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Xedea (1. art.)Xedea (1. art.)Xedea (1. art.)Xedea (1. art.) Bilbao-Bizkaia helmugan seinaleztapen turistikoaren instalazioa bultzatzea. 

 

 
Erakunde onuradunak Erakunde onuradunak Erakunde onuradunak Erakunde onuradunak 

(3. art.)(3. art.)(3. art.)(3. art.) 

 

Bizkaiko Lurralde Historikoan egoitza soziala eta fiskala duten erakundeak, baldin eta baliabide turistikoa seinaleztatzeko eta sustatzeko 

behar diren baimena/k badute/badituzte: 

 

- Udalak  

- Garapen Agentziak 

- Landa Garapenerako Elkarteak 

- Helburu turistikoak dituzten Elkarteak 

- Irabazi-asmorik gabeko bestelako Elkarteak 

- Sozietateak 

- Antzeko beste entitate batzuk 

 

  Ezin izango dira onuradun izan Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 5/2005 Foru 

Arauaren 12. artikuluko 2., 3. eta 4. zenbakietan deskribatutako egoeraren batean dauden erakundeak. 

 

Diruz Diruz Diruz Diruz 
laguntzeko laguntzeko laguntzeko laguntzeko 

moduko moduko moduko moduko 
egitateak egitateak egitateak egitateak 

(5. art.)(5. art.)(5. art.)(5. art.)    
    

Diruz laguntzeko Diruz laguntzeko Diruz laguntzeko Diruz laguntzeko 
moduko gastuak (6. moduko gastuak (6. moduko gastuak (6. moduko gastuak (6. 

art.)art.)art.)art.)    

 

 

Errepideetan seinale turistikoak jartzeko proiektuakErrepideetan seinale turistikoak jartzeko proiektuakErrepideetan seinale turistikoak jartzeko proiektuakErrepideetan seinale turistikoak jartzeko proiektuak garatzea diruz laguntzeko moduko egitatetzat joko da baldin eta proiektu horiek 

jasota badaude Bizkaiko Seinaleztapen Turistikorako Proposamen Estrategikoan (II. ERANSKINA)jasota badaude Bizkaiko Seinaleztapen Turistikorako Proposamen Estrategikoan (II. ERANSKINA)jasota badaude Bizkaiko Seinaleztapen Turistikorako Proposamen Estrategikoan (II. ERANSKINA)jasota badaude Bizkaiko Seinaleztapen Turistikorako Proposamen Estrategikoan (II. ERANSKINA) eta hor aurreikusitako baldintzak 

betetzen badituzte, eta erantzuna ematen badiote turismo-fluxua banatzeko beharrari, eta 10. artikuluan ezarritako ebaluazio-

baremoak gainditzen badituzte. 

 

Dirulaguntza jaso dezaketen seinaleztapen-proiektuek hauek hobetzea izango dute helburuhelburuhelburuhelburu:    

 

- Helmugara heltzea erraztu eta Bizkaian bisitari izatearen esperientzia hobetzea. 

- Lurraldeko baliabide turistikoak ikusgai egin eta balioestea. 

- Turismo-fluxuaren banaketa bultzatzea (eskaera). 

- Lurraldearen garapen ekonomikoa modu orekatuan sendotzea (eskaintza). 

 

 

Hauek izango dira diruz laguntzeko modukodiruz laguntzeko modukodiruz laguntzeko modukodiruz laguntzeko moduko    egitateak:egitateak:egitateak:egitateak: 

 

a) Errepideetan seinale turistikoak jartzeko analisiak eta azterlanak 

b) Seinaleztapen-proiektu auditatu bat garatzea ( auditoria gehitzea beharrezkoa izango da kartelak baldin badaude lehentasuneko edo 

oinarrizko sareko autobide, autobia edo errepideetan) 

c) Seinaleztapen-turistikorako euskarrien diseinua 

d) Errepideetan seinaleztapen turistikoa jartzea ( egin behar diren obren gauzatze-kontrola barne) 

 

Honako proiektu hauek ez dira joko diruz laguntzeko moduko egitatetzatez dira joko diruz laguntzeko moduko egitatetzatez dira joko diruz laguntzeko moduko egitatetzatez dira joko diruz laguntzeko moduko egitatetzat: 

 

• Errepide/bide saretik kanpo seinaleak jartzeko proiektuak. 

• Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo dauden edo Seinaleztapen Turistikorako Proposamen Estrategikoan jasota ez dauden 

baliabideekin lotutako seinaleztapen-proiektuak.  

• Establezimendu pribatuak (hotelak, ostatuak, jatetxeak,... besteak beste) seinaleztatzeko proiektuak. 

• Lurraldeko seinaleztapen turistikoa mantentzea helburu duten proiektuak.  

 

 

Edozelan ere, seinaleztapen proiektuek bat etorri beharko dute Bizkaiko Errepideei buruzko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Arauaren 

III. eta IV. kapituluak Garatzeko Erregelamenduan ezarritakoarekin eta aplikatzekoa den gainontzeko araudiarekin (8.1JC 

Seinaleztapen Bertikalerako Jarraibideak, SISTHO Eskuliburua), obrak egiteko baimena eskatuz Bizkaiko foru Aldundiko Azpiegituren 

Zuzendaritza Nagusiko Errepideak Ustiatzeko Zerbitzuan.  

