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1. Aurkezpena 

Egungo gizartea hirikoa da nagusiki, eta hiriak bilakatzeko etengabeko prozesuen mende dago. 

Horrelako gizarteetan garapen paradigma estu lotuta dago iraunkortasunaren kontzeptuari haren 

ikuspegi guztietan: gizartea, ekonomia, ingurumena eta kultura (Nazio Batuen Batzar Nagusia, 

2012). Garapenaren egungo agertoki horietan nagusi da gizarte modernoak mantentzen dituzten 

baliabideen izaera ahulak –eta, batzuetan, mugatua– ezartzen dituen mugen gaineko erabateko 

kontzientzia, eta horietan baliabide horien eraginkortasuna eta optimizazioa ezinbesteko premisa 

gisa agertzen dira gaur egungo bizi-ereduetan. Gainera, eztabaidaezina da teknologia eta horren 

eguneroko bizitzarako aplikazioa eredu horietako euskarrietako bat direla. Izan ere, aurrerapen 

teknologikoak herritarren ongizatearen eta bizi-kalitatearen zerbitzura erabiltzea eta inguruko 

eremuak hobetzea garapenaren kontzeptu berriaren funtsezko adierazleetako bat dira.  

Lurralde batean dauden baliabideei balioa emateko, horiek dibertsifikatzeko eta haien 

inguruneak optimizatzeko gai diren bizimoduak dakartzaten estrategien bilaketak hirien eta 

horien garapen prozesuen azterketa teoriko-praktikoan azken hamarkadetan indarra hartzen joan 

den kontzeptua dakar: smart city (hiri adimenduna) kontzeptua. 

Benetan, eta maila hedatuago batean, smart city da –ingurumen ikuspuntutik zein kultur eta 

historia elementuen ikuspuntutik– bere ingurunearekin eta abangoardiako arkitektura 

elementuekin konpromisoa hartzen duen hiria, bertan azpiegiturek irtenbide teknologiko 

aurreratuak dauzkatela herritarren eta hiri elementuen arteko elkarreragina errazteko eta bizitza 

errazagoa izateko asmoz. (Arnal, 2012: 84. or.). 

Bizkaiko Foru Aldundiak bere Euskara eta Kulturako Foru Sailaren bidez eta, zehatzago, 

Kultura eta Kirol Zuzendaritza Nagusiaren bidez aztertu nahi du Bizkaiko udaletako kirol 

zerbitzuetarako txartel bakarraren sistema abiaraztea bideragarria den. Asmo horrek foru 

erakundeak Bizkaia lurralde adiskidetsu eta adimenduna bilakatzen jarraitzeko daukan nahiari 

erantzuten dio, gaur egungo smart cities izenekoetako aurrekontuekin bat etorrita.  

Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak lurralderako kirol txartel bakarraren egokitasuna ezagutzeko 

daukan kezka foru erakundeak kirol arloan bere gain hartzen dituen eskumenen esparruan 

interpretatu behar da. Eskumen horien artean, kirol jarduna sustatzeko helburua daukaten 

ekintzak garatzeko Udalekin egin duen koordinazio lana nabarmendu behar da, Euskadiko 

Kirolaren 14/1998 Legeak ezarri bezala. Halaber, lege horretan ezarri da Bizkaiko Foru 

Aldundiaren eskumena dela udaletako kirol zerbitzuak koordinatu eta babesteko eta horien 

kudeaketa mankomunatua bultzatzeko erantzukizuna bere gain hartzea.  
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Esparru horretan erabat koherentea da Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaian kirol txartel bakarra 

ezartzeko aukeraren baldintzak jakiteko daukan interesa, foru erakundeak bere gain hartzen 

dituen erantzukizun guztiei integraltasunetik heltzea ahalbidetzen duen ekimena baita. Lehenik 

eta behin, ekimen horrek kirol jardunerako sarbide unibertsala bermatzearen alde egiten duen 

apustua adieraziko luke, Bizkaiko herritarren esku jarrita lurraldeko edozein udalerritako kirol 

zerbitzuen erabilera eta gozamena. Bigarrenez, ekimen horren diseinuak, plangintzak eta 

abiarazteak foru erakundearen eta Udalen artean aldez aurretik adostasunak lortzea eskatuko 

lukete, baita herritar guztientzako kirolaren sustapenean esku hartzen duten eragile guztien 

arteko koordinazioa gehitzea ere. Adostasunen politika hori ezinbestekoa da kirol txartel 

bakarrak arrakasta lor dezan, eta Bizkaiko Foru Aldundiak Udal Administrazioaren eskutik 

udaletako kirol zerbitzuak koordinatu eta babesteko daukan konpromisoari erantzuten dio. 

Hirugarrenez –eta amaitzeko–, lankidetza egoera horretan bai Bizkaiko Lurralde Historikoko 

lurralde banaketa bai foru erakundeak udaletako kirol zerbitzuen kudeaketa mankomunatua 

bultzatzeko daukan erantzukizuna txartel bakarraren proposamenaren ohiz kanpoko aliatu 

bihurtzen dira. Eskualde esparrua talaia oso interesgarria da, udaletako kirol zerbitzuen 

osagarritasunerako estrategiak sortzeko eta eragileen arteko elkarrizketa eta lankidetza 

bultzatzeko.  

Txartel bakar batek berekin dakarren erronka teknologikoa alde batera utzi gabe,  azterlan honen 

asmoa ez da hori abiarazteak ekarriko lituzkeen eskakizun teknologikoak argitzea, 

proposamenaren antolaketa- eta gizarte-bideragarritasuna ezagutzea baizik. Horregatik, ikerketa 

hau kirol txartel bakarraren kontzepturako eta gure Lurraldean ezartzeak dakartzan 

baldintzetarako aldez aurreko hurbilketa da, erreferentzia arrakastatsutzat jotako ekimenen 

azterketa eta Bizkaiko udal zerbitzuetako adituen iritziak ikusita. 

2. Helburuak 

Proiektuaren garapena gidatu duen helburu orokorra Bizkaiko udaletako kirol zerbitzuetarako 

txartel bakarraren proposamenaren egokitasuna zehaztea izan da, ekimenak dakartzan aukerak 

eta horietako bakoitzaren abantailak eta arriskuak antzemanda. 

Horretarako, berariazko honako helburu hauek gauzatu dira: 

1. Literatura espezializatuaren berrikuspena prestatzea, gogoeta esparrua eta horrelako 

proposamen bat babesten duten planteamendu teorikoak ezarpenaren eta garapenaren 

potentzialtasunekin eta zailtasunekin erkatzeko helburua daukana.  
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2. Udaletako kirolaren esparruan txartel bakarraren zerbitzua ezartzearen antzeko 

ekimenak zehaztea. 

3. Azterlan honetarako intereseko erreferentziatzat jotzen diren zerbitzuen edo ekimenen 

funtzionamendua eta ezarpen prozesua eta horiek abiarazteak ekarri dituen abantailak 

eta zailtasunak argitzea.  

4. Bizkaiko udal kiroleko adituak diren eta ekimen horren ezarpenak ukituko lituzkeen 

pertsonen  (udal kirolaren kudeatzaileak, kirol enpresak eta erabiltzaileak) iritziak, 

ikuspegiak eta kezkak jakin eta ulertzea. 

5. Diagnostiko bat prestatzea, Bizkaiko udaletako kirol zerbitzuetarako txartel bakarraren 

sistemaren egokitasuna argitzen laguntzen duena, txartel hori ezartzeko balizko 

agertokiak antzemanda eta kasu bakoitzean aurre egin beharreko abantailak eta 

zailtasunak zehaztuta. 

3. Metodologia 

Bizkaiko udaletako kirol zerbitzuetarako txartel bakarrari buruzko azterlanaren oinarria 

errealitatearen analisia da haren ikuspegi bikoitzean (kanpokoa zein barnekoa) sakontzen duena. 

Kanpoko analisirako PEST teknika erabili da. Tresna oso erabilgarria da, azterlanaren xedearen 

gainean nolabaiteko eragina izan dezaketen politika-, ekonomia-, gizarte- eta kultura-, eta 

teknologia-faktoreak argitzeko, ingurune orokorraren zati diren aldetik. Kanpoko analisia 

mikro-ingurunearen azterlan batekin osatu da; azterlan horrek aztertutako gaiari lotutako 

intereseko ekimenen izaera eta bilakaera azaltzen ditu. Bizkairako kirol txartel bakarraren 

balorazio egokiak eskatzen duen testuingurua jartzeko asmoz, barneko analisiak arreta jarri du 

gure Lurraldeko udal kirolaren errealitatean, esparru horretako kudeaketan adituak diren 

pertsonen iritziei helduta. Errealitatearen analisi bikoitz horrek (kanpokoa eta barnekoa) DAFO 

matrizea dakar. Horren bidez, Bizkaiko udal kirolaren egungo egoeran dauden ahuleziak, 

mehatxuak, indarrak eta aukerak agertzen dira.  

Hori guztia izaera kualitatiboko diseinu metodologiko baten esparruan gauzatu da; diseinu 

horrek dokumentuen analisia, elkarrizketa erdiegituratu sakona eta focus group izenekoa 

erabiltzen ditu funtsean, informazioa biltzeko funtsezko teknika gisa. Azterlan horren analisiak 

bildutako datuen egokitasuna eta espezifikotasuna bermatzen dituzten lehen mailako iturrien 

(elkarrizketak eta focus group izenekoa) bidez lortzen den informazioa hartzen du oinarri, ahal 

dela. Hala eta guztiz ere, bigarren mailako iturrien (memoriak, webguneak…) kontsulta 

funtsezkoa izan da dokumentuen analisirako, zehaztapenerako eta proiektu honetarako 
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interesekoak diren esperientziak aldez aurretik aztertzeko. Izan ere, dokumentuen analisia 

abiapuntua izan da, azterlana eta ikerketarako ekimen garrantzitsuen bilaketa barne hartzen 

dituen pentsamolde esparrua prestatzeko. Literaturaren berrikuspenak aditzera eman du ez 

dagoela gaiari buruzko aldez aurreko azterlanik eta errealitateari heldu behar zaiola, ikerketa 

honen xede den gaiaren antzeko izaera daukaten ekintzen, planen edo ekimenen bila.  

Agertoki horretan, landa-lana ondo bereizitako hiru unetan egituratzen da: 

1. fasea. Erreferentziazko antzeko ekimenak edo zerbitzuak bilatzea eta zehaztea 

Fasearen hasieran txartel bakarraren antzekoak diren edo kontzeptu horri lotuta dauden 

ekimenak, azterlanaren helburuetarako interes estrategikoko erreferentzia jarduten dutenak, 

bilatu eta zehaztu dira. Hamasei ekimen aurkitu dira, guztira, esperientzia bakoitza deskribatzea 

eta ikerketa honetarako daukaten interes estrategikoa argitzea ahalbidetzen duten hogeita zortzi 

aldagaitatik aurrera aztertu direnak.  

Ekimen publikoak zein pribatuak dira, kirol fenomenoari eta beste esparru batzuei (kultura, 

turismoa, aisia orokorra, herritarrentzako zerbitzu orokorrak, garraioa eta abar) lotutakoak; 

hainbat testuinguru geografikotako ekimenak dira, baina haien norainokoak (ezarpen arloa) udal 

esparrua gainditzen du beti, haien eragin ratioa eskualdekoa, lurraldekoa, autonomiakoa, 

estatukoa edo nazioartekoa dela. Jarraian, laginaren ezaugarriak biltzen dituen laburpen-koadroa 

adierazi dugu: 

1. taula. Intereseko erreferentziatzat jotako ekimenen izaera 

ZEHAZTUTAKO EKIMENAK Kop. 

SEKTOREA 

Publikoa  10 

Pribatua, irabazi-asmoarekin 3 

Pribatua, irabazi-asmorik gabe 3 

GUZTIRA 16 

JARDUKETA-ESPARRUA 

Nazioartekoa 1 

Estatukoa 3 

Autonomiakoa 1 

Autonomien artekoa 1 

Lurraldekoa 4 

Eskualdekoa 2 

Tokikoa 4 

GUZTIRA 16 

GAI-ESPARRUA 
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Kultura (liburutegiak), Turismoa 3 

Kirola 6 

Garraioa 2 

Orokorra (aurreko hainbat esparru) 5 

GUZTIRA 16 

 

Zehatzago, lagina honako hauek osatu dute: 

1. Uribe Butroe Kirol Txartela – UBK txartela 

2. ACEDYR pasaportea. Kirol eta Jolas Kluben eta Erakundeen Elkartea 

3. IHRSA Passport. International Health, Racquet & Sports Club Association 

4. Serviocio. Cultura, Deporte y Recreación S.L. 

5. Manpower txartela 

6. Bilbao Bizkaia Card 

7. Garraio txartela. Kordobako Garraio Partzuergoa  

8. Barik txartela 

9. Herritarren txartela. Gijóngo Udala 

10. Herritarren txartela. Zaragozako Udala 

11. Herritarren txartela. Gasteizko Udala 

12. Herritarren txartela. Donostiako Udala 

13. Andaluziako Liburutegien txartela. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Kontseilaritza  

14. Udaltruke Enkarterri 

15. Gipuzkoako Kirol Txartela 

Erreferentziatzat jotako ekimen bakoitzaren informazioa ateratzeko erabili diren aldagaiak 

honako hauek dira: 

 Ekimenaren izena 

 Erakunde arduraduna 

 Esku hartzen duten bestelako erakundeak 

 Sektorea (publikoa; pribatua irabazi-asmoarekin “CAL”; pribatua, irabazi-asmorik gabe “SAL”) 

 Jarduketa-esparru geografikoa (tokikoa, lurraldekoa, autonomiakoa, estatukoa…)  

 Jarduteko toki zehatza (udalerriaren, hiriaren, lurraldearen eta abarren izena) 
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 Gai-esparrua (garraioa, kultura, turismoa, aisia orokorra, kirola…) 

 Zerbitzu mota (espezializatua edo integrala) 

 Sarbidea (irekia edo mugatua) 

 Hartzaileen segmentazioa 

 Hartzaile motak 

 Eskaintzaren indarraldia (aldi baterakoa edo iraunkorra) 

 Txarteleko kide egiteko modua 

 Hasiera urtea 

 Egoera (aktibo, itxita) 

 Ikerketa taldeak esleitutako garrantzi maila (1-5) 

 Esleitutako garrantziaren justifikazioa 

 Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa 

 Deskribapena 

 Eskuraketa (doakoa edo ordainpekoa) 

 URLa 

 Erreferentziazko datuak 

 Harremanetarako pertsonaren datuak 

 Oharrak 

 

Ekimen horien deskribapenari eta azterketari esker, ekimen bakoitzari garrantzi maila ezberdina 

esleitu ahal izan zaio, ekimenen jakintza xehatuak azterlanaren helburuetarako izango lukeen 

interesa kontuan hartuta. Lehenengo identifikazio fase horren ondoren, ikerketak oso 

garrantzitsutzat jotzen diren eta txostenari ikuspegien aniztasuna ematen dioten esperientziei 

buruzko oinarrizko informazioa agertu du.  

2. fasea. Erreferentziazko ekimen interesgarrienekin egindako elkarrizketa erdiegituratu 

sakonak 

Errealitaterako lehenengo hurbilketa honetan ekimen batzuk zehaztu dira, kirol txartel 

bakarraren zerbitzuaren proposamenarekin bat etorrita. Hori egiaztatu ondoren, asmoa honako 

hau argitzea da: aurkitutako esperientzia guztietatik zein diren interesgarriak azterlan 

honetarako. Oso garrantzitsuak dira, kirol esparrukoak ez badira ere, beren zerbitzuak 

autonomia, lurralde edo, behintzat, udalez gaindiko esparruan ezarri nahi dituzten ekimenak. 
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Horrela, haien zerbitzuen onuradun nagusiak hainbat udalerritako herritarrak dira, horrek 

koordinazio beharra dakarrela berekin. 

Lehenengo sorta horren ondorioz eta Bizkaiko Foru Aldundiko arduradunekin estu lan eginda, 

kasu batzuk zehaztu dira, horiei buruzko informazio berariazkoagoa lortzeko elkarrizketa 

erdiegituratu sakonen bidez. Horretarako prestatutako elkarrizketa erdiegituratuaren gidoiak 

ematen den zerbitzuaren funtzionamenduan sakondu nahi du: ez alderdi teknologikoetan, baizik 

eta antolaketa, plangintza eta kudeaketa arloetako kontuetan eta zerbitzu hori ezartzeko eta 

garatzeko prozesuan egondako abantailetan eta zailtasunetan. Gidoi horrek hiru kontu handiri 

heltzen die, eta horien inguruan egituratzen da egindako elkarrizketen analisia:  

1. Aztertutako ekimenaren jatorria 

2. Proiektu bakoitza abiarazteko prozesua eta ondoko kudeaketa  

3. Esperientziaren ebaluazioa, eta haren bilakaera eta etorkizuneko aukerak. 

Azterlan kualitatibo horretan erabilitako behin betiko lagina nahitakoa da, eta jarraian adierazi 

diren bost ekimenek osatzen dute. Elkarrizketa sakonak, ordubete inguruko iraupena izan 

dutenak, 2014ko abendutik 2015eko urtarrilera bitartean gauzatu dira aurrez aurre edo Skype 

bidez, harremanetako pertsonaren lehentasunen arabera.  

 UBK txartela. Uribe Butroe Kirol Txartela 

 Bilbao Bizkaia Card 

 ACEDYR pasaportea - IHRSA Passport 
1
 

 Barik txartela 

 Manpower txartela 

Elkarrizketetako edukien analisia funtsezkoa izan da zerbitzu horien ezarpenaren 

funtzionamendua, aukerak eta zailtasunak ulertzeko. Kasu bakoitzaren espezifikotasunak alde 

batera utzita, emandako informazio osoa ezinbesteko informazio iturria da, kirol txartel 

bakarraren zerbitzuak biltzen dituen adiera eta aukera guztien egokitasuna baloratzen duen 

diagnostikoa prestatzeko orduan.  

3. fasea. Bizkaian udal kirolean adituak diren pertsonekin egindako Focus Group izeneko 

teknika 

Erreferentziazko edozein ekimenen testuinguru zuzena alde batera utziz gero ekimen hori 

esportatzeak porrota ekar dezaleela kontuan hartuta, azterlan honetan eman beharreko hurrengo 

                                                      

1 ACEDYR pasaportea eta IHRSA Passport ekimenak Estadio Fundazioaren bidez aztertu dira, erakunde horretako 

pertsona batekin elkarrizketa eginez. 
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pausua Bizkaiko Lurralde Historikoko errealitatea ulertzea izan da, kirol txartel bakarraren 

balizko zerbitzua ezartzeari dagokionez, udaletako kirol zerbitzuen kudeaketa beren gain 

hartzen dutenen ahotsak entzunez. Focus Group izeneko teknika asmo horrekin bat dator erabat, 

lansaio bakar batean aztertu beharreko ekimenaren ikuspegi zabala ematen baitu, kudeaketa 

publikoaren, enpresa sektorearen edo herritarren hainbat ikuspuntu elkartuta.  

Hamar pertsonak osatu zuten Focus Group delakoa: horietatik bederatzi Bizkaiko udaletako 

kirol zerbitzuetako arduradunak ziren, eta beste batek kirol zerbitzu horietako erabiltzailea zen 

aldetik parte hartu zuen. Honako hauek izan ziren ekimenean parte hartu zuten erakundeak: 

 Bermeoko Udalaren Kirol Erakundea  

 Santurtziko Udalaren Kirol Erakundea  

 Uribe Butroeko Mankomunitatea. UBK txartela. 

 Emtesport  

 Guedan  

 Getxo Kirolak  

 Arrigorriagako Udala (Abusu-La Peña)  

 Sopelako Udala 

 UBK txartelaren erabiltzaileak 

Elkarrizketa hiru multzo handiren ingurukoa izan zen (deskribapen zehatzagoa nahi izanez gero, 

ikusi III. eranskina):  

 Zein zerbitzu bildu beharko/ahalko lituzke kirol zerbitzuen txartel bakarrak? 

 Zein izango lirateke haren ezarpenetik ondorioztatutako zailtasunak (ekonomikoak, 

sozialak, politikoak, teknologikoak…)?  

 Zein baldintza bete beharko litzateke, ekimen hori Bizkaian bideragarria izateko? 

 

Ondoren ikusiko denez, aurretik azaldutako teknikak ezarriz sortu den informazioa lehengaia 

izan da kirol txartel bakarraren zerbitzua ezartzeko aukera eman lezaketen agertokien 

diagnostikoa eta proposamena prestatzeko, horiek amaiera ematen diotela ikerketa honi. 

4. Errealitatearen analisia 

Proiektu honen helburua “Bizkaiko udaletako kirol zerbitzuetarako txartel bakarraren 

proposamenaren egokitasuna zehaztea” izan da, “ekimenak dakartzan aukerak eta horietako 

bakoitzaren abantailak eta arriskuak antzemanda”. Helburu hori lortzeko, aldez aurretik 
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errealitatearen analisia garatu behar da, txartel bakarraren proiektua egokia den –hau da, haren 

proposamena bat datorren une honetako zirkunstantziekin eta Lurraldeko benetako beharrizanei 

erantzuten dien– zehaztea ahalbidetzen diguna. Izan ere, errealitatearen ideia argia eta ahalik eta 

zuhurrena lortuz baino ezin izango dugu horren gainean jardun, hori eraldatzeko asmoz. 

Errealitatearen analisi horri ikuspegi bikoitzetik heldu zaio:  

- Kanpoko analisia. Honako hauek biltzen ditu: alde batetik, PEST analisiaren (faktore 

politikoak, ekonomikoak, sozialak eta teknologikoak) teknikaren bidez ingurune 

orokorraren aldagaiak aztertzea; eta, beste aldetik, dokumentuen (webguneak) 

berrikuspenaren eta elkarrizketa sakonen bidez bildutako erreferentzien esperientziak.  

- Barneko analisia. Adituen talde baten ekarpenen bidez gauzatu da; aditu horiek, gehienbat, 

Bizkaiko kirolaren esparru publikoko eta pribatuko profesionalak ziren, eta beste bat 

udaletako kirol zerbitzuen (UKZak) erabiltzailea zen. Focus group baten bidez txartel 

bakarraren kontzeptuari berari buruzko iritziak bildu, eta haren ezarpenari lotutako kontuak 

proposatu ziren.  

4.1. Kanpoko analisia 

Hona hemen kanpoko testuingurua ezagutzeko erabili diren teknikak: lehenik eta behin, PEST 

analisia, gizartearen ingurune orokorrekoak diren eta Bizkaiko kirol txartel bakarrean zuzeneko 

eragina daukaten faktore politikoak, ekonomikoak, sozialak eta teknologikoak argitzeko asmoz; 

bigarrenez, zerbitzuak bateratzen dituzten txartelei buruz kirol esparruan edo beste esparru 

batzuetan egondako esperientzien dokumentuen –webguneen bidez, nagusiki- berrikuspenetik 

ateratako jakintzak; eta hirugarrenez –eta amaitzeko–, informazio zehatzagoa eskuratzea, kirol 

txartel bakarraren gure proiekturako egokientzat jo diren zenbait esperientziatako arduradunekin 

egindako elkarrizketa sakonen bidez.  

4.1.1. Ingurune orokorreko faktoreak 

PEST elementuak hausnartzea zentzuzkoa da, estrategiek sustraitzea izan behar baitute 

gizartearekin: “proposamena hartuko duen ingurunearen araberakoak izan behar dute” (Pedros 

eta Gutiérrez, 2012: 34. or.). Egile horien ustez, funtsezkoa da ingurunea iragarri, aztertu eta 

zaintzea, horrela gizartearen iraganeko, orainaldiko eta etorkizuneko joerak eta gertaerak 

zehazten direlako. Erronka horren aurrean, PEST analisiaren metodoa erabilgarria da, 
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“enpresaren kontroletik kanpo egonda
2
, haren etorkizuneko garapenari eragin diezaioketen 

kanpoko faktoreen eragina aztertzeko” helburua daukan metodoa izateagatik (Pedros eta 

Gutiérrez, 2012: 34. or.).  

1. irudiak kirol txartelari dagokionez Bizkaian eragin handiena izan dezaketen kanpoko 

faktoreen sorta agertzen du.  

                                                      

2 Analisi mota hori enpresa esparruan erabiltzen da batez ere, nahiz eta esparru sozialera heda daitekeen. Hori dela 

eta, “enpresa” hitzaren ordez, “proiektua” hitza erabil daiteke. 
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1. irudia. Kirol txartel bakarraren proiektuari aplikatu beharreko PEST faktoreen 

eskema 

 

Testuinguruko faktore orokorrei buruz agertu behar den galdera nagusia honako hau da: Zeinek 

dauka eragin handiena proiektu honetan? 2. taulan txartel bakarrerako garrantzitsutzat eta 

eragiletzat jotzen diren PEST faktoreen multzoa agertzen dugu labur:  
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2. taula. Txartel bakarrari eragiten dioten PEST faktoreak 

Faktore mota Eragin handiena daukaten faktore garrantzitsuak 

P 

- Kirola nazioartean aintzatetsitako eskubidea da. Haren sustapena maila guztietako 

erakunde publikoen (nazioartekoak, estatukoak, autonomiakoak, forukoak eta tokikoak) 

erantzukizuna da.  

- Euskadin kirol arloko eskumenen banaketa administrazio maila ezberdinetako 

(autonomiakoa, forukoa eta tokikoa) administrazioei dagokie . 

- Euskadin UKZen kudeaketa Udalei dagokie. Eta Udalek neurri handian jasotzen dute 

beren erabakien eragina udal hauteskundeetan.  

- Gero eta handiagoa den kezka dago EAEko erakunde publikoen artean, biztanleen artean 

sedentarismoa areagotzearen ondorioz. 

E 
- Krisi ekonomikoa indarrean dago oraindik Espainian, Euskadin eta Bizkaian. 

- Euskadiko langabezia-tasa handia da oraindik ere: % 15,1 2015eko 2. hiruhilekoan. 

S 

- Bizkaiko biztanleak zahartzen dira etengabe. 

- Mota guztietako kirola oso garrantzitsua da biztanleen bizitzan, ongizatea eta osasuna 

sustatzeko sortzen diren bizi-estilo aktiboen bidez.  

- Esparru publikoarekin herritarrek nolabaiteko gaitzustea daukatela egiaztatu da. 

T 
- Berrikuntza teknologikoek sektore ekonomikoen eta gizartearen bilakaera dakarte. 

- Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriek (IKT) funtsezko eginkizuna 

daukate gaur egungo gizartean eta haren eguneroko bizitzan. 

 

4.1.1.1. Faktore politikoak 

2. taulan adierazten den bezala, maila politikoan nazioarteko, estatuko, autonomiako eta tokiko 

erakundeek kirola funtsezko eskubidetzat jotzen dute. Esate baterako, Europa mailan, Europako 

Batzordeak Kirolari buruzko Liburu Zuria. Europar Batasuna egin zuen 2007an. Bertan kirola 

honela definitzen da: “fenomeno sozial eta ekonomikoa, Europar Batasunaren elkartasunaren 

eta oparotasunaren helburu estrategikoak lortzen neurri handian laguntzen duena” (Europako 

Batzordea, 2007: 2. or.). Bai kirolaren eginkizun soziala bai haren proiekzio ekonomikoa 

aitortzen ditu. Ikuspegi sozialetik, kirolak osasun publikoa hobetzen laguntzen du; eginkizun 

nabarmena dauka hezkuntza eta prestakuntzan; herritarrak aktibo agertzeko eta borondatezko 

lanen ekimenetan parte hartzeko bidea da; gizarteratzen, integratzen eta aukera berdintasuna 

ezartzen lagun dezake; eta arazo sozialak (adibidez, arrazakeria edo indarkeria) 

desagerrarazteko balio izan dezake. Gainera, baliabidea izan daiteke kultura ezberdinen artean 

balioak partekatzeko eta garapen iraunkorrari laguntzeko.  
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Estatu mailan, Espainiako Konstituzioko 43.3 artikuluak honako hau ezarri du: “Botere 

publikoek bizkortuko dute osasuna eta hezkuntza fisikoa eta kirola. Era berean, astiguneak 

emateko era aproposak eskainiko ditu.”  

Amaitzeko, EAEren mailan, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak honako hau 

adierazi du zioen azalpenean: “kirolak gure egungo gizartean, hezkuntzan, osasunean eta 

ekonomian duen garrantzia (...)”. 2. artikuluan, berriz, Printzipio gidariak ezarri ditu; besteak 

beste:  

1. Kirola interes publikoko gizarte-jarduera da, pertsonak bete-betean prestatzeko eta garatzeko, bizi-

kalitatea hobetzeko eta norbanakoak eta gizartea ondo izateko lagungarria.  

2. Pertsona guztien funtsezko eskubidea da kirola askatasunez eta norbere borondatez egitea.  

3. Aginte publikoek, zeinek bere eskumen-esparruaren barruan, eskubide hori behar bezala gauzatzea 

bermatuko dute. Horretarako, burutuko duten kirol politikak printzipio hauek izango ditu oinarrian:  

(…) 

d) Kirol-jarduera gizarte-maila guztietara, batez ere ahulenetara, zabaltzeko programa bereziak 

onartzea eta burutzea.  

 

Kirola maila publikoan aintzateste hori antolaketa politikoaren euskal ereduan agertzen da, 

bertan eskumenen banaketa egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoaren, Foru Aldundien eta 

Udalen artean. Euskal Autonomia Erkidegoan kirol politika sustatzeko eta garatzeko 

eginkizunak eta eskumenak aipatutako legearen bidez (14/1998 Legea, ekainaren 11koa, 

Euskadiko kirolarena) zehazten dira. Arau horrek kirolaren Euskadiko erakunde antolaketa 

zehazten du, “herri-administrazioen deszentralizazio, koordinazio eta eraginkortasun 

printzipioetan” oinarritzen dena (3. artikulua). Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek 

Autonomia Estatutuak aipatzen dituen eta “lege honetan edo gainontzeko antolamendu 

juridikoan lurralde historikoetako foru-organoei, udalei edo gainontzeko toki-erakundeei” 

esleitu ez zaizkien eskumenak gauzatzen dituzte. 5. artikuluak foru eskumenak zehaztu ditu, eta 

horien artean honako hauek nabarmendu behar dira, proiektu honi dagokionez:  

b) Kirola guztientzat sustatzeko kirol-politika onartzea eta udal-administrazioaren lankidetzarekin 

gauzatzea.  

(…) 

i) Udalaren kirol-zerbitzuak koordinatzea eta laguntzea eta zerbitzu horien kudeaketa bateratua bultzatzea.  

 

Jarraian, 6. artikuluak udalei zer dagokien zehaztu du:  

d) Udalaren kirol-ekipamenduen erabilera arautzeko ordenantzak onartzea. 

e) Lurralde historikoetako foru-organoek kirola guztientzat zabaltzeko onartutako programak gauzatzea.  
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Banaketa horrek lurralde maila guztiak behartzen ditu beren eginkizunak gauzatzean modu 

koordinatuan lan egitera, kirol arau horren izaera betetzearen mesedetan.  

Proiektu honetarako eragin handia daukan azken faktore politikoa honako hau da: Gero eta 

handiagoa den kezka dago erakunde publikoen artean, biztanleen artean sedentarismoa 

areagotzearen ondorioz. Kezka hori bai Europan bai gure ingurune hurbilenean agertzen da. 

Adibidez, Kirolari buruzko Liburu Zuria. Europar Batasuna liburuak beren-beregi aipatu du 

kontu hori, sedentarismoaren ondorio txarrak nabarmenduta:  

Jarduera fisikorik ezak gehiegizko pisuaren eta obesitatearen eragina, eta baldintza larri batzuk (adibidez, 

gaixotasun kardiobaskularrak eta diabetesa) areagotzen ditu. Horiek guztiek bizi-kalitatea murrizten dute, 

mehatxua dira pertsonen bizitzarako eta zama handia dakarte osasunaren aurrekontuetarako eta 

ekonomiarako. (Europako Batzordea, 2007: 4. or.). 

 

Beharrizan hori nazioarteko beste erakunde batzuek ere nabarmendu dute (adibidez, Osasunaren 

Mundu Erakundea-OME). Izan ere, horrek gomendatu du helduek zein umeek “neurrizko 

jarduera fisikoa (kirol arlokoa zein ez) egunero egitea 30 minututik 60 minutura bitartean, 

gutxienez” (Europako Batzordea, 2007: 5. or.).  

2013ko Kirolari eta jarduera fisikoari buruzko eurobarometroaren azken inkestak bildu dituen 

datuak nahiko kezkagarriak dira. Europar Batasuneko herritarren % 59k ez dute ariketarik edo 

inolako kirolik egiten inoiz edo ia inoiz ez; herritarren % 41ek, berriz, adierazi dute astean 

behin, gutxienez, egiten dutela (Europako Batzordea, 2014). Inkesta horrek adierazi du inkesta 

egin duten pertsonen % 40k ez dutela kirolik egiten denborarik ez izateagatik, eta % 20k, berriz, 

motibaziorik edo interesik ez izateagatik.  

2013ko Euskal Osasun Inkestak (EAEOI) gure autonomia erkidegoko kirol jardunari buruzko 

zenbakiak agertu ditu: “Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen % 31k ez dituzte betetzen 

OMEk aisiako jarduera fisikorako ezarritako gutxieneko mailak, biztanleen talde hori ez-

aktibotzat jotzen dela. Ehuneko hori handiagoa da emakumeetan (% 34) gizonetan (% 27) 

baino” (Eusko Jaurlaritza, 2013). Sedentarismoa murriztea kezka da Autonomia Erkidegoan. 

Kontu hori Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak eta Osasun 

Sailak jarduera fisikoa sustatzeko batera bultzatzen duten plan estrategiko bat abiaraziz lantzen 

ari da. Gaur egun plan hori Mugiment Basque Country 2013-2020 dokumentuan oinarritzen da: 

“Bi sailek - Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren eta Osasun Publikoaren eta Mendekotasunen 

Zuzendaritzaren bitartez - gizarte aktiboagoa sortzeko xedez (…) jarduketen aurkezpena da 

Mugiment izeneko agiri hau” (Eusko Jaurlaritza, 2015). Mugiment dokumentuan honako alderdi 

hauek zehaztu dira: batetik, planak 2013-2020 epean izango dituen lehentasun estrategikoak eta, 

bestetik, lehentasun horietako bakoitzaren baitan elkarrekin abiarazi beharreko helburuak eta 
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ekintzak zeintzuk izango diren. Udalei ematen zaien eginkizuna funtsezkoa da plan horren 

estrategiak aplikatzeko.  

4.1.1.2. Faktore ekonomikoak 

Krisi ekonomikoak bere horretan dirau, eta berehalako ondorioak dauzka langabezia-tasan: 

% 15,1 2015eko 2. hiruhilekoan EAEn. Zailtasun ekonomikoek administrazio guztietatik 

(Europa, Espainia, Euskadi, Bizkaia, Udalak) ezarritako politika murriztaileak ekarri dituzte. 

Murrizketa horiek kirol esparruari ere eragin diote. Izan ere, haren inbertsio publikoak bai 

autonomia mailan bai udal mailan murriztu dira azken urteotan. Orain dela gutxiko txostenek 

berretsi dute Autonomia Erkidegoen kirol arlorako 2014ko inbertsioa 2008koa baino ia % 65,9 

txikiagoa izan dela; udal mailan, berriz, murrizketa % 47,1ekoa izan da (Muñoz eta Díaz, 2014: 

6. or.). Bi zifrak oso adierazgarriak dira, kirol zerbitzuen autonomia- eta udal-deszentralizazio 

handian oinarritzen den estatuko kirol sistemaren antolaketa kontuan hartzen bada (Llopis et al., 

2014).  

4.1.1.3. Faktore sozialak 

Bizkaiko biztanleak gero eta zaharragoak dira, EUSTATek egindako estatistiketan egiaztatzen 

den bezala. Proiekzio demografikoak 2026 dokumentuan erakunde horrek honako hau egiaztatu 

du: “65 urtetik gorakoak 110.000 pasa gehiago izan litezke, %26,5eko pisua 2026an, 2013an 

baino 7 puntu gehiago ia. Guztirako horretatik 32.000 pertsona 85 urte eta gehiagoko 

pertsonen taldera joango lirateke, zeina bailitzateke guztien %4,6” (Eustat, 2014). Adinekoen 

taldearen gehikuntza horri bizi-itxaropenak Euskadin izango duen goranzko joera gehitu behar 

zaio: “Jaiotzako bizi-itxaropena 2025ean: 82,6 urte gizonek, 88,4 emakumeek”. Errealitate 

horrek gure gizartearen erronka nagusietako bat azaleratzen du: zahartze aktiboaren eta 

egokiaren sustapena. Talde horrek gizartearen aldetik maila guztietan proaktiboagoa den 

eginkizuna izango du. Bizitzan zehar fisikoki aktiboak diren bizi-estiloak abiarazi eta izatea 

egoki zahartzea lortzeko gakoetako bat da, zalantzarik gabe.  

