen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzkoa, eta 1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Zirkulazioaren Erregelamendu Orokorra onartzen duena.
	 16/1987 Legea, uztailaren  30ekoa, lurreko garraioen antolamenduari buruzkoa.
	 1211/1990 Errege Dekretua, irailaren 28koa, lurreko garraioen antolamenduari buruzko Legearen Erregelamendua onartzen duena. 
	Sektore publikoko kontratuei buruzko Legearen testu bategina, sektore publikoko kontratuei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren 14koak, onetsia. 
	817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa,  sektore publikoko kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea zati batean garatzen duena. 
	Administrazio Publikoen kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra, urriaren 12ko  1098/2001 Errege Dekretuak onartua, eta horren ondorengo aldaketak. 
	 36.03 Erregelamendua, 2001/85/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena,  2001eko azaroaren 20koa (Bidaiariak garraiatzeko erabilitako ibilgailuei aplikagarri zaizkien xedapen bereziak). 
	107R02 Erregelamendua, M2 eta M3 kategorietako (hau da,  autobusak eta autokarrak) ibilgailuentzako baldintza orokorrak finkatzen dituena, eta 2028/1986 Errege Dekretua, ekainaren 6koa, automobil, atoi eta erdi atoi motak eta ibilgailu horien zatiak eta piezak homologatzeari buruz Europako Batasunak emandako zenbait zuzentarau aplikatzeko arauak emateko dena, eta indarrean dauden  horren ondorengo aldaketak 
	Eusko Jaurlaritzaren 126/2001 Dekretua, uztailaren 10ekoa,  garraioan irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena eta 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun  baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena.
	Ingurumen arloan ibilgailuei aplikatu beharreko araudia.
	Europako Batzordearen 1999/101/EB Zuzentaraua, 1999ko abenduaren 15ekoa, soinu maila onargarriari eta motordun ibilgailuen ihesgailuari buruzko Europako Kontseiluaren 70/157/EEE Zuzentaraua  aurrerapen teknikoaren arabera egokitzen duena.
	1544/2007 Errege Dekretua, ezgaitasunen bat duten pertsonak garraiobideetan diskriminaziorik gabe sartzeko eta horiek erabiltzeko behar dituzten oinarrizko baldintzak arautzen dituena. 
	Bizkaiko Foru Aldundiaren eta zerbitzua ustiatzeko enpresa emakidunaren artean sinatutako kontratua zerbitzu publikoak kudeatzeko.
	Europan, Estatuan, Euskal Autonomia Erkidegoan edo Bizkaiko Lurralde Historikoan aplikagarri diren eta ondorengo arloak arautzen dituzten bestelako xedapenak: bidaiarien errepide bidezko garraio publiko erregularra, iraunkorra eta erabilera orokorrekoa, zirkulazioa, ibilgailuak eta horietarako irisgarritasuna, eta kontratazioari dagozkionak.





KONPROMISOAK BETE DIRELA ETA INDARREAN DIRAUTELA JAKINARAZTEKO MODUAK 

Urtero jakinarazten da konpromisoak bete direla horri buruzko emaitzak www.bizkaia.eus/bizkaibus webgunean argitaratuz.
Kartaren bertsiorik gaurkotuena eskuragarri dago  www.bizkaia.eus/bizkaibus webgunean.
Indarraldia (gehienez 2 urte): 2019-2020.




ERABILTZAILEEK PARTE HARTZEKO MODUAK


Erabiltzaileek hainbat modutan har dezakete parte egindako zerbitzuen hobekuntzan: euren iritzia adieraziz asebetetze inkesten bitartez eta Bizkaibusen helbide elektronikoaren bitartez (infobizkaibus@bizkaia.eus),  edo euren kexak eta iradokizunak helaraziz zerbitzu karta honetako “Nola aurkeztu kexak, erreklamazioak eta iradokizunak” izeneko atalean deskribatzen diren bideei jarraituz. 