Seinaleztapen turistikorako dirulaguntzen programaSeinaleztapen turistikorako dirulaguntzen programaSeinaleztapen turistikorako dirulaguntzen programaSeinaleztapen turistikorako dirulaguntzen programa----    2019201920192019    
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     Diruz laguntzeko moduko gastutzat azterlanetako jarduketak egin, proiektuak garatu, eta aurkeztutako proiektuaren seinaleztapena 

diseinatu eta instalatzeko kanpo-enpresak edo profesional autonomoak kontratatzeko gastuak joko dira. 

 

Diruz lagundu daitezkeen gastuakDiruz lagundu daitezkeen gastuakDiruz lagundu daitezkeen gastuakDiruz lagundu daitezkeen gastuak honako hauek dira: 

 

a)a)a)a) Aurkeztutako baliabide bakoitzeko, seinaleztapenaren azterlana eta analisia egiteko enpresa bat edo profesional autonomoak 

kontratatzeko kostuak. 

b)b)b)b) Bizkaian indarrean den araudiaren arabera kokapenak, seinale-mota, diseinu-proposamen bat eta instalatzeko kostuak zehazten dituen 

seinaleztapen-proiektu auditatu bat garatzeko kostuak, baita obra-zuzendaritzako kostuak ere, hala denean. 

 

c)c)c)c) Proiektua ezartzeko behar diren aplikazio grafikoak, piktogramak eta seinaleak diseinatzeko enpresa bat edo profesional autonomoak 

kontratatzeko kostuak.  

d)d)d)d) Instalaziorako behar den obra egiteko kostuak, eta seinaleak jartzeko edo lehendik dagoen kartelak kentzeko zerbitzuak.  

 

Diruz laguntzeko moduko gastuei dagokienez, kontuan hartuko dira irizpideirizpideirizpideirizpide hauek: 

 

• Diruz laguntzeko gastuek zuzenean lotuta egon beharko dute seinale turistikoak aurkeztutako proiektuaren arabera diseinatu eta 

jartzeko analisi-lanekin eta proiektu auditatuaren garapenarekin, eta erara BFAko Seinaleztapen Turistikorako Proposamen Estrategikoari 

dagokion I. ERASKINEAN azaldutako jarraibideekin. 

• Ez dira diruz laguntzeko gastuak izango seinaleztapena kontserbatzekoak, seinaleztapenaren ikusgaitasuna mantentzekoak, ez eta 

lau urtean behin berritu behar diren baimenetatik eratorriak ere.  

• Diruz laguntzeko gastuek zentzuzkoak izan beharko dute, eta mugatuak izan daitezke Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia 

Sustatzeko Sailak hala egitea egoki jotzen badu. 

 

• Fakturak proiektuaren hasieraren eta eskariaren aurkezpenaren ondorengo datarekin jaulki behar dira, eta muga-data 2019ko 

abenduaren 31 izango da. 

 

• Fakturen ordainketen frogagiriek fakturen jaulkipena baino geroagokoak izan behar dute edo, bestela, prozesuan trazabilitatea 

badagoela bermatu beharko da. Ez da onartuko proiektuaren hasiera baino lehenagoko datako ordainagiririk. 

Egiteko Egiteko Egiteko Egiteko 
epeak (7. epeak (7. epeak (7. epeak (7. 

eta 13. art.)eta 13. art.)eta 13. art.)eta 13. art.)    

Jarduketak laguntza eskatu ondoren eta 2019ko abenduaren 31 baino lehen hasi beharko dira. 

 

Era berean, 2019ko abenduaren 31 baino lehen bukatu beharko dira. 

 

Eginiko gastutzat joko da justifikazioa egiteko ezarritako aldia amaitu aurretik ordaindu den gastua. 

AraudiaAraudiaAraudiaAraudia    

Bizkaiko Foru Aldundiaren 39/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 9koa, zeinen bidez onartzen baitira 2019ko ekitaldian seinaleztapen 

turistikorako, lehia libreko erregimeneko, dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak eta lehenengo deialdi publikoa. (BAO, , , , 78 zk., 

2019ko apirilaren 25ekoa) 

EpeakEpeakEpeakEpeak    

Eskabideak 2019ko ekainaren 28ra arte, 13:30etan,  aurkeztu daitezke telematikoki Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren 

Bulego Birtualaren bidez (www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). Horretarako, sinadura elektronikoa eduki beharko 

duzu (Izenpe, NAN elektronikoa,...), edo BizkaiBai zerbitzuan alta emanda egon, edo B@kQ ziurtagiri elektronikoaren bitartez sartu. B@kQ 

ziurtagiria gure bulegoetan eska daiteke, Orueta Apezpikua kaleko 6an.  

Eskabideari erantsitako dokumentazioa aurkeztea: eskabidearekin batera, bulego birtualean dokumentazioa eransteko dagoen sistema 

erabiliz. 