Kirol jardunak bizi-kalitatean daukan eraginak ez dio bakarrik eragiten biztanleria-talde horri, 

herritar guztiengana zabaltzen baita. Sedentarismoari buruz adierazitako datu handiak 

gorabehera, gero eta harreman zuzenagoa dago kirolaren eta osasunaren artean. 2013ko Kirolari 

eta jarduera fisikoari buruzko eurobarometroaren inkestaren emaitzak erabil daitezke adibide 

gisa: inkesta egin duten europarren % 62k kirola egiten dute, haien osasuna hobetzen duelako, 

eta % 40k, berriz, haien egoera fisikoa hobetzen duelako.  

Kirol txartel bakarraren proiektua abiarazteko prozesuan zuzeneko eragina daukan beste gai bat 

honako hau da: Herritarrek nolabaiteko gaitzustea daukate esparru publikoarekin eta, bereziki, 

politikako profesionalekin, horiexek baitira erakundeen kudeaketa publikoari eragiten dioten 
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erabakien azken erantzuleak. Krisiak murrizketak eragin ditu, eta murrizketa horiek 

ongizatearen estatuaren kontzeptua urritu dute, herritarrentzako zerbitzu sozialei bereziki 

eraginda.  

4.1.1.4. Faktore teknologikoak 

IKTak gure bizitza pribatuaren zein profesionalaren esparru bakoitzean daude. Berrikuntza 

teknologikoek sektore ekonomikoen eta gizartearen bilakaera dakarte. Kirol esparruan, “iraultza 

teknologikoa” izenekoa eraldaketa nabarmenak sortzen ari da herritarren kirol ohituretan, 

eskaintzak berekin dakartzan aukeretan eta kirol zerbitzu eta produktuetan. IKTak eta, bereziki, 

Internet negozio-, kontsumo- eta banaketa-ereduak aldatzen ari dira kirol sektorean. IKTak 

kirolaren esparruan bat-batean sartzearen ondorio nabarmenenetako bat eskariaren 

espezializazioa da, eskaintza pertsonalizatzera eta, beraz, kirol kudeaketako profesionalek 

erabiltzaileen beharrizanak gero eta neurri handiagoan jakitera behartzen duena. Kirolaren 

kontsumitzailearen profil berriak berehalakotasuna eta erabilgarritasuna bilatzen ditu kirol 

zerbitzuen jakintzan eta sarbidean. Zirkunstantzia horrek erronka berriak sortzen ditu kirol 

kudeaketaren esparruan, eta kirola-teknologia binomioa horri erantzuten ari da, kirolaren 

industria iraultzen ari diren aplikazio teknologiko berrien bidez. Kirol txartel bakarraren 

proposamenak –adibidez, hemen aztertzen dena– erronka teknologikoa dakar, baita kudeaketa-

sistemen eta -egituren elkarrizketa, teknologiak gure esku jartzen dituen aurrerapenak hartu 

gabe bideraezina dena, ere. 

4.1.2. Mikro-inguruneko faktoreak 

Inguruneko faktore orokorretarako lehenengo hurbilketa egin ondoren, arreta jarri dugu kirol 

esparruko eta txartel bakarraren proiekturako ikaskuntzak eman ditzaketen beste sektore 

batzuetako esperientzia hurbilenetan.  

Hurrengo orrialdeetan labur agertu dira herritarrei hainbat zerbitzu eta onura ematen laguntzen 

duten programen adibide gisa aztertutako esperientziak. Horiek hautatuta askotariko adibideak 

(ez bakarrik kirol esparrukoak) ekartzen saiatu gara, Bizkaiko kirol txartelaren proposamenari 

aplikatu beharreko formulak zehaztea ahalbidetzen digutenak.  

Horien artean gure ustez proiektuari balio handiena ematen diotenak hautatu ditugu, elkarrizketa 

sakonen bidez hobeto ezagutzeko. Elkarrizketak egin diren bitartean, bi ekimen osagarri zehaztu 

dira, zerrenda honen amaieran gehitu direnak. Horiek Udaltrukeren eta Gipuzkoako Kirol 

Txartelaren ekimenak dira.  

4.1.2.1. Erreferentziazko esperientzien analisia 

Puntu honetan zehaztu diren eta zehatzago 1. eranskina: Aztertutako erreferentziazko 

esperientzien fitxak atalean kontsulta daitezkeen 15 ekimenen kontzeptu nagusia bildu da. 
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A. Uribe Butroe Kirol Txartela – UBK txartela 

Deskribapena: UBK txartela (Uribe Butroe Kirol Txartela) Uribe Butroe (Uribe Butroe 

Zerbitzu Mankomunitatea) mankomunitatea osatzen duten udalerrietako kirol ekipamenduak 

instalazioak hartzen dituen udalerrian indarrean dauden tasa eta prezio publikoak ordainduta 

erabiltzea ahalbidetzen duen txartela da. 

B. ACEDYR pasaportea. Kirol eta Jolas Kluben eta Erakundeen Elkartea
3
 

Deskribapena: ACEDYR irabazi-asmorik gabeko elkartea da, 2000n sortu zena biltzen dituen 

kirol kluben helburu komun batzuk lantzeko asmoz. Helburu horien artean bazkideen artean 

elkarrekikotasun programa abiaraztea proposatu da, ACEDYR pasaportea izenarekin ezagutzen 

dena. Programa horrek ahalbidetzen du ACEDYReko kide den klub edo erakunde bateko 

edozein bazkide horrelakotzat jotzea, bere klubean ez ezik, estatuko geografiatik banatutako 30 

kirol erakundeen multzoan ere. 

C. IHRSA Passport. International Health, Racquet & Sports Club Association 

Deskribapena: IHRSA Passport programa oinezkoak mundu osoko kirol zentroetara sartzeko 

asmo handieneko programa da. Horren bidez, atxikitako klubetako bazkideek kirola egin 

dezakete kirol zentro horietako edozeinetan beren bidaietan. 3.200 klub baino gehiago biltzen 

ditu munduko 50 herrialdetan baino gehiagotan. Programan parte hartzen duten klubek 

konpromisoa hartu dute sartzeko tarifa arruntean % 50eko deskontua, gutxienez, eskaintzeko.  

D. SERVIOCIO, Cultura, Deporte y Recreación S.L. 

Deskribapena: Enpresa hori Galizian sortu zen 1993an, eta gaur egun estatuan 28 kirol zentro 

kudeatzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoan, Asturiasen, Kantabrian, Gaztela eta Leonen, 

Galizian, Madrilen eta Valentzian. Haren jarduera titulartasun publikoko zein pribatuko kirol 

instalazioen ustiapenean eta mantentze-lanetan oinarritzen da. Instalazio horietako edozeinetako 

bazkideek eskubidea daukate enpresa horrek Espainian kudeatzen dituen zentro guztietara doan 

sartzeko. Eskatzen den gauza bakarra norberaren zentroko bazkide txartela erakustea da.  

E. Manpower txartela 

Deskribapena: Txartel pertsonalizatua da, Espainiako geografian 1.200 establezimendu baino 

gehiago dituzten 250 enpresak eskaintzen dituzten abantaila eta deskontu esklusiboak 

                                                      

3 ACEDYR pasaportea eta IHRSA Passport ekimenak Estadio Fundazioaren bidez aztertu dira. Erakunde horrek Caja 

Vital Kutxak Gasteizen dauzkan instalazioak (El Estadio izenekoak) kudeatu eta mantentzen ditu. Estadio 

Fundazioak estatuko eta nazioarteko truke programetan parte hartzen du, adibidez, ACEDYR pasaportea eta IHRSA 

Passport. Horrek mundu osoko 3.200 klubetara baino gehiagotara sartzea dakar. 
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eskuratzea ahalbidetzen duena. Onura horiek zerikusia daukate kontsumoarekin, honako arlo 

hauetan: teknologia, bidaiak, aisia, prestakuntza, jatetxeak, etxea, kirola, osasuna eta edertasuna, 

automobilgintza eta moda. Manpower-eko enpresa kolaboratzaileei eta haietako langileei 

zuzentzen zaie. 

F. Bilbao Bizkaia Card 

Deskribapena: Bilbao Bizkaia Card garraio publikoa eta kultura eta aisia eskaintza osoa modu 

integratuan biltzen dituen txartela da, Bilbo eta Bizkaia bisitatzen dituztenek turismoaren eta 

aisiaren arloetan dagoen eskaintza modu osoagoan goza dezaten.  

G. Garraio txartela. Kordobako Garraio Partzuergoa  

Deskribapena: Kordobako Garraio Partzuergoaren garraio txartela bidaia askotako garraio 

titulua da. Txartel arruntaren aldean prezio murritzagoa ordainduta lineen artean aldatzeko 

aukera ematen du. Ukipenik gabeko txartel elektroniko batek eutsitako formatu elektronikoa 

dauka, eta “txanpon txartel” gisa funtzionatzen du, nahi den zenbatekoarekin karga daitekeela. 

Izenik gabea ala izenduna izan daiteke, eta horren bidez erabiltzaileek bidaiak egin ditzakete, 

behar besteko saldoa badago, etengabe eta bidaien mugarik gabe Andaluziako Garraio 

Partzuergoen barneko lineetan. 

H. Barik garraio txartela 

Deskribapena: "Ukipenik gabeko" txipa daukan txartela da, Bizkaiko garraiobide guztietan 

bidaiatzea ahalbidetzen duena. Titulu horrek hainbat abantaila ematen dizkie erabiltzaileei: 

azkartasuna, erosotasuna, segurtasuna eta saldoaren iraupen handiagoa. 

I. Herritarren txartela. Gijóngo Udala 

Deskribapena: Titulu hori balio anitzeko dokumentua da, bere titularra identifikatzen duena eta 

udal zerbitzuetara (hala igerilekuak nola liburutegiak) sartzea ahalbidetzen diona. Instalazio 

horietako lehengo bazkide txartela ordezten du, eta ordainagiriak ordaindu, garraiobidean 

bidaiatu edo Gijóngo Udalaren webgunearen bidez online izapideak egitea ahalbidetzen du. 

Txartel erabat pertsonala eta besterenezina da. Edozein pertsonak eska dezake, Gijóngo 

herritarra izatea ez baita sine qua non baldintza. 

J. Herritarren txartela. Zaragozako Udala 

Deskribapena: Doako txartela da, Zaragozako Udalak bultzatu duena eta Udal Erroldan alta 

emanda dauden pertsona fisiko guztiek eska dezaketena. Txartel pertsonal eta besterenezina da, 
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eta hainbat erabilera eta zerbitzu ematen ditu, adibidez: a) Hiriko eta hiriaren inguruko garraio 

zerbitzu publikoa ordaintzea haren modalitateetako edozeinetan. b) BIZI zerbitzuaren 

erabiltzaileen tituluak gehitzea
4
. c) Udal igerilekuak ordaindu eta horietara sartzea. d) Udal 

museoak ordaindu eta horietara sartzea. e) Udal liburutegietan erabiltzea. f) Adinekoen 

bizikidetza zentroetan erabiltzea. Zerbitzu bakoitza eskuratuko da, ekimen horretako kide den 

erakunde bakoitzak ezartzen dituen berariazko baldintzei jarraiki. Printzipioz, mugaegunik 

gabeko txartela da.  

Ezaugarri interesgarri bat da erabiltzaileek alta hartzeko aukera izatea haien profila kontuan 

hartuta: adibidez, desgaitasuna duten pertsonak, langabeak, familia ugariak... Segmentazio 

horrek talde bakoitzerako berariazko eskaintzak eskuratzea ahalbidetzen du.  

Bi mota daude: a) herritarren txartel orokorra, helduentzat, baina adingabeentzat ere egin 

daiteke, baldin eta titular heldu bati lotzen bazaizkio; eta b) herritarren urrezko txartela, 65 

urtetik gorako erretirodunentzat. Amaitzeko, nabarmendu behar da txartel horrek ordaintzeko bi 

aukera onartzen dituela: aurreordainketa, Zaragozako hiri autobusaren (TUZSA) makinetan 

diruz horni daitekeen txanpon txartel gisa funtzionatzen duena; eta ondoren, finantza erakunde 

kolaboratzaileen bidez bakarrik bidera daitekeena eta ordainketa luzatua, titularra bezero daukan 

finantza erakunde kolaboratzaile bati lotutakoa, ahalbidetzen duena.  

K. Herritarren txartela. Gasteizko Udala 

Deskribapena: Txartel pertsonal eta besterenezina da, Gasteizko Udalak titularra hainbat udal 

zerbitzu eta izapidetan identifikatzeko asmoz emandakoa. Bazkideak udal instalazio eta zerbitzu 

batzuetara sartzea ahalbidetzen du, terminal edo tornu batetik irakurtzen den “hurbiltasun 

antena” baitauka. Halaber, online zerbitzuak bideratzea ahalbidetzen du. 

L. Herritarren txartela. Donostiako Udala 

Deskribapena: Donostiako Udalak doan emandako txartela da, titularra udal zerbitzu eta 

izapide zehatz batzuetan identifikatzea ahalbidetzen duena. Udalak txartel horren bidez 

eskaintzen dituen zerbitzuetara azkar eta seguru sartu behar den edozein herritarri zuzentzen 

zaie. Printzipioz bai helduek bai adingabeek eska dezakete. Hala ere, azken kasu horretan, 

adingabeek aitaren, amaren edo tutorearen NAN/AIZren fotokopia aurkeztu beharko dute. 

Erabilera eta zerbitzu batzuk biltzen ditu, denborak aurrera egin ahala gehitzen joan direnak, 

adibidez: a) Udalaren Musika eta Dantza Eskolako ikaslea dela frogatzea. b) Udalaren Kirol 

Patronatuko bazkidea dela frogatzea eta udalaren kirol instalazioetara sartzea. c) Anoeta 

eremuan doan aparkatzeko 90 minutu eskuratzea (Donostia Kirolako bazkideak) d) Udalaren 

                                                      

4 Bizikletak mailagatzeko zerbitzua. 
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doako WiFi eremuetako konexioan nork bere burua identifikatzea, bai udal ekipamenduen 

(liburutegiak, kultur eta auzo etxeak, kiroldegiak eta herritarren arretarako bulegoak) barnean, 

bai kanpoaldean (hainbat kale, plaza eta pasealeku). e) Udalaren webguneko Nire gestioetara 

sarrera atalaren bidez informazio pertsonalizatu interesgarria kontsultatzea. f) Udal zerbitzuen 

tasa eta prezio txikiak ordaintzea. Titulua sortzeko helburua aurreko bestelako identifikazio-

sistemak (adibidez, Kirol Patronatuko Kirol Txartela) pixkanaka-pixkanaka ordeztea da.  

M. Andaluziako Liburutegien txartela. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Kontseilaritza  

Deskribapena: Txartel hori Andaluziako Juntak bultzatu duen Liburutegiak Automatizatzeko 

Planaren zati da. Autonomia Erkidego horretako liburutegi publiko guztiek absysNET 

aplikazioarekin lan egiten dute. Horrek badakar, alde batetik, herritarrek ondare 

bibliografikoaren informazioa eta erabilera eskuratzeko dauzkaten eskubideak berdintzea, 

edozein tokitan bizi direla ere; eta, beste aldetik, txartel bakarra egotea, Andaluziako Liburutegi 

Publikoen Sareko erabiltzaile txartela, hain zuzen, sare horretako liburutegi guztietarako 

baliozkoa dena. 

N. Udaltruke plataforma  

Deskribapena: Ekimen hori ez da txartel bat, elkarlaneko kontsumoko proiektu bat baizik; 

proiektua aitzindaria da Administrazioaren esparruan, eta Enkarterrialde eskualdeko Garapen 

Iraunkorreko Arlotik bultzatzen da. Udaltruke plataformak Enkarterriko eta Meatzaldeko 15 

udalerri biltzen ditu
5
. Ekimen hori eragin duen ideia nagusia honako hau da: “baliabide propioak 

optimizatzea, batzuek eta besteek dauzkatenak trukatu eta aprobetxatzea, berrerabiltzea, 

iraunkortasunaren aldetik lan egitea, eta atzeraldi ekonomikoko garaiari ahalik eta modu 

onenean aurre egitea”. Ideia horrek Udalen artean udal ondasunak eta materialak doan trukatzea 

dakar, udalbatzen aurrekontuetan aurrezkiak ekarrita eta ondasun horien berrerabilera sustatuta. 

Sarbide mugatuko online sare horretara eskualde horretako bazkideak diren 15 udalerrietako 

teknikariak eta politikariak sar daitezke. Horiek udalen artikuluak kontsultatzen dituzte 

katalogoaren bidez, doan trukatu nahi duten produktua edo ondasuna hautatzeko. Eskainitako 

ondasun motei dagokienez, katalogo horretan argitaratzen diren 200 bat ondasun mota 

guztietakoak dira: obrei eta lorezaintzari lotutako tresnak, kultur jarduerak antolatzeko 

elementuak eta aitorlekuak, besteak beste.  

Trukeak eskualdeak berak kudeatzen duen online sare pribatuaren bidez egiten dira. Ad hoc 

sortutako txanponen (“Uke” izenekoak) sistemaren bidez, datu batzuk lortzen dira, ekimenari 

                                                      

5 Abanto-Zierbena, Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Karrantza, Galdames, Gordexola, Gueñes, Lanestosa, 

Muskiz, Ortuella, Sopuerta, Turtzioz, Zalla eta Zierbena. 
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esker udalerri bakoitzean izandako aurrezkia neurtzen duten adierazleak elikatzen dituztenak. 

Aplikaziora sartzeko, udal bakoitzak pasahitz pertsonalizatu bat dauka.  

Ñ. Gipuzkoako Kirol Txartela
6
 

Deskribapena: Txartel hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol eta Kanpoko Ekintzako Sailetik 

proposatu zen, 2010ean esperientzia pilotuaren bidez azaltzeko eta 2011ko urtarrilaren 1ean 

behin betiko ezartzeko asmoz. Haren oinarrizko helburua “Gipuzkoako herritarrei Gipuzkoako 

udaletako kirol ekipamenduen sareko instalazioak erabiltzeko aukera eskaintzea” zen 

(Hamaikabat, 2009, or. g.). Txartela bultzatu zutenen ustez, horrek “proiektuan esku hartzen 

zuten herritarrentzat ariketa fisikoa eskuratzetik eta hori ohikotasunez egitetik ondorioztatutako 

zeharkako onurak” zekartzan “osasuna eta ongizate fisikoa zein psikologikoa hobetzeko” 

(Hamaikabat, 2009, or. g.). 

Proiektua honako hauei zuzentzen zitzaien: “kirol instalazioen ohiko erabiltzaileak, lana edo 

ikasketak direla eta Lurraldean lekualdatuta dauden pertsonak, eta beren udalerrietan aurkitzen 

ez dituzten kirol instalazio edo zerbitzuen beharrizanak beste udalerri batzuetan bete nahi 

dituzten pertsonak” (Hamaikabat, 2009, or. g.). Hau da, kirol jarduna eskuratzeko aukera 

handitzea proposatzen zuen, zerbitzu hori merezi izatea eragiten zuen justifikazioa zeukaten 

pertsonentzat.  

Gipuzkoako txartelak aldez aurretik baimena eman, eta ex profeso sortutako sareko kide bihurtu 

ziren udal instalazioetara sartzen laguntzen zuen. Sareko kide bihurtzeko, hitzarmen bat sinatu 

behar zen. Bertan haren eskubideak eta betebeharrak ezartzen ziren, saretik eta sarera kirol 

erabilerak eskaini eta hartzeari zegokionez. Zerbitzu osagarriak eskuratzeko, horiek eskatzen 

zituzten pertsonek ordainketa osagarria egin behar zuten. Garai hartan Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Kirol eta Kanpoko Ekintzako foru diputatua zen Iñaki Galdósen hitzetan:  

Prozedura honako hau izango litzateke: bizi den udalerrian bazkidea denak bere abonamenduaren edo Kirol 

Txartelaren zerbitzu osagarria kontratatzen du, Gipuzkoako Kirol Txartelaren Sareko Gipuzkoako beste 

ekipamendu batzuetara sartzea ahalbidetzen diona. Zerbitzua haren kirol txartelean zorduntzen zaio hori 

kudeatzen duen udal zentroan, dagokion tarifa ordaindu eta gero. 

Zerbitzua zordundu ondoren, Gipuzkoako Kirol Txartelak eskaintzen dituen beste ekipamenduetara sar 

daiteke. Horretarako, nahikoa izango da bere kirol txartela kirol erabilera berria emango dion zentrora 

sartzeko tornuetako irakurgailutik pasatzea. (Hamaikabat, 2009, or. g.) 

 

                                                      

6 Ekimen hori aztertu dugu, nahiz eta haren arrakasta egiaztatzea ezinezkoa izan den, azkenean ez baitzen ezarri. Hala 

ere, haren planteamenduak oso erabilgarriak dira Bizkaiko txartel bakarrerako, horrekin antz handiak dituen ekimena 

izateagatik.  
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Udalerrietarako borondatezko ekimena zen, erabat burujabeak zirela beren parte hartzeko eta 

esku hartzeko maila erabakitzeko. 

Proiektua faseka ezartzea aurreikusi zen. Asmoa 2010ean  esperientzia zehatzak abiaraztea zen 

hainbat motatako erabiltzaileak hartzen zituzten udalerrietan. Adibidez, nagusiki ikasleak 

hartzen dituzten udalerriak (adibidez, Arrasate edo Oñati) edo bisitariak/turistak hartzen 

dituztenak (adibidez, Zarautz, Zumaia, eta Deba) hautatzea edo tamaina handiko eta txikiko 

herriak aukeratzea. Proba horien helburu nagusia erabiltzaile horiek epe ertainean zeukaten 

portaera jakitea zen.  

Ordainen sistema honela ezartzen zen: Azterlan ekonomiko bat oinarri hartuta, udalerri 

bakoitzak bere Udalarekin zerikusirik ez zeukaten kirol erabilera zehatz batzuk inolako ordainik 

gabe bere gain hartzeko konpromisoa hartzen zuen. Konpromiso hori gauzazko ordainketatzat 

jotzen zen, aldi berean kanpora bidaltzen zituen erabiltzaileengatik. Ordainik gabe bere gain 

hartu beharreko erabileren muga gainditu ondoren, Udalak saretik konpentsazio ekonomikoa 

jasoko luke, hartutako erabileren kopuru garbiaren araberakoa. Kontu hori proiektuaren 

euskarrietako bat zen, Galdósen hitzetatik ondorioztatzen den bezala:  

“Zenbait udalerrik hartzen dituzten pertsonak kanpora bidaltzen dituztenak baino askoz gehiago izango 

dira. Nabarmena da konpentsazio neurriak proposatu beharko direla. Hori ezin da bihurtu ate faltsua, 

zenbait pertsona gehien gustatzen zaien kiroldegiko bazkideak izan daitezen. Inork ezin du kalterik jaso 

sistema horrengatik”. (Hamaikabat, 2009) 

 

Proiektuan arrakastaz gehitzeko zailak izateagatik arduradunak kezkatzen zituen beste gai bat 

udalerri bakoitzean kirola kudeatzeko hainbat zirkunstantzia egotea zen: norberaren 

idiosinkrasia, antolatzeko modua (enpresa publikoen bidez, zuzeneko kudeaketa…), prezioen 

politika, kiroldegien ikuskera bera…  

4.1.2.2. Elkarrizketa sakonak 

Txartel bakarrari aplikatu beharreko balizko ideiak identifikatzeko lehenengo ariketa gisa 

adibideak, kirol esparrukoak bakarrik ez zirenak, aztertu eta gero, jarraian  elkarrizketa sakonen 

bidez bildutako informazioa aurkeztu dugu; elkarrizketa horiek lehenengo azterketa horretan 

aipatutako esperientzietako baten batean esku hartzen duten pertsonei egin zaizkie. 

Elkarrizketen bidez Bizkaian kirol txartel bakarra abiarazteko orduan kontuan hartu beharreko 

hainbat ikuspegi ematen saiatu da. Emaitzen aurkezpenean hitzez hitzeko aipamen batzuk agertu 

dira, baina iturririk aipatu gabe, elkarrizketa sakonetik ateratako hitzez hitzeko adierazpenak 

baitira.  
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A. Uribe Butroe Kirolak - UBK txartela. 

1. Ekimenaren jatorria 

Uribe Butroe Kirol Txartela izeneko txartela 2008an sortu zen, mankomunitate hori osatzen 

duten Udalen artean lankidetza-hitzarmena sinatzearekin batera. Udalez gaindiko erakunde hori 

2007an eratu zen, hori osatzen duten udalerriei legeak ezarritako zerbitzuak eskaintzeko asmoz, 

horrela zerbitzu horien kostua merkatuta. Hasieran hiri hondakin solidoen bilketan eta 

birziklapenean lan egin zuten, eta ondoren beste zerbitzu batzuei heldu zieten (adibidez, kirol 

eta kultur zerbitzuak).  

“Horrela, Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Jatabe eta Meñaka udalerriek beste pausu bat eman 

dute beren oinarrizko helburuak lortzeko. Hona hemen helburuok: eskainitako zerbitzuak hobetzea eta 

herritarrek udal bizitzan parte hartzea...” (Uribe Butroeko Mankomunitatea, d. g., or. g.) 

 

Hizpide dugun proiektuari dagokionez, Uribe Butroeko Mankomunitatearen webgunean 

adierazten den bezala, aipatutako hitzarmenaren bidez:  

“…Mankomunitateko kide diren udalerrietako edozeinetako herritarrak haien inguruneko edozein 

instalaziotara sartu ahalko dira, kirol zerbitzuak ematen dituzten udalerrietako edozeinetan erroldatuta 

dauden pertsonen baldintza berdinei jarraiki” (Uribe Butroeko Mankomunitatea, d. g., or. g.). 

(…) 

“UBK txartela Uribe Butroe (Uribe Butroe Zerbitzu Mankomunitatea) mankomunitatea osatzen duten 

udalerrietako kirol ekipamenduak instalazioak hartzen dituen udalerrian indarrean dauden tasa eta prezio 

publikoak ordainduta erabiltzea ahalbidetzen duen txartela da“. 

 

UBK txartelaren hasierako helburua Mankomunitatean bizi zirenei udaletako kirol instalazioak 

erabiltzen laguntzea zen, Udal bakoitzean erroldatuta zeudenen baldintza berdinei jarraiki. 

Aurretik, 1999an, hain zuzen ere, idatziz jaso gabeko lankidetza-aurrekari bat egon zen. Horren 

arabera, Jatabek Gatikan eta Laukizen bizi zirenei bere estali gabeko igerilekuetara sartzen 

laguntzen zien, Jatabeko herritarrek ordaintzen zuten prezio berdinean. Udalerrien arteko 

hitzarmena eragin zuen gertaera Bakioko Mankomunitatean instalazio paregabeak zeuzkan 

kiroldegi handia irekitzea izan zen
7
. Une horretara arte, haien udalerrian eskaintzen ez ziren 

kirol zerbitzu batzuk hartu nahi zituztenak Mungiara joaten ziren, Mungiako herritarrek 

ordaintzen zuten prezioa baino garestiagoa zena ordainduta. Gainera, sarbidea ez zegoen beti 

bermatuta, zenbait zerbitzutan zegoen asetzea zela eta. Egoera hori ikusita, Mankomunitateko 

udal arduradunek zeuden kirol instalazioei buruzko analisia gauzatu, eta UBK txartelaren 

ekimena bultzatu zuten. 

                                                      

7 Bakiok baja hartu zuen Uribe Butroeko Mankomunitatean, 2011ko udal hauteskundeen ondoren.  
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Hasieratik ekimena mailaka proposatu zen, Gatikako Udalaren webgunean adierazi bezala:  

“Txartel horrek kirol jardueretarako baino ez du funtzionatuko. Hala ere, ez da baztertzen etorkizunean 

beste helburu batzuetarako erabiltzea, adibidez, kultur jarduerak egiteko eta abarretarako.” (Gatikako 

Udala, d. g., or. g.). 

 

Hori sortu zenetik hiru urte igaro ondoren, 2011n, hain zuzen, txartelak bere zerbitzuak gehitu 

zituen, eta udalerri horietako umeentzako kultur eskaintza eta udako aisia jarduerak eskuratzeko 

aukera eskaini zuen. Udal bakoitzak bere eskaintza jakitera ematen zuen, eta horretan izena 

eman nahi zutenek udalen bidez egiten zuten. Hitzarmen horiei esker, ikastaroak antolatu ahal 

izan dira Mankomunitateko ume guztientzat, nahiz eta horiek udalerri bakoitzean errepikatu 

diren.  

2. Ekimenaren kudeaketa 

UBK txartela doakoa, pertsonala eta besterenezina da, eta urte natural bateko indarraldia dauka. 

Zerbitzu bakoitza eskuratzeko prezioa berdina da Uribe Butroen bizi diren guztientzat.  

“…hitzarmena sinatu duten herrietako biztanleek erroldatuta dituzten udalerrietan eskatu ahalko dute 

txartela; horren bidez, hitzarmena sinatu duten udalerrietako edozeinetako edozein kirol instalazio edo 

jardueratara sartu ahalko dira, erroldatuta dauden aldetik, eta, horrela, balizko abantailei onura atera ahalko 

diete”. (Gatikako Udala, d. g., or. g.). 

 

Erroldatuta dagoen edozein pertsonak eska dezake, eta baliozkoa da bai helduentzat bai 

adingabeentzat. Interesduna erroldatuta daukan Udalean eskatzen da. Erroldatze hori amaitzen 

denean, txartelak ematen dituen eskubideak iraungi egiten dira. Txartelaren titularrak nor diren 

kontrolatzeko, Mankomunitateak urtero zerrenda bat bidaltzen dio Udal bakoitzari, zein 

titularrek eusten dioten beren erroldatzeari egiaztatzeko eta, horrela, informazioa eguneratzeko.  

Mankomunitateko Udalen arteko konpentsazio mekanismoei dagokienez, ez da bat ere ezarri. 

Uste dute nekez hel dakiokeela kontu horri.  

Txartelaren ezarpena mailakakoa izan da. Pixkanaka-pixkanaka biztanleei jakitera ematen joan 

da, nahiz eta une zehatz batzuetan eskari handiagoa dagoen zenbait zerbitzu eskuratzeko 

(adibidez, udan eskaera asko jasotzen dira Jatabeko estali gabeko igerilekuak erabiltzeko). 

Neurri handian hori hedatzen eta ezartzen lagundu duen beste gertaera bat eskaintzan kultur 

zerbitzuak gehitu izana izan da. Horrek eskaria areagotzea eragin du, batez ere urrian, hil 

horretan urteko kultur programazioa aurkezten baita.  

Ekimen hori liburuxkak argitaratuz hedatu da. UBK txartela abiarazi zenean, liburuxka bat 

banatu zen, kirol instalazioei eta zerbitzuei buruzko informazioa ematen zuena. 2011n beste 

liburuxka bat argitaratu zuten, kultur zerbitzuen eskaintza handitua gehitzen zuena. Ondoren, 
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hirugarren liburuxka argitaratu zen, Mankomunitateko udalerrietako bakoitzean erabilgarri 

zeuden zerbitzuak azaltzen zituena. Azken material grafiko horretan, UBK txartelaren titularren 

eta ez-titularren artean zerbitzuak eskuratzeko orduan dauden aldeak nabarmendu dira. Horrela, 

herritarrei jakinarazi nahi izan zaie zein diren txartelak berekin dakartzan abantailak.  

3. Ekimenaren ebaluazioa, bilakaera eta etorkizuna 

Oro har balantzea positiboa izan da, eta horrek proiektuarekin aurrera egitera bultzatzen ditu. 

Hala ere, proiektuaren abiada onerako beharrezkoak diren baliabideei (denbora, pertsonak) 

lotutako zenbait zailtasun ere badaudela aitortu dute. Mankomunitateak ez dauka langile 

propiorik. Ekimen horretako buruzagiak arduraldi partekatua dauka hainbat udalerritan, baina ez 

da Mankomunitateko zati.  

Halaber, proiektu hori finkatzeko herritarren mesfidantza batzuk gainditu behar direla aipatu da. 

Adibidez, ideia batzuk baztertzeko lan egin beharko litzateke. Horien arabera, besteak beste, 

udalerri batean eskaintzen dena bertako herritarrentzat baino ez da, edo, udalerri batek jarduera 

bat eskainiz gero, hori Mankomunitateko gainerako udalerrietan kopiatu behar da. Alde 

horretatik, udalerrien artean programazio koordinatuak garatzeko ahalegina egin da. Oraindik ez 

da lortu, baina aurrera egitea lortu dute, udalerri bakoitzeko jarduerei buruzko informazioa 

liburuxka bakar batean partekatu eta adierazten delako. Hurrengo pausua edukiak koordinatzea 

eta Uribe Butroeko Mankomunitatean eskaintzen diren zerbitzu guztiak eskuratzeko modua 

arautzen duen erregelamendu komuna ezartzea izan beharko litzateke. Udalen batek (adibidez, 

Jatabekoa) bere erregelamendua prestatu du. Abiapuntua izan liteke, erregelamendu komuna 

prestatzeko.  

Bestalde, elkarrizketa egin duen pertsonaren ustez, ona izango litzateke bestelako buru oztopoak 

gainditzea, adibidez, zenbait jarduera izateko udalerri txikietara joateari dioten errezeloa. 

Errezelo hori ez da agertzen jarduerak udalerri handiagoetan (adibidez, Mungia) egiten 

direnean.  

Horrez gain, komunitatearen kontzientzia sortzeko beharrezkoa da borondate politikoa egotea. 

Haztegi hori egonda, udalerrien artean hitzarmenak ezar daitezke. Hasieran horiek beharrizan 

zehatz batzuk estali ohi dituzte udal gutxi batzuen artean, eta ondoren Mankomunitateko 

gainerako udalerrietara hedatu ohi dira. Mankomunitateak aitortu du zaila dela ideia berriak 

eraginkortasunez ezartzea, batez ere, hurbiltasun fisikoa egonda ere, horien arteko 

komunikazioa ez baita iraunkorra. Kontzientzia komun hori sortzea eragotz dezakeen beste 

gertaera bat udal hauteskundeak egiten diren bakoitzean dagoen aldaketa politikoa da.  

B. Bilbao Bizkaia Card 

1. Ekimenaren jatorria 
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Bilbao Bizkaia Card txartela 2014ko ekainean sortu zen, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko 

Udalak batera sustatua. Haren berehalako aurrekaria Bilbao Card txartela da, Bilboko Udalak 

2003an sortu zuena “joan-etorriak gauzatzen eta hiriaz gozatzen laguntzeko” asmoz (Bilboko 

Udala, d. g., or. g.). Zehatz-mehatz, txartel horrek abantaila batzuk (deskontuak, adeitasunak) 

eskaintzen zizkien bisitariei, bertan sartzen ziren garraio- eta aisia-zerbitzuetan. Ekimenean 

parte hartu nahi zuten zerbitzuak kide bihurtzen ziren haien borondatez, Udalarekin hitzarmena 

sinatzearekin batera. 

Bilbao Bizkaia Card txartelak aurrekari horren planteamenduen bilakaera dakar. Webgunean 

(Neoturismo, 2015) zehazten den bezala, “Bilbao Bizkaia Card garraio publikoa eta kultura- eta 

aisia-eskaintza osoa batera biltzen dituen txartela da, ondo pasatzeaz besterik arduratu ez 

zaitezen”. Hori abiaraztea Bilbo hiria eta Bizkaia lurraldea sustatzeko baterako estrategia baten 

zati da. Bisitak Bizkaian osoan –eta ez bakarrik Bilbon– sustatu, eta, horrela, turisten batez 

besteko egonaldia luzatu nahi du. BFAz, Udalaz eta bertan sartutako garraio- eta aisia-

zerbitzuez gain, proiektu horretan kanpoko enpresa batek, Neoturismo izenekoak, esku hartzen 

du, bera baita txartelaren euskarri teknikoaren eta komertzializazioaren arduraduna. 

Bilboko toki administrazioak hiri txartelari buruz daukan filosofia hori abiarazten laguntzea da, 

ekimenak laguntzarik behar ez izan arte. Une horretan, beste zerbitzu turistiko batzuekin 

(adibidez, helmugako merchandising produktuak) egin den bezala, Udalak bide librea emango 

lioke ekimen pribatuari, horrek kudeaketa bere gain osorik hartzeko. Hau da, Bilbao Turismoren 

helburua “ingurune turistikoa sortzea da, enpresa pribatuak lan egin dezan”. Beraz, “negozioa 

ondo badoa Neoturismo enpresarako, Bilbao Turismo horretatik kanpo geratuko da. Horrek 

funtzionatzea lortu dute. Hori dela eta, aurrerantzean ez da beharrezkoa izango Udala han 

egotea”.  
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2. Kudeaketa: deskribapena eta abiarazteko prozesua 

Aldeak daude bi txartel horien kontzeptuan, norainokoan eta zerbitzuetan.  