NOLA AURKEZTU KEXAK, ERREKLAMAZIOAK ETA IRADOKIZUNAK

Hona hemen kexak eta erreklamazioak aurkezteko bideak:
	 infobizkaibus@bizkaia.eus helbide elektronikoaren bitartez.
	 Bizkaibusen webgunea erabiliz.
	Autobusean bertan kexa liburua erabiliz. 
	BFAren webgunean.
	Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoan.
	www.bizkaia.eus" www.bizkaia.eus webguneko Kexak eta Iradokizunak izeneko atalean.


Hilabeteko epean erantzungo dira kexen %70 eta 90 eguneko epean %100a.

ZERBITZU KARTAREN KONPROMISOAK

ZERBITZUAK
KONPROMISOA
BETETZE MAILAREN ADIERAZLEA



Garraioaren plangintza eta kontrola
Langileek modu atseginean artatzea erabiltzaileak, hartara, Asebetetze Inkestan gai horri dagozkion galderetan batez beste 7,5 baino gehiagoko puntuazioa lortzea. 
Asebetetze Inkestan gai horri dagozkion galderetan lortutako batez besteko puntuazioa. 

Gidariek zerbitzu profesionala eskaintzea erabiltzaileei, gidatzean ardura, segurtasuna eta trebetasuna azalduz, eta, hartara, Asebetetze Inkestan gai horri dagozkion galderetan batez beste  7,5 baino gehiagoko puntuazioa lortzea. 
Asebetetze Inkestan gai horri dagozkion galderetan lortutako batez besteko puntuazioa.

Urtean 600.000 bidaia baino gehiagoko linea guztietan, gutxienez, 30 minutuko maiztasuna eskaintzea, baldin eta: 
- zuzeneko konexioa ematen badute.
- oro har, maiztasun handiagodun bestelako lineek ematen ez duten konexioa eskaintzen badute. 
Lineen maiztasuna erabiltzaileen kopuruaren arabera.

Irisgarritasuna autobus guztietan bermatzea mugikortasun murriztua duten pertsonei.   
Autobus irisgarrien ehunekoa (%)

Irisgarritasun arrapalen %100a aztertzea hilean behin. 
Aztertutako autobusen ehunekoa (%)

Zerbitzuaren puntualtasuna bermatzea irteeren %94tan. 
Garaiz ateratako zerbitzuen ehunekoa (%)

Kontserbazio egoera egokian dauden autobusak jartzea erabiltzaileen eskura, eta, hartara, Asebetetze Inkestan gai horri dagozkion galderetan batez beste 7 baino gehiagoko puntuazioa lortzea. 
Asebetetze Inkestan gai horri dagozkion galderetan lortutako batez besteko puntuazioa.

Garbitasun egoera egokian dauden autobusak jartzea erabiltzaileen eskura eta, hartara, Asebetetze Inkestan gai horri dagozkion galderetan batez beste 7,5 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.  
 Asebetetze Inkestan gai horri dagozkion galderetan lortutako batez besteko puntuazioa.

2020an hiri autobusen (I mota) %20 hibridoak izango direla bermatzea.
Autobus hibridoen ehunekoa hiri autobusen (I mota) guztizkoarekiko.  
Erabiltzaileei eskaini beharreko informazioaren kudeaketa 
Erabiltzaileei geralekuetan, autobusetan eta webgunean helaraztea informazioa zerbitzuan programatutako aldaketei buruz (ibilbideak, ordutegiak…). 
7 egun lehenago jakinaraziko da aurreikusitako aldaketei buruzko informazioa.
*Aurreikusi gabeko aldaketak gertatzen direnean, jakin bezain laster emango da horren berri baliabide egokienak erabiliz. 
Aldaketa gertatu baino 7 egun lehenago geraleku eta autobusetan jarritako oharren ehunekoa  (%) 







zuzendu eta konpentsatzeko neurriak

Bidaia bat geldiarazten bada matxuragatik edo enpresa zerbitzu-emailearen ardura den bestelako arrazoiengatik, ibilgailua ahalik eta lasterren ordeztu beharko du enpresak erabiltzaileak helmugara eramateko. 



