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PARTE-HARTZEA ETA 
ESPERIENTZIAK TRUKATZEA

Dbus-ek modu aktiboan hartzen du parte nazioarteko 
zenbait foro eta lantaldetan, garraio publikoko eta 
hiri mugikortasuneko profesionalekin esperientziak 
konpartituta. 

2016an, Dbus-ek modu aktiboan hartu du parte 
zenbait jardunaldi, foro eta lantaldetan.

FOROAK ETA LANTALDEAK
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1    ATUC-EN (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS TRANSPORTES 
     URBANOS COLECTIVOS) BATZORDEAK   

· ATUC-en Batzorde Ekonomiko eta Finantzarioa.
· ATUC-en Material Higikorren Batzordea.
· ATUC-en Teknologia Berri, Marketin eta Kalitate Batzordea.
· ATUC-en Giza Baliabideen Batzordea.
2016an, Dbus-ek ATUC-en XXIII. Kongresuan ere hartu du parte Bilbon.

1.2. Proiektu europarrak

· Workshop Buckinghamshire-n, High Wycombe, Erresuma Batua, CIVITAS CAPITAL 
proiektuaren barruan.
· ZeEUS proiektuaren Workshop-a, garraio elektrifikatuko jardunbide egokiei buruzkoa, 
Brusela.
· “Opportunity charging” mintegia ZeEUS proiektuaren barruan Stockholmen.

1.3. Mugikortasunaren Foroan parte hartzea Kursaal Jauregian

Dbus-ek Mugikortasunaren III. Foroan hartu zuen parte Kursaal Jauregian, eta 
elektromugikortasunari buruzkoa izan zen. Dbus-ek eremu horretako bere esperientzia 
aurkeztu zuen. Izan ere, propultsio hibrido edo elektrikoko bere 12 metroko ibilgailuen % 
25ekin, flota ekologikoena eta gutxien kutsatzen duena daukan euskal hiria da, eta ibilgailu 
elektriko eta hibrido gehien dituen Estatuko hirietako bat. 
Hirugarren foro horretan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak 
antolatutakoan, garraioaren eta hirigintzaren sektoreko adituek zenbait hiritan, horien artean 
Donostian, hasitako mugikortasun elektrikoa analizatu zuten.

1.4. Parte hartzea Euskadiko VII. ITS Kongresuan

Ibilgailu automatizatuak garatzeko Garraio Sistema Adimendunen (Intelligent Transport 
Systems) aplikazioa izan zen Euskadiko Mugikortasun eta Logistika Klusterrak antolatu eta 
azaroan Donostian egindako Euskadiko VII. ITS Kongresuaren ardatza. Jardunaldi horretan, 
Dbus-ek ibilgailu autonomoaren etorkizunaren aurrean mugikortasunaren kudeaketari 
buruz duen ikuspegia aurkeztu zuen.

1.5. Donostiako Garraioaren Erregelamendu berria sortzea

2016ko apirilaren 7an, indarrean jarri zen Donostiako bidaiarien errepideko hiri garraioko 
zerbitzu publikoaren Erregelamendu berria, hiriko Udaleko Udalbatzak onartu eta 2001eko 
erregelamendu zaharra ordeztu zuena. 
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Donostiako Erregelamendu berriak alderdi asko ditu komunean Gipuzkoako Garraioaren 
Lurralde Agintaritzak bultzatutako pertsonen errepideko garraioaren Gipuzkoako 
Erregelamenduarekin. Azken hori 2015eko martxoan jarri zen indarrean, baina Donostiako 
garraioaren ezaugarrietara egokitu da eta eguneratu egin da, Dbus-en autobus zerbitzuan 
azken urteotan praktikan egin diren hobekuntzak kontuan hartuta. 

1.6. Beste lantalde batzuk

· Donostiako hiriko puntu kritikoen maparen jarraipena egiteko eta prestatzeko lantaldea.
· Donostiako ikastetxeetarako Mugikortasun Iraunkor eta Segururako lantaldea.
· Gipuzkoako Garraio Erregelamendua prestatzeko lantaldea, GGLA.
· Garapen Ebolutiboen Mahai Teknikoa, GGLA.
· Mugikortasuneko Kontseilu Sektoriala.
· Donostia Hiri Lagunkoia plana inplementatzeko Batzorde Teknikoa.

2     BISITAK DBUS-ERA

Dbus nazioarteko erreferentzia da gaur egun garraio publikoko enpresa baten kudeaketan 
eta bere flotan teknologia berrien ezarpenean. Horren erakusgarri dira 2016an zehar  
jaso dituen bisitak, nazionalak zein atzerritarrak, Dbus-ek egindako aurrerapen berriak 
ikusteko. 

2016an, Dbus-ek garraio publikoko pertsona adituen, proiektu europarren, enpresa 
teknologikoen eta garraio publikoko langileen ordezkaritzen zenbait bisita jaso zituen, eta 
horien artean daude hauek:

· Buckinghamshireko konderriko teknikari 
ingelesak.
· Bilbobuseko teknikarien ordezkaritza bat 
(Bilboko udal autobusen enpresa), eta Idom 
kontsultorearena.
· Mallorcako Garraio Kontsortzioaren 
ordezkaritza bat.
· Peruko GMD enpresa teknologikoaren 
ordezkaritza bat, garraioan inplementazio 
teknologikoan espezializatua. 

2016an zehar, Dbus-ek Donostiako ikasleen bisita ugari jaso ditu, eta mila haurrek bisitatu 
dituzte Dbus-en Kotxetegiak, haurrak garraio publikoarekin trebatu nahi dituen bisita 
didaktiko batean.