A. Bilbao Card txartela:  

Proiektuak bere ibilbidea abiarazi zuen ia orain dela hamarkada bat. Titulu horrek hiriko garraio 

publikoa erabiltzea eta Bilbao Turismo bulegoak Alde Zaharrean eta Zabalgune-Abandoibarran 

antolatutako bisitak doan egitea ahalbidetzen zuen. Gainera, “deskontu handiak zekartzan 

museo, saltegi, jatetxe, aisia-establezimendu, ikuskizun eta beste zerbitzu batzuetan”. Zehatz-

mehatz, Bilbao Card txartelari atxikitako abantailak honako hauek ziren (Bilboko Udala, d. g., 

or. g.):  

- Museoak: % 10 eta % 50 arteko deskontuak. 

- Aisia: % 10 eta % 100 arteko deskontuak. 

- Jatetxeak: % 5 eta % 10 arteko deskontuak. 

- Erosketak: % 5 eta % 50 arteko deskontuak. 

- Gaua: % 5 eta % 20 arteko deskontuak. 

- Ikuskizunak: % 10eko deskontua. 

- Bestelakoak: % 5 eta % 50 arteko deskontuak. 

 

Hartzaileak Bilbo hiriko edozein bisitari ziren.  

Hasieran 3 txartel mota proposatu ziren, indarreko epearen araberakoak: 1, 2 edo 3 egunekoa, 6, 

10 edo 12 euroko prezioan, hurrenez hurren. Eguna 00:00etan amaitzen zen, baina horrek 

helmugara eguerditik aurrera heltzen zirenei erosteko gogoa kentzea eragin zezakeen.  

Aurrez aurre eros zitekeen bai Bilbao Turismoren bulegoetan bai Bilbao Aterpetxean. Baita 

Interneten edo bidaia-agentzia baten bidez ere. Kasu horretan beharrezkoa zen erosketa 

justifikatzen zuen abonamendua aurkeztea, identifikazio-dokumentu (NANa edo pasaportea) 

batekin batera, Bilbao Turismoren bulegoetako edozeinetan, abonamenduaren truke Bilbao Card 

txartela eskuratzeko. Txartela eskuratzearekin batera, txartelaren erabilera onartzen zuten 

establezimenduak zerrendatzen zituen gidaliburua ematen zen. Halaber, zerrenda hori Interneten 

bidez ere ikus zitekeen. Txartela aurkeztu behar zen, deskontuei onura ateratzeko.  

Udalak bere gain hartzen zuen txartelaren koordinazioa. Alde batetik, hitzarmenak sinatzen 

zituen Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin, eta, beste aldetik, txartelari atxikitako aisia-

zerbitzuetako bakoitzarekin. Aldian-aldian partaide bakoitzarekin zerbitzuen kontsumoagatik 

sortutako zorrak kitatzen zituzten. Bilbao Turismok kudeaketa horiek bere gain hartzen zituen 

zuzenean. Txartelen igorpena eta komertzializazioa Bilboko Udalaren turismo bulegoko 

erreserba-zentralaren bidez zentralizatzen ziren. Hori justifikatzen zen, administrazio publikoek, 
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haien izaera juridikoa dela eta, ez daukatelako gaitasunik merkataritza-eragiketarik gauzatzeko. 

Nahitaezko baldintza da mota horretako salerosketak bidaia-agentzia hartzaile baten bidez 

egitea, horrekin hitzarmena sinatzen dela zerbitzu horiek saltzeari begira.  

Barnetik txartelaren funtzionamendua Bilbao Turismoren Kalitate Sistemaren beraren bidez 

zehaztu eta kontrolatzen zen. 

Sistema horren bidez, txartelaren barneko zerbitzuen erakunde titularrak ziren 

erabiltzaileentzako deskontutik ondorioztatutako kostua beren gain hartzen zutenak.  

B. Bilbao Bizkaia Card txartela:  

Bilbao Bizkaia Card txartelak aurreko txartel turistiko hori ordezten du, norainoko handiagoa 

eta zerbitzu gehiago izanda eta hori erabiltzeko baldintzak aldatuta. Gaur egun txartel horrek 

honako zerbitzu hauek biltzen ditu
8
:  

3. taula: Bilbao Bizkaia Card txartelaren barneko zerbitzuak 

Txartelaren barneko zerbitzuak Gehitzen dituen eskubideak 

- Museoak eta ikuskizunak (34) 
- “Museoen bilduma iraunkorra,  monumentuak eta 

ikuskizunak behin” bisitatzea 

- Mugarik gabeko garraio publikoa: 

Bilboko metroa, Euskotran 

tranbia, hiri arteko autobusak 

(Bizkaibus), Bilboko hiri 

autobusak (Bilbobus) eta 

Artxandako funikularra.  

- “Balio-epean mugarik gabeko bidaiak” egitea 

hiriko eta hiri arteko garraiobide publikoetan. 

- Bisita turistikoak (31) 

- Urteko 365 egunetan prezio murriztuak izatea, 

ordainbidea edozein dela ere aplika daitezkeenak, 

baina beste eskaintza edo beherapen batzuetara 

metatu ezin direnak. 

- Aisia (33) 

- Ostatua (20) 

- Jatetxeak (15) 

- Erosketak (19) 

- Gaua (4) 

 

Txartela aurkeztea ezinbesteko baldintza da abantaila horiei onura ateratzeko.  

Bizkaiko Foru Aldundiak (Kanpo Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusia) eta 

Bilboko Udalak batera sustatutako ekimena da. Zehatz-mehatz, Aldundiak Bilbao Bizkaia Card 

txartelaren buruzagitza eta koordinazioa bere gain hartu ditu, eta Udalak, aldiz, haren kanpo 

sustapena. Aldundiak eta Udalak Neoturismo S.A. azpikontratatu dute. Enpresa horrek hainbat 

arlotan jarduten du: “Aholkularitza. Informatika. Gailu elektronikoen garapena. Aplikazio 

informatikoen garapena. Produktu eta zerbitzu turistikoen garapena eta komertzializazioa” 

                                                      

8 Zerbitzu horiek honako webgune honetan kontsulta daitezke: http://www.bilbaobizkaiacard.com  

http://www.bilbaobizkaiacard.com/
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(Axesor, 2015, or. g.). Erakunde horrek esperientzia dauka estatu mailako eta nazioarteko 

hainbat helmugatan txartel, produktu eta esperientzia turistikoak kudeatzen. Kasu honetan 

kudeaketaz eta komertzializazioaz arduratzen da, bere softwarearen eta plataforma 

elektronikoaren bidez. Hainbat helmugatan lan egiteak sinergiak sortzen ditu: “…norbaitek 

Erromako txartela bilatzen badu, Bilbokoa ikusten du”. Eginkizun horiek bere gain hartzeak 

administrazioei txartela abiarazten laguntzen die, zuzenean beren gain nekez har ditzaketen 

zereginetatik liberatzen baititu, adibidez, komertzializazioa, helmugako agente turistikoak 

erakartzea, txartel bakoitzeko sortutako diru-sarreren eta gastuen kudeaketa eta esku hartzen 

duten zerbitzuetarako konpentsazioa… Hala eta guztiz ere, Neoturismok ez du erantzukizunik 

izango, “parte hartzen duten establezimenduek eskainitako onura betetzen ez badute”. 

Ekimen berri hori abiarazteko, hainbat elementu batera gertatu behar izan ziren. Alde batetik, 

Bilboko eta Bizkaiko erakunde turistikoen arteko borondate politikoa. Helburu zehatz batzuk 

(Bilboren eta Bizkaiaren artean eta alderantziz bisitarien fluxua handitzea, ostatu-gauen kopurua 

gehitzea, batez besteko egonaldiak luzatzea…) lortzeko sustapen turistikoaren estrategia 

bateratzea. Eta, beste aldetik, Bizkaiko garraio publiko guztiak bateratzea abonamendu bakar 

baten bidez: hasieran Creditrans euskarriaren bidez eta ondoren Barik euskarriaren bidez. 

Horrek lurraldearen barnean sareko garraiobide guztiak erabiltzea ahalbidetzen zuen, edozein 

tokitan erabilita ere. Beraz, teknologia funtsezkoa da mota horretako ekimenak garatzeko. 

Elkarrizketan adierazitako funtsezko kontuetako bat sistema informatiko oso konplexua garatu 

beharra izan da, “kasu guztietan alderdi zentralarekin hitz egiten duen softwarea garatu behar 

delako”. 

Txartela http://www.bilbaobizkaiacard.com webgunearen bidez edo hainbat salmenta-puntutan 

eros daiteke, adibidez, turismo bulegoetan. Dena den, elkarrizketan nabarmendu den bezala, 

zuzenean Udal baten mende dauden turismo bulegoetan salmentatik datozen funtsen diru-sarrera 

arazoa izan daiteke legearen ikuspuntutik, kontuak publikoak baitira. Hiru txartel mota daude, 

horien iraupenaren arabera: ondoz ondoko 24, 48 edo 72 ordukoa. Bakoitzak bere prezioa 

dauka: 30, 35 eta 40 euro, hurrenez hurren. Txartela lehenengoz erabilitakoan aktibatzen da, eta 

une horretatik aurrera balio-epea zenbatzen hasten da.  

Ekimen horrek onura batzuk dakartza bai bisitarientzat bai helmuga turistikorako eta hango 

zerbitzu eta baliabideetarako bai txartela kudeatzeaz arduratzen den enpresarako (kasu honetan, 

Neoturismo).  

Txartela erosteko motibazio nagusia zerbitzu, baliabide eta garraiobide horietan sarrerak bereiz 

erostearen aldean dakarren aurrezki ekonomikoa da. Beste hiri turistiko batzuetan beste argudio 

osagarri bat egon ohi da: bisitariek neurri handian eskatzen dituzten tokietara sartzeko ilara 

luzeak saihestea. Baina hori ez da Bilboko kasua. Izan ere, noizean behin baino ez dago 

http://www.bilbaobizkaiacard.com/
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jendetzarik baliabide enblematikoenetako baten batera sartzeko, adibidez, Guggenheim Bilbao 

museora. Zehatz-mehatz, webgunean zehazten den bezala (Neoturismo, 2015, or. g.), txartelak 

honako hauek biltzen ditu:  

Sarrera barnean daukaten museoak eta ikuskizunak: Sarrera barnean dago 25 museo, monumentu eta bisita 

turistikotan baino gehiagotan (Guggenheim Bilbao, Bilboko Arte Ederren Museoa, Bilboko Berreginen 

Museoa, Bizkaia zubia…) 

Garraio publikoa: Txartelak balio-epean mugarik gabeko bidaiak egitea ahalbidetzen dio erabiltzaileari 

honako garraiobide hauetan: Bilboko metroa, hiriko eta hiri arteko autobusak, trena, tranbia, Artxandako 

funikularra…  

Deskontuak: % 50era arteko deskontuak aisian, jatetxeetan, erosketetan, gauean… 

Eta gainera...: 

 

- Gidaliburu turistikoa, barnean dauden zerbitzuei eta parte hartzen duten establezimenduei 

buruzko informazioa ematen duena 6 hizkuntzatan. 

- Bilboko eta Bizkaiko planoak, bisitatu eta gozatu ahal diren toki guztien kokapena adierazten 

duena. 

 

Erakundeen eta baliabideen ikuspuntutik, Bilbao Bizkaia Card txartela onuragarria da bi 

arrazoirengatik. Hona hemen lehenengo arrazoia: ekimen horrekin bat egitean helarazten duten 

irudia: “Bilbao Bizkaia txartelaren barnean egotea hiriko erakusleihoan egotea zen”. Turismo 

bulegoen –batez ere Bilboko turismo bulegoa– bidez saltzen denez, beren burua ezagutzera 

ematen dute pertsona askoren aurrean. Adibide gisa, Bilbao Turismok informazioa ematen die 

bisitari askori. Adibidez, turismo bulegoetan eta “hiriko zizeroien”
9
 bidez 170.659 pertsonari 

eman zaie arreta 2015eko udan (% +3,51) (Bilbao Turismo, 2015), eta aurrez aurrekoak ez diren 

beste bide batzuetatik ere arreta eskaini da, adibidez, posta elektronikoaren eta telefonoaren 

bidez. Bigarren arrazoia ekonomikoa da, zerbitzuek eta baliabideek komisioa jasotzen baitute 

ekimen horren kudeatzailea den Neoturismo enpresatik, saltzen duten txartel bakoitzeko eta 

horren bidez jasotzen duten bisitari bakoitzeko. Beraz, bisita gehiago eta pizgarri ekonomikoa 

jasotzen dituzte.  

Horrez gain, Neoturismok zerbitzuak saltzeko komisioetatik eta txartel horien diru soberakinetik 

datozen onura ekonomikoak eskuratzen ditu. Hau da, txanpon txartel horiek balio izendatu bat 

daukate, zerbitzuak kontsumitu ahala murrizten doana. Kasu batzuetan amaierako saldoa 

defizitarioa da. Baina beste batzuetan, berriz, positiboa da, txartelaren kostutik beherako balioa 

duten zerbitzuak kontsumitu direlako. Soberako diru hori Neoturismorako da.  

                                                      

9 2015eko uztailean “Bilbao 2015 Enplegu Plana” abiarazi da, “hiriko jardun ekonomikoa sustatzeko eta tokiko 

enplegua sortzen laguntzeko” asmoz, “bereziki egoera ahulean dauden pertsonentzat“i. Plan horren barnean 11 

pertsona kontratatzea aurreikusi da, Bilbon turismo informatzaile kualifikatu gisa aritzeko (hiriko zizeroiak) (Bilboko 

Udala, 2015, or. g.).  
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Eta, amaitzeko, helmugarako ere onurak dakartza. Haren helburuak batez besteko egonaldia 

luzatzea, ostatu-gauen kopurua gehitzea eta Bilboren eta Bizkaiaren artean eta alderantziz 

bisitarien fluxua handitzea dira. Gainera, helmugak tresna bat dauka hiria eta lurraldea 

sustatzeko eta harrera egiteko estrategia hobetzeko. Balio-kate turistikoan esku hartzen duten 

eragileei eskain dakieke: tour operadoreak, hegazkinen konpainiak, biltzarren antolatzaileak, 

kazetariak…  

3. Ekimenaren ebaluazioa, bilakaera eta etorkizuna 

Hiriko txartel mota hori oso oinarrizkotzat jotzen da gaur egun: “Bartzelonarako Turisme dirua 

da. Bilborako, aldiz, irudia”. Bilbao Card txartelak funtzionatzen zuenean, kudeaketaren 

sistematika zailagoa zen, oraindik ez baitzegoen Barik txartela. Hala ere, denboraren eta 

diruaren aldetik zeuden kostuak gorabehera, beharrezkotzat jotzen zen txartel mota hori izatea, 

hiria bisitatzen zutenek hori eskatzen zutelako eta hiriaren irudi ona ematen zuelako. Kostu 

horiek ez zitzaizkien bisitariei jasanarazten. Ekimena “irudirako inbertsiotzat jotzen zen, 

zerbitzu ona emateari begira. Hiria naizen aldetik, zarama biltzeko zerbitzu onak eta zerbitzu 

turistiko onak eman nahi ditut. Orain dela gutxi hasi gara turistikoak izaten. Mota horretako 

zerbitzuek irudi indartsuagoa eta indartuagoa sortzen laguntzen dute”. Txartelaren martxaren 

ebaluazioa urtero gauzatzen zen Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin eta atxikitako zerbitzuekin. 

Balorazio horietan balizko hobekuntzak jasotzen ziren, adibidez, txartelaren iraupena egun 

naturalen araberakoa izan beharrean, lehenengoz erabiltzen zenetik aurrera zenbatzen hastea edo 

zerbitzu zehatz batzuen prezioaren doikuntza. Berrikuspen horietako batean proiektu 

orokorragoa proposatzea erabaki zen, Bilbao Bizkaia txartela ekarri zuena.  

Bilbao Bizkaia Card txartela orain dela gutxi sortu da. Horregatik, bisitatzen gaituzten pertsonen 

artean daukan arrakastari buruzko balorazioa zuhurra da momentuz: “Une honetan salmenta 

bolumena Bilbao Card txartelaren salmenten % 50 da”. Salmenta kopuruaren murrizketa 

justifikatzen da aurreko Bilbao Card txartela baino garestiagoa izateagatik edo Barik txartela, 

lurraldeko garraiobide guztiak eskaintzen dituena, egoteagatik, baita Bizkaiko eta ez bakarrik 

Bilboko turismo bulegoen sarearen bidez haren salmenta areagotu beharragatik ere. Bilbao 

Turismok aitortu du “une honetan oraindik ez daude”la “txartela hobea ala txarragoa den 

adierazteko moduan, esku artean dituzten datuak direla eta. Printzipioz, hobea da”. 

Neoturismoren iritzia honako hau da: hiriko beste esperientzia batzuen aldean, txartelaren 

ezarpena ona izaten ari da.  

Elkarrizketan nabarmendu den beste alderdi bat Bilbao Turismok txartel horien salmentan 

daukan proaktibitate handiagoa da, “Lurraldera sartzeko ate naturala” den aldetik bisitari 

gehiago jasotzeak justifikatzen duena.  



32 

Epe laburrera hobetu beharreko alderdiei dagokienez, honako hauek adierazi dira: zerbitzuen 

eskaintza handitzea, lotutako erakundeak gehitzea eta salmenta-puntuak (nagusiki, Bizkaiko 

turismo bulegoak, haien izaera juridikoa kontuan hartuta txartela saltzeko gaitasuna badaukate) 

gehitzea. Halaber, interesgarria izango litzateke zein neurritan erabiltzen diren garraioa eta 

zerbitzu turistikoak aztertzea, horrela, garraio txartel baten (Barik) aurrean daukan 

erabilgarritasuna baloratuko dela.  

Hainbat erakunde eragileren eskaintzak biltzen dituzten ekimenak abiaraztea “laburbilduta, 

borondate politikoaren kontua (…)” da. Hori egin nahi izateko borondatea egon behar da, eta ez 

politikari buruzko hitzarmen bat. Hau da, “kudeaketari buruzko borondatea” egon behar da. 

Mota horretako proiektuak gauzatzea bestelako estrategia programatikoago batzuen isla da. 

“Diskurtsoaren ustezko hizkera goratua gauzatzen” laguntzen dute. Adibide gisa, elkarrizketa 

egin duen pertsonak honako egoera hau aipatu du:  

“Iraunkorragoak izango garela esaten dugunean. Diskurtsoan aipatzen duzu, baina zer esan nahi du 

benetan? Gauzen artean harreman handia dago. Beste kontu bat da jendeak hori ez ikustea. Bilbao Bizkaia 

Card txartelak lagundu egiten du. Pertsona bat Bilboko Udalaren webgunean sartzen bada eta ez badu 

ikusten Lurraldeko informaziorik, beharbada bere buruari galdetuko dio: “Zer gehiago egin dezaket?” Ez 

dakit 120 km-ko kostaldea dagoenik… Gainera, Bilbao Card txartelari esker metroz joan naiteke… Hori 

estrategia iraunkorra da.”  

 

C. ACEDYR pasaportea – IHRSA Passport (Estadio Fundazioa) 

Atal honetan ACEDYR Kirol eta Jolas Kluben eta Erakundeen Elkartearen eta IHRSA Passport 

programaren esperientziak aztertu dira, bazkideetako batek –Estadio Fundazioa, alegia– 

adierazitakoak.  

Hasteko, Estadio Fundazioa eta Gasteizen kirol arloan egiten duen lana aurkeztuko ditugu. 

Erakunde horrek Caja Vital Kutxak “Gasteizko Cervantes pasealekuan dituen, 1959an 

inauguratu ziren eta El Estadio izenarekin ezagutzen diren instalazioak kudeatu eta mantentzen 

ditu” (Estadio Fundazioa, 2015). “Kirol eta gizarte gunea da, 40.000 m2-ko azalera daukana eta 

kirolerako zein jarduera fisikorako instalazio eta zerbitzu zabalak (…) eta berdegune handiak 

dituena. Bertan profesionalen talde oso batek egiten du lan, eta jardueren eskaintza zabala 

antolatzen du, horren bidez urte osoan zehar kirol jarduera erabiltzaile guztiengana hurbildu 

nahi duela. (Estadio Fundazioa, 2015, or. g.). Gaur egun 20.000 bazkide baino gehiago ditu, eta 

urtean milioi bat sarrera inguru erregistratzen du. 

Estadio Fundazioak elkarrekikotasun hitzarmenak izan ditu hasieratik estatuko geografiako 

hainbat klubekin: adibidez, Iruñeko Igeriketa Kluba, Madrilgo R. Canoe N.C., Bilboko Kirol 

Kluba edo Donostiako Klub Atletikoa, batzuk aipatzeagatik. Hitzarmen horien bidez klub 
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horietako bazkideei ateak zabaltzen zaizkie. Gainera, Estadio Fundazioak estatuko eta 

nazioarteko beste programa batzuetan parte hartzen du, adibidez, ACEDYR pasaportea eta 

IHRSA Passport. Horrek mundu osoko 3.000 klubetara baino gehiagotara sartzea dakar. Hau da, 

truke eta lankidetzarako joera argia daukan kirol erakunde baten aurrean gaude. 

Ikus dezagun orain labur lankidetza-programa horietako bakoitza:  

1. Ekimenaren jatorria 

C1a. ACEDYR: Kirol eta Jolas Kluben eta Erakundeen Elkartea 

Irabazi-asmorik gabeko elkarte hori 2000n sortu zen, 4 kirol erakunderen ekimenari 

erantzuteko: Bartzelonako Igeriketa Kluba, Helios Igeriketa Zentroa, Real Canoe Igeriketa 

Kluba eta Estadio Kirol Sozietatea Fundazioa. Haren helburuak kudeaketan, kirolean eta 

gizarte- eta politika-gaietan oinarritzen dira. Beraz, atxikitako erakundeen eta horietako 

bazkideen onerako proposamen zabalak dituen elkartea da. Lan honetan haren helburu 

sozialetako bat nabarmendu nahi dugu: bazkideen artean Elkarrekikotasun Programa sortzea, 

ACEDYR pasaportea izenarekin ezagutzen dena. Haren webgunean adierazten den bezala:  

ACEDYR pasaportea gure erakundearen zerbitzu garrantzitsuenetako bat da. ACEDYReko kide den klub 

edo erakunde bateko bazkidea ez da bere klubeko bazkidea bakarrik, lurralde nazional osoko erakundeen 

sare zabal batekoa baizik. 

 

C1b. IHRSA Passport 

IHRSA Passport programak atxikitako klubetako bazkideei mundu osoan dauden zentroetako 

edozeinetan sartzea ahalbidetzen die gonbidatu gisa, bidaiatzen dutenean.  

Estadio Fundazioaren webgunean azaltzen den bezala (2015, or. g.), hiru hamarkadatik gorako 

iraupena daukan programa horrek “sarbidea ematen du mundu osoko kalitateko 3.200 klubetara 

baino gehiagotara baldintza pribilegiatuekin”. Onurak % 50eko deskontua dakar, gutxienez, 

munduko 50 herrialdetan baino gehiagotan banatutako instalazio horietara sartzeko prezioan. 

Nahi izanez gero, klubek deskontu hori handitu dezakete, sarrera doakoa izan arte. Baldintza 

berezi horien justifikazioa klub horretarako bisitaren “izaera zirkunstantziala eta ez iraunkorra” 

da. Haren erabilera filosofia denbora laburreko bisitetan baino ez da oinarritzen. Klub bakoitzak 

ahalmena dauka beste klub batzuetako bazkidea irizpide horretatik harantzago onartzeko 

lehentasunezko baldintzetan. Gainera, sartzeko beste irizpide bat zehaztu da: geografikoa. Eta, 

ACEDYR pasaportean bezala, bisitatutako kluben eta jatorrizko klubaren artean gutxieneko 

distantzia ezarri da (80 kilometro).  

2. Ekimenaren kudeaketa 

C2a. ACEDYR: Kirol eta Jolas Kluben eta Erakundeen Elkartea 
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ACEDYR pasaportea elkarrekikotasun hitzarmen baten bidez kudeatzen da: 

Elkarrekikotasun Hitzarmenak atxikitako klubetako bazkideei ahalbidetzen die ACEDYRen barneko kirol 

zentroetara sartzea pasaporte-eranskailu baten bidez. Gaur egun Espainiako geografia osotik 

sakabanatutako 30 kirol klub baino gehiago daude horren barruan. 

 

Pasaporte-eranskailuaren bidez, atxikitako klubetako bazkideak erakunde horien instalazioetara sartu 

ahalko dira bidaiatzen dutenean edo oporretan daudenean, klub anfitrioiko bazkideen erabilera eskubide 

berdinak izanda. Nolanahi ere, klub hartzailearen estatutuak, erregelamenduak edo jarraibideak bete 

beharko dituzte. (ACEDYR, d. g., or. g.) 

 

Beste klub batzuen instalazioetara sartu ahal izateko eskatzen den baldintza honako hau da: 

“jatorriko kluba eta hartzailea probintzia ezberdinetakoak izatea eta horien artean 80 

kilometroko gutxieneko distantzia egotea” (ACEDYR, d. g., or. g.). Beste klubeko bazkideak 

identifikatzeko erabiltzen den sistema bazkide txartelean bereizgarria –eranskailua- gehitzea da. 

Pasaporte-eranskailu hori norberari dagokion klubean eskatu, eta urtero berritu behar da.  

Programa horren ezaugarri bat parte hartzeko dagoen malgutasuna da. Hori neurri batean 

azaltzen da ACEDYR osatzen duten kluben titulartasun ezberdinagatik (publikoa, pribatua) eta 

forma juridikoagatik. Estadio Fundazioko ordezkariaren hitzetan: 

Noraino heldu eta zein zerbitzu mota eskaini erabakitzen duena kluba bera da. Guk hemendik bazkide baten 

moduan instalazioetara sartzea eta zerbitzuak eskuratzea ahalbidetzen dugu. Baina zenbait gauza, adibidez, 

fitness gela, bazkideentzat baino ez dira. Eskari handia dauka, eta ez da sartzerik baimentzen. Norberak 

bere erabilera arauak ezartzen ditu.  

 

Ekimen horrek erabilerari lotutako muga batzuk ditu. Muga orokor horietako batek zerikusia 

dauka urtebeteko erabilera maiztasunarekin: ondoz ondoko 15 eguneko gehieneko denbora edo 

ondoz ondokoak ez diren 30 egun. Dena den, Estadio Fundazioko arduradun batekin izandako 

elkarrizketatik ondorioztatzen denez, eskakizunak eraentzen ditu, baina egoera pertsonalagoak 

hausnartzen dituzte, uste badute behar bezala justifikatuta daudela. Horren adibide bat izango 

litzateke, beste hiri batean erroldatuta egonda ere, Gasteizen behin-behinean bizi diren pertsonei 

sarrera ematea.  

Denbora mugaz gain, instalazio bakoitzak bere mugak proposa ditzake, bere zirkunstantzia 

zehatzak kontuan hartuta. Esate baterako, udan dagoen jendetza kontuan hartuta, Donostiako 

Klub Atletikoaren Kontxako instalazioetara ezin da sartu ekainaren 15etik irailaren 15era 

bitartean, eta Boadillako (Madril) Las Encinas Klubekoek sarbidea 10 bazkidetara mugatzen 

dute ekainaren 1etik irailaren 30era bitartean. Horrela, iraunkortasun irizpideak kontuan hartuta, 
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zentro bakoitzak bere instalazioetarako sarbidea ezar dezake, horrela pasaporte hori 

bideragarriago bihurtuta.  

C2b. IHRSA Passport 

Programa horretan parte hartzeak ez dakar inolako kosturik klubetarako, baina horretarako 

pasaporteko kide bihurtu behar dira, eta hori ez da automatikoa IHRSAko kidea izate 

hutsagatik. Klub bakoitzak erabakitzen du programan parte hartu nahi duen. Hori egiteko, 

IHRSAren webgunean erabilgarri dagoen online inprimakiaren bidez eman behar dute izena. 

Inprimaki horrek klubaren identifikazio-datuak, harremanetarako pertsona, bisitariei eskainitako 

baldintzak eta, hainbat instalazio dituen kluba izatekotan, horietatik zein dauden programaren 

barnean zehazten ditu. Eskabidea bete eta gero, klubak pasaportearen prestakuntza- eta 

sustapen-materialak jasotzen ditu posta elektronikoaren bidez. Langileak prestatzeko eta 

programa sustatu eta saltzeko tresnen eta baliabideen multzoa da. Honako hauek barne hartzen 

ditu: posterrak, irudi korporatiboa, pasaporteak identifikatzeko euskarriak… Ekimen horri buruz 

nabarmendu beharreko azken alderdia honako hau da: elkarrekikotasun printzipioan oinarritzen 

da, hau da, klub igorlea IHRSAko beste klub batzuetako bisitariak jasotzeko prest egon behar 

da.  

Programa horretan sartu nahi duten bazkideek honako urrats hauei jarraitu behar diete: a) Beren 

klubean bertan IHRSA Passport txartela eskatu uneko denboraldirako; b) IHRSAren webgunean 

sartu (www.healthclubs.com), bidaiaren helmugako klub bat aurkitzeko; c) Bisitatu nahi duten 

klubera deitu aldez aurretik, erabili nahi dituzten instalazioak edo zerbitzuak erabilgarri dauden 

egiaztatzeko; d) Klub anfitrioira heltzen direnean, IHRSA Passport identifikazioa erakutsi, 

identifikazio-dokumentu batekin (NANa/pasaportea) batera. 

3. Ekimenaren ebaluazioa  

C3a. ACEDYR: Kirol eta Jolas Kluben eta Erakundeen Elkartea 

Denboraldian klub bakoitza bazkide bisitari bakoitzaren sarbide kopurua erregistratzeaz 

arduratzen da. Klub guztiek bildutako informazioa ACEDYReko koordinatzaileari bidaltzen 

zaio, estatistika prestatzeko eta pasaporte horren benetako erabilera jakin eta baloratzeko. 

Estadio Fundazioko ordezkariarekin izandako elkarrizketatik ondorioztatu da, egia esan, aldeak 

daudela ACEDYReko kluben artean, pasaporte horren benetako erabilerari dagokionez. Gauzak 

horrela, Estadio Fundazioko bazkideak oso aktiboak dira. Izan ere, klub hori da beste instalazio 

batzuetara bisitari gehien bidaltzen dituena. Nolanahi ere, kluben arteko erabileren kopuru 

orokorra neurrizkoa da. Hori dela eta, oraindik ez da beharrezkoa izan ordainen sistema bat 

ezartzea  

Sistemaren planteamendu irekia eta kudeatzeko modua gorabehera, informatzaile horren 

arabera, ez dute esparru zehatzagorik ezarri beharrik ikusi, funtzionamenduan emandako urte 

http://www.healthclubs.com/
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guztietan ia ez baita egon egoera problematikorik. Pertsona horrek uste du etorkizunari begira 

egin daitekeen hobekuntza bat izango litzatekeela, pasaporte-eranskailuaren ordez, klub 

guztietarako berdina den sarrera unibertsaleko sistema ezartzea, baina ideia hori ezartzea zaila 

dela aitortu du, hainbeste sarbide sistema egoteagatik. Halaber, uste du klub berriak ACEDYR 

Elkarteari atxikitzeak ekimen zehatz hori dinamizatuko lukeela.  

 

D. Barik txartela 

1. Ekimenaren jatorria 

Barik txartela 2011n sortu zen, Bizkaiko garraiobideen sarearen barneko erabiltzaileei zerbitzu 

hobea ematen laguntzeko asmoz. Bizkaiko Garraio Partzuergoaren webgunean honela definitu 

da: “Ukipenik gabeko txipa daukan txartela da, Bizkaiko garraiobide guztietan bidaiatzea 

ahalbidetzen duena“ (Bizkaiko Garraio Partzuergoa, 2014, or. g.). Haren abantailen artean 

azkartasuna, erosotasuna, segurtasuna eta saldoaren iraupen handiagoa daude.  

Ekimen horrek argia ikusi zuen Bizkaiko Garraio Partzuergoa (BGP) osatzen duten erakundeen 

baterako lanari esker:  

Erakundea Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko Udalak eta Bilboko tren 

metropolitarraren ibilbidea hartzen duten gainerako Udalek osatzen dute, eta Eusko Jaurlaritzak eta 

Bizkaiko Foru Aldundiak batera finantzatzen dute % 50ean (BGP, 2015). 

 

BGP estatuko lehenengo garraio partzuergoa izan zen. 1975ean eratu zen, lege baten arabera. 

Horretan adierazten zen haren eskumenetako bat honako hau zela: “Bizkaiko lurralde arloan 

garraio sistemaren funtzionamendua zaintzea, gainerako administrazioekin beharrezko neurriak 

hartuta” (BGP, 2015). Agindu hori erabiltzeko eta, garraio pribatuaren ordez, garraio publikoa 

erabiltzea sustatzeko asmoz, BGPk titulu komunen ezarpena sustatu zuen hasieran (adib., 

Creditrans) eta, ondoren, Barik txartelarena. 

Barik txartela zehaztu eta ezartzeko prozesua 2003an abiarazi zen. Jatorrizko ideia honako hau 

zen: “txip elektronikoa daukan txartela (…) bultzatzea, Bizkaiko Garraio Publikorako 

unibertsala dena eta garraio titulu guztiak barne hartzen dituena” (BGP, 2015: 32. or.). 2011ko 

irailean probaldia abiarazi zen: 30.000 erabiltzailek parte hartu zuten, eta zerbitzu mugatu 

batzuk zeuden (metroa, tranbia, Bizkaibus...) Ia urtebete beranduago, 2012ko urrian, hain zuzen, 

gainerako herritarrengana eta zerbitzuetara hedatu zen: 

Barik txartela bultzatu da talde pilotu bati garraiobideak mailaka gehituz, eta 2012ko urriaren 11n pertsona 

guztientzat abiarazi zen (BGP, 2015: 34. or.). 
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Mota horretako proiektua abiarazteko, hasieratik “arloan eskumena daukaten administrazioen 

laguntza eta adostasuna” behar izan dira, “esparrua garraiobide guztietara hedatzeko” (BGP, 

2015: 32. or.). 

Txartelak baldintza onuragarriak dakartza Lurraldeko garraio publikoa eskuratzeko orduan 

(adib.: deskontuak garraiobideen tarifetan eta hileko eta urteko abonamenduak erostea). Edozein 

pertsonak eskuratu dezake Barik txartela, 5 € ordaindu eta gero.  

Euskarri horrek eskaintzen dituen zerbitzuak honako hauek dira: bidaiatzeko erabilgarri dagoen 

saldoa kargatzea eta garraiobidea hilean edo urtean eskuratzea.  

Barik txartela bi motatakoa izan daiteke: anonimoa ala pertsonalizatua. Lehenengoa 

garraiobideetako autosalmentarako makinetan eta Bizkaiko 450 merkataritza-establezimendutan 

baino gehiagotan erosten da. Pertsonalizatua beharrezkoa da hileko titulua erosi nahi bada edo 

berariazko profiletarako (hala nola familia ugariak, 65 urtetik gorakoak, 26 urtetik beherakoak 

eta abar) abantaila zehatzak eskuratu nahi badira. 

Txartelak garraiorako txanpon tituluak (adib., Creditrans eta Gizatrans) eta partzuergoko aldi 

baterakoak (adib., Metro Bilbaoko Gazte hilekoa, Bizkaibuseko Gazte hilekoa…) barne hartzen 

ditu.  

2. Ekimenaren kudeaketa 

Mota horretako proiektu bat ezarri eta ondoren kudeatzeko, ingeniaritza juridiko garrantzitsua 

behar da, parte hartzen duten erakundeen sarearen barneko harremanak arautzen dituena. 

BGPren 2014ko ekitaldiko jarduera memorian 2009tik aurrera garatu ziren eta 2013ra arte 

indarrean egon ziren kontratuak azaldu dira:  

Proiektu hau ezartzeko hainbat kontratazio behar izan ziren: enpresari desberdinekin esparru-akordioak 

formalizatu ziren Barik txartelak hornitzeko; bestalde, plataforma eta segurtasun-elementuak instalatzeko 

hornidura eta asistentzia eman ziren, Barik txartela garraiobide desberdinetan ezartzeko behar diren 

elementuak hornitu ziren, honakoetan: Metro Bilbao, EuskoTren, EuskoTran, Bizkaibus, Bilbobus, Renfe, 

beste autobus eta garraiobide batzuetan (kablea). Hauetan ere izan zen beharrezkoa kontakturik gabeko 

Barik txartela Administratzeko eta Kudeatzeko Sistema bat ezartzea. Azkenik, gainera, sistema osoan 

merkaturatze-sare indartsua jarri behar izan zen.  

(…) 

Lizitazioa egiteko eta aipatu proiektuak garatzeko, proiektuarekin zerikusia duten erakundeen adostasuna 

jaso zen. Borondateen akordio hori Barik proiektua garatzeko lankidetza hitzarmenak eta akordioak 

sinatuz gauzatu zen, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren eta ondoko hauen artean: Bizkaiko Foru Aldundia, 

Euskotren, Euskal Trenbide Sarea, Bilboko Udala, Etxebarriko Udala, Bizkaia Zubia eta Getxoko Udala. 

2010ean, Erandioko Udalak, Zornotzako Udalak, Uribe Kostako Mankomunitateak eta Barakaldoko 

Udalak bat egin zuten. 2011n Renfek ere bai (BGP, 2015; 34. or.). 
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Ezarpen fasea igaro ondoren, erakunde horien arteko funtzionamendu arruntak garraio 

zerbitzuak ematen dituzten enpresa guztien eta BGP osatzen duten erakundeen artean 

hitzarmenak sinatzea dakar:  

Operadore desberdinak atxiki zirenean kontratu arautzaileak sinatu behar izan ziren BGParen eta horien 

guztien artean, Barik txartela kudeatu eta ustiatzeko izango zituzten harremanak zehazteko (BGP, 2015; 34. 

or.). 

 

Egindako elkarrizketatik ondorioztatzen denez, Partzuergoak erabiltzaileen bidaien prezioa 

bildu eta ordaintzen dio dagokion garraio enpresari. Prezioaren murrizketa erakunde publikoek 

hartzen dute beren gain.  

Lege lanaz gain, ezarpenak honakoa ekarri zuen: “garraiobideetako ekipamendu berrietan 

egokitzapenak egin ziren, txartelak kargatzeko sare bat prestatu zen eta Barik txartela behar 

bezala abian jartzen dela bermatuko zuen komunikazio eta informazio sistema bat” (BGP, 2015; 

34. or.). Horrek guztiak proiektuaren konplexutasuna erakusten du, haren asmo handiko 

helburuari eta Bizkaiko garraio zerbitzuek aldez aurretik zeukan zatiketari atxikita.  

3. Ekimenaren ebaluazioa, bilakaera eta etorkizuna 

Informatzaileak adierazi digunaren arabera, ebaluazioak urtero egiten dira barnetik, zerbitzuaren 

kalitatearen testa egiteko eta balizko hobekuntza arloak zehazteko. Kontrol horietan 

erabiltzaileen ahotsa hartzen da kontuan, haien eskaerei eta iradokizunei erantzunda. Barik 

txartela abiarazi zenetik proiektuak bere mamiari eutsi badio ere, ebaluazioen bidez biltzen 

diren informazioak emandako zerbitzua etengabe hobetzeko erabiltzen dira.  

Gaur egun hileko abonamenduari lotutako hobekuntzaren bat gehitzeko lan egiten ari da: 

edozein unetan eta edozein hiletarako erosi ahal izatea eta edozein garraiobidetan erabili ahal 

izatea. Hobekuntzen aldetik egondako beste adibide bat 2014an gehitutakoa izan da. Horri 

esker, Barik txartelaren karga eta kontsulta gaitu dira Kutxabank finantza erakundearen 

kutxazain automatikoen sarearen bidez.  

Amaitzeko, nabarmendu behar da epe ertainerako/luzerako etorkizuneko ideia dela Barik 

EAEko hiru lurraldeetako garraio sarean erabili ahal izatea. Izan ere, zenbait urrats eman dira 

dagoeneko horretarako, BGPren memoria horretan aipatu den bezala:  

(…) erakundeek urrutiago joan nahi dute eta tresna hori Bizkaitik kanpora erabili ahal izateko asmoa 

agertu dute. Hori dela eta, hitzarmena izenpetu zuten 2013an Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzak eta 

Bizkaiko Garraio Partzuergoak Barik eta Mugi txartela elkarrekin ET/FV zenbait garraio modu erabiltzeko 

haien lurralde eremuko hainbat eskualdetan. Hala, txartelok erabili ahal izango dira beste eskualde eta 

garraio moduetan ere. Halaber, eragingarritasun hori apurka-apurka hedatzen ari da. 2014an Gasteizko 

tranbiara eta Bilboko tranbiara zabaldu zen; izan ere, garraio modu horiek EAEko garraio txartel 
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adimendun guztiak erabiltzea ahalbidetzen dute: Bat (Araba), Mugi (Gipuzkoa) eta Barik (Bizkaia) (BGP, 

2015: 35. or.). 

 

E. Manpower txartela 

1. Ekimenaren jatorria 

Manpower txartela 2001ean sortu zen txartel pertsonalizatu gisa, Espainiako geografian 1.200 

establezimendu baino gehiago dituzten 250 enpresak eskaintzen dituzten abantaila eta deskontu 

esklusiboak eskuratzea ahalbidetzen duena. Onura horiek zerikusia daukate kontsumoarekin, 

honako arlo hauetan: teknologia, bidaiak, aisia, prestakuntza, jatetxeak, etxea, kirola, osasuna 

eta edertasuna, automobilgintza eta moda. Manpower-eko enpresa kolaboratzaileei eta haietako 

langileei zuzentzen zaie. Enpresa horiek onura horiek eskaintzen dituzte, Manpowereko 

komunikazio eta sustapen kanalen bidezko publizitatearen truke. Proiektua indarrean egon zen 

2011ra arte.  

2. Kudeaketa: deskribapena eta abiarazteko prozesua 

Proiektu horri atxikitako zerbitzuak produktu bat erostean edo zerbitzu bat kontratatzean 

emandako deskontuak, opariak eta onurak ziren gehienbat. Enpresa bakoitzak zehazten zuen 

zein abantaila mota eskaintzen zuen Manpower txartelaren bidez. Ordain gisa, enpresa horiek 

beren irudia eta jarrera hobetzen zituzten balizko bezeroen aurrean. 

Ekimen horren harrera ona izan zen, eta inguruneko zirkunstantzietara egokitu behar izan zen, 

bere erakargarritasunari eusteko. Adibidez, publizitatea paperezko euskarrian egin ordez, 

webgunean argitaratzen zuten. Halaber, eskainitako zerbitzuak eskaeretara egokitzen joan ziren, 

eta enpresekiko hitzarmenen bidez gehitzen joan ziren.  

3. Ekimenaren ebaluazioa, bilakaera eta etorkizuna 

Txartelaren funtzionamendua barneko elkarrizketa kualitatiboen bidez ebaluatzen zen. Iturri 

horren bidez, bezeroei zein gai interesatzen zitzaien gehien zehazten zen, zerbitzuak eskaintzen 

zituzten enpresekin hitzarmenak berritu, ezeztatu edo ezartzeko. 

Ekimenak hamar urte iraun zuen, eta arrazoi bikoitzagatik amaitu zen: alde batetik, haren 

bideragarritasun ekonomikoa eta, beste aldetik, beste ekimen batzuen (adibidez, online 

deskontuko plataformak: Let’s Bonus, Groupalia…) eskaintza erakargarriagoak gainditu izana. 

4.2 Barneko analisia: Bizkaiko udal kiroleko adituen ekarpenak 

Edozein ikerketa onek testuinguruaren garrantzia hausnartu behar dute, beste toki batzuetan 

dauden eta, haien interesa edo antzekotasuna dela eta, azterketaren xedearen erreferentziatzat jo 
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diren esperientziak edo ekimenak aztertzetik sor daitezkeen ekarpenak, iradokizunak eta 

proposamenak estrapolatzeko orduan. Horrek ez die baliorik kentzen erreferentzia horien 

analisiari eta lortutako ondorioei, baina ikertzaileak behartzen ditu, aztertutako ekimena ezarri 

nahi den testuinguruaren izaera eta berariazko zirkunstantziak kontuan hartuta, erkaketa ariketa 

egitera. Horregatik, azterlan honen gogoetarako funtsezko ardatzetako bat Bizkaiko udal 

kiroleko adituen talde baten ikuspuntuak, iritziak eta kezkak, Focus Group izeneko teknikaren 

bidez eskuratu direnak, jakitea da.  

Focus Group ikerketa kualitatiboko teknika da. Haren helburua pertsona askoren erantzun 

anitzak eskuratzea da, gai zehatz bati buruz dauzkaten jarrerak eta iritziak aztertuz. Taldeko 

elkarrizketa finkatu mota bat da, eztabaida- edo elkarrizketa-taldeen bidez egiten dena (Morgan, 

1998), bereziki ordezkapen sozialen sorrera eta/edo jakintza sozial orokorra aztertzeko oso 

egokia dena, “taldeko eztabaidan pertsonek eztabaidaren gaiari buruz ulertzen dituzten 

esanahiak agertzen direlako eta, aldi berean, esanahi horiek negoziatzen dituztelako” (Lunt eta 

Livingstone, 1996). Haren abantaila nagusietako bat taldeko elkarrizketa-saio bakar batean gai 

zehatz bati buruz ahalik eta informazio osoena biltzeko aukera ematea da. Saio horretan parte-

hartzaileen iritzi-askatasuna pizten eta elkarrizketa egiten duten pertsonen artean baterako 

partaidetzaren sentimendua sortzen saiatzen da.  

Horrela, triangelu metodologiko kualitatiboa osatzen da, aurretik dauden erreferentziazko 

ekimenen hurbilketa eta azterketa (esperientziak zehazteko teknika eta erreferentzia 

nabarmenenetako arduradunei egindako elkarrizketak) gure Lurraldean kirol zerbitzuetarako 

txartel bakarra ezartzeko aukeraren baldintzen analisiarekin elkartzen dituena, Bizkaiko udal 

kiroleko adituen (Focus Group teknika) iritziak ikusita. 

Focus Group hori 2015eko otsailaren 12an gauzatu zen, eta hamar adituk osatu zuten, guztira: 

horietatik bederatzi Bizkaiko udaletako kirol zerbitzuetako arduradunak ziren, eta beste batek 

kirol zerbitzu horien erabiltzailea zen aldetik parte hartu zuen dinamika horretan. 

Jarraian dauden paragrafoek taldeko elkarrizketan landutako edukien laburpena azaltzen dute, 

eta alderdi batzuk nabarmendu dira, gure analisirako interesgarrienak izateagatik. Lortutako 

informazioa sei ataletan egituratzen da: 

- Bizkaiko udaletako kirol zerbitzuetarako txartel bakarraren 

proposamenaren aurreko jarrera orokorra 

- Txartel bakarraren kontzepturako eta haren aukera guztietarako 

hurbilketak 

- Txartel bakarraren bidez erabilgarri dauden udaletako kirol zerbitzuak 

- Bizkairako kirol txartel bakarraren onurak 
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- Txartel bakarra ezartzeko prozesuaren zailtasunak 

- Bizkaiko kirol txartel bakarra egoteko aukeraren baldintzak 

4.2.1 Bizkaiko kirol zerbitzuetarako txartel bakarraren proposamenaren aurreko jarrera 

orokorra 

Oro har eta jarreraren lehenengo txandan, kontsultatutako adituen artean proposamenaren 

balorazio oso ona egiaztatu da. Uste dute txartel bakarra egoteak Bizkaiko udaletako kirol 

eskaintza aberastuko lukeela eta kirol jarduna sustatzen lagunduko lukeela. Horrenbestez, 

Bizkaiko biztanleen bizi-kalitatea hobetzea ekarriko luke. Interes handiko ekimena da, erakunde 

publikoek gauzatu beharreko eginkizunekin bat datorrena. Izan ere, haien lana kirol jardunari 

laguntzea da oztopoak kenduz eta udaletako kirol instalazio eta zerbitzuetara sartzea sustatuz.  

Txartel bakarra proposamen erakargarritzat eta oso gomendagarritzat jotzen da printzipioz, 

nahiz eta konplexutasun handia dakarren politikaren aldetik kudeaketaren aldetik baino neurri 

handiagoan. Txartela aldaketa ideologikoko prozesu paraleloei lotuta egon behar da, udal 

kirolari eta haren errentagarritasun ekonomiko eta sozialari buruzko proposamen politiko 

orokorragoetarantz. 

Baina, ekimen horren ezarpenak berekin ekarriko lituzkeen alderdiei buruzko gogoeta 

sakonagoa eta zehatzagoa eginez gero, argi dago Focus Group teknikaren dinamika horretan 

esku hartu duten pertsonetako bakoitzaren iritziak eta jarrerak askotarikoak direla. Desadostasun 

horiek txartel bakarraren kontzeptuari berari eragiten diote. 

4.2.2 Txartel bakarraren kontzepturako eta haren aukera guztietarako hurbilketak 

Parte-hartzaileen artean ez dago ahobatezko jarrerarik Bizkaiko kirol zerbitzuei aplikatutako 

txartel bakarra izan daitekeenari edo izan behar denari buruz. Esku hartu duten pertsonek 

ezagutzen dituzten ekimenak eta talde dinamikan proposatu diren jarrera guztiak ikusita, balizko 

bi aldagai nagusi agertu dira, lortu nahi den txartel bakarraren eredua, hartzaileak eta txartelaren 

doako edo ordainpeko izaera zehazteko orduan funtsezkoak direnak. 

4.2.2.1. Hartzaileen arabera 

Txartel bakarraren onuradunak (pertsonak edo taldeak) mugatzea txartel bakarraren zerbitzua 

abiaraztean kontuan hartu behar diren lehenengo erabaki estrategikoetako bat da. Haren 

garrantzia honetan datza: erantzunaren arabera, kirol jarduna sustatzeko formula ezberdinak 

hartzen dira, eta, beraz, kirol politika modu ezberdinetan egiten da. Horretarako kontuan hartu 
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behar da txartel bakarraren zerbitzua Bizkaiko biztanle guztiei edo pertsona eta talde zehatz 

batzuei baino ez eskaintzea aukeratzen den. Hau, da txartel bakar unibertsalaren edo 

mugatuaren alde egiten den. 

Focus Group teknikan horri buruz jaso diren iritziek adierazi dute aukera bideragarrienetako bat 

bigarren aukera izango litzatekeela, hau da, txartel bakarraren zerbitzua hori eskatzen duten 

pertsonei eta/edo taldeei baino ez eskaintzea. Euskadin dagoeneko dauden zenbait ekimenen 

(hala nola Urdaibai kirol txartela eta UBK txartela, biak Bizkaikoak, edo Arrasatek Deba Garaia 

eskualdeko beste udalerri batzuekin partekatzen duen kirol txartela, Gipuzkoan) 

funtzionamendu onak proposamen bideragarria dela agertzen du. Ekimen horietan eskualdeko 

udalerri guztietako edo batzuetako kirol zerbitzuak zerbitzu horiek nahi edo behar dituzten 

pertsonen eskura jartzen dira, udaletako kirol zerbitzuetako ohiko ordainketa txartelerako 

ordainketa osagarria dakarren txartelaren bidez. Esperientzia horiek berretsi dute zerbitzu hori 

eskatzen duten talde nagusiak, ikasketak edo lana direla eta, beste udalerri batzuetara joan eta 

ikasketei edo lanari dagokien udalerriko kirol instalazio eta zerbitzuetara sartzeko txartel hori 

behar duten pertsonak direla.  

“Ekimen horiek ikasleei eta langileei zuzentzen zaizkie; beste udalerri batzuetan dagoeneko egiten ari dira.” 

(5 zenbakiko parte-hartzailea)  

“Pertsona guztiek ez dute behar. Hori behar duenak eskatu egingo du, eta prezioaren aldea onartuko du. 

Nork eskatzen du? Benetan behar duenak. (1 zenbakiko parte-hartzailea)  

“Nire ustez, bi hartzaile mota daude: Ikasleak. Nire udalerrian, EHUk Udalari eskatzen dio kirol txartela 

egiteko unibertsitarioei (prezioa abonamendu arruntetik beherakoa da). Eta langileak. Haien etxetik 

lekualdatutako pertsonak dira lanaldiaren aurretik, erdian edo ondoren kirola egin behar dutenak. Ez diote 

nahi beren udalerrian bazkideak izateari utzi, baina beren lantokian ere kirola egin nahi dute.” (2 zenbakiko 

parte-hartzailea)  

“Beharrizanak aztertu behar dira. Zergatik joan behar naiz beste udalerri batera? Lan edo ikasketa 

arrazoiengatik baino ez.” (7 zenbakiko parte-hartzailea)  

 

Txartel bakarraren balizko kirol zerbitzuak biztanleriaren sektore mugatu baten (eskatzaileak) 

eskura jartzen dituen lehenengo proposamen hori onuradunen aldetik proposamen irekiagoa eta 

orokorragoa denarekin osatu da Focus Group teknikan. Agertoki berri horretan balizko txartel 

bakarraren onurak Bizkaiko biztanle guztiengana hedatzearen alde egin da. Horrela, Bizkaiko 

udaletako kirol instalazio bati lotutako pertsonek Lurraldeko udaletako beste edozein kirol 

instalaziotako kirol zerbitzuak erabili ahalko lituzkete. Beraz, agertoki berri horretan txartel 

bakar unibertsalaren alde egiten da. 

“Horrela ulertuta, txartel bakarra ona izango litzateke kirola egin nahi duten pertsona guztientzat.” (3 

zenbakiko parte-hartzailea)  

“Helburua jendeari bizitza erraztea eta bai instalazioak dauzkaten herrietan bizi direnek bai horrelakorik ez 

daukaten herrietan bizi direnek kirola egitea da. Asmoa udaletako kirol zerbitzuak beste toki batzuetan 
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erabili ahal izatea da, nahiz eta oinarrizko zerbitzuak edo zerbitzu komun adostuak izan” (2 zenbakiko 

parte-hartzailea). 

 

Zalantzarik gabe, Bizkaiko txartel bakarraren balizko zerbitzuak berekin ekarriko lukeena 

ulertzeko beste modu bat daukagu aurrean, kirol jardunerako sarbide unibertsala eta orokortua 

babesten duen kirolaren eredu irekiari erantzuten diona eta horrekin neurri handiagoan bat 

datorrena. Txartel bakarraren proposamena biztanle guztiei hedatzeak agertoki handi batean 

kokatzen gaitu. Bertan ontasunak indarrik gabe geratzen dira berekin dakarren 

konplexutasunagatik; konplexutasun horrek ezinbestekoa du txartel bakarraren proposamena 

horrela bideragarri bihurtzen duten beste alderdi batzuk mugatzea. Adibidez, zein kirol zerbitzu 

jarri ahalko litzateke Lurraldeko biztanle guztien eskura? Zein preziotan? Herritar guztientzat 

sarbide baldintza berdinak berma litezke, pertsona erroldatuta dagoen udalerria alde batera 

utzita? Nork hartu beharko lituzke bere gain proposamen horretatik ondorioztatzen diren ordain 

ekonomikoak? Kontu horiek nagusiak dira txartel bakarraren zerbitzu baten egokitasunari 

buruzko gogoeta prozesu guztietan, eta aztertu egingo dira txosten honen ondoko ataletan. 

Kontu horietarako erantzunak ekimen horri onura atera diezaiokeen biztanleria-sektorearen 

zabalera handiagoari ala txikiagoari buruzko jarrera baldintzatzen du, baita zerbitzu hori 

emateko dauden zirkunstantziak ere.  

4.2.2.2. Txartel bakarraren doako edo ordainpeko izaeraren arabera 

Lortu nahi den txartel bakar mota zehazteko funtsezkoa den beste aldagai bat txartel horren 

doako edo ordainpeko izaera da. Erabaki hori estu lotuta dago txartelaren izaera unibertsalari 

edo mugatuari buruzko aurreko erabakiari. Beraz, badirudi txartela eskatzen duten pertsona edo 

taldeentzat mugatutako txartelaren aldeko apustua printzipioz ordainpeko txartelari lotuta 

dagoela, txartel hori gai dela eskatzaileek kostu osagarria ordaintzea dakarten kirol erabilerak 

bermatzeko; txartel unibertsala, aldiz, erabilgarri egongo litzateke herritar guztientzat, eta bat 

etorriko litzateke doako edo prezio sinbolikoko txartelaren proposamenarekin, kirol jardunaren 

sustapen unibertsala eta fisikoki aktiboagoak diren bizi-estiloen sustapena dakartzaten kirol 

erabilera publikoen babesean. Nahiz eta errealitatea txartel bakarraren bi eredu horietatik (alde 

batetik, txartel bakar mugatua eta ordainpekoa; eta, beste aldetik, doako txartel bakar 

unibertsala) harantzago doan, bi ereduak dira Focus Group teknikan bereziki landu direnak. Bi 

ereduak continuum baten muturretan jar litezke: bertan txartel bakar mugatuak eta ordainpekoak 

gutxieneko mailen agertokia ordezkatuko luke; doako txartel bakar unibertsala, aldiz, gehieneko 

mailen agertokiarekin bat etorriko litzateke.  

2. irudia. Kirol txartel bakarraren gutxieneko eta gehieneko mailen agertokia 
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Hurrengo paragrafoek txartel bakarraren eredu bakoitzari lotutako alderdi garrantzitsuenak 

zerrendatzen dituzte, Focus Group teknikako adituek egindako ekarpenak kontuan hartuta. 

A. Txartel bakar mugatua eta ordainpekoa  

Antzemandako jarreretako batek egokitzat jo du ordainpeko kirol txartela sortzea, Bizkaiko 

udaletako kirol zerbitzuetako bazkideek dagoeneko daukaten udaletako kirol txartela bezalakoa 

ez dena. Txartel bakarra hori eskatzen duten pertsonentzat baino ez litzateke erabilgarri egongo, 

dagokion zenbatekoa ordaindu eta gero. Planteamendu horren muturrak adierazi du txartel 

horren bidez erabiltzaileek beste udalerri batzuetan dauden udaletako kirol zerbitzu guztiak 

eskuratu ahalko lituzketela, erroldatuta daudenen baldintza berdinetan.  

Txartel mota horren aldeko argudio nagusietako bat honako hau da: haren eskaera zentzuzkoa 

da bereziki hori behar duten pertsonentzat. Haren erabilera justifikatzen da, baldin eta beste 

kirol instalazio batzuetara joateak beharrizana edo hobekuntza badakar udaletako kirol 

zerbitzuen sarbidean eta erabileran. Beraz, horren azpian honako ideia hau dago: txartel mota 

horrek zerbitzu osagarria dakar, herritarrei eskaintzen zaiena baina salbuespenaren nolabaiteko 

ukitua daukana. 

“Ez zait logikoa iruditzen mugitzea, une zehatz batzuetan izan ezik, baina ez egunero. % 80-95ek gauza 

bera egingo lukete. Hori gertatzen da liburutegiekin. Zure herrian baldintza onak dituen liburutegia badago, 

ez zoaz beste batera.” (7 zenbakiko parte-hartzailea)  
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 Formula hori dagoeneko badago Bizkaiko udalerri batzuetan. Urdaibai Kirol Txartela horren 

adibide ona da. Ordainpeko txartela da, eskaeraren bidez eskuratzen dena eta titularrari 

Busturialdea-Urdaibai eskualdeko Bermeo eta Gernika-Lumo udalerritako kirol instalazio 

guztietara sartzea ahalbidetzen diona, bi udalerri horietan erroldatuta daudenen baldintza 

berdinetan. Esku hartzen duten udalerrietako biztanleek ondo hartu dute ekimen hori. Eskualde 

osoko biztanleak 46.388 inguru dira. Bermeo eta Gernika biztanle gehien biltzen dituzten 

udalerriak dira. Adibidez, Bermeon udaletako kirol zerbitzuetako bazkideak 5.053 dira. 

Horietatik 150ek, hau da, biztanleen % 3k, Urdaibai txartela eskatu dute. Txartel horren 

esperientziak iradoki du hori behar dutenek eta benetan erabiliko dutenek baino ez dutela 

eskatzen. Eskaera berriak eguerdiko ordutegiari lotuta daude funtsean. Horrenbestez, ez da egon 

jendetzarik puntako orduetan. Bermeon, berriz, ekimen horren ezarpenak udaletako kirol 

instalazioetan gutxien eskatzen diren espazioen erabilera errentagarri bihurtzea ahalbidetu du. 

Bizkaiko udaletako kirol zerbitzuetarako txartel bakarra ulertzeko modu horrek ez ditu gogobete 

azterlanean esku hartu duten aditu guztiak. Uste dute txartel bakarraren kontzeptuarekin neurri 

handiagoan lotzen den hurbilketak izaera irekiagoa eta orokorragoa izan beharko lukeela, 

herritarren kirol jarduna bultzatu eta sustatzeko erakunde publikoek dauzkaten betebeharretan 

babestuta.  

B. Txartel bakar unibertsala eta doakoa  

Ordainketa osagarria daukan eta dagoeneko dauden udaletako kirol txartelak ordeztuko ez 

lituzkeen txartel bakarra defendatzen dutenen aurrean, parte-hartzaileen talde batek beste txartel 

bakar mota bat defendatzen du, haren iritziz, egokiagoa eta aberasgarriagoa izango bailitzateke 

Bizkaiko udaletako kirol zerbitzuetarako. Txartel bakar horrek hobeto erantzuten dio hitzaren 

“hitzez hitzeko” eta jatorrizko proposamenari. Txartel bakar horren muga erabilgarri egongo 

litzateke Bizkaiko biztanle guztientzat, eta Lurraldeko udaletako kirol zerbitzu guztietara doan 

eta kostu osagarririk gabe sartzea ahalbidetuko luke, baldintza berdinetan, erabiltzailea 

erroldatuta daukan udalerria kontuan hartu gabe. Txartel horrek udalerri bakoitzak bere 

zerbitzuetako bazkideei gaur egun eskaintzen dien kirol txartela ordeztuko luke. Gehienen ustez, 

mota horretako ekimen bat abiarazteko, gehieneko mailen agertokitik aurrera abiatu behar da, 

eta horretatik gogoeta egin behar da proposamenaren eta haren adierazpen askoren 

bideragarritasun baldintzei buruz, Bizkaiak txartel bakar errealista eta bideragarriaren eredua 

ezartzeko eskaintzen dituen beharrizanak eta aukerak kontuan hartuta. Lortutako iritzien 

arabera, txartel bakarraren proposamen hori bat dator aurrekoa baino neurri handiagoan 

erakunde publikoek kirolaren sarbide unibertsala bultzatzeko eta kirol jardunaren hasiera eta 

iraupena sustatzeko daukaten konpromisoarekin. Uste dute ordainpeko txartel bakarrak muga 

garrantzitsuak dakartzala berekin. Izan ere, kirol jarduna eskuratzen lagundu beharrean, oztopo 
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eta arazo osagarriak sortzen ditu, sustatu nahi diren kirol zerbitzuak hartzeko ordainketa 

osagarria eskatzen baitu.  

“Aurreko planteamendua ez da txartel bakarrari buruzkoa. Nire ustez, txartel bakarraren ekimena 

Bizkaibusarena edo Bilbon daukagunarena bezalakoa da. Bizkaiko udalerri guztietan baldintza berdinetan 

sartzea ahalbidetzen didana da.” (5 zenbakiko parte-hartzailea)  

“Beste udalerri batzuetako biztanleak ez etortzeko ezarri ohi den prezioaren oztopoa gainditzea ekarriko 

luke” (8 zenbakiko parte-hartzailea). 

 

Txartel bakar doako eta unibertsal mota horren ontasunak eta bideragarritasunak gogobetetzen 

dituztenek erroldatzearen kontzeptua gainditu behar dela defendatzen dute, txartela kudeatzeko 

eta behar bezala funtzionatzeko ondorioetarako. Eragiketen aldetik, honako hau ekarriko luke: 

udaletako kirol zerbitzuetarako sarbidea emateko orduan, ez litzateke kontuan hartu beharko 

erabiltzailea erroldatuta daukan udalerria. 

“Erroldatu gabeen izaera gainditu behar da. Ordenantzatik kendu beharko litzateke erroldatuen eta erroldatu 

gabeen arteko bereizketa egin beharra” (2 zenbakiko parte-hartzailea). 

 

Hori txartel bakarraren ekimenaren puntu gorena izango litzateke, eta formula askoz 

onuragarriagoa izango litzateke herritar guztientzat. Baina, gogoeta kontu zehatzagoetan 

gelditzen den neurrian, gehieneko mailen agertoki horren bideragarritasuna gero eta zailago 

bihurtzen da, eta gogoeta bideratzen du ekimen hori abiarazteak dakartzan aldagai askotan 

gelditzen diren planteamendu berrietara .  

Gehien errepikatzen den eta alde zail eta problematikoenen artean dagoen kontuetako bat 

udalerri arteko kirol zerbitzuen erabilera desberdinagatik sor daitekeen ordaina da. Adituen 

ustez, ordainpeko txartel bakarrari dagokionez, erabiltzaileak ordaindu behar duen prezio 

osagarriak ordainen arazo hori konpontzen lagun dezake nolabait. Doako txartel bakarraren 

ereduari dagokionez, kirol erabileragatiko balizko aldeak ez litzaizkieke erabiltzaileei 

jasanaraziko prezio osagarri bat ordainduz. Hori dela eta, erakunde arteko balizko konpentsazio 

estrategiei buruzko gogoeta ezinbestekoa da.  

Horregatik, Focus Group teknikatik hasieran egin diren txartel bakarraren bi proposamen 

orokorrak ikusi ondoren eta ordainen gaia kirol txartel bakarrak bere gain hartu behar dituen 

kirol zerbitzuen motari lotuta dagoela kontuan hartuta, hurrengo atalak Bizkairako egokiena den 

txartel bakarraren eredua zehazteko oso interesgarriak diren kontu horiei heltzen die. Zein kirol 

zerbitzu hartu behar du bere gain txartel bakarrak? Zein izan behar da zerbitzu horien izaera? 

Ordainen sistema ala konpentsazio modurik egon behar da udaletako kirol zerbitzuak 

erabiltzetik ondorioztatutako udalerri arteko balizko aldeen aurrean? Nork hartu behar ditu bere 

gain konpentsazio horiek? Zergatik?  
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4.2.3 Bizkaiko txartel bakarraren bidez erabilgarri dauden kirol zerbitzuak 

Honako ideia hau partekatzen da: udalerriek nekez eskain litzakete txartel bakarrean dagoeneko 

eskaera handia daukaten zerbitzuak, horrek beharbada zerbitzuen kalitatea murriztea ekarriko 

bailuke. Eta udal kiroleko arduradunak ez daude hori onartzeko prest. Dena den, bideragarritzat 

jo da eskaera handia daukaten kirol zerbitzu horiek haran orduetan sartzea, horrela zerbitzuaren 

optimizazio handiena bilatuta.  

“Zailtasunak ikusten ditut. Udalerri zehatz bateko txartelaren bidez beste udalerri bateko udal igerilekura 

haran orduetan –erabiltzaile asko ez daudenean– joateko aukera ematea uler dezaket. Baina zerbitzu libre 

bat –adibidez, igerilekua– okupazioa % 95ekoa denean, hau da, arratsaldeko 17:00etatik gaueko 22:00etara, 

irekitzea bideraezina iruditzen zait. Zergatik? Politikaren aldetik ez da onartuko, eta erabiltzaileek ere ez 

dute onartuko.” (6 zenbakiko parte-hartzailea)  

 

Adostasuna dago ekimen horretan interesa daukaten udalerriek eskaintza komuna sortu 

beharrari buruz. Eskaintza horrek udaletako kirol erakundeek erabiltzaileei eskaintzen dizkieten 

oinarrizko zerbitzuak, gutxienez, bil litzake, hau da, abonamenduko eskatzen den kuotaren 

ordainketa osagarririk ez dakarten zerbitzuak. Oinarrizko kirol zerbitzu horiei eskaintza bete 

gabe daukaten ordainpeko zerbitzuak gehi litzaizkieke, horrela jendetza egotea edo zerbitzuaren 

kalitatea jaistea eragotzita. Oinarrizko kirol zerbitzuen eskaintza adostu hori proposatzen 

dutenen ustez, proposamen hori abiapuntu erraza izango litzateke, kirol eragileen arteko 

kontraprestazio neurririk eskatuko ez lukeena.  

“Bazkidea izanda ordainketa osagarririk eskatzen ez duten zerbitzu guztiak gehitu nituzke nik, gutxienez. 

Udalerri batek bere bazkideei tarifa baino ez (urteko kuota, hilekoa....) ordainduta ematen diena. Hori 

sartuko litzateke, eta gero gauza gehiagori buruz hitz egin liteke, baina, gutxienez, zerbitzu horiek. Udalerri 

horretako abonamenduaren onurak Bizkaiko edozein udalerritako edozein udal zerbitzutako bazkide 

guztiek izan beharko lituzkete.” (2 zenbakiko parte-hartzailea)  

 

Kontsultatutako pertsonen ustez, txartel bakarrak espazio bereziak, instalazio batzuetan baino ez 

daudenak eta haien edukiera gaitasunaren, haran orduen eta abarren arabera partekatu ahalko 

liratekeenak, ere barne hartu beharko lituzke. Espazio horiek (adibidez, errokodromoa, 

belodromoak, skate pistak eta abar) gehitzea erakargarria izan liteke beste udalerri batzuetako 

erabiltzaileen kirol jardunari laguntzeko.  

Baina, zalantzarik gabe, igerilekuak dira, adituen iritziz, eskari handiena sortzen duten 

instalazioak. Txartel bakarraren erabiltzaileentzat espazio erakargarrienak izango lirateke, baina 

problematikoenak ere bai. Bizkaian erabilgarri dauden udal igerilekuen ratioari, haien asetze 

mailari edo txartel bakarraren eskaintzaren barnean sartzeko aukerei dagokienez, alde handiak 
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antzeman dira iritzietan. Zenbait adituren ustez, dagoeneko igerilekuak ase daude udalerri 

askotan, eta ez lirateke izango erabiltzaile gehiago hartzeko moduko espazioak. Esate baterako, 

zenbait udalerritan kirol zerbitzu gehienetara doan sartzeko aukera hausnartzen ari dira, 

igerilekuetara izan ezik, asetze maila handiagoak saihesteko asmoz.  

Beste batzuek uste dute Bizkaiko igerilekuen kopurua nahikoa dela eta ez daukatela gehiegizko 

erabilerarik, normalean kaleko bi igerilari baino ez baitaude.  

“Bizkaian 45 igerileku klimatizatu daude. Uste dut nahikoak direla, beste leku batzuen aldean. Igerilekuek 

ez daukate gehiegizko erabilerarik. Oso gutxitan daude 2 igerilari baino gehiago kaleko. Ezinezkoa da 

igerilari bakarra egotea kaleko igerilekuan. Nik kale oso bat nahi dut niretzat bakarrik.” (2 zenbakiko parte-

hartzailea). 

 

Ikuspegi hurbilago batetik, udalerrien idiosinkrasia kontuan hartuta, nabarmendu da batzuek ez 

daukatela behar bezalako tamaina igerileku klimatizatua izateko, eta espazio horiek txartel 

bakarraren bidez eskuragarri dauden zerbitzuen artean gehitzea modu bikaina izango litzateke, 

udalerri guztietako biztanleei igerilekuak oro har erabiltzen laguntzeko, haien tamaina kontuan 

hartu gabe.  

“Bizkaiko udalerri askok ez daukate behar bezalako tamaina igerileku klimatizatua izateko. Txartela 

igerileku hori izateko modua da”. (2 zenbakiko parte-hartzailea). 

 

Hala eta guztiz ere, zenbait igerilekuren –oro har udalerri handienetakoak– asetzea eta beste 

udalerri batzuetako biztanleek instalazio horietara sartzeko ordaindu behar duten prezio igoera 

oztopo nagusiak dira erabilera partekatuen dinamika batean.  

Iritzi batzuen arabera, Bizkaiko igerilekuen arazoak zerikusi handiagoa dauka horien 

banaketarekin dauden igerilekuen kopuruarekin baino. Arazo hori Lurraldeko kirol instalazio 

guztietara hedatzen da oro har. Kirol instalazioen mapa, lurralde beharrizanen azterlan 

xehakatuarekin bat ez datorrena, egotea proposatu da, adibidez, biztanle kopuruko eskatzen 

diren instalazioen ratioak kontuan hartuta. Horri buruzko sentikortasun politikoa nolabait falta 

dela salatu da, baita zuzentarau orokor partekatuen inguruan adostasunik edo koordinaziorik ez 

dagoela ere, kirol esparruan udal politika egiteko orduan. Udalerri bakoitzak bere politika 

ezartzen du, erabaki ezberdinak ditu bere udalerriak eskaintzen dituen kirol zerbitzuei buruz, eta 

harreman ezberdinak ezartzen ditu alboko udalerriekin edo eskualde bereko udalerriekin arlo 

horretan.  

“Udalerri bakoitzak bere politika dauka kiroletako erabiltzaileak tratatzeko. Batzuei Udalak diru-laguntza 

ematen die, hurbileko edo eskualdeko udalerrietako kirol instalazioetara joan daitezen; beste Udal batzuek 

ez dute horrela jokatzen, uste baitute hori alboko udalerriari dirua ematea dela.” (1 zenbakiko parte-

hartzailea). 
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Iruzkin batzuek agertu dute plangintza bat beharrezkoa zela, interes politikoen mende kirol 

instalazioak eraikitzea eragotziko zuena. Dena den, uste dute, Bizkaiko Foru Aldundiak derrigor 

zuzendu behar duen ekimena den aldetik, txartel bakarra estrategia egokia izan daitekeela, 

Bizkaian kirol instalazioen eta zerbitzuen arloan gaur egun dauden aldeak konpontzeko. 

Txartel bakarrak barne hartu behar dituen zerbitzuen mugaketa estu lotuta dago, udaletako kirol 

zerbitzuen balizko horniketaren eta/edo erabilera bereizgarriaren aurrean, udalerrian artean sor 

daitezkeen kontraprestazioen edo ordainen arazoari. Bildutako iritzien arabera, desdoikuntzak 

sor daitezke, nagusiki, udalerriek eskaintzen dituzten kirol zerbitzuen izaeraren eta prezioaren 

aldeengatik; edo batez ere hartzaileak diren udalerriek besteen aldean erabiltzaile asko 

hartzeagatik, ohiko gastua baino handiagoa denari aurre egin behar izanda beste udalerri 

batzuetatik datozen erabiltzaileen kopuru gehigarriari kirol zerbitzuak ematearen ondorioz.  

“Beharrizana dago batez ere udalerri handietan, arazoa herri txikietatik handietarako migrazioa baita. 

Kexatuko dena udalerri handia da, lehen ez zeukan jendetza hartu beharko baitu.” (5 zenbakiko parte-

hartzailea). 

 

Dena den, beste pertsona batzuek iradoki dute beste udalerri batzuetako erabiltzaileak hartzeak 

ez lukeela zertan gastu osagarririk ekarri kirol instalazio hartzailerako, horrek gastu finko 

batzuk dituelako, beharbada gaindituko ez direnak. Edo, Udal bakoitzak neurrira antolatutako 

zerbitzuen katalogo komuna prestatzeak, bere beharrizanak eta interesak kontuan hartuta, kirol 

erabileren aldeengatiko ordain ekonomikoen arazoa saihestea ahalbidetuko lukeela. 

“Zergatik ezarriko da plus bat, mantentze-lanen kostua berdina bada? Azkenean, ez diozu ohiz kanpoko 

ezer emango. (6 zenbakiko parte-hartzailea). 

“Udal politika bakoitzak erabakitzen du zein zerbitzu mota partekatu nahi duen eta zein ez. Horrela, 

konpentsazioak alde batera geratzen dira. (3 zenbakiko parte-hartzailea). 

 

Alde horiek gorabehera, badirudi nolabaiteko adostasuna dagoela zerbitzu komunak eskaintzen 

dituzten udaletako kirol instalazioen artean balizko alde ekonomikoak konpontzen dituzten 

estrategiak sortu beharrari buruz. 

“Arazo handiena konpentsazio ekonomikoak dira. Barik txartelari dagokionez, eskumena Bizkaiarena da. 

Kasu honetan, udal instalazioak udalekoak dira.” (5 zenbakiko parte-hartzailea). 

“Gakoa konpentsazioak dira. Udalerri batek besteei emandako zerbitzuen erregistro informatizatua egin 

behar du eta alderantziz. Horiek kendu egiten dira, eta, diferentzialaren arabera, kopurua kalkulatzen da.” (2 

zenbakiko parte-hartzailea). 

“Udalerri bakoitzak beste erabiltzaile batzuentzat eskain ditzakeen zerbitzu zehatz batzuk kuantifikatzen 

baditugu eta batez besteko prezio komuna bateratzeko gai bagara, erabiltzaileen kalkulua egin eta 

gehiegizko prezioa kalkula daiteke.” (4 zenbakiko parte-hartzailea). 
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Iritzi aldaketak sortzen dira, konpentsazio ekonomikoetarako formula egokienak zehazteko 

orduan. Agertokia zaila da hainbat arrazoirengatik. Hona hemen arrazoi garrantzitsueneko 

batzuk: 

 udalerri eta eskualde guztietako kirol politiken esparruan kirol jarduna sustatzeko 

zuzentarau komunik ez egotea; zirkunstantzia horren ondorioz, udal edo eskualde 

bakoitzak formula ezberdinak (banakako diru-laguntzak, beste Udal batzuekiko 

hitzarmenak, kirol txartelak…) erabiltzen ditu, kiroletan parte hartzen laguntzeko. 

Printzipioz zirkunstantzia horrek horri buruzko erabakiak bilatzea eragotz lezake;  

 Bizkairako egokiena den txartel bakar motari buruzko adostasunik eza. Kontzeptu 

horrek hainbat aukera barne hartzen ditu. Horietako bakoitzak politika egiteko eta 

kirola sustatzeko modu ezberdinak ordezkatzen ditu, eta hori ezartzeko eskakizun 

ezberdinak proposatzen ditu;  

 esku hartzen duten kirol eragile guztien (Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, 

Udalak) arteko eskumenen banaketa konplexua da, eta horrek kirol txartel bakarra 

abiaraztetik ondorioztatutako aldeek sortzen dituzten kostu ekonomikoak beren gain 

har litzaketen eragileak zehaztea eragozten du;  

 erakundeek errentagarritasun sozialaren, ekonomikoaren eta kontzeptu horien artean 

sortzen diren sinergien kontzeptuak ulertzeko modu ezberdinak. 

Focus Group teknikatik lortutako ekarpenek udaletako kirol zerbitzuen prezioaren, erabileraren 

edo harrera bereizgarriaren ondoriozko kontraprestazio ekonomikoen kontuari heltzeko 

formulak argitzen laguntzen dute.  

4.2.4. Kontraprestaziorako formulak 

Hautatzen den txartel bakar motari (ordainpekoa edo doakoa) estu lotuta dauden bi jarduketa 

ildo nagusi bereizten dira, nagusiki. Lehenengo ildoak nagusitzen du erabiltzaileek konpentsazio 

neurriak beren gain hartzea, eta ordainpeko txartelaren ereduarekin bat dator bereziki. 

Bigarrenak, aldiz, uste du izaera ezberdineko eragileak (kirol esparrukoak edo beste esparru 

batzuetakoak; publikoak edo pribatuak) direla Lurraldeko udalerrien arteko kirol zerbitzuen 

erabileraren desdoikuntzek sortutako gastuak beren gain hartu beharko edo ahalko lituzketenak.  

4.2.4.1. Erabiltzailearengan oinarritzen diren formulak 

Planteamendu hori honako hipotesi honetatik dator: beste udalerri batzuetako kirol zerbitzuak 

eskuratu eta erabiltzetik ondorioztatutako kostuak –osorik edo zati batean– erabiltzaileari 

jasanarazten zaizkio, zerbitzu horiek ematen dituen txartelari esleitutako prezioa ordainduz. 
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Beraz, ordainpeko txartela izango litzateke, aldi berean bi formula hausnar litzakeena: batean 

ordainketa osorik jasanarazten zaizkio pertsonari, eta bera da bere funtsekin txartelaren 

ondoriozko gastuak estaltzen dituena; bestean erakunde publiko edo pribatu batek txartel hori 

ordaintzen laguntzen du, diru-laguntza edo osagarri ekonomiko baten bidez. Edozein kasutan 

udaletako kirol zerbitzuak bere herritik kanpo erabiltzeagatik erabiltzaileak ordaindu behar duen 

prezioa esku hartzen duten udalerrien artean hartutako erabilera bereizgarriengatiko 

desdoikuntza ekonomikoak konpentsatzeko modu gisa uler daiteke. Horrela adierazi du 

kontsultatutako adituetako batek:  

“Gehiegizko prezioaren bidez aldez aurreko erregulazio ekonomikoa dago. (4 zenbakiko parte-hartzailea). 

 

4.2.4.2. Erakunde publiko edo pribatuetan oinarritutako kontraprestazioetarako beste 

formula batzuk 

Udaletako kirol zerbitzuetako erabiltzaileei eragiten ez dieten beste ordain estrategia batzuen 

bilaketak arreta jartzen du nahitaez udalerrien arteko kirol erabilera bereizgarrien ondoriozko 

deskonpentsazioak banaka edo taldeka beren gain har ditzaketen hainbat motatako eragileen 

eginkizunean. Kontu horri buruz bildutako gogoetek nabarmendu dute eragile horiek publikoak 

izan daitezkeela. Besteak beste, Eusko Jaurlaritzaren eta, zehatzago, Osakidetzaren, Bizkaiko 

Foru Aldundiaren eta Udalaren balizko eginkizuna aipatzen da. Eragile pribatuak ere izan 

daitezke, ekimenaren erakunde babesle gisa.  

Desadostasunak sortzen dira txartel bakar baten erabilera orokortuak sortutako 

kontraprestazioak nork hartu behar dituen bere gain zehazteko orduan.  

Zenbait kasutan parte-hartzaileek argi dakite Bizkaiko Foru Aldundia izan behar dela udaletako 

kirol zerbitzuen erabilera bereizgarriak sortutako desdoikuntzak bere gain hartzen dituena, uste 

baitute buruzagi jardun behar duela ekimen horretan. Eta horretarako eginkizunak eta baldintzak 

betetzen ditu.  

“Ordain ekonomikoak egin behar badira, Bizkaiko Foru Aldundiak eman ditzala.” (5 zenbakiko parte-

hartzailea) 

“Bizkaiko Foru Aldundiak hartu beharko lituzke bere gain ordainak.” (2 zenbakiko parte-hartzailea) 

“Alboko udalerriak kostua dakarren zerbitzu bati onura ateratzen badio, Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzua 

ematen duen Udalari ordaina eman behar dio” (3 zenbakiko parte-hartzailea) 

“Bizkaiko Foru Aldundiak ordain horiek hartu behar ditu bere gain, aukera, baliabideak eta gaitasuna direla 

eta. Haren betebeharra da, eta, gainera, jarduera fisikoak sortzen dituen itzulketak erakunde horretarako 

dira.” (4 zenbakiko parte-hartzailea) 

 

Beste aditu batzuen ustez, ez da hain nabaria Bizkaiko Foru Aldundia izatea udalerrietako kirol 

zerbitzuen arteko kontraprestazio gisa sortutako gastuak bere gain hartu behar dituena. 
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Gogoetarako esparru horretan, baloratu behar da Udalek ordainen arazoari aurre egiteko gauzatu 

behar duten eginkizuna, udaletako kirol zerbitzuen txartel bakarraren esparruan. 

“Halaber, ez da logikoa, udalerri batek zerbitzu bat eman eta gastuak sortzen baditu, Bizkaiko Foru 

Aldundia izatea erroldatu gabeko erabiltzaileen prezioa ordaintzen duena. Alboko kiroldegiak egin dezala”. 

(5 zenbakiko parte-hartzailea) 

“Hori beren gain har dezaketen Udalek hori hartu behar dute beren gain (adibidez, Berango). Udal 

onuradunak berak hartu behar du bere gain.” (6 zenbakiko parte-hartzailea) 

“Baina, udal oso txikiez hitz eginez gero, ez dakit zein neurritan lagun dezaketen kontraprestazioen arazoa 

konpontzen...” (4 zenbakiko parte-hartzailea) 

 

Pertsona batzuek gogorarazi dute Bizkaiko udalerri batzuek dagoeneko banakako diru-laguntzak 

ematen dizkietela eskatzaileei, beste udalerri batzuetako kirol instalazio eta zerbitzuak 

eskuratzen dituztela bermatzeko. 

“Kasu batzuetan, adibidez, Berangon (Bizkaia) Udalak abonamenduaren zati bereizgarria ordaintzen die 

beste udalerri batzuetara (Sopela, Getxo...) joan nahi duten herritarrei ”. (6 zenbakiko parte-hartzailea) 

 

Erakunde publikoek kontraprestazioen gaian hartu behar duten eginkizunari dagokionez, 

pertsona batzuek iradoki dute Gipuzkoan egon diren esperientziak hausnartu behar direla, 

horietan udalerrien arteko kontraprestaziorako beste formula batzuk lantzen zirela. Herri 

batzuetan (hala Eskoriatza nola Oñati) proposatzen zuten erroldatu gabeko biztanleak udalerri 

bakoitzeko kirol zerbitzuetara sartzeagatik bildutako funtsen bidezko banaketa, kasu bakoitzean 

izandako erabilera osagarriak kontuan hartuta. 

“Esperientzia batzuk egin dira Eskoriatzan, Oñatin…, udalerri horiek biztanleria handia daukatela. Ez 

zegoen ordainik. Erabilerak erregistratzen ziren, eta bildutako soberakina jasotako erabileren arabera 

banatzen zen.” (1 zenbakiko parte-hartzailea) 

 

Gipuzkoan dauden ekimen horiek hausnartu beharreko aurrekaria dira, pertsona guztiak edozein 

kirol instalaziotako bazkide bihurtzea ahalbidetzen baitute, horietan guztietan prezioak berdinak 

direla. Erroldatuen eta erroldatu gabeen arteko bereizketari eusten zaio, kirol zerbitzu bakoitzak 

bere gain hartzen dituen erabilera osagarriak erregistratzeko eta ordain estrategiak ezartzeko 

ondorioetarako: zerbitzu osagarriak hartzen dituzten erakundeetarako diru-laguntzak edo kirol 

zerbitzu komun horietatik ondorioztatutako desoreka ekonomikoak desagerrarazteko beste 

formula batzuk. 

Kontraprestazioen gaian egondako desadostasunak, kontu eztabaidagarrienetako bat direnak, 

alde batera utzita, kontsultatutako pertsona guztiek uste dute Bizkaiko Foru Aldundiak 
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proposamen horren buruzagitza bere gain hartu eta udalerriekiko elkarrizketa zentralizatu behar 

duela, ekimen horren ontasunei buruz kontzientziatu beharra ikusita.  

“Eragilea egon behar da. Ur Partzuergoan bezala. Borondate politikoa behar da. Bizkaiko Foru Aldundia 

udalerrietara joateaz arduratu beharko litzateke…”. (3 zenbakiko parte-hartzailea) 

“Kultur gaia da. Gizarte Segurantzako ospitale batera zoazenean, erakunde publiko bat dago: Osakidetza. 

Baina udal kirolean udalerri bakoitzak badauka kirol politika egiteko eta prezioak aplikatzeko bere 

modua… Kultura hori aldatzeko, Aldundiak esku hartu beharko luke argi eta garbi.” (5 zenbakiko parte-

hartzailea) 

“Ekimena Bizkaiko Foru Aldunditik abiatu behar da.” (1 zenbakiko parte-hartzailea) 

 

Amaitzeko, iritzi batzuek ez dute baztertzen sektore pribatuko erakundeak (adibidez, 

Kutxabank) edo beste batzuk izatea txartel bakarra abiarazteak ekar litzakeen kontraprestazioen 

arazoa arintzen laguntzen dutenak, babesle gisa. 

“Orain dela urte batzuk, gaiari buruzko azterlana egin zen, eta BBK prest zegoen 500 pezeta ipintzera 

diferentzial gisa, eta diru gutxi-gutxirekin gastua konpentsatzen zela balioesten zen.” (2 zenbakiko parte-

hartzailea) 

 

4.2.5 Bizkairako kirol txartel bakarraren onurak 

Focus Group izeneko teknikako pertsonek hainbat onura zehaztu dituzte txartel bakarraren 

zerbitzua ezartzearen ondorioz, hautatzen den kontzeptua kontuan hartu gabe. Hainbat motatako 

onurak egiaztatu dira: udaletako kirol zerbitzuen kudeaketari lotutako onurak, kirol eta gizarte 

onurak… Horiek guztiek alboko hobekuntza ekonomikoak dakartzate.  

Beren lanbide esperientzian eta/edo antzeko ekimenak abiarazteko prozesuetan oinarrituta, 

batzuek nabamendu dute txartel bakarraren ekimen horrek udaletako kirol kudeaketan 

hobekuntzak eragin ditzakeela, aldi berean hobekuntza ekonomikoak ekarriko dituztenak. 

Berriro ere aipatu da kirol instalazioak errentagarriago bihurtzen laguntzeko aukera, jarduerak 

egitea eta eskari txikiena daukaten kirol espazioak haran orduetan erabiltzea bermatuta.  

“Instalazioa errentagarriagoa izaten lagunduko luke.” (8 zenbakiko parte-hartzailea) 

“Txartel bakarrak kiroldegien iraunkortasunari lagunduko dio” (2 zenbakiko parte-hartzailea). 

“Horri esker, nire igerilekua errentagarria da, beste udalerri batzuetako biztanleak direla eta. (3 zenbakiko 

parte-hartzailea). 

“Udal kirolaren kudeatzaileak garen aldetik, guretzat ere abantailak ekar ditzake. Kirol zerbitzu partekatuak 

egoteak udaletako kirol instalazioen beharrizanak arrazionalizatzen lagun dezake Lurralde mailan. Halaber, 

udaletako kalitateko kirol eskaintza hauteman eta izateak erabiltzaileak bultza ditzake kirol zerbitzuetan 

antzeko hobekuntzak eskatzera beren udalerrietan. (2 zenbakiko parte-hartzailea). 
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Txartel bakarrak Bizkaiko biztanleengan kirol jarduna sustatzen laguntzea adostasun argia 

izango omen duten onura sozialetako bat da. Hala eta guztiz ere, bildutako iritziek horri 

buruzko desadostasunak agertu dituzte. Zenbait pertsonaren ustez, txartel bakarraren –bereziki, 

sarbide unibertsaleko txartela– ezarpenak herritarren kirol jardunerako aukerak gehitzea 

ekarriko luke, ordutegi, garraio eta abarren aldetik zailtasunak dituzten biztanleak egiten hastea 

eta dagoeneko egiten den kirol jardunak aurrera egitea eraginda.  

“Txartel bakarrak aisia- eta bizi-estilo aktiboak sustatuko lituzke. Horiek errazteagatik baino ez.” (6 

zenbakiko parte-hartzailea) 

“Uste dut baietz: pertsona askok ezin dute kirolik egin ordutegi arazoengatik.” (2 zenbakiko parte-

hartzailea) 

“Txartel bakarrak kirol jardunaren atxikipena eta maiztasun handiagoa ekarriko lituzke berekin. “ (4 

zenbakiko parte-hartzailea). 

 

Beste pertsona batzuek zalantzan jartzen dituzte baieztapen horiek, uste baitute txartel bakarrak 

dagoeneko aktiboak diren biztanleengan kirol jarduna erraztuko lukeela, baina ez lukeela eragin 

positiborik izango gainerako biztanleengan. 

“Nik ez dut uste txartel bakarrak kirol jarduera sustatzea eragingo duenik. Dagoeneko aktiboak diren 

pertsonengan eragingo luke”. (1 zenbakiko parte-hartzailea) 

 

“Pertsona aktiboak nola edo hala moldatuko dira. Baina kirolera nekez hurbiltzen diren pertsonei 

dagokienez….” (3 zenbakiko parte-hartzailea) 

 

Egiaztatuta dago sedentarismoa eta horri lotutako arazoak (obesitatea, kolesterola, diabetea eta 

osasuna larriki mehatxatu dezaketen bestelako gaitzak) gizarte postmodernoetako bizi-

estiloetako mehatxu nagusiak bihurtu direla eta gastu publikoko iturri nagusietako bat direla, 

haien ondorio soziosanitarioak direla eta. Beraz, erabat justifikatuta dago erakunde publikoek 

(adibidez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua), kirol jardunaren jarraipena ez ezik, adin 

guztietan hori egiten hastea ere sustatzeko daukaten interesa. Horregatik, elkarrizketa egin duten 

pertsonek iragarri dute erakunde horrek begi onez ikusiko lukeela txartel bakarraren ekimena 

abiaraztea.  

Amaitzeko, aurreko onura sozialekin batera alboko beste onura batzuk aipatu dira, txartel 

bakarra ezartzetik ondorioztatzen direnak eta (kirol jarduna areagotzeari esker, zerbitzuetako 

sektorea eta tokiko merkataritza dinamizatu eta indartzea eragiteagatik) oinarri ekonomiko argia 

daukatenak. Lehen aipatu bezala, focus group izeneko parte-hartzaileetako bat udaletako kirol 

zerbitzuen erabiltzailea zen, eta horrek nabarmendu du kirolariek udalerri hartzaileetako 
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merkataritza, ostalaritza eta beste zerbitzu batzuk dinamizatzeko daukaten gaitasuna. Uste du 

txartel bakarraren ekimenak bultzada ekarriko lukeela tokiko ekonomietarako eta kirolak 

udalerrietako ehun ekonomikoa eta soziala suspertzeko daukan gaitasuna adieraziko lukeela. 

“Nire aisialdian igerilekura joateaz gain, inguruko saltokietara ere banoa. Unean-unean igerilekura banoa, 

beharbada tabernara edo dendaren batera joango naiz… Eremuko negozioak argi eta garbi dinamizatuko 

lirateke (9 zenbakiko parte-hartzailea). 

 

Aipatutako desadostasunak gorabehera, baiezta daiteke kontsultatutako pertsona guztiek berretsi 

dutela txartel bakarraren proposamenean abantailak zailtasunak baino gehiago direla. Uste dute 

eragile eta erakunde guztiek harrera ona egingo diotela proiektuari, indar handia eta gaitasun 

erraldoia dauzkan ideia baita. Haien ustez, kirol jarduna eskuratzeko erraztasunek (eta horrek 

osasunaren eta bizi-kalitatearen eremuetan berekin dakartzan ondorioak), baliabideen 

optimizazioak, eta, horrenbestez, ideia oinarritzen duten errentagarritasun ekonomikoak eta 

sozialak denboran luzatu beharko ez litzatekeen proiektu bihurrarazten dute kirol txartel 

bakarra.  

Dena den, lortutako gogoetak ikusita, egiaztatu da ekimen horrek badaukala nolabaiteko 

zailtasuna. Hurrengo atalak Bizkaiko udal kiroleko arduradunek txartel bakarraren zerbitzua 

ezartzeko orduan kontuan hartu beharreko arazo nagusitzat edo kontu larritzat jo dituzten 

alderdiak aztertu ditu.  

4.2.6 Bizkaian kirol txartel bakarra ezartzeko zailtasunak  

Bizkaian udaletako kirol zerbitzuetarako txartel bakarraren zerbitzua abiarazteak abantaila asko 

izanda ere, arrisku handiak ditu, kontsultatutako pertsona asko kezkatzen dituztenak. 

Hautatzen den kirol txartel bakarraren eredua alde batera utzita, txartel bakarraren ekimena 

abiarazteak honako arrisku hauek ekarriko lituzke berekin: 

4.2.6.1. Udaletako kirol zerbitzuei lotutako zailtasunak  

Kirolari berriak udalerri bakoitzeko kirol instalazioetara sartzeak erabilgarri dauden udaletako 

kirol zerbitzuak ase litzake kasu batzuetan. 

Udaletako kirol zerbitzuen balizko asetze horren ondorioz, pertsona batzuek uste dute zerbitzu 

horien ohiko kalitatea murritz litekeela. 

Kontuan hartu beharreko beste arrisku batek zerikusia izango luke txartel bakarraren bidez 

erabilgarri dauden kirol zerbitzuen erabilera bereizgarriagatik udalerrien artean tirabirak 

saihesteko kontraprestazio formulak zehazteko orduan egon daitezkeen zailtasunekin. Halaber, 
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zailtasunak ager litezke erabilera bereizgarri horietatik ondorioztatutako gastuak bere gain hartu 

behar dituen erakundea (edo erakundeak) zehazteko orduan, zerbitzu berriaren erabiltzaileei edo 

txartel bakarraren barneko kirol zerbitzuez arduratzen diren udal instalazioei diruz lagunduta. Ia 

orain dela hamarkada bat, oparoaldi ekonomiko batean, txartel bakarra abiaraztetik 

ondorioztatutako ordain ekonomikoa erakunde pribatu baten esku (zehatz-mehatz, banku 

erakunde bat) egoteko aukerak asko ziren. Horiek ekimen horren kostuak bere gain hartzeko 

prest zegoen, erakunde babesle gisa. Gaur egun, berriz, egoera ekonomikoak ez dauka 

zerikusirik orain dela hamar urte zegoenarekin, eta gastu horiek bere gain hartzen dituen 

erakunde publikoa edo pribatua egoteko aukerak nabarmen gutxitu dira.  

Deigarria da adituek zailtasun teknologikoak ez jotzea txartel bakarraren ekimena oztopa 

lezakeen mehatxu edo zailtasuntzat. Uste dute kontu erabakigarriak direla, txartel bakarra 

abiarazi ondoko faseetan funtsezko eginkizuna daukatenak baina proiekturako benetako 

mehatxuak ez direnak.  

Lehentasunezkotzat eta oso zailtzat (baina ez gaindiezintzat) jotzen dute udaletako kirol 

kudeaketako profesionalen artean antolaketa kontuei buruzko adostasuna bilatzea, kontu horiek 

egon gabe ezinezkoa izango bailitzateke txartel bakarra ezartzea. Adostasuna funtsezkoa da 

udaletako kirol zerbitzu partekatuen katalogoa prestatzeko, kirol zerbitzuetan sartzeko prezioei 

eta baldintzei buruzko erabakiak hartzeko, eta kontraprestazioen arazoa konpontzeko hartutako 

neurriekin konpromisoa hartzeko.  

4.2.6.2. Hartzaileei lotutako zailtasunak 

Kirol zerbitzu komunen balizko asetzea onartuta eta zerbitzu horiek eskuratzeko baldintzak 

berdinak badira herritar guztientzat, pertsona batzuek adierazi dute udalerrian erroldatutako 

pertsonek zerbitzu batzuk eskuratzeko daukaten eskubidea galtzeko arriskua dagoela eta horrek 

tokiko biztanleak injustizia soziala eta beren Udalaren abandonua hautematera eraman 

ditzakeela. Nabarmendu egin da kirol zerbitzu berrien udalerri hartzaileetako biztanleek ez 

luketela begi onez ikusiko beste udalerri batzuetako erabiltzaileen agerpena, horrek berekin 

badakar eskaintzen diren kirol zerbitzuak asetzea edo horiek eskuratzeko mugak egotea. Horrek 

eragin lezake ohiko erabiltzaileengan atsekabearen sentimendua areagotzeko arriskua egotea eta 

txartel bakarraren bidez partekatzen diren udaletako kirol zerbitzuen kalitateari buruzko 

pertzepzioa murriztea. 

Arrisku horiek ikusita, iradokizun batzuek proposatu dute udalerri hartzailean erroldatuta 

dauden biztanleak nahi diren kirol zerbitzuetara lehentasunez sartzen direla bermatzen duten 

neurriak hartzea, horrela “kidea izateagatiko babesa”ren sentimendua zainduta. Sentimendu hori 

egokia ala desegokia izan daiteke, baina ondo sustraituta dago gure Lurraldeko tokiko 

biztanleen artean, eta udal administrazioak bere biztanleekin dauzkan “zorretako” bat da. 
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“Kirol eskaintzarako erabilgarri dauden plazen kopuruarekin gatazkak saihesteko, lehentasuna eman 

beharko litzaieke udalerrietako erabiltzaileei eta, horien atzetik, beste udalerri batzuetako erabiltzaileei. “ (3 

zenbakiko parte-hartzailea). 

 

Aurreko guztia kontuan hartuta, ez da harritzekoa Focus Group izeneko teknikan lortutako 

gogoetetako batzuek nabarmentzea esparru politikoan erresistentzia batzuk egon daitezkeela 

txartel bakarraren ekimenaren aurrean. 

4.2.6.3. Esparru politikoari lotutako zailtasunak: erresistentzia politikoak  

Gaian sakondu ahala, adituen gogoetek azaldu dute izaera politikoko eta ekonomikoko 

faktoreek, udaletako kirol zerbitzuetarako txartel bakarraren proposamena babesteko orduan 

saihestu ezin direnek, gehienbat daukaten garrantzitsua. Kezka gehien sortzen dituzten 

kontuetako bat ekimen horrek esparru politikoan izan dezakeen balizko erresistentzia da. 

Honako hau adierazi dute: Bizkaiko udalerri bakoitzeko biztanleei udaletako kirol zerbitzuak 

eskuratzeko aukera eta ahalik eta kalitate handiena emateak gaur egun bere konpentsazioa dauka 

politikan, eta toki esparruan kargu publikoak dauzkaten pertsonak ez daude prest interes horiei 

uko egiteko. Neurri egokirik hartu ezean, herri hartzaileko biztanleek udaletako kirol zerbitzuen 

kalitateari buruzko pertzepziorako mehatxutzat jo dezakete beste udalerri batzuetako biztanleak 

herri zehatz bateko kirol instalazioetara sartzea, eta, aldi berean, horrek etorkizuneko 

hauteskundeetan hautesleen babesa galtzea ekar lezake. 

“Politikariak hautatua izan nahi du. Horretarako, biztanleei kalitateko kirol zerbitzuak eman nahi dizkie.” (8 

zenbakiko parte-hartzailea)  

“Bizkaian begiratu beharko litzateke zer gertatzen den partekatu nahi ez duten udalerrietan. Mesfidantza 

politikoak aztertu beharko lirateke. “ (1 zenbakiko parte-hartzailea). 

“Hauteskundeen arloko interesak daude, baina joera hori aldatu beharko litzateke. “ (3 zenbakiko parte-

hartzailea). 

 

Adituen ustez Bizkaian txartel bakarrak ezartzeak ekarriko lituzkeen abantaila eta zailtasunetako 

batzuk aztertu ondoren, ekimen hori abiarazteko aukeren baldintzak berrikusiko dira. Hau da, 

zirkunstantziak edo oinarrizko aurrekontuak, horiek egon gabe ezinezkoa izango litzatekeela 

kirol txartel bakarraren edozein eredu abiarazi eta arrakastaz garatzea. 

4.2.7. Bizkaiko kirol txartel bakarra egoteko aukeren baldintzak 

Kontsultatutako adituen ustez, funtsezko hainbat kontu daude, Bizkaian kirol txartel bat 

abiarazteko “sine qua non” baldintza gisa hausnartu beharko liratekeenak.  
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Hasteko, beharrezkotzat jo dute adostasun politikoa lortzea, esku hartzen duten erakunde 

publiko guztiek (bai Eusko Jaurlaritza bai Bizkaiko udalerriak bai eskualdeetako egiturak eta 

organoak) ekimen hori babesten dutela bermatzen duena. 

Izan ere, hori azterlanean parte hartu duten pertsonen kezketetako bat da. Ekimenak izan 

ditzakeen zailtasun ekonomikoak, sozialak, teknologikoak edo kudeaketa arlokoak alde batera 

utzi gabe, uste dute gainditu beharreko oztopo nagusia esparru politikoko eztabaidak direla, 

proposamenean aurrera egiten jarraitzeko oinarrizko erabaki batzuk, gutxienez, bermatuta. 

“Argi eta garbi gai politikoa da, gai teknikoa baino neurri handiagoan.” (5 zenbakiko parte-hartzailea) 

 

Aho batez nabarmendu dute Bizkaiko Foru Aldundiak ekimen horren buruzagitza hartu beharko 

lukeela bere gain. Haien ustez, haren eginkizuna funtsezkoa da elkarrizketarako egoerak 

errazteko eta esparru eta administrazio maila guztietan (esparru politikoa, teknikoa, kudeaketa 

arlokoa; lurraldekoa, eskualdekoa, udalerri artekoa, udalekoa) esku hartzen duten eragile 

guztien artean adostasunak bilatzeko.  

Nahiz eta Focus Group izeneko teknikan parte hartu duten pertsonak Bizkaiko udal kiroleko 

arduradunak diren kudeatzaileen ordezkariak izan, adierazi egin dute gehienek onartuko luketela 

kirol txartel bakarraren ekimena eta talde horrek begi onez ikusiko lukeela.  

“Bizkaiko kirol instalazioetako askok txartel partekatua onartuko lukete. Nahiz eta zailtasun handiak 

ekarri.” (2 zenbakiko parte-hartzailea)  

 

Topaketan parte hartu duten adituek beren borondatea eta erabilgarritasuna agertu dituzte 

ekimen horretan laguntzeko, lankidetza hori udal kiroleko kudeatzaileen elkartearen bidez 

antola litekeela nabarmenduta, Bizkaiko udaletako kirol instalazioetako arduradun gehienak 

horretako kideak baitira.  

Proposamen hori oso interesgarria da, Bizkaiko txartel bakarra ezartzeko proiektuaren 

eskalagarritasuna kontuan hartuta. Ekimenaren eta Lurraldeko errealitatearen konplexutasuna 

kontuan hartuta, proiektuak abiarazteko prozesua hainbat fasetan planifikatzera bultzatzen du, 

fase bakoitzean oso estrategikotzat jotzen diren udalerriak eta udaletako kirol instalazioak 

gehituta. Aukera horrek hautatutako txartelaren ereduaren egokitasuna, berekin dakartzan 

zailtasunak eta eskaintzen dituen abantailak eta onurak aztertzen joatea ahalbidetuko luke, proba 

pilotu gisa.  

Alde horretatik, adituek uste dute Udaletako Kirol Kudeatzaileen Euskal Elkartea baliagarria 

izan litekeela lehenengo proba pilotua abiaraztean. Uste dute lehenengo fase horren arrakasta 

ekimena hedatzeko bermea izango litzatekeela, beste udalerri batzuk bultzatuko bailituzke 

proposamenarekin bat egitera. 
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“Udalerri batzuek ekimenarekin bat egiteko asmoa agertzen badute, pixkanaka-pixkanaka beste batzuk 

kutsatu, eta bat egin lezakete. Arrakasta ekarriko luke. Ideia oso ondo salduko da. Indar handia dauka, 

baliabideak eskaini, hurbildu eta optimizatzen ari direlako. Hori egiten ez bada, benetako borondatea ez 

dagoelako da.” (3 zenbakiko parte-hartzailea)  

 

Aditu batzuen iritziz, Lurraldeko errealitatea dagoeneko heldua da kirol txartel bakarraren 

proposamena hartzeko. Hori ez da ideia berri bat; izan ere, orain dela urte batzuk sortu zen. Ia 

orain dela hamarkada bat aukera hori hausnartu zen, eta, nahiz eta zirkunstantzia ekonomikoak 

ezberdinak ziren, uste dute proiektuaren bideragarritasunak eta ontasunak indarrean egoten 

jarraitzen dutela gaur egun. 

“Ezin liteke gehieneko mailen agertokitik hasi, baina egoera heldua da proiektua abiarazteko.” (2 zenbakiko 

parte-hartzailea)  

“Orain dela hamar urte gaiari buruzko azterlan oso luzea prestatu zen. Ondorioetan egiaztatzen zen inkesta 

bete zuten udalerrietako gehien-gehienek onartuko zutela txartel bakarra. Gainera, azterlan horrek honako 

galdera honi erantzuten zion: Zein ondorio izango luke ekimen horrek Bilborako? Nola hartuko litzateke 

Bilboren eta gainerako udalerrien arteko hitzarmena? Eskari handiena jasoko lukeen udalerria da, baina 

eraginari eusteko gaitasun handiena daukana ere bai”. (2 zenbakiko parte-hartzailea)  

 

Amaitzeko, beharrezko laguntza teknologikoak (datu-base partekatuak eta abar) izan beharra 

nabarmendu da, kudeaketa-sistema komun baten erabileratik ondorioztatutako doikuntzei 

erantzuteko.  

5. Diagnostikoa 

Txartel bakarraren proiektu horretarako ekarpenagatik hautatutako ekimenak eta kirol 

kudeaketaren arloko adituen iritziak aztertu ondoren, egoeraren diagnostikoaren zirriborroa egin 

ahal izan da; diagnostiko hori erreferentzia izango da, Bizkaiko testuingururako egokienak diren 

esku hartzeko agertokiak proposatzeko.  

Diagnostiko hori prozedura bat da; horren bidez, errealitate baten egoerari edo arazoari buruz –

kasu horretan, kirol txartel bakarraren Lurraldeko ezarpena– erabilgarri dauden datuak eta 

informazioa sistematizatzen dira (Moix, 1991). Haren prozesu izaera, izaera sistematiko, jarrai 

eta malguagatik, diagnostikoak egoeraren/arazoaren azterlan xehakatua egiten eta garatu 

beharreko esku hartzeko estrategia zehazten laguntzen du. Halaber, ezaugarri horiek 

garrantzitsua eta ez funtsezkoa bereiztea ahalbidetzen dute. Beraz, teknika horren hautaketa 

oinarritzen da plangintzara bideratzen den estrategia gisa daukan egokitasunean, eta haren 

ahalmena aztertu beharreko errealitatea aldatzeko esku hartzeko mota egokiena zehazteko 
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gaitasunean datza (Rossell, 1998). Diagnostiko hori Ahuleziak, Mehatxuak, Indarrak eta 

Aukerak (AMIA) arloetan egituratzen da. Aukerek eta mehatxuek zerikusia daukate kanpoko 

testuinguruarekin; indarrek eta ahuleziek, aldiz, barneko testuinguruarekin. Horietako bakoitzak 

alderdi sozialak, politikoak, ekonomikoak, teknologikoak eta kirol arlokoak hausnar ditzake. 

- Aukerak: kanpoko faktore positiboak, zehaztutako helburuak lortzeko erabil 

daitezkeenak. Kontrolatu ezin diren baina zehaztutako helburuen zerbitzura jar 

daitezkeen kanpoko egoerak. 

- Mehatxuak: kanpoko faktore negatiboak, aztertutako errealitatea, arazoa edo egoera 

mugatzen dutenak edo etorkizunean muga dezaketenak. Ez dira gabeziak, kontrolatu 

ezin diren baina zehaztutako helburuak lortzeari eragin diezaioketen kanpoko egoerak 

baizik. 

- Indarrak: aztertutako errealitatearen edo egoeraren ezaugarriak edo ukitu positiboak, 

helburuak lortzen lagun dezaketenak. Erabilgarriak izan daitezke, aukeren 

aprobetxamendua optimizatzeko edo mehatxuen eragina mugatzeko. 

- Ahuleziak: aztertutako errealitatearen edo egoeraren berezko ezaugarriak edo ukitu 

negatiboak, helburuak lortzea eragotz dezaketenak. Aukeren gaitasuna ilundu, eta 

mehatxuen aurrean ahultasuna sor dezakete. 

4. taulak ikerketa honen AMIA osatzen duten elementuen berrantolamendua irudikatu du. 

Indarren, ahulezien, mehatxuen eta aukeren artean sor daitezkeen sinergiei buruzko geroko 

gogoeta orokor batek Bizkaiko Lurralde Historikoak txartel bakarraren ekimena hartzeko 

dauzkan benetako aukerak argitzen lagunduko du. 

4. taula. AMIA analisiaren irudikapena eta haren elementuen arteko sinergiak 

AMIA ANALISIA AUKERAK (KANPOKOA) 
MEHATXUAK 

(KANPOKOA) 

INDARRAK (BARNEKOA) 
Nola erabil daitezke indarrak, 

aukerek dakarten abantaila 

optimizatzeko? 

Nola erabil daitezke 

indarrak, mehatxuak 

gutxitzeko edo arintzeko? 

AHULEZIAK (BARNEKOA) Nola gaindi daitezke ahuleziak, 

kanpoko aukerak erabilita? 

Nola lagun dezake ahuleziak 

gainditzeak mehatxuak 

gainditzen, saihesten edo 

arintzen? 
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5.1 AMIA analisiaren elementu nagusiak 

Bizkaian kirol txartel bakarra ezartzeko aukerak izan daitezkeen kanpoko faktoreen zehaztapena 

funtsezkoa da, azterlan honetan proposatutako ekimena bezalakoa abiarazteko uneko garaiaren 

egokitasuna berresteko edo zalantzan jartzeko aukera eskaintzen duelako. 

Bai aztertutako erreferentziazko esperientzien analisia bai Focus Group izeneko teknikan parte 

hartu duten adituen iritziak kontuan hartuta, honako alderdi hauek nabarmendu dira kirol txartel 

bakarrerako aukera nagusi gisa. 

5.1.1. Aukerak 

1. Sozialak. Kirol sektorean eta beste esparru batzuetan dauden esperientziak, Bizkaian 

kirol txartel bakarra abiarazteko aurrekari eta adibide gisa erabiltzen direnak, horretatik 

ikaskuntza erabilgarriak ondoriozta daitezkeela.  

2. Sozialak. Turismo eta kultur sektorean aisiaren eta garraioaren eskaintza anitza biltzen 

duten helmuga turistikoko (hiria, lurraldea) txartelak produktu gisa finkatu dira, 

bisitarientzako aukera eztabaidaezina bihurtuta.  

3. Politikoak. Adibide arrakastatsuak egotea, horietan udalerri arteko koordinazioa – 

eskualde mailakoa eta/edo erakunde publikoen eta eragile pribatuen artekoa– 

funtsezkoa izan dela lurralde esparruko ekimenak abiarazteko. (Adib.: Barik, Bilbao 

Bizkaia Card, UBK txartela…) 

4. Politikoak. Kirol txartel bakarraren proposamenak maila guztietako (nazioartekoa, 

estatukoa, autonomiakoa, forukoa, tokikoa) erakundeak aintzatetsitako kirolerako 

eskubide unibertsalarekin bat egitea eta, beraz, erakunde publikoek kirol jarduna 

sustatzeko daukaten erantzukizunarekin. 

5. Ekonomikoak. Txartel bakarraren ekimena hirien garapen iraunkorreko gaur egungo 

paradigmarekin doitzea; paradigma hori baliabideen eraginkortasunera eta 

optimizaziora bideratzen da, maila guztietan iraunkortasuna lortzeko asmoz  

6. Ekonomikoak. Gaur egungo egoera ekonomikoak instalazio eta zerbitzu publikoen 

aprobetxamendua optimizatzeko helburua daukaten proposamenak justifikatzen ditu, 

haien errentagarritasun ekonomikoa eta soziala hobetzeko.  

7. Teknologikoak. Gaur egun erabilgarri dauden aurrerapen teknologikoak egokiak dira 

back-office euskarria emateko kirol txartel bakarra bezalako ekimenei. 
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Baina kanpoko testuingurua proiektu baten arrakasta arriskuan jar dezaketen egoera 

problematikoen iturria da. AMIA analisi horrek honako faktore hauen balizko eragin negatiboa 

nabarmendu du. 

5.1.2. Mehatxuak 

1. Politikoak. Kirol arloko eskumenak Euskal Autonomia Erkidegoaren, Bizkaiko Foru 

Aldundiaren eta Udalen artean banatzeak adostasunak lortzea eragozten du, kirol txartel 

bakarra aho batez zehazterakoan.  

2. Ekonomikoak. Krisi ekonomikoak mota horretako ekimenak gauzatzeari eragin 

diezaioke txarrerako, udalez gaindiko ekimenak ezartzeko baliabide publikoak 

(ekonomikoak, giza arlokoak eta materialak) gutxitzeagatik. 

3. Ekonomikoak. Halaber, egoera ekonomiko txar horrek kirol txartel bakarraren erakunde 

babesleak lortzeko aukerak murrizten ditu.  

4. Sozialak. Udaletako kirol zerbitzuen erabilera komunak erroldatuek lehentasuna izateko 

daukaten eskubidea, gizartean oso sustraituta dagoena, mehatxatzen du (“kidea 

izateagatiko babesa”ren sentimendua).  

5. Sozialak. Kirol txartel bakarrak ematen diren zerbitzuen kalitatea okerragotzea eragin 

dezake, balizko asetze arazoengatik. 

6. Sozialak. Herritarrek kirol eskaintza urria daukaten udalerri txikietara mugitzeko 

mesfidantza daukate. Hori dela eta, haien eskaera neurri handiagoan murritz daiteke. 

Horrela, kirol txartel bakarraren ezarpenak kirol erabileren fluxu desorekatua sor 

dezake: udalerri batzuetan asetzea egon daiteke, eta beste batzuetan eskaria nabarmen 

murritz daiteke.  

7. Kirol arlokoak. Kirol zerbitzuen eskaria ez da beti berdina: une zehatz batzuetan eta 

zerbitzu batzuetarako eskaintza baino handiagoa izan daiteke; beste batzuetan, berriz, 

eskaintzaren azpitik dago. Horregatik, garrantzitsua da eskariak kirol zerbitzu guztietan 

dauzkan gorabeherak aztertzea, txartel bakarraren baterako eskaintzan gehitzea egokia 

den hausnartzeko.  

Barneko testuinguruari, hau da, Bizkaiko kirol errealitateari eta hori osatzen duten alderdiei, 

begiratuta, jarraian alderdi oso positibotzat jotzen diren eta gure Lurraldean kirol txartel bakarra 

garatzen lagun dezaketen faktoreak zehaztu dira. 
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5.1.3. Indarrak 

1. Politikoak. Bizkaiko Foru Aldundiak jakin badaki garrantzitsua eta beharrezkoa dela 

udal kiroleko arduradunekin kirol txartel bakarra abiarazteko aukera aztertzea.  

2. Politikoak. Azterlanean parte hartu duten pertsonek ia aho batez adostu dute 

beharrezkoa dela BFAk buruzagitza izatea kirol txartel bakarraren ekimena abiarazi eta 

garatzeko. 

3. Sozialak. Bizkaiko udal kiroleko arduradunek dauden esperientzia arrakastatsuak eta 

udaletako kirol zerbitzu partekatuen formulak ezagutzen dituzte. 

4. Sozialak. Azterlanean parte hartu duten kirol eragileek “oro har” kirol txartel bakarraren 

alde egin dute, nahiz eta politikaren eta eragiketen aldetik konplexua izango dela 

aitortu.  

5. Sozialak. Ziur daude Bizkaiko egungo kirol errealitatea heldua dela txartel bakarraren 

ekimena hartzeko, dauden kirol instalazioen zuzkidura ez ezik, zerbitzuen kalitatea eta 

haien kudeaketa ere kontuan hartuta.  

6. Sozialak. Azterlanean parte hartu duten Bizkaiko udaletako kirol eragileak prest daude 

ekimen hori abiarazteko hasierako fasean edo fase pilotuan parte hartzeko. 

7. Sozialak/Politikoak. Mota horretako ekimenak eskalagarriak dira, eta hasieran eta gero 

mailaka abiaraztea ahalbidetzen dute. Aztertutako esperientziek egiaztatu dute hasieran 

bi aldekoak diren erabakiak alde askotakoak bihurtzen direla, eta esku hartzen duten 

erakundeak, eskaintzen diren eskaintzak eta zerbitzu horiek eskatzen dituzten 

hartzaileak gehitu egiten direla, denborak aurrera egin ahala, mota horretako 

ekimenetan. (Adib.: Barik, Bizkaia Card, UBK txartela, Urdaibai txartela…). 

8. Sozialak. Adituen iritziz, kirol txartel bakarra abiarazteak ez luke eragingo kirol 

eskaerak modu onartezinean gehitzea. Aztertutako esperientziek adierazi dute 

gehikuntza iraunkorra eta arrazoizkoa dagoela, batez ere haran orduetan, eta beren 

jardueragatik beste udalerri batzuetara lekualdatzen diren ikasleek eta profesionalek 

eskatzen dituztela. 

9. Sozialak. Kirol txartel bakarra abiarazteari lotutako itzulera sozialak. Honako hauek 

nabarmendu dira: herritarren ongizatearen eta osasunaren balizko hobekuntza; 

biztanleek kirol jarduna eskuratzeko eta egiteko aukerak gehitu direla hautematea; parte 

hartzen duten erakundeen irudi sozialaren hobekuntza. 

10. Kirol arlokoak. Kirol izaerako itzulerak, udalerri arteko, eskualdeko edo lurraldeko 

koordinazioa gehitzearen ondorioz kirol jardunaren balizko gehikuntzatik, udaletako 
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baliabide eta kirol zerbitzuen optimizaziotik eta udaletako kirol kudeaketako ereduen 

hobekuntzetatik ondorioztatzen direnak. 

11. Ekonomikoak. Zuzeneko itzulera ekonomikoak, kirol erabileren gehikuntzatik eta kirol 

zerbitzuen errentagarritasun handiagotik ondorioztatzen direnak; eta zeharkakoak, 

udalerri arteko mugikortasunari lotutako tokiko negozio egiturak (garraioaren sektorea, 

ostalaritza…) dinamizatzeko prozesuetatik ondorioztatzen direnak. 

12. Politikoak. Balizko itzulera politikoak, ekimen hori abiarazi ondoren. Kirol eskaintza 

lurralde eta toki mailetan hobetzen dela hautemateak udal eta lurralde politikekiko 

gogobetetasuna gehitzea eragin dezake, eta horrek hauteskundeetako babesa ekar 

dezake. 

Hala ere, indar horien aitorpenak ez du desagerrarazten Bizkaiko kirol errealitatean hutsune edo 

kontu zail batzuk egotea, kirol txartel bakarraren diseinuari, plangintzari eta ezarpen prozesuari 

txarrerako eragin diezaieketenak. 

5.1.4. Ahuleziak 

1. Politikoak. Ez dago argi udalerrien artean behar den borondate politikorik dagoen kirol 

txartel bakarra bezalako ekimenetan aurrera egiteko. Esku hartzen duten administrazio 

maila guztietako (lurraldekoa, udalerri artekoa eta udalekoa) eragile arteko adostasuna 

ezinbesteko aurreko baldintza da, ekimen hori abiarazteari buruzko erabakiak hartzeko.  

2. Politikoak. Toki politikariek kirol zerbitzuak beste udalerri batzuetako biztanleei 

eskaintzea erroldatutako biztanleei eskaintzen zaizkien zerbitzuen kalitaterako balizko 

mehatxutzat jo dezakete, eta, zeharka, etorkizunean hauteskundeetako babesa galtzeko 

arrazoitzat. Tokiko interesek eta hauteskundeetako emaitzei oso adi dauden tokiko 

gobernu taldeen ikuspegiak udalez gaindiko ekimenak oztopatzen dituzte.  

3. Politikoak. Ez dago zuzentarau adosturik udaletako kirol politikak berdin gauzatzeko. 

Egia esan, udalerri bakoitzak bere neurriak hartzen ditu, kirol jardunaren sustapenari, 

beste udalerri batzuekiko harremanari eta kirol erabiltzaileei laguntzeko moduei 

dagokienez. Baterako zuzentaraurik ez egoteak udal esparrua gainditzen duten 

ekimenak abiaraztea eragozten du.  

4. Politikoak. Landa-lanean parte hartu duten eragile batzuen ustez, Bizkaiko udaletako 

kirol instalazioak modu desorekatuan banatzen dira Lurraldean, kirol jarduna 

eskuratzeko orduan desberdintasun egoerak sorrarazita.  
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5. Sozialak/Kirol arlokoak. Ez dago baterako ikuspegirik, azterlanean parte hartu duten 

kirol eragileen artean partekaturik, Bizkairako kirol txartel bakarra izan daitekeenari 

buruz. Adituen iritziek bi eredu zehaztu dituzte funtsean, gutxieneko mailen eta 

gehieneko mailen agertokiak proposatzen dituztenak, hurrenez hurren: alde batetik, 

txartel mugatua eta ordainpekoa; beste aldetik, txartel unibertsala eta doakoa. Bi 

proposamenek kirol politikaren eredu ezberdinak ordezkatzen dituzte, eta kirol jarduna 

sustatzeko estrategia ezberdinak defendatzen dituzte. 

6. Kirol arlokoak. Behar bezala planifikatu ezean, kirol txartel bakarra abiarazteak 

udalerrien artean kirol erabileren fluxu desorekatua sor dezake, gaur egun eskari handia 

daukaten kirol zerbitzuetan asetze egoerak ekarrita eta/edo txartel bakarrari esker 

eskuragarri dauden udal zerbitzuetan eskaintza hobea egoteagatik kirol zerbitzu zehatz 

batzuk uztea eraginda. 

7. Kirol arlokoak. Zailtasunak antzeman dira txartel bakarrak bildu behar dituen kirol 

zerbitzuei eta horiei prezio arruntak esleitzeko aukerari buruzko adostasuna lortzeko. 

Instalazio bakoitzerako oinarrizko kirol zerbitzuak, gutxienez, gehitzeko eta, horretatik 

abiatuta, instalazio bakoitzak guztientzat eskain ditzakeen zerbitzuak zehazteko aukera 

proposatu da. 

8. Politikoak/Ekonomikoak. Ez dago erreferentziazko eredu bakar eta adosturik, udalerrien 

artean kirol zerbitzuen erabilera bereizgarriagatik ordain neurriak ezartzeko. Hori ez 

egoteak ordain komunerako estrategiei buruzko akordioak lortzea eragotz dezake. 

9.  Sozialak/Ekonomikoak. Kirol instalazioak kudeatzeko formulen aniztasunak (Udalek 

zuzenean, enpresa publikoen bidezkoa, enpresa pribatuen bidezkoa) mota horretako 

ekimen baten kudeaketa zaildu egiten du. Zailtasunak txartel bakarraren diseinuari 

(sartzeko baldintzak) zein eragiketei (erakunde bakoitzaren kudeaketa-sistemak) 

buruzkoak izan daitezke.  

Jarraian agertu diren irudiek labur biltzen dituzte Bizkaian kirol txartel bakarraren zerbitzua 

abiarazteko hausnartu beharko liratekeen kanpoko faktoreak (aukerak eta mehatxuak) eta 

barnekoak (indarrak eta ahuleziak). 

3. irudia. Bizkairako kirol txartel bakarraren proposamenean hausnartu beharreko 

kanpoko faktoreak 
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4. irudia. Bizkairako kirol txartel bakarraren proposamenean hausnartu beharreko 

barneko faktoreak 
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5.2 AMIA analisiaren elementuen arteko sinergiak  

Aukera, mehatxu, indar eta ahulezia gisa Bizkaiko kirol txartel bakarraren diseinuari, 

plangintzari eta ezarpenari eragin diezaieketen faktoreak zehaztu ondoren, komenigarria da 

horien artean egon daitezkeen elkarreragin fluxuak zein diren baloratzea. Harreman sinergiko 

horiek esperientzien analisitik, elkarrizketetatik eta focus group izeneko teknikarik datoz: 

- Nola erabil daitezke indarrak, aukerek dakartzaten abantailak optimizatzeko? 

- Nola erabil daitezke indarrak, mehatxuak gutxitzeko edo arintzeko? 

- Nola gaindi daitezke ahuleziak, aukerak erabilita? 

- Nola lagun dezake ahuleziak gainditzeak mehatxuak gainditzen, saihesten edo arintzen? 

Hurrengo paragrafoek proposatu diren galderei erantzun, eta horrela Bizkaiko kirol txartel 

bakarraren arrakasta lortzeko behar diren ekintza estrategiak azaltzen lagundu nahi dute. 

5.2.1. Nola erabili indarrak, aukerak optimizatzeko? 

- Sektore dinamikoa eta ekimena daukana autoerregulatzea. Antzeko ekimenak edo txartel 

bakarraren kontzeptuari lotutakoak (UBK txartela, Urdaibai txartela…) erreferentzia 

arrakastatsu gisa agertzen dira, ez berehala, baina bai goi mailako administrazio mailako 

erakundeen berariazko buruzagitzarik egon gabe. Horiek egoteak erakusten ditu sektorearen 

Bizkaiko dinamikotasuna eta Lurraldeko udalerri batzuetako kirol errealitatea hobetuko duten 

neurri horien egokitasuna. Ekimen horiek esku hartzen duten udalerriek eta eskualdeek beren 

burua erregulatzeko estrategiatzat jo behar dira; izan ere, udalerri eta eskualde horiek kirol 

lankidetzarako formula berriak bilatu dituzte, hobetu nahian. 

- BFA ekimen horretako buruzagia izan beharrari buruzko adostasun orokortua dago oso egokia 

den agertokian, bertan udaletako kirol zerbitzuen errentagarritasun ekonomikoaren eta 

sozialaren optimizazioa lehentasunezkoa dela. Gaur egungo egoera ekonomikoak, 

eraginkortasunera bideratzen den garapen iraunkorreko gaur egungo paradigmak, baliabideen 

optimizazioak eta erakunde publikoek kirol jarduna sustatzeko beren gain hartutako 

erantzukizunak proposamen oso erakargarria bihurrarazten dute txartel bakarra, uneko 

beharrizan sozialekin bat etortzeagatik eta horiei erantzuteagatik. 

- Halaber, komenigarria da hainbat alderdi estrategiko biltzen dituen egungo unearen 

egokitasuna ez gutxiestea: Lurraldeko kirol errealitatearen heldutasuna, txartel bakarraren 

proposamena hartzeko egokia dena; azterlanean esku hartu duten udal kiroleko arduradunak 

kirol txartel bakarra abiaraztearen alde agertzea; eta, amaitzeko, ekimena ezartzeko fase 
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pilotuan esku hartzeko berariazko erabilgarritasuna agertzea. Zirkunstantzia horiek oso 

baliozkoak dira une honetan; izan ere, txartel bakarraren kontzeptuak produktu finkatuak, 

eskatuak eta gizarteak neurri handian baloratzen dituenak ekarri ditu, une honetan lortutako 

aurrerapen teknologikoek proposamen bideragarri bihurtzen dutela txartel bakarra. Produktu 

horiek eta berekin dakartzaten esperientziak kirol txartel bakarraren diseinua eta plangintza 

abiarazteko talaiak dira. 

- Amaiatzeko, txartel bakarraren ekimenaren izaera eskalagarriak Bizkaian dagoeneko dauden 

koordinazio dinamikak aprobetxatzea ahalbidetuko luke, funtzionamenduan dauden kirol 

txartelen (UBK, Urdaibai txartela) ekimenen esparruan edo udalerrien arteko indarreko akordio 

edo hitzarmen gisa. 

5.2.2. Nola erabili indarrak, mehatxuak gutxitzeko edo arintzeko? 

- Bai ekimen horren eskura dauden baliabideak gutxitzea bai kirol txartel bakarraren balizko 

babesleak aurkitzeko zailtasunak gehitzea benetako mehatxuak dira krisi ekonomikoaren 

egungo egoeran. Hala ere, egia da udaletako kirol zerbitzuak ekonomiaren eta gizartearen 

aldetik errentagarri egiteko asmoa dagoela txartel bakarraren kontzeptuaren azpitik eta, 

horrenbestez, txartel bakarra arrakastaz abiaraztea berez krisi ekonomikoari aurre egiteko 

neurria izango litzatekeela. Txartel bakarra arrakastaz abiaraztetik ondorioztatzen diren itzuleren 

aniztasuna horren adibide argia da. Gainera, Lurraldeak udal kirolaren arloan daukan 

heldutasunak eta adituak proiektuaren bideragarritasuna fase pilotu batean aztertzeko prest 

egoteak baterako gogoetarako agertokiak pentsarazten dituzte, kanpoko babeslerik egon gabe, 

egon daitezkeen kooperazio eta kontraprestazio ekonomikorako formulak zehazten laguntzen 

dutenak.  

- Bizkaian udaletako kirol kudeaketa arrakastatsuaren ibilbide luzea egotea eta udal adituek 

ekimen horri egindako harrera ona eta horretan esku hartzeko agertutako erabilgarritasuna behar 

bezalako bermeak dira, gure Lurraldean kirol eskumenen atomizazioak agertzen dituen 

zailtasunei aurre egiteko. BFAren balizko buruzagitza funtsezkoa da, proposamena bideragarri 

egiten duten elkarrizketak eta funtzionamendu akordio arrakastatsuak ezartzeko. 

- Kirol txartel bakarra abiarazteak zerbitzuen kalitatearen murrizketa ekartzeko arriskua arindu 

edo gutxitu egiten da, uste baita mota horretako ekimenek ez dutela sortzen eskariaren 

gehikuntza erraldoia, erantzun kontrolagarria eta onargarria baizik, batez ere eskari txikiena 

daukaten ordutegietan. 

- Proiektuaren eskalagarritasunak, hau da, haren ezarpena proiektuaren bideragarritasuna zein 

ontasuna azaltzen dituzten faseetan garatzeko aukerak, txartel bakarraren ezarpenaren 



70 

desdoikuntzak edo ondorio txarrak saihestea ahalbidetuko luke. Ondorio txar horien artean, 

udalerri bakoitzerako txartel bakarraren ezarpen partzialak –eta ia “nahierara” egindakoa– 

honako hauek ahalbidetuko lituzke: kirol eskariaren izaera aldakor eta ezberdinari aurre egitea, 

udalerri txikietako kirol eskariaren nahi gabeko jaitsiera saihestea, eta kirol eskari berrien 

udalerri hartzaileetan erroldatutakoek “abandonurik” ez sentitzea, udaletako kirol zerbitzuak 

eskuratzeko orduan dauzkaten pribilegioak edo lehentasunak arriskuan ikustearen ondorioz.  

5.2.3. Nola gainditu ahuleziak, aukerak erabilita? 

- Txartel bakarra bultzatzeko borondate politiko nahikorik ez dagoela hautemateak, adostasunen 

bila udaletako kirol politikak batera erabiltzeko zuzentaraurik ez egoteak ekar ditzakeen 

zailtasunek, edo txartel bakarra kudeatzeko ereduen edo horrek arrakastaz funtzionatzeko 

elkarrekin hitz egin beharko luketen kirol eragileen aniztasunak onura atera ahalko liekete 

eskualde mailan edo udalerrien artean dagoeneko dauden eta kirol txartel bakarraren antzeko 

ekimenei lotuta dauden esperientziei eta kooperazio dinamikei. 

- Zenbait adituk nabarmendu duten udaletako kirol instalazioen lurralde banaketa desorekatua 

nolabait arin liteke, txartel bakarra bezalako ekimen baten bidez. Izan ere, haren helburuak 

konpentsazioa eta lurralde oreka dira, eskaintzen diren udaletako kirol zerbitzuei dagokienez. 

Halaber, kirol txartel bakarrak esparru politikoan erresistentziak sor ditzake; izan ere, 

hauteskundeetarako mehatxu bihur daiteke, haren ezarpenak udalerri hartzaileko kirolarientzat 

sarbide eta gozamen arazoak ekartzen baditu. Baina erresistentzia horiek gutxi daitezke 

erakunde publikoek kirolerako eskubide unibertsala sustatzeko daukaten eginbeharrarekin, 

garapen iraunkorraren printzipioekin eta, beraz, krisi ekonomikoko berezko eskariekin bat 

datorren txartel bakarraren ereduaren bidez. 

- Kirol txartel bakarra bezalako proposamenen zerbitzura dauden aurrerapen teknologikoek 

abiarazteko fasearen berezko eragiketa kontuak gainditzea ahalbidetuko lukete. Kirol zerbitzu 

partekatuen katalogo kolektiboa sortzeko zailtasunak arlo horretako aurrerapen horiei esker 

gutxitu beharko lirateke. 

- Nahiz eta kirol txartel bakarraren antzekoak diren eta Bizkaian dauden ekimenetan erabilitako 

kontraprestazio sistemen aniztasuna ahuleziatzat jo daitekeen  adostasunerako zailtasunak 

ekartzen baditu, egia esan, aniztasun horrek erabilgarri dauden aukerak gehitzen ditu, eta 

“nahierara”ko neurriak ezartzeko aukera eskaintzen du, testuinguruaren zirkunstantzietara, 

txartel bakarraren eredura eta eskaintzen diren zerbitzuen motara ahalik eta neurri handienean 

egokitu nahian.  
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5.2.5. Nola lagun dezake ahuleziak gainditzeak mehatxuak saihesten? 

- Txartel bakarrari buruzko borondate politikoaren gehikuntza lortzeak kirol eskumenak 

administrazio maila guztien artean banatzearen gehiegizko atomizazioaren eragin negatiboak 

gutxitzen lagunduko luke, eta udaletako kirol politikak erabiltzean homogeneoagoak diren 

neurriak hartzen ere lagunduko luke. 

- Txartel bakarrak kirol instalazioen Lurraldeko banaketa desorekatuak berekin dakartzan 

zailtasunak murriztuko lituzke, eta krisi garai honetan kirol esparruak aurrean duen baliabideen 

eskasia gainditzen lagunduko luke. Halaber, konpentsazio estrategia eraginkorrak zehazteak 

baliabideen mugei behar bezala aurre egiten lagunduko luke. 

- Txartel bakarraren kudeaketa zuzenak kirol instalazioen erabilera konpentsatuak erraztuko 

lituzke, bai kirol zerbitzu batzuk asetzea bai beste batzuk abandonatzea eragotzita. 

Konpentsazio hori bakarrik da bideragarria, mugikortasuna eta erabiltzaile berriak hartzeko gai 

diren kirol instalazioen erabilera bermatzen badira, udalerri txikietan dagoeneko dagoen eskaria 

kendu gabe. 

- Dinamismoa eta osagarritasuna udaletako kirol zerbitzuen katalogo komuna prestatzeko lana 

zuzentzen duten printzipioak izan behar dira, horrela eskaintzen diren zerbitzuen kalitatea 

murriztea eragotzita eta Bizkaian ezberdina eta aldakorra den kirol eskariari erantzunda 

- Txartel bakarraren kudeaketa arrakastatsuak erroldatuen artean honako ideia hau 

desagerraraztea ahalbidetuko luke: zerbitzu berri horrek udaletako kirol instalazioak erabiltzeko 

dituzten baldintzak kaltetuko lituzke. Erroldatuek udaletako kirol zerbitzuen gaineko 

lehentasunezko eskubidea galtzeari buruz daukaten sentimendu hori desagerrarazita, 

zentzugabea izango litzateke eskubide horren babesa hauteskundeetako babeserako estrategia 

gisa erabiltzea. 

Bai egindako diagnostikoak bai AMIA analisian zehaztutako elementuen artean dauden 

sinergiak zehazteak azterlanaren helburu nagusian sakontzea ahalbidetzen digute: Bizkaiko kirol 

txartel bakarrerako balizko agertokien proposamena. 

6. Bizkaiko kirol txartel bakarraren agertokien proposamena 

Atal honetan Lurralde mailan kirol txartel bakarra ezartzeko balizko agertokien proposamena 

aurkeztu da. Informazioa honako puntu hauetan egituratuta dago:  

1. Agertokiak zehazteko jarraitutako prozesua. 
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2. Agertokien garapenerako funtsezko galderak eta adierazleak. 

3. Kontuan hartu beharreko aurretiazko galderak. 

4. Agertokien proposamena. 

6.1. Agertokiak zehazteko jarraitutako prozesua 

Balizko agertokiak zehazteko prozesuaren diseinua eta horren arazketa beharrezkoak izan dira 

honako kontu zabal honi erantzuten dioten proposamenak proposatzeko, hainbat motatako 

aldagaiek zehazten duten testuinguru konplexu batean: Bizkaiko kirol zerbitzuen txartel bakarra 

zehaztea. Proposamen horiek kanpoko (PEST eta erreferentziazko bestelako esperientziak) eta 

barneko (sektoreak txartel bakarrari buruz dauzkan iritziak) errealitatearen analisiaren logikari 

jarraituta taldekatu ditugu. Agertokiak zehazteko, jarduera batzuk gauzatu dira, 5. irudian 

hurrengo fluxu-diagramaren bidez ordezkatu direnak.  

5. irudia. Bizkaiko kirol txartel bakarrerako agertokiak diseinatzeko prozesua  
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Lehenengo azpiatal honetan azaldu da zein izan diren txartel bakarra ezartzeko balizko 

agertokiak zehazteko jarraitutako urratsak. Funtsean honako hauek izan dira: lehenik eta behin, 

oinarrizko galderak eta horri lotutako adierazleak (adierazleen mapa) eta Bizkaiko testuinguruan 

daukaten lotura zehaztea; bigarrenez, aldez aurretik ezarritako oinarrizko galderetako bakoitzari 

erantzuten dioten lau agertoki zehaztea; hirugarrenez, adierazle bakoitzaren bideragarritasuna 

aztertzea, proiektu honen 5. atalean prestatutako Lurraldearen egoera eta diagnostikoa kontuan 

hartuta; eta, laugarrenez, kirol txartel bakarraren agertokiaren proposamen egingarriena. 

Gogoeta gehieneko mailen balizko egoeratik aurrera gauzatu da; egoera horri ezaugarri batzuk 

esleitu zaizkio, biztanle orokorrei kirol jarduna eskuratzea bermatzeko helburu nagusia 

daukatenak. “Txartel unibertsala”ren  agertoki horrek –utopikotzat jo genezake– abantaila 

batzuk sortzen ditu, baina zailtasun batzuk ere badakartza, de facto ereduaren aldagai guztiak 

murrizten doazenak, gutxieneko mailen agertokia osatu arte. Bertan hartzaileak, eskainitako 

zerbitzuak eta norainokoaren aukerak kirola eskuratzeko prozesuan aurrerapenaz hitz egin ahal 

izateko ezinbesteko gutxienekoak dira, gaur egun Bizkaian daukagun egoerari lotuta. –

Gehieneko eta gutxieneko mailen– bi fikzioen artean, bitarteko beste aukera batzuk daude, 

zuritik beltzera doazen grisen eskala gisa. Aukera horiek ugariak izan badaitezke ere, atal 

honetan aurreko orrialdeetan gauzatutako analisiari eta diagnostikoari lotuta planteamendu 

egingarriena daukatenak aurkeztu dira bakarrik.  

Logikoa da pentsatzea eredu baten edo bestearen hautaketa egingo dela elementu batzuen 

arabera; elementu horiek haren aukera politikoa eta haren bideragarritasun praktikoa zehaztuko 

dituzte, gizarte, ekonomia eta teknika ikuspuntuetatik. Faktore horiek esperientzien analisitik eta 

AMIA diagnostikotik ondorioztatzen dira.  

Agertoki bakoitza hasierako narrazio deskribapen baten bidez aurkeztu da; horretan txartelaren 

definizio bat ematen da, agertoki ezin hobetik edo gehieneko mailen agertokitik hasita eta 

gutxieneko mailen agertokiarekin amaituta. Lehenengo definizio hori taula batera igarotzen da; 

taula horrek galdera bakoitzari (Nor? Zer? Nola? eta Zenbat?) lotutako erantzunen 

bideragarritasuna baloratzen du modu grafikoan. Ebaluazioa semaforo baten koloreak 

erreferentzia hartuta gauzatzen da: berdeak esan nahi du aukera bideragarria dela; horiak haren 

baldintzapeko bideragarritasuna adierazten du; eta gorriak, berriz, hori gauzatu ahal izateko 

zailtasun handiak egotea. Aukera bideragarriak (berdeak) hurrengo agertokian agertzen dira 

berriro ere, nahiz eta horrek planteamendu murriztaileagoak izan. Horiz edo gorriz markatutako 

faktoreak, berriz, hurrengo agertokian modu mugatuagoan zehazten dira.  

Analisiaren egitura horrek ahalbidetzen digu proposamenak hedapen handiarekin –utopikoa 

esan genezake– hasi, eta norainoko mugatuko ideiekin amaitzea, inbutu baten moduan, nahiz eta 
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Bizkaiko udaletako kirol zerbitzuak eskuratzeko egungo egoerari dagokionez aurrerapena 

ekarriko luketen. 6. irudiak jarraitutako analisiaren prozesua agertu du grafikoki:  

6. irudia. Bizkaiko kirol txartel bakarrerako agertokia diseinatzeko analisiaren prozesua  

 

6.2. Agertokien garapenerako funtsezko galderak eta adierazleak 

Aurretik adierazi dugun bezala, agertokiak funtsezko lau galdera kontuan hartuta zehazten dira: 

Nor? Zer? Nola? eta Zenbat? Galdera irekiak dira, proposamenak prestatzeko oinarrizko 

informazioa biltzea ahalbidetzen digutenak;  izan ere, eragiketa alderdietan sakontzen ez badute 

ere, agertoki bakoitzera ikuspegi orokor batetik hurbiltzea ahalbidetzen dute. Galdera ireki 

horiek adierazle batean edo batzuetan hedatzen dira, eta adierazle horiek haien esanahian 

sakontzea eta agertokietako bakoitza zehatzago deskribatzea ahalbidetzen digute.  

Horrela, adierazleen nolabaiteko mapa osatzen da, testuinguruarekin elkarreragiten duena. Ideia 

horren bidez adierazi nahi dugu agertoki bakoitzetik kirol txartel bakarraren proposamen 

zehatza aterako dela; proposamen horrek honako hauek zehazten ditu: Nor dira hartzaileak? 

Zein zerbitzu eta nola eskaintzen dira? eta Zein preziotan emango dira? Lurraldeko faktore 
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politiko, ekonomiko eta sozial guztiek alternatiba bakoitzaren bideragarritasunaren analisiari eta 

eredu baten edo bestearen aldeko erabakiari eragingo diete, eta, halaber, eredu horietako 

bakoitzerako behar den kudeaketa-sistema gauzatzeko dauden irtenbide teknologikoen mende 

egongo dira. 7. irudiak oinarrizko galderak adierazletan (adierazleen mapa) banatzea eta 

testuinguruarekiko lotura (PEST faktoreekiko –politikoak, ekonomikoak, sozialak eta 

teknologikoak– lotura) agertzen ditu. 

7. irudia. Adierazleen mapa, PEST faktoreekin lotuta 

 

 

6.3. Aurretiazko galderak 

Atal honetan zenbait printzipio azaldu dira, txartel bakarraren edozein proposamenen azpian 

daudenak. Hau da, ekimen hori edozein modalitatetan arrakastaz ezartzeko funtsezkotzat eta 

utziezintzat jotzen diren printzipioak dira. 

1. Borondate politikoa, hots, mota horretako ekimenak gauzatzeko erabakiari buruzko 

adostasuna, prozesua bideratzen duen giltzarria da.  

2. Txartel bakarrak aurrerapena ekarri behar du udaletako kirol zerbitzuak (hemendik 

aurrera, UKZak) benetan eskuratzeko orduan Bizkaiko biztanleentzat. Horrek esan nahi 

du irtenbideak ekarri behar dituela, kirola egiteko gaur egungo eskubidea baino 
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handiagoa dakartenak. Agertokiaren proposamen bakoitzak helburu horri lagunduko dio 

modu bereizian eta maila ezberdinean.  

3. Txartel bakarraren bidezko UKZen eskaintzak ez du inoiz ekarri behar zerbitzu horien 

kalitatearen maila galtzea. Hau da, asmoa ez da udaletako kirol eskaintzarako sarbidea 

handitzea haren kalitatea kaltetuta.  

4. Malgutasuna oinarria izan behar da mota horretako ekimenetan. Baieztapen horren 

bidez, proiektu honen izaera irekia eta borondatezkoa nabarmendu nahi dugu, Bizkaiko 

udalerriak horri atxikitzeko asmoz. Udalerri bakoitzak baloratu behar ditu bere 

zirkunstantziak, ekarpenak, eta ekimen horri atxikitzeak ekarriko lituzkeen abantailak. 

Kide bihurtutako udalerrietan proposamenak daukan arrakasta udalerri berriek kide 

egiteko pizgarri onena da.  

5. Mota horretako ekimenen ikuspegia zenbat eta unibertsalagoa eta irekiagoa izan, gero 

eta handiagoa izango da horrek eskatzen dituen baliabideen inbertsioa.  

6. Ekimen horien kudeaketa-sistemen konplexutasuna zuzenki proportzionala da agertoki 

bakoitzean ezarritako mugekin. Hau da, agertokiak zenbat eta muga gehiago ezarri, gero 

eta handiagoa izango da kudeaketa-sistemak eskatzen duen konplexutasuna. 

7. Proposamenetan “oinarrizko zerbitzuak” aipatu dira udal kirolaren esparruan. Horiek 

Udal bakoitzaren hileko abonamenduaren tarifan automatikoki sartzen diren kirol 

zerbitzuak dira. Hori dela eta, udalerrietan dauden egoeren aniztasuna dela eta, batean 

oinarrizko zerbitzutzat jotzen dena (adibidez, igerilekua) bestean beharbada ez da 

horrelakotzat joko.  

8. Ekimen horien eskalagarritasuna horiek arrakastaz ezartzeko ezinbesteko baldintza da. 

Fase pilotuak abiarazteak haien egokitasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, Lurraldearen 

benetako beharrizanetara eta aukeretara egokitzen lagunduta. Gainera, haren 

ezarpenarekin batera sortutako eskaria zehatzago ezagutzea ahalbidetzen du. 

9. Teknologia zeharkako faktorea da, planteamendu guztietan beharrezkotzat jotzen dena. 

Alderdi horretan sakontu gabe, nahikoa da zehaztea honako uste honetatik abiatzen 

garela: gaur egun badaude irtenbide teknologikoak, iradokitako agertokietako edozeini 

eusteko. Horrela erakutsi dute dagoeneko ezarri diren eta dokumentu honetan aipatu 

diren esperientziek, adibidez, Barik txartelak edo Bilbao Bizkaia card delakoak.  

6.4. Agertokien aurkezpena 

Orain agertokien deskribapenari, haien balorazioari, diagnostikoari eta kontu larrien analisiari 

helduko diegu egingarritasunaren ikuspuntutik. Balizko lau alternatiba prestatu ditugu, 
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landutako adierazleen konbinazio ezberdinaren aurrean agertoki asko egon daitezkeela jakinda. 

Hala ere, gure ustez Bizkaiko UKZetarako txartel bakarra ezartzeak dakarren erronkari ondoen 

erantzun diezaioketen alternatibetan jarri dugu arreta.  

1. eta 3. agertokiak continuum baten muturrak dira: 1. agertokia (E1) gehieneko mailena da eta 

3.a (E3), berriz, gutxieneko mailena. Bitarteko agertokiak (E2a eta E2b) garapen maila berean 

daude, hau da, antzeko aurrerapena dakarte udaletako kirol zerbitzuak eskuratzeko orduan, 

agertoki bakoitzak alderdi zehatz batean berekin dakarren hobekuntza beste alderdi batean 

dauzkan mugekin arintzen baita.  

Hurrengo paragrafoek zehatz-mehatz aurkeztu dituzte landutako agertokietako bakoitza, haren 

abantailak, haren kontu larriak eta hori gainditzeko gauzatu beharko liratekeen aldaketak, 

horrela Bizkaiko kirol txartel bakarrerako hurrengo agertokira igarota. 
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6.4.1. 1. agertokia. Kirol txartel bakar unibertsala 

Txartel unibertsalaren lehentasunezko helburua Lurraldeko kirol instalazio bateko kide diren 

Bizkaiko biztanle guztiei UKZ guztiak eskuratzeko aukera bermatzea izango litzateke. 

Berdintasunezko irizpidea nagusituko litzateke, zerbitzu horiek eskuratzeko orduan. Hau da, 

bazkide guztiek Bizkaiko UKZak eskura litzakete baldintza berdinetan, erroldatuta dituen 

udalerria kontuan hartu gabe. Agertoki horretan ez da eskatzen ordainketa osagarririk 

Lurraldeko kirol instalazio guztietara sartzeagatik. Txartelak instalazio bakoitzaren abonamendu 

kuotaren barneko oinarrizko zerbitzu guztiak doan erabiltzea ahalbidetuko luke, baita 

ordainpeko kirol zerbitzuak ere, guztientzat komuna den prezioa ordainduta. 

Denborazkotasunari dagokionez, ez legoke mugarik: urte osoan nahi beste alditan sar daiteke 

instalazioetara.  

Proposamenaren norainokoa Bizkaiko Lurraldea izango litzateke. Kirol txartel bakar berriak 

gaur egun udalerri bakoitzean dagoen udaletako kirol txartela ordeztuko luke. Eredu horren 

bidez, beharrezkoa izango litzateke kontraprestazio ekonomikoen sistema, erabileran eta 

erabiltzaile berrien harreran dauden aldeak konpentsatzen dituena eta ordainpeko UKZei prezio 

komuna esleitzen diena. Hau da, herritarrentzat erakargarriagoak diren Udalek erabilera gehiago 

hartuko dituzte. Hori dela eta, ordaina jaso beharko dute. Bestalde, kostuen egitura garestiagoak 

dauzkaten instalazioek beren marjina ekonomikoa murrizten dela ikusiko dute, tarifa laua 

ezartzearen ondorioz. Beraz, horiek ere ordaina jaso beharko dute, beren prezioak ezartzeko 

askatasuna desagertzen baita.  
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5. taula: 1. agertokia. Kirol txartel bakar unibertsala. Deskribapena 

1. agertokia Kirol txartel bakar unibertsala (gehieneko mailen agertokia) 

Nor (hartzailea) - Bizkaiko udaletako kirol zerbitzu bateko kide guztiak 

Zer (zerbitzuak) 
- Lurraldeko edozein udalerritako UKZ guztiak (oinarrizkoak eta 

ordainpekoak) eskuratzea  

Nola (baldintzak, 

sarbidea: prezioa, 

maiztasuna...) 

- Sartzeko baldintzak: udalerri bakoitzean erroldatuta dauden biztanleen 

balditza berdinak 

- Plus sarbidea: doakoa 

- Zerbitzuen prezioa: oinarrizko UKZak doakoak dira, eta ordainpeko 

UKZetarako tarifa laua ezartzen da. 

- Maiztasuna/Denborazkotasuna: mugarik gabe biztanle guztientzat  

Kontraprestazio 

sistema 

- Beharrezkoa da udalerrien artean kirol zerbitzuen erabilera eta kostu 

bereizgarriak konpentsatzeko. Eredua zenbat eta unibertsalagoa izan, 

alde horiek gero eta handiagoak izango direla aurreikusi da. Beraz, 

agertoki honetan ahalik eta kostu ekonomiko handiena aurreikusi da. 

Euskarria 

- Txartel bakarra Bizkaiko udaletako kirol zerbitzu bateko bazkide 

guztientzat. Txartel horrek udaletako gaur egungo kirol txartela 

ordeztuko luke. 

 

Agertokia deskribatu eta haren bideragarritasunaren lehenengo balorazioa egin ondoren, 

proposamen horrek berekin dakartzan abantaila nagusiak azalduko ditugu.  

- Kirol jardunerako sarbide unibertsala erraztuko luke, pertsona erroldatuta dagoen ala ez 

kontuan hartu gabe. 

- Udaletako kirol instalazioen lurralde banaketan egon daitezkeen desdoikuntzak 

konpentsatuko lituzke.  

- Udaletako kirol eskaintzaren gehikuntza handiena ekarriko luke. 

- Oinarrizko UKZ guztiak doan eta ordainpekoak tarifa lauaren bidez eskuratzea 

ahalbidetuko luke, herritar guztientzat baldintzak berdinduta.  

- Urte osoan zehar egongo litzateke indarrean, erabileren mugarik gabe.  

- Bizkaia mailan txartel euskarri bakarra sortuko litzateke, udal txartela ordeztuko 

lukeena. 

Onura horiez gain, zenbait kontu hausnartu behar dira, agertoki horren bideragarritasuna 

arriskuan jarriko luketen elementu larri gisa sortzen direnak. Kontu horien harira, horiek 
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indargabetzeko aukerak proposatu dira, agertoki bideragarriago eta, beraz, ez hain unibertsalean 

sartu beharreko aldaketa batzuk ekarriko lituzketenak.  

6. taula. 1. agertokiaren kontu larriak eta hurrengo agertokietarako lotura 

E1en kontu larriak 
Nola saihets edo konpon 

daitezke? 

Hurrengo agertokietarako 

beharrezko aldaketak 

1. Kalitatearen balizko murrizketa, 

UKZak asetzeagatik. 

UKZ parteketuen eskaintzatik eskari 

handia daukatenak kenduz. 

- “Zer?” eremua, hau da, 

eskainitako UKZak, aldatu 

behar da.  

2. Udalerri hartzaileetan erroldatuta 

daudenen gogobetetasuna murriztea, 

sartzeko zailtasunengatik edo 

plazarik ez egoteagatik. 

Lurraldeko bazkide guztiei sarbidea 

aukera berdintasunari helduta 

mugatuz eta udalerri bakoitzean 

erroldatuta daudenei UKZetarako 

lehentasuna emanez.  

- “Nola?” eremua, hau da, 

sartzeko baldintzak, aldatu 

behar da. Erroldatuen eta 

erroldatu gabeen arteko 

bereizketa berreskuratu, eta 

lehenengoei lehentasunezko 

sarbidea eman behar zaie. 3. Kargudun politikoek mehatxua 

sentitzea, erroldatuen 

hauteskundeetako babesa 

galtzeagatik 

Udalerri bakoitzean erroldatutako 

biztanleei UKZetara lehentasunezko 

sarbidea bermatuz. 

4. Lurraldeko instalazio guztietako 

ordainpeko UKZetarako prezio 

komunari buruzko adostasuna 

Udaletako kirol instalazio bakoitzak 

ezarritako prezioei eutsiz  

- “Nola?” eremua, hau da, 

prezioa, aldatu behar da, 

Udalari bere tarifak ezartzen 

utzita. 

5. Udalerrien artean kirol erabilera 

bereizgarriengatiko desoreka 

ekonomiko handietatik 

ondorioztatutako gehieneko kostuak. 

Unibertsaltasunak kirol erabileren 

gehikuntza handiena aurreikustea 

eragiten du. Ordainpeko UKZetarako 

prezio komuna esleitzeak desoreka 

ekonomiko handiak dakartza, 

desoreka horiei erantzuten dien 

kontraprestazio sistema eskatzen 

dutenak.  

- Honako eremu hauetan 

aldaketak eska ditzake: “Zer?” 

(UKZ partekatuak) eta “Nola?” 

(sartzeko baldintzak) eremuak, 

“Zenbat”? eremua bideragarria 

izan arte doitzeko.  6. Desoreka ekonomikoetatik 

ondorioztatutako kostu ekonomikoak 

beren gain hartzen dituzten 

erakundeak zehazteko arazoak 

 

Bai lehenengo agertoki horrek dakartzan zailtasunak bai zehaztutako problematikak arintzeko 

edo saihesteko kontuan hartu beharreko aldaketak hausnartu ondoren, Bizkaiko kirol txartel 

bakarraren balizko zerbitzurako bigarren agertokiaren deskribapenari helduko diogu. 
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6.4.2. 2a agertokia. Bidezko kirol txartel bakarra 

Agertoki horretan erabilgarri dauden zerbitzuen txartela Bizkaiko biztanleei UKZ guztietara 

sartzea bermatzen saiatuko litzateke, eskari osagarria hartu ezin dutenak alde batera utzita. 

Beraz, kirol txartel bakarrak oraindik eskaintzaren eta eskariaren arteko oreka lortu ez duten 

kirol zerbitzuak barne hartuko lituzke.  

Emaitza Lurraldean erabilgarri dauden zerbitzuen katalogo komuna izango litzateke, udalerri 

bakoitzak bere benetako aukeren arabera egiten duen eskaintzak osatutakoa. Aldez aurreko 

urteetako esperientziaren arabera, instalazio bakoitzak urteko programaziorako erabilgarri 

dauden zerbitzuak eta plazak ezarriko lituzke, katalogoaren barnean sartuko liratekeenak.  

Ez da eskatzen ordainketa osagarririk, txartel bakarraren zerbitzu berria eskuratzeko. Hala eta 

guztiz ere, erabilgarri dauden UKZetara sartzeko baldintzak ezberdinak izango lirateke, pertsona 

zerbitzuak eskaintzen dituen udalerrian erroldatuta dagoen ala ez kontuan hartuta. Erroldatutako 

biztanleak sartzea lehenetsiko da, eta erroldatu gabeko biztanleen eskura jartzen da erabilgarri 

dagoen eskaintzaren gainerako zatia. Beraz, horrela erroldatzearen kontzeptua berreskuratzen 

da, sartzeko baldintzak zehazteko iragazki gisa. Ordainpeko UKZak eskuratzeko baldintza 

ekonomikoak Udal bakoitzeko ezartzen dira, eta berdinak dira bai erroldatuentzat bai erroldatu 

gabeentzat.  

Aurreko agertokian bezala, UKZ guztiak eskuratu ahalko lirateke denbora mugarik eta erabilera 

kopururik gabe.  

Eredu honek txartel bakarra ezartzen du, udalerri bakoitzeko txartela ordezten duena. 

Ordainpeko UKZei esleitutako prezioei eusteak udal bakoitzean UKZen erabilera eta harrera 

bereizgarriagatik sortzen diren desorekak arintzen laguntzen du. Hala ere, agertoki horretan 

beharrezkoa da aipatutako desdoikuntzak orekatzen dituen kontraprestazio sistema izatea.  
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7 taula. 2a agertokia. Bidezko kirol txartel bakarra. Deskribapena 

2a agertokia. Bidezko kirol txartel bakarra 

Nor (hartzailea) - Bizkaiko udaletako kirol zerbitzu bateko kide guztiak 

Zer (zerbitzuak) 

- Mugatuak. Instalazio bakoitzak eskaria kontuan hartuta daukan 

erabilgarritasunaren arabera zehaztutako Udaletako Kirol Zerbitzuen 

katalogo komuna (doakoak eta ordainpekoak). 

Nola (baldintzak, 

sarbidea: prezioa, 

maiztasuna...) 

- Sartzeko baldintza mugatuak. Erroldatu eskatzaileak sartzeko bermea. 

Erroldatu gabeak erabilgarritasunaren arabera sartzea. 

- Plus sarbidea: doakoa 

- Zerbitzuen prezioa: Kirol instalazio bakoitzak ordainpeko UKZen bere 

prezioei eusten die, horiek berdinak direla erroldatuentzat eta erroldatu 

gabeentzat. 

- Maiztasuna/Denborazkotasuna: mugarik gabe biztanle guztientzat  

Kontraprestazio 

sistema 

- Beharrezkoa da, udalerrien artean kirol zerbitzuen erabilera 

bereizgarriak konpentsatzeko. Aldeak udalerri bakoitzeko eskari 

mailaren araberakoak izango dira. 

Euskarria 

- Txartel bakarra Bizkaiko udaletako kirol zerbitzu bateko bazkide 

guztientzat. Txartel horrek udaletako gaur egungo kirol txartela 

ordeztuko luke. 

 

Halaber, abantailak eskaintzen ditu:  

- Kirol jardunaren sarbide handiena erraztuko luke, asetze arazoak saihestuta. 

- Erroldatutako erabiltzaileen gogobetetasun maila babestuko litzateke, haien sartzeko 

lehentasuna bermatuta.  

- Sinergiak sortuko litzake, kirol instalazioen iraunkortasun soziala eta ekonomikoa 

laguntzen dituztenak. 

- Udaletako kirol instalazioen lurralde banaketan egon daitezkeen desdoikuntzak 

konpentsatuko lituzke, nahiz eta modu mugatuagoan egin.  

- Bizkaiko biztanleen esku dagoen udaletako kirol eskaintzaren gehikuntza ekarriko luke, 

bideragarritasun irizpideak oinarri hartuta. 

- UKZen eta sartzeko baldintzen mugak gorabehera, prezio berdinari eusten zaio 

erroldatuentzat eta erroldatu gabeentzat.  

- Urte osoan zehar egongo litzateke indarrean, erabileren mugarik gabe.  

- Bizkaia mailan txartel euskarri bakarra sortuko litzateke, udal txartela ordeztuko 

lukeena. 
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Jarraian agertoki horri lotutako alderdi larriei helduko diegu, horiek konpontzeak hurrengo 

agertokia diseinatzen lagunduko duela.  

8. taula. 2a agertokiaren kontu larriak eta hurrengo agertokietarako lotura 

E2a-ren kontu larriak 
Nola saihets edo konpon 

daitezke? 
Beharrezko aldaketak 

1. Eskaria UKZ erakargarrienetara 

hurbiltzea, kirol eskaintza ez hain 

interesgarria daukaten udalen 

kalterako.  

Txartel bakarraren hartzaileak 

zehazten laguntzen duten irizpide 

berriak gehituz.  

- “Nor?” eremua, hau da, 

hartzaileak, aldatu behar da.  

2. Ereduaren kostu garestiak, 

txartelaren zerbitzu berriaren 

doakotasunari eusteari eta UKZen 

prezioei lotutakoak, berdinak direla 

erroldatuentzat eta erroldatu 

gabeentzat. Kontraprestazio 

ekonomikoen sistema eskatzen du. 

Erabilgarri dauden UKZen 

prezioetan aldaketak gehituz eta/edo 

unera arte Lurraldeko UKIetara 

sartzearen ezaugarria zen doako 

izaera aldatuz.  

- “Nola?” eremua, hau da, 

prezioa, aldatu behar da. 

3. Nagusiki hartzaileak diren 

udalerrietako erroldatuen artean 

gogobetetasuna murrizteko aukera 

egotea, neurri bakar batekin ez 

neurtzeagatik, erroldatu gabeko 

biztanleek herriko UKZak 

eskuratzen baitituzte herriko 

biztanleen prezio berdinean. 

Herritar guztientzat UKZetara 

aukera berdintasunean sartzea 

eragotziz, erroldatuta ditun udalerria 

kontuan hartu gabe.  

- “Nor?”  eta “Nola?” (prezioa) 

eremuak aldatu behar dira. 

4. Udalerrien artean kirol erabilera 

bereizgarriengatiko desoreka 

ekonomikoetatik ondorioztatutako 

kostu handiak. 

Unibertsaltasunak kirol erabileren 

gehikuntza handiena aurreikustea 

eragiten du. Ordainpeko UKZetarako 

prezio komuna esleitzeak desoreka 

ekonomiko handiak dakartza, 

desoreka horiei erantzuten dien 

kontraprestazio sistema eskatzen 

dutenak.  

- Honako eremu hauetan 

aldaketak eska ditzake: “Nola?” 

(sartzeko baldintzak eta 

prezioa) eremua aldatu behar 

da, “Zenbat”? eremua 

bideragarria izan arte doitzeko.  5. Desoreka ekonomikoetatik 

ondorioztatutako kostu ekonomikoak 

beren gain hartu behar dituzten 

erakundeak zehazteko zailtasuna. 
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6.4.3. 2b agertokia. Kirol txartel bakar justifikatua 

Txartel horrek Bizkaiko udaletako instalazioetako bazkideei kirol jarduna eskuratzeko aukera 

handituko lieke, baina baldintza zehatz batzuk betez gero. Hau da, ez da txartel unibertsala, 

arrazoi justifikatu batengatik kirol zerbitzu zehatz batzuetarako sarbidea mugatuta daukaten 

pertsonei zuzendutakoa baizik. A priori balizko bi irizpide mota pentsa litezke. Bata tokiko 

biztanleei udaletako kirol zerbitzuak eskaintzea izango litzateke. Gerta liteke udalerri batean 

zerbitzu batzuk (oinarrizkoak edo ordainpekoak) bakarrik eskaintzea; kasu horretan eskaini 

gabeko zerbitzuak beste udalerri batzuetan eskaintzeak dagoen hutsunea estaliko luke, horrela 

kirola egiteko eskubidearen kalte hori konpentsatzen lagunduta. Egoera horretan zentzuzkoa da 

hurbiltasun geografikoko irizpidea. Logikoa izango litzateke pertsona horiei haien bizilekutik 

hurbilen dagoen ingurunean zerbitzuak hornitzea. Balizko formula bat geografiaren aldetik 

hurbil dauden udalerrien artean berariazko hitzarmenak sinatzea izango litzateke, eskaintzak 

elkar osatzeko asmoz. Beste udalerri bateko zerbitzuak eskuratzea justifikatzen duen balizko 

beste arrazoi bat pertsonala izan daiteke: lana, ikasketak, aldi baterako bizilekua… Horrela, 

astean hainbat egunetan edo beste aldi batzuetan udalerri zehatz batean ikasi edo lan egin edo 

bizi direla egiaztatzen dutenek kirol zerbitzu publikoak eskuratu ahalko dituzte.  

Bi kasuetako edozeinetan beharrezkoa izango litzateke eskaera urtero berrikustea, hori 

justifikatzen duten arrazoiak kontuan hartuta.  

2a agertokian ez bezala, sarbidea UKZ guztietarako izango litzateke, hau da, ez litzateke 

mugatuko erroldatuen eskaeren ondoren erabilgarri dauden zerbitzuen eskaintzara. Baina eredu 

hau 2a agertokiarekin bat dator honako alderdi honetan: prezioak berdinak dira bai 

erroldatuentzat bai erroldatu gabeentzat. Lurraldeko zerbitzu osagarrietarako sarbideak ez luke 

inolako gasturik ekarriko eskatzaileentzat.  

Hori gaur egungo udaletako kirol txartela ez bezalakoa izango litzateke. Kasu honetan ere UKZ 

guztiak eskuratu ahalko lirateke denbora mugarik eta erabilera kopururik gabe.  

Agertoki honetan UKZen prestazio ezberdinagatik udalerrien artean ezarri beharreko 

kontraprestazio sistema nabarmen murriztu da, aurreko agertokietan baino eskari askoz 

txikiagoa agertzeagatik. Hala ere, desdoikuntzak egon daitezke, udalerriek igorri eta jasotako 

pertsonen kopuruan.  

9 taula. 2b agertokia. Kirol txartel bakar justifikatua. Deskribapena 

2b agertokia. Kirol txartel bakar justifikatua 
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Nor (hartzailea) 
- Bizkaiko udaletako kirol zerbitzu bateko bazkideak, beste udalerri 

batzuetako instalazioetara sartu beharra justifikatzen dutenak 

Zer (zerbitzuak) 
- Lurraldeko edozein udalerritako UKZ guztiak (oinarrizkoak eta 

ordainpekoak) eskuratzea  

Nola (baldintzak, 

sarbidea: prezioa, 

maiztasuna...) 

- Sartzeko baldintzak: udalerri bakoitzean erroldatuta dauden biztanleen 

balditza berdinak 

- Plus sarbidea: doakoa 

- Zerbitzuen prezioa: Kirol instalazio bakoitzak ordainpeko UKZen bere 

prezioei eusten die, justifikazioa izanda, horiek berdinak direla 

erroldatuentzat eta erroldatu gabeentzat. 

- Maiztasuna/Denborazkotasuna: mugarik gabe biztanle guztientzat  

Kontraprestazio 

sistema 

- Beharrezkoa da, udalerrien artean kirol zerbitzuen erabilera 

bereizgarriak konpentsatzeko. Aldeak udalerri bakoitzeko eskari 

mailaren araberakoak izango dira. 

Euskarria 
- Ohiko udaletako kirol txartela ez bezalako txartela, beharrizana 

justifikatzen duten pertsona guztiei eman beharrekoa.  

 

2b agertoki horren abantaila nagusien artean, honako alderdi hauek nabarmendu ditugu:  

- Bizkaiko biztanleek udal kirola eskuratzeari dagokionez dauzkaten benetako 

beharrizanei erantzuten zaie, horrek ordainketa osagarririk ekarri gabe.  

- Hori eskatzeko eskubidea daukaten taldeek erroldatuen zerbitzu berdinak sartzeko 

baldintza berdinetan eskuratzen dituzte.  

- Urte osoan zehar egongo litzateke indarrean, erabileren mugarik gabe.  

- Eskaria murrizten denez, eskatutako kudeaketa-sistema nabarmen sinplifikatzen da.  

- Justifikazioa eskatzen duen txartel horri lotutako kirol eskaeren kopurua murrizten 

denez, kontraprestazio ekonomikoen sistema baten beharra nabarmen murriztuko da.  
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10. taula. 2b agertokiaren kontu larriak eta hurrengo agertokietarako lotura 

E2b-ren kontu larriak 
Nola saihets edo konpon 

daitezke? 
Beharrezo aldaketak 

1. Kalitatearen balizko murrizketa, 

UKZen eskari justifikatu berri 

gehien hartzen dituzten udalerrietan 

UKZak asetzeagatik.  

Eskaintza erabilgarri dauden 

UKZetara mugatuz. 

- “Zer?” eremua, hau da, 

eskainitako UKZak, aldatu 

behar da.  

2. Nagusiki hartzaileak diren 

udalerrietako erroldatuen artean 

gogobetetasuna murrizteko aukera 

egotea, neurri bakar batekin ez 

neurtzeagatik, erroldatu gabeko 

biztanleek herriko UKZak 

eskuratzen baitituzte herriko 

biztanleen prezio berdinean. 

Herritar guztientzat UKZetara 

aukera berdintasunean sartzea 

eragotziz, erroldatuta dituen 

udalerria kontuan hartu gabe.  

- “Nola?” eremua, hau da, 

prezioa, aldatu behar da. 

6.4.4. 3. agertokia. Ordainpeko kirol txartela 

Txartel horrek udaletako kirol eskaintzaren gutxieneko gehikuntza eta ordainpekoa dakar. 

Horrenbestez, aurrerapen txikia dakar Bizkaian kirola eskuratzeko prozesuaren hobekuntzan.  

Bizkaiko udaletako kirol zerbitzu bateko bazkideei, beste udalerri batzuetako instalazioetara 

sartu beharra justifikatzen dutenei, zuzentzen zaie. 

Erroldatuen eskaeren arabera erabilgarri dauden UKZak baino ez eskuratzea ahalbidetuko luke, 

eta, gainera, pertsona horiek ordaintzen dutena baino handiagoa den prezioan. Bizkaiko beste 

instalazio batzuetan UKZak eskuratu ahal izateko eskubidea eskuratzeak tarifa osagarria 

ordaintzea dakar, eta gaur egungo udaletako kirol txartela ez bezalakoa izatea eragingo du.  

Printzipioz, erabilgarritasuna egon eta ordaindu ondoren, UKZ guztiak eskuratu ahalko lirateke 

denbora mugarik eta erabilera kopururik gabe.  

Agertoki honetan UKZen prestazio ezberdinagatik udalerrien artean ezarri beharreko 

kontraprestazio sistema nabarmen murriztu da, aurreko agertokietan baino eskari askoz 

txikiagoa agertzeagatik. Hala ere, desdoikuntzak egon daitezke, udalerriek igorri eta jasotako 

pertsonen kopuruan.  
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11. taula: 3. agertokia. Ordainpeko kirol txartela. Deskribapena 

3. agertokia Ordainpeko kirol txartela 

Nor (hartzailea) 
- Bizkaiko udaletako kirol zerbitzu bateko bazkideak, beste udalerri 

batzuetako instalazioetara sartu beharra justifikatzen dutenak 

Zer (zerbitzuak) 

- Mugatuak. Instalazio bakoitzak eskaria kontuan hartuta daukan 

erabilgarritasunaren arabera zehaztutako Udaletako Kirol Zerbitzuen 

katalogo komuna (doakoak eta ordainpekoak). 

Nola (baldintzak, 

sarbidea: prezioa, 

maiztasuna...) 

- Sartzeko baldintza mugatuak. Erroldatu eskatzaileak sartzeko bermea. 

Erroldatu gabeak erabilgarritasunaren arabera sartzea, justifikazioa 

izanda. 

- Plus sarbidea: Ordainpekoa. 

- Zerbitzuen prezioa: Ordainpeko UKZak garestiagoak dira justifikazioa 

daukaten erroldatu gabeentzat. 

- Maiztasuna/Denborazkotasuna: mugarik gabe biztanle guztientzat  

Kontraprestazio 

sistema 

- Ez du kontraprestazio sistemarik behar, egindako prestazioak 

eskatzaileek ordaindutako prezioarekin konpentsatzen baitira. 

Euskarria 
- Ohiko udaletako kirol txartela ez bezalako txartela, beharrizana 

justifikatzen duten pertsona guztiei eman beharrekoa.  

 

Agertoki horrek berekin dakartzan mugak gorabehera, hori baloratzean kontuan hartu beharko 

liratekeen hainbat abantaila zehaztu dira:  

- Agertoki horrek hobekuntza txiki-txikia dakar gaur egungo udaletako eta ordainpeko 

kirol eskaintza eskuratzean.  

- Eredu horrek eskaera berriak hartzen dituzten udaletako kirol instalazioetarako diru-

sarrerak gehitzea ekarriko luke.  

- Kontraprestazio sistemaren beharra desagertuko litzateke.  

- Ia ez lituzke aldatuko udaletako gaur egungo kirol kudeaketako sistemak.  

- Ekimenak ez dakar gaur egun dagoen udaletako kirol txartela bezalakoa ez dena sortzea.  

Komenigarria da honako hau nabarmentzea: agertoki horrek berekin dakartzan mugak 

gorabehera, hobekuntza dakar UKZen egungo sarbidearen aldean, kirol txartel berri horren 

onuradunari ahalbidetuko bailioke Lurraldeko UKI guztietara sartzea prezio bat ordainduta. 

Gaur egun, bizilekuari ez dagokion udalerri bateko kirol zerbitzuen sarbidea eta erabilera 

ohikoak baino garestiagoak dira, intereseko udalerriko kirol instalazioetara sartzea bermatuta. 

Hala ere, eredu honek proposatzen duen txartel berriaren ordainketak Lurraldeko UKI guztietara 
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sartzea ahalbidetuko luke, dagokion tarifa ordaindu eta gero. Horrela, aurrerapen txiki-txikia 

egiaztatzen da, proposatutako agertokietako bakoitzaren interesa baloratzean baztertu beharko 

ez litzatekeena. 

Zehaztutako abantailen kontrapuntu gisa, eredu horrek kontu larri batzuk dakartza berekin, 

Bizkaiko udal kirolaren gaur egungo egoerarako ekarpena baldintza lezaketenak:  

- Hartzaileen, zerbitzuen, prezioen eta sartzeko baldintzen mugei ordainketa osagarriaren 

eskakizuna gehitzen zaie, lurraldeko instalazioak erabiltzeko eskubidea izateko.  

- Erroldatuen eta erroldatu gabeen arteko bereizketa handiena dakar.  

- UKZetara sartzeko tarifa garestiagoa ordaintzeak ez luke lagunduko herritarrek kirola 

eskuratzea sustatzen.  

7. Azken gogoetak 

Bizkaian kirol txartel bakarra abiarazteko agertoki egokiena eta bideragarriena edozein dela ere, 

funtsezkoa da 6.3 puntuan deskribatutako aldez aurreko kontuak kontuan hartzea. Oinarrizko 

printzipioak dira, hausnartutako eredu guztiek bete behar dituztenak eta, logikoa denez, azterlan 

honetan proposatu diren lau agertokietan argi eta garbi zehaztu direnak. 

Gogoeta hori egin ondoren, ezinbestekoa da azken gogoeta hori egindako diagnostikora eta, 

zehatzago, AMIA (ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak) analisian nabarmendutako 

elementuetara itzultzea. Lehenik eta behin, diagnostikoaren balio estrategikoagatik. Izan ere, 

txartel bakarraren ezarpenean ez ezik, ekimenaren diseinuari eta plangintzari lotutako aurreko 

uneetan ere funtsezkoak izan daitezkeen faktoreak azaltzen ditu. Bigarrenez, diagnostikoaren 

aberastasunagatik. Horrek Lurraldeko kirol errelitateari, konplexua eta xehetasunetan aberatsa 

denari, zor zaiona ematen dio; errealitate horrek fokua jartzen du kirol txartel bakarra bezalako 

ekimen batean derrigor sartzen diren aldagaien multzo ugarian. 

Zehatzago, funtsezkoa da indartzat jotako elementu batzuen gaitasuna interpretatzea. Horien 

artean, honako hauek nabarmendu ditugu: 

- kirol txartel bakarraren proposamenerako sentsibilitate soziala.  

- azterlanean parte hartu duen udaletako kirol kudeaketako profesionalek ekimen horren 

alde egitea.  

- talde hori prest egotea, beren lana gauzatzen duten udaletako kirol instalazioetan txartel 

bakarra ezartzeko prozesuan laguntzeko.  
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- hartzaileak zehaztea zerbitzu berri horren lehentasunezko hartzaile gisa (lekualdatutako 

ikasleak eta langileak). 

- proiektuaren eskalagarritasuna, ekimenaren fase pilotua eta mailaka abiaraztea 

ahalbidetuko lituzkeena.  

Berariaz aipatu diren eta elementu bideratzaile gisa sortzen diren indar horiei Bizkaian 

dagoeneko finkatuta dauden eta ekimen hori garatzeko esparru ezin hobea diren eskualdeko 

egitura eta funtzionamendu dinamikak gehitu beharko litzaizkieke. Eskualdearen kontzeptua eta 

hori osatzen duten udalerrien multzoa zentzuzko unitate gisa ulertu behar dira, “guztirako” 

baten moduan. Horretatik aurrera udalerrietako kirol beharrizanak eta udaletako kirol 

instalazioen banaketako balizko desorekak berriro aztertu beharko lirateke, kirol txartel 

bakarrak horiek zuzen litzakeela.  

Hausnartutako indar guztien artean, merezi du nabarmentzea Bizkaiko udaletako kirol 

zerbitzuetarako txartel bakarraren proposamenaren izaera eskalagarriak dakarren gaitasuna. 

Eskalagarritasun hori argi eta garbi elkarren osagarriak diren bi zentzutan interpreta daiteke. 

Alde batetik, arlo geografikotik interpreta daiteke: kirol txartel bakarra, proiektuan parte 

hartzeko asmoa erakusteaz gain, profil ezin hobea –azterlan honetan kirol txartel bakarraren 

hartzailetzat jotako taldeak (lekualdatutako ikasleak eta langileak) egoteagatik eta/edo eskualde 

bereko beste udalerri batzuetan erabilgarri dauden kirol instalazio zehatz batzuk ez izatea 

konpentsatu beharragatik justifikatzen dena– daukaten eskualde eta udalerrietan gauza liteke. 

Baina eskalagarritasun hori kirol txartel bakarraren ereduak “fase pilotuan” ezarriz ere gauza 

daiteke, herritarrek zerbitzu berriaren aurrean daukaten benetako erantzuna eta agertoki 

bakoitzaren itzulerak eta zailtasunak ezagutzea ahalbidetzen dutenak. 

Bizkairako kirol txartel bakarraren proposamenari ematen dioten balio erantsiagatik azken 

gogoeta honetan hausnartu diren elementuen konbinazio estrategikoak aukeren esparru berria 

dakar, ekimen hori fase pilotuan abiarazteko eragiketa proposamentzat jo litekeena. 

8. irudia. Bizkairako kirol txartel bakarra faseka abiarazteko eragiketa proposamena 
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Bizkairako kirol txartel bakarraren fase pilotuan eman beharreko lehenengo pausuak honako 

hauek izango lirateke: 

- Ekimen horren buruzagitza, aurretiazko fasean barne, bere gain hartu ahal edo behar 

duen erakundea (edo erakundeak) argitzea. 

- Buruzagi jarduten duen erakundeak ebaluatu eta zehaztea eskatzen den profila 

izateagatik (hau da, kirol txartel bakarraren hartzailetzat jotzen diren biztanleria-taldeak 

hartzen dituzten udalerriak direlako edo udaletako kirol errealitateak proposatu den 

zerbitzu berriaren bidez zuzen daitezkeen gabeziak dituelako) aurretiazko abiarazte 

honetan parte hartzeko izangaiak izan daitezkeen Bizkaiko eskualdeak eta udalerriak. 

- Fase pilotu horretan laguntzeko izangaitzat jotako eskualde eta udalerrian artean 

proposamena gizarteratzea, proiektu horri atxikitzea erabat borondatezkoa dela 

nabarmenduta. 

- Parte hartzen duten eskualde eta udalerrietarako egokienak diren kirol txartel bakarraren 

ereduak zehaztea eta horiei buruzko adostasuna lortzea, horietako bakoitzaren udaletako 
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kirol errealitatearen arabera. 2b agertokiko txartelaren eredua kirol txartel bakar 

justifikatua da, eta agertoki hori egokiena da, talde hartzailetzat (lekualdatutako ikasleak 

eta langileak) jotako biztanleria-taldeen kirol beharrizanei erantzun nahi dieten 

eskualdeak eta udalerriak direnean.  2a agertokiko txartelaren eredua bidezko kirol 

txartel bakarra da, eta hori oso interesgarria izan daiteke udaletako kirol instalazioen 

banaketari lotutako desorekak arindu nahi dituzten eskualde eta udalerrietarako. 

- Parte hartzen duten eskualdeak eta udalerriak zehaztu eta gero, eskualde eta udalerri 

bakoitzean ekimena behin betiko diseinatzeko eta abiarazteko esku hartzen duten 

eragileen artean koordinazio dinamikak eta adostasuna ezarriko lirateke. 

Ekimenaren lehenengo abiarazte horren ondoren lortutako feedbacka funtsezkoa izango 

litzateke hautatutako agertokien eta txartel bakarraren proiektuaren egokitasuna erabat 

ebaluatzeko. Izan ere, besteak beste, proba pilotuak honako hauek  in situ baloratzea 

ahalbidetuko luke: eskariaren benetako portaera, kirol instalazioen arteko derrigorrezko 

koordinazioari lotutako arazoak, eta, garapen partzialaren benetako kostuetatik aurrera, txartela 

lurralde mailan ezartzeak berekin ekarriko lituzkeen benetako kostuak.  

Laburbilduta, txosten honek agerian utzi du kirol txartel bakarra zailtasun politikoak eta 

teknikoak dauzkan ekimena dela, eta ez dela ahaztu behar udalerri bakoitzeko kirol zerbitzuen 

kudeaketa-sistemen doikuntzak eta horien arteko koordinazioak berekin ekarriko luketen 

konplexutasun teknologikoa. Baina, aldi berean, azterlan honek agertu du proposamen hori 

egokia dela Bizkairako, erabilgarri dauden baliabideen errentagarritasun ekonomikoaren eta 

sozialaren optimizaziora bideratzen diren estrategiak lehenetsi nahi dituen garai honetan. 

Txosten honen lehenengo orrialdeetan aipatzen zen garapen iraunkorraren paradigmarekin bat 

egitea lehentasuna da Bizkairako eta bere kirol politiketarako, zalantzarik gabe. 

Proposamenaren izaera errealista, bideragarri eta epe luzerakoak ekimenaren arrakasta 

baldintzatzen du.  
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Eranskinak 



95 

 

I. eranskina: Aztertutako erreferentziazko esperientzien fitxak 
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1. Uribe Butroe Kirol Txartela – UBK txartela 

- Erakunde arduraduna: - Uribe Butroeko Zerbitzuen Mankomunitatea. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak: Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, 

Jatabe eta Meñakako Udalak. 

- Sektorea: publikoa. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: lurraldekoa. 

- Jarduteko leku zehatza: Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Jatabe eta Meñaka. 

- Gai-esparrua: kirola eta kultura. 

- Zerbitzu mota: espezializatua. 

- Sarbidea: irekia. 

- Hartzaileen segmentazioa: ez. 

- Hartzaile motak: Mankomunitateko udalerrietan erroldatuak. 

- Eskaintzaren iraunaldia: etengabea. 

- Txarteleko kide egiteko modua: udalean bertan egindako eskaera. 

- Hasiera urtea: 2008. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 4 

- Garrantziaren justifikazioa: ikerketan proposatutako ekimenaren antzekoa, baina esparru 

geografiko txikiagoa daukana. 

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: Mankomunitateko biztanle guztiek beren 

udalerriak eskaintzen dituzten kirol eta kultur zerbitzuak aukera berdintasunean eskura 

ditzaketela bermatzen du. Erabiltzaileek harrera ona egin diote, baina espero dute 

pixkanaka-pixkanaka zerbitzu gehiago egotea.  

- Deskribapena: UBK txartelak (Uribe Butroe Kirol Txartela) Uribe Butroe (Uribe 

Butroeko Zerbitzuen Mankomunitatea) mankomunitatea osatzen duten udalerrietako 

kirol ekipamenduak instalazioak hartzen dituen udalerrian indarrean dauden tasa eta 

prezio publikoak ordainduta erabiltzea ahalbidetzen du. 

- Eskuraketa (doakoa edo ordainpekoa): doakoa. 

- URLa: http://www.uribebutroe.com/es-ES/Servicios/Cultura/Paginas/default.aspx  

- Erreferentziazko datuak: Uribe Butroeko Zerbitzuen Mankomunitatea. Erdigune auzoa, 

68, 48112 - Jatabe. Telefono zk.: 94 674 22 53. Fax zk.: 94 615 14 90. Helbide 

elektronikoa: info.uribebutroe@bizkaia.org 

- Harremanetarako pertsonaren datuak: María (Kultura teknikaria). 

- Oharrak: Gaur egun kultur zerbitzuak ere barne hartzen ditu, kirol eskaintzaren 

gehikuntza gisa. 

http://www.uribebutroe.com/eu-ES/Zerbitzuak/Kultura/Orrialdeak/default.aspx
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2. ACEDYR pasaportea. 

- Erakunde arduraduna: Kirol eta Jolas Kluben eta Erakundeen Elkartea. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak: kide diren klubak. 

- Sektorea: irabazi-asmorik gabeko erakundea. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: estatukoa. 

- Jarduteko leku zehatza: espainiar estatua. 

- Gai-esparrua: kirola. 

- Zerbitzu mota: espezializatua. 

- Sarbidea: mugatua. 

- Hartzaileen segmentazioa: ez. 

- Hartzaile motak: Elkartea osatzen duten kirol klubetako bazkideak. 

- Eskaintzaren iraunaldia: aldi baterakoa. 

- Txarteleko kide egiteko modua: kluba elkarteko kide bihurtzea, eta bazkideak bere kirol 

klubean bertan egindako eskaera.  

- Hasiera urtea: 2000. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 5 

- Garrantziaren justifikazioa: Hainbat motatako kluben arteko ekimen pribatua da, 

bazkideei Espainiako geografiatik egindako bidaietan kirol jarduna eskuratzen 

laguntzen diena.  

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: Ez dakigu zein diren ACEDYR mailako 

datu orokorrak. Dena den, Estadio Fundazioko bazkideek neurri handian erabiltzen dute 

programa hori. 

- Deskribapena: ACEDYR irabazi-asmorik gabeko elkartea da, 2000n sortu zena biltzen 

dituen kirol kluben helburu komun batzuk lantzeko asmoz. Helburu horien artean 

bazkideen artean elkarrekikotasun programa abiaraztea proposatu da, ACEDYR 

pasaportea izenarekin ezagutzen dena. Programa horrek ahalbidetzen du ACEDYReko 

kide den klub edo erakunde bateko edozein bazkide horrelakotzat jotzea, bere klubean 

ez ezik, estatuko geografiatik banatutako 30 kirol erakundeen multzoan ere. 

- Eskuraketa: doakoa. 

- URLa: http://www.acedyr.com/servicios/pasaporte-acedyr.html  

- Erreferentziazko datuak: ACEDYR-EN EGOITZA OFIZIALA: 

http://www.acedyr.com/servicios/pasaporte-acedyr.html
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- Miralbueno El Olivar estadioa. K/ Argualas, 50, 50012 – Zaragoza. 

- Harremanetarako pertsonaren datuak: Antonio. 

- Oharrak: Haren erabilera zirkunstantziala da. Haren erabileran denbora muga zehatz 

batzuk (urteko egunen edo erabileren kopurua) ezarri dira, baita zenbait klubetan eta 

asetze handieneko unetan sartzeko mugak ere. 
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3. IHRSA Passport. International Health, Racquet & Sports Club Association. 

- Ekimenaren izena: IHRSA PASSPORT 

- Erakunde arduraduna: International Health, Racquet & Sportsclub Association. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak: bazkide diren mundu osoko kirol klubak. 

- Sektorea: pribatua. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: nazioartekoa. 

- Jarduteko leku zehatza: bazkide diren klubak dauzkaten 50 herrialdeak. 

- Gai-esparrua: kirola. 

- Zerbitzu mota: espezializatua. 

- Sarbidea: mugatua. 

- Hartzaileen segmentazioa: ez. 

- Hartzaile motak: IHRSAko kide diren klubetako bazkideak. 

- Eskaintzaren iraunaldia: aldi baterakoa. 

- Txarteleko kide egiteko modua: kirol kluba programako kide bihurtzea, eta bazkideak 

bere kirol klubean bertan egindako eskaera. 

- Hasiera urtea: ezezaguna. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 5 

- Garrantziaren justifikazioa: nazioarteko ekimen pribatua. 

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: Ezin izan da eraginari buruzko 

informaziorik eskuratu, baina ekimenak mundu osoko 3.000 klubetara baino 

gehiagotara sartzea ahalbidetzen du.  

- Deskribapena: IHRSA Passport programa oinezkoak mundu osoko kirol zentroetara 

sartzeko asmo handieneko programa da. Horren bidez, atxikitako klubetako bazkideei 

ahalbidetzen zaie kirola egitea kirol zentro horietako edozeinetan beren bidaietan. 3.200 

klub baino gehiago biltzen ditu munduko 50 herrialdetan baino gehiagotan. Programan 

parte hartzen duten klubek konpromisoa hartu dute sartzeko tarifa arruntean % 50eko 

deskontua, gutxienez, eskaintzeko.  

- Eskuraketa: doakoa. 

- URLa: http://www.healthclubs.com/passport/ 

- Erreferentziazko datuak: International Health, Racquet & Sportsclub Association. 70 

Fargo Street, Boston, MA 02210. Telefono zk.: 800-228-4772 / +1 617-951-0055. Fax 

zk.: 617-951-0056. Helbide elektronikoa: info@ihrsa.org 

- Harremanetarako pertsonaren datuak: ez dago. 

- Oharrak: Haren erabilera zirkunstantziala da. 
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4. Serviocio. Cultura, Deporte y Recreación S.L. 

- Erakunde arduraduna: Serviocio, Cultura, Deporte y Recreación S.L. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak: ez. 

- Sektorea: kirola. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: espainiar estatua. 

- Jarduteko leku zehatza: Galizia, Asturias, Kantabria, Euskadi, Gaztela eta Leon, 

Valentzia, Madril. 

- Gai-esparrua: kirola. 

- Zerbitzu mota: espezializatua. 

- Sarbidea: mugatua.  

- Hartzaileen segmentazioa: bai, irizpide pertsonalen (gazteak, erretirodunak, familiak…) 

eta soziodemografikoen (erroldatzea) arabera. 

- Hartzaile motak: zerbitzuko bazkideak diren erroldatuak. 

- Eskaintzaren iraunaldia: etengabea. 

- Txarteleko kide egiteko modua: udaletako kirol instalazioko abonamendu kuota 

ordaintzea.  

- Hasiera urtea: 1993. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 3 

- Garrantziaren justifikazioa: Akordio interesgarria da Serviociok enpresa beraren 

barnean kudeatzen dituen kirol instalazioetako bazkideentzat. Hori dela eta, eragiketen 

aldetik errazagoa da.  

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: Ez dago daturik ekimenaren eraginari 

buruz.  

- Deskribapena: Enpresa hori Galizian sortu zen 1993an, eta gaur egun estatuan 28 kirol 

zentro kudeatzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoan, Asturiasen, Kantabrian, Gaztela 

eta Leonen, Galizian, Madrilen eta Valentzian. Haren jarduera titulartasun publikoko 

zein pribatuko kirol instalazioen ustiapenean eta mantentze-lanetan oinarritzen da. 

Instalazio horietako edozeinetako bazkideek eskubidea daukate enpresa horrek 

Espainian kudeatzen dituen zentro guztietara doan sartzeko. Eskatzen den gauza bakarra 

norberaren zentroko bazkide txartela erakustea da.  

- Eskuraketa: doakoa. 

- URLa: http://www.serviocio.es/  

- Erreferentziazko datuak: K/ Vázquez de Parga, 5, 2. solairua, 15100 - Carballo (A 

CORUÑA). Telefono zk.: 902 313 110. Helbide elektronikoa: info@serviocio.es / 

serviocio@serviocio.es  

http://www.serviocio.es/
mailto:info@serviocio.es
mailto:serviocio@serviocio.es
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- Harremanetarako pertsonaren datuak: ez dago. 
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5. Manpower txartela. 

- Erakunde arduraduna: Manpower. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak: Manpower-eko bezeroak diren enpresak eta 

haietako langileak.  

- Sektorea: pribatua. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: estatukoa. 

- Jarduteko leku zehatza: estatu osoa. 

- Gai-esparrua: garraioa, kultura, turismoa, teknologia eta aisia, oro har. 

- Zerbitzu mota: integrala. 

- Sarbidea: mugatua. 

- Hartzaileen segmentazioa: ez. 

- Hartzaile motak: Manpower-eko bezeroak diren enpresei lotutako pertsonak. 

- Eskaintzaren iraunaldia: etengabea (dagoeneko ez dago aktibo). 

- Txarteleko kide egiteko modua: hori eskuratzeko eskubidea daukaten pertsonek 

egindako eskaera. 

- Hasiera urtea: 2001. 

- Egoera: itxita. 

- Garrantziaren maila (1-5): 4 

- Garrantziaren justifikazioa: Ekintza esparru zabala daukan ekimena da, eskainitako 

mota askotako zerbitzuengatik eta esku hartzen duen establezimenduen kopuruagatik 

(250). 

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: Ez dago datu zehatzik, baina txartelak 

eragin garrantzitsua izateari utzi zion deskontuen eta outleten plataforma 

berariazkoagoak sortzearekin batera.  

- Deskribapena: Txartel pertsonalizatua da, Espainiako geografian 1.200 establezimendu 

baino gehiago dituzten 250 enpresak eskaintzen dituzten abantaila eta deskontu 

esklusiboak eskuratzea ahalbidetzen duena. Onura horiek zerikusia daukate 

kontsumoarekin, honako arlo hauetan: teknologia, bidaiak, aisia, prestakuntza, 

jatetxeak, etxea, kirola, osasuna eta edertasuna, automobilgintza eta moda. Manpower-

eko enpresa kolaboratzaileei eta haietako langileei zuzentzen zaie. 

- Eskuraketa (doakoa edo ordainpekoa): doakoa. 

- URLa: http://www.tarjetamanpower.es/nova/index.php  

- Erreferentziazko datuak: Manpower-eko zerbitzu nagusiak: 934591819. Helbide 

elektronikoa: manpower@manpower.es. 

http://www.tarjetamanpower.es/nova/index.php
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- Harremanetarako pertsonaren datuak: Xavi Soro.Telefono zk.: 934591819, 

xavier.soro@manpowergroup.es 

- Oharrak: Ekimenak lehiakorra izateari utzi zion, beste ekimen berariazkoago batzuk 

abiaraztearekin batera. Dena den, elkarrizketen atalera gehitu da, aitzindaria izateagatik.  

6. Bilbao Bizkaia Card 

- Erakunde arduraduna: Bizkaiko Foru Aldundia. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak: Bilboko Udala, Neoturismo enpresa. 

- Sektorea: publikoa. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: lurraldekoa. 

- Jarduteko leku zehatza: Bizkaiko hainbat herri. 

- Gai-esparrua: garraioa, kultura, turismoa eta aisia, oro har. 

- Zerbitzu mota: integrala. 

- Sarbidea: irekia. 

- Hartzaileen segmentazioa: ez. 

- Hartzaile motak: herritarrak, oro har (Bizkaiko bisitariak). 

- Eskaintzaren iraunaldia: aldi baterakoa. 

- Txarteleko kide egiteko modua: Interesatuta dauden establezimenduek hitzarmena 

egiten dute, eta erabiltzaileek txartela erosten dute.  

- Hasiera urtea: 2014. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 5 

- Garrantziaren justifikazioa: Interes handiko ekimena da, eragiketen aldetik ondo 

ezarritako txartelaren adibidea izateagatik, nahiz eta eskaintzen dituen zerbitzu guztiak 

koordinatzea oso konplexua izan: garraioa, turismoa, kultura, erosketak eta abar. Gure 

lurraldean ez ezik, kultur eta hiri izaerako helmuga turistiko guztietan ere ondo 

finkatutako ekimena da.  

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: Ezarri berri denez (2014), hazkunde 

prozesuan dago, oraindik heldutasunik lortu ez duela.  

- Deskribapena: Bilbao Bizkaia Card garraio publikoa eta kultura- eta aisia-eskaintza 

osoa modu integratuan biltzen dituen txartela da, Bilbo eta Bizkaia bisitatzen dituztenek 

turismoaren eta aisiaren arloetan dagoen eskaintza modu osoagoan goza dezaten.  

- Eskuraketa (doakoa edo ordainpekoa): ordainpekoa. 

- URLa: http://www.bilbaobizkaiacard.com/  

- Erreferentziazko datuak: Plaza Zirkularra, 1, 48001 - Bilbo. Tel. zk.: 944 795 760. Fax 

zk.: 944 795 761. Helbide elektronikoa: informacion@bilbaoturismo.bilbao.net 

mailto:xavier.soro@manpowergroup.es
http://www.bilbaobizkaiacard.com/eu/inicio
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- Harremanetarako pertsonaren datuak: Mercedes Rodríguez 

- Oharrak: Txartel horrek aurrekaria izan du: Bilbao Card txartela, eta, horren aldean, 

bilakaera eta hobekuntza ekarri ditu.  
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7. Kordobako Garraio Partzuergoaren garraio txartela.  

- Erakunde arduraduna: Kordobako Garraio Partzuergoa. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak:  

- Sektorea: publikoa. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: autonomiakoa. 

- Jarduteko leku zehatza: Andaluziako metropoli arloak. 

- Gai-esparrua: garraioa. 

- Zerbitzu mota: espezializatua. 

- Sarbidea: irekia. 

- Hartzaileen segmentazioa: Ez dago daturik. 

- Hartzaile motak: herritarrak, oro har. 

- Eskaintzaren iraunaldia: bai. 

- Txarteleko kide egiteko modua: eskaera. 

- Hasiera urtea: ez dago. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 3 

- Garrantziaren justifikazioa: Espainiako geografian gero eta hedatuago dagoen 

esperientzia da, Bizkaiko Garraio Partzuergoak (BGP) bultzatutako Barik txartelarekin 

antza eta lotura izateagatik sakon aztertu ez bada ere. 

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa:  

- Deskribapena: Kordobako Garraio Partzuergoaren garraio txartela bidaia askotako 

garraio titulua da. Txartel arruntaren aldean prezio murritzagoa ordainduta lineen artean 

aldatzeko aukera ematen du tituluak. Ukipenik gabeko txartel elektroniko batek 

eutsitako formatu elektronikoa dauka, eta “txanpon txartel” gisa funtzionatzen du, 

jabeak nahi duen zenbatekoarekin karga dezakeela. Izenik gabea ala izenduna izan 

daiteke, eta horren bidez erabiltzaileek bidaiak egin ditzakete, behar besteko saldoa 

badago, etengabe eta bidaien mugarik gabe Andaluziako Garraio Partzuergoen barneko 

lineetan. 

- Eskuraketa (doakoa edo ordainpekoa):  

- URLa: http://www.ctco.es/index.php/es/informacion-del-transporte/titulos-de-transporte  

- Erreferentziazko datuak: Kordoba Arloko Metropoli Garraioaren Partzuergoa: 

Kordobako Autobusen Geltokia. Glorieta de las Tres Culturas, zk.g., 14011 - Kordoba 

(Kordoba). Telefono zk.: 957 35 41 34 / 957 35 41 35 | Fax zk.: 957 35 41 37 | Helbide 

elektronikoa: ctco@ctco.es 

- Harremanetarako pertsonaren datuak: ez dago. 

http://www.ctco.es/index.php/es/informacion-del-transporte/titulos-de-transporte
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8. Barik garraio txartela. 

- Erakunde arduraduna: Bizkaiko Garraio Partzuergoa. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak: erakunde publikoak eta enpresak. 

- Sektorea: publikoa. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: lurraldekoa. 

- Jarduteko leku zehatza: Bizkaia. 

- Gai-esparrua: garraioa. 

- Zerbitzu mota: espezializatua. 

- Sarbidea: irekia. 

- Hartzaileen segmentazioa: bai. 

- Hartzaile motak:  

- Eskaintzaren iraunaldia: etengabea. 

- Txarteleko kide egiteko modua: Zerbitzuak ematen dituzten erakundeek ad hoc 

hitzarmenak egiten dituzte . Herritarrek titulua erosten dute. 

- Hasiera urtea: 2003 (fase pilotua: 2012). 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 5 

- Garrantziaren justifikazioa: Esperientzia arrakastatsua da, Bilbao Bizkaia Card 

txartelarekin antza eta lotura dauzkana. 

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: Herritarren artean harrera oso ona dauka. 

Haren erabilera gorantz doa, 2012an ezarri zenetik.  

- Deskribapena: "Ukipenik gabeko" txipa daukan txartela da, Bizkaiko garraiobide 

guztietan bidaiatzea ahalbidetzen duena. Titulu horrek hainbat abantaila ematen dizkie 

erabiltzaileei: azkartasuna, erosotasuna, segurtasuna eta saldoaren iraupen handiagoa. 

- Eskuraketa (doakoa edo ordainpekoa): ordainpekoa: 5 euro. 

- URLa: http://www.tarjetabarik.net/  

- Erreferentziazko datuak: Bizkaiko Garraio Partzuergoa. Ugasko, 5 bis, 1. solairua, 

48014 - Bilbo. Telefono zk.: 94 476 61 50 – Fax zk.: 94 475 00 21. Helbide 

elektronikoa: partzuergoa@cotrabi.com 

- Harremanetarako pertsonaren datuak: Toñi Roda. Telefono zk.: 94 476 61 50. Helbide 

elektronikoa: partzuergoa@cotrabi.com 

- Oharrak: Helburu nagusia Euskadiko hiru lurraldeetako garraiobideetarako sarbidea 

integratzea da. 

http://www.ctb.eus/eu
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9. Gijóngo Udalaren herritarren txartela.  

- Erakunde arduraduna: Gijóngo Udala. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak: eskaintzen diren zerbitzuak ematen dituzten 

sailak eta erakundeak 

- Sektorea: publikoa. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: tokikoa. 

- Jarduteko leku zehatza: Gijón hiria. 

- Gai-esparrua: garraioa, kultura, turismoa, aisia orokorra eta udal zerbitzuak. 

- Zerbitzu mota: integrala. 

- Sarbidea: irekia. 

- Hartzaileen segmentazioa: ez dago. 

- Hartzaile motak: herritarrak, oro har. Ez da eskatzen Gijóngo Udalean erroldatuta 

egotea. 

- Eskaintzaren iraunaldia: bai. 

- Txarteleko kide egiteko modua: eskaera. 

- Hasiera urtea: 2003. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 4 

- Garrantziaren justifikazioa: Herritarrei zerbitzu integratuak eman nahi dizkieten hirietan 

eta lurraldeetan gero eta arruntagoa den ekimen mota da.  

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: ez dago. 

- Deskribapena: Titulu hori balio anitzeko dokumentua da, bere titularra identifikatzen 

duena eta udal zerbitzuetara (hala igerilekuak nola liburutegiak) sartzea ahalbidetzen 

diona. Instalazio horietako lehengo bazkide txartela ordezten du, eta ordainagiriak 

ordaindu, garraiobidean bidaiatu edo Gijóngo Udalaren webgunearen bidez online 

izapideak egitea ahalbidetzen du. Txartel erabat pertsonala eta besterenezina da. 

Edozein pertsonak eska dezake, Gijóngo herritarra izatea ez baita sine qua non 

baldintza. 

- Eskuraketa: doakoa. 

- URLa: http://tc.gijon.es/page/352-que-es  

- Erreferentziazko datuak: Gijóngo Udala. Plaza Mayor 1, 33201 - Gijón. Telefono zk.: 

(34) 985 181 105 

- Harremanetarako pertsonaren datuak: ez dago. 

http://tc.gijon.es/page/352-que-es
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10. Zaragozako Udalaren herritarren txartela. 

- Erakunde arduraduna: Zaragozako Udala. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak:  

- Sektorea: publikoa. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: tokikoa. 

- Jarduteko leku zehatza: Zaragoza hiria. 

- Gai-esparrua: garraioa, kultura, turismoa, aisia orokorra eta udal zerbitzuak. 

- Zerbitzu mota: integrala. 

- Sarbidea: irekia. 

- Hartzaileen segmentazioa: bai, ezaugarri pertsonalen arabera: desgaitasuna duten 

pertsonak, langabeak, familia ugariak... 

- Hartzaile motak: Zaragozako udal erroldan inskribatutako pertsonak. 

- Eskaintzaren iraunaldia: bai. 

- Txarteleko kide egiteko modua: interesdunaren eskaera. 

- Hasiera urtea: 2010. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 4. 

- Garrantziaren justifikazioa: Herritarrei zerbitzu integratuak eman nahi dizkieten hirietan 

eta lurraldeetan gero eta arruntagoa den ekimen mota da. 

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: ez dago. 

- Deskribapena: Doako txartela da, Zaragozako Udalak bultzatu duena eta Udal Erroldan 

alta emanda dauden pertsona fisiko guztiek eska dezaketena. Txartel pertsonal eta 

besterenezina da, eta hainbat erabilera eta zerbitzu ematen ditu, adibidez: a) Hiriko eta 

hiriaren inguruko garraio zerbitzu publikoa ordaintzea haren modalitateetako 

edozeinetan. b) BIZI zerbitzuaren erabiltzaileen tituluak gehitzea. c) Udal igerilekuak 

ordaindu eta horietara sartzea. d) Udal museoak ordaindu eta horietara sartzea. e) Udal 

liburutegietan erabiltzea. f) Adinekoen bizikidetza zentroetan erabiltzea. Zerbitzu 

bakoitza eskuratuko da, ekimen horretako kide den erakunde bakoitzak ezartzen dituen 

berariazko baldintzei jarraiki. Printzipioz, mugaegunik gabeko txartela da.  

- Eskuraketa (doakoa edo ordainpekoa): doakoa. 

- URLa: http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/tarjetaciudadana/presentacion.htm  

- Erreferentziazko datuak: Seminario eraikina. K/ Vía Hispanidad 20 , 2. solairua, 50071 - 

Zaragoza. Telefono zk.: 010 (Zaragozatik) - 976 721234 / 976721100 

- Harremanetarako pertsonaren datuak: Carlos Alocén. Telefono zk.: 976724724 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/tarjetaciudadana/presentacion.htm


110 

11. Gasteizko Udalaren herritarren txartela.  

- Erakunde arduraduna: Gasteizko Udala. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak:  

- Sektorea: publikoa. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: tokikoa. 

- Jarduteko leku zehatza: Gasteiz hiria. 

- Gai-esparrua: garraioa, kultura, turismoa, aisia orokorra eta udal zerbitzuak. 

- Zerbitzu mota: integrala. 

- Sarbidea: irekia. 

- Hartzaileen segmentazioa: ez dago. 

- Hartzaile motak: Gasteizko udal erroldan inskribatutako pertsonak. 

- Eskaintzaren iraunaldia: etengabea. 

- Txarteleko kide egiteko modua: herritarren eskaera.  

- Hasiera urtea: ez dago. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 4 

- Garrantziaren justifikazioa: Herritarrei zerbitzu integratuak eman nahi dizkieten hirietan 

eta lurraldeetan gero eta arruntagoa den ekimen mota da. 

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: ez dago. 

- Deskribapena: Txartel pertsonal eta besterenezina da, Gasteizko Udalak titularra hainbat 

udal zerbitzu eta izapidetan identifikatzeko asmoz emandakoa. Bazkideak udal 

instalazio eta zerbitzu batzuetara sartzea ahalbidetzen du, terminal edo tornu batetik 

irakurtzen den “hurbiltasun antena” baitauka. Halaber, online zerbitzuak bideratzea 

ahalbidetzen du. 

- Eskuraketa (doakoa edo ordainpekoa): doakoa. 

- URLa: http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=

es&uid=42097d8c_11f6e15cb02__7fb9#7e94d3b8_121d0261a1d__7f6a  

- Erreferentziazko datuak: Herritarrentzako Arreta Bulegoak. Informaziorako telefono 

zk.: 010 (945 16 11 00). 

- Harremanetarako pertsonaren datuak: ez dago. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&nuevaPag=&uid=42097d8c_11f6e15cb02__7fb9%22+l+%227e94d3b8_121d0261a1d__7f6a&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&nuevaPag=&uid=42097d8c_11f6e15cb02__7fb9%22+l+%227e94d3b8_121d0261a1d__7f6a&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&nuevaPag=&uid=42097d8c_11f6e15cb02__7fb9%22+l+%227e94d3b8_121d0261a1d__7f6a&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
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12. Donostiako Udalaren herritarren txartela.  

- Erakunde arduraduna: Donostiako Udala. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak:  

- Sektorea: publikoa. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: tokikoa. 

- Jarduteko leku zehatza: Donostia hiria. 

- Gai-esparrua:  

- Zerbitzu mota: integrala. 

- Sarbidea: irekia. 

- Hartzaileen segmentazioa: ez. 

- Hartzaile motak: Donostiako udal erroldan inskribatutako pertsonak. 

- Eskaintzaren iraunaldia: etengabea. 

- Txarteleko kide egiteko modua: interesdunaren eskaera. 

- Hasiera urtea: ez dago. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 4 

- Garrantziaren justifikazioa: Herritarrei zerbitzu integratuak eman nahi dizkieten hirietan 

eta lurraldeetan gero eta arruntagoa den ekimen mota da. 

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: ez dago. 

- Deskribapena: Donostiako Udalak doan emandako txartela da, titularra udal zerbitzu eta 

izapide zehatz batzuetan identifikatzea ahalbidetzen duena. Udalak txartel horren bidez 

eskaintzen dituen zerbitzuetara azkar eta seguru sartu behar den edozein herritarri 

zuzentzen zaie. Printzipioz bai helduek bai adingabeek eska dezakete. Hala ere, azken 

kasu horretan, adingabeek aitaren, amaren edo tutorearen NAN/AIZren fotokopia 

aurkeztu beharko dute. Erabilera eta zerbitzu batzuk biltzen ditu, denborak aurrera egin 

ahala gehitzen joan direnak, adibidez: a) Udalaren Musika eta Dantza Eskolako ikaslea 

dela frogatzea. b) Udalaren Kirol Patronatuko bazkidea dela frogatzea eta udalaren kirol 

instalazioetara sartzea. c) Anoeta eremuan doan aparkatzeko 90 minutu eskuratzea 

(Donostia Kirolako bazkideak) d) Udalaren doako WiFi eremuetako konexioan nork 

bere burua identifikatzea, bai udal ekipamenduen (liburutegiak, kultur eta auzo etxeak, 

kiroldegiak eta herritarren arretarako bulegoak) barnean, bai kanpoaldean (hainbat kale, 

plaza eta pasealeku). e) Udalaren webguneko Nire gestioetara sarrera atalaren bidez 

informazio pertsonalizatu interesgarria kontsultatzea. f) Udal zerbitzuen tasa eta prezio 

txikiak ordaintzea. Titulua sortzeko helburua aurreko bestelako identifikazio-sistemak 

(adibidez, Kirol Patronatuko Kirol Txartela) pixkanaka-pixkanaka ordeztea da. 

- Eskuraketa (doakoa edo ordainpekoa): doakoa. 
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- URLa: 

http://www.donostia.org/info/udalinfo/udalinfo_tarjeta.nsf/fwHome?ReadForm&idioma

=cas&id=D364071  

- Erreferentziazko datuak: Donostiako Udala. 202 posta kutxa (zuz.: 2000010), 20080 – 

Donostia. 

- Harremanetarako pertsonaren datuak: ez dago. 

http://www.donostia.eus/info/udalinfo/udalinfo_tarjeta.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus&id=D364071
http://www.donostia.eus/info/udalinfo/udalinfo_tarjeta.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus&id=D364071
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13. Andaluziako Liburutegien txartela. 

- Erakunde arduraduna: Andaluziako Juntako Hezkuntza, Kultura eta Kirol 

Kontseilaritza. 

- Esku hartzen duten bestelako erakundeak: Andaluziako Liburutegi Publikoak. 

- Sektorea: publikoa. 

- Jarduketa-esparru geografikoa: autonomiakoa. 

- Jarduteko leku zehatza: Andaluziako autonomia erkidegoa. 

- Gai-esparrua: kultura. 

- Zerbitzu mota: espezializatua. 

- Sarbidea: irekia. 

- Hartzaileen segmentazioa: ez dago. 

- Hartzaile motak: aldez aurretik eskatzen duten pertsonak. 

- Eskaintzaren iraunaldia: bai. 

- Txarteleko kide egiteko modua: eskaera. 

- Hasiera urtea: ez dago. 

- Egoera: aktibo. 

- Garrantziaren maila (1-5): 2 

- Garrantziaren justifikazioa: informazio edo kontaktu gehiago eskuratzeko zailtasuna. 

- Ezagututako eraginak/balorazio objektiboa: ez dago. 

- Deskribapena: Txartel hori Andaluziako Juntak bultzatu duen Liburutegiak 

Automatizatzeko Planaren zati da. Autonomia Erkidego horretako liburutegi publiko 

guztiek trabajan con la aplicación absysNET aplikazioarekin lan egiten dute. Horrek 

badakar, alde batetik, herritarrek ondare bibliografikoaren informazioa eta erabilera 

eskuratzeko dauzkaten eskubideak berdintzea, edozein tokitan bizi direla ere; eta, beste 

aldetik, txartel bakarra egotea, Andaluziako Liburutegi Publikoen Sareko erabiltzaile 

txartela, hain zuzen, sare horretako liburutegi guztietarako baliozkoa dena. 

- Eskuraketa (doakoa edo ordainpekoa): doakoa. 

- URLa: 

https://ws096.juntadeandalucia.es/tarjetaUsuarioBibliotecas/entrada.do;jsessionid=C81

E07F5029D5E289B8124F8542CFAEA  

- Erreferentziazko datuak: ez dago. 

- Harremanetarako pertsonaren datuak: ez dago. 

https://ws096.juntadeandalucia.es/tarjetaUsuarioBibliotecas/entrada.do;jsessionid=C81E07F5029D5E289B8124F8542CFAEA
https://ws096.juntadeandalucia.es/tarjetaUsuarioBibliotecas/entrada.do;jsessionid=C81E07F5029D5E289B8124F8542CFAEA
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II. eranskina: Elkarrizketetan erabilitako gidoia 

1. Ekimenaren jatorria (noiz, nor, zergatik, zertarako…): Noiz sortu zen ekimena? Zergatik edo 

zein filosofiari jarraituta? Nork (erakundea edo saila) bultzatu du? Zein helbururekin / 

Zertarako? Zein erakundek esku hartzen dute? Zein hitzarmen mota daukate horien artean? 

2. Kudeaketa: deskribapena eta abiarazteko prozesua: Zein zerbitzu mota eskaintzen du? Zein 

dira ezaugarri nagusiak? Antzeko beste ekimen batzuetatik bereizten duen alderdiren bat dago? 

Zein abantaila eskaintzen du ekimenak? Erabiltzaileentzat (harrera)? Erakunde arduradunerako 

(gaaldetu hainbat ikuspuntutatik: polika, ekonomia, iraunkortasuna, gizartea, kudeaketa…)? 

Herrirako edo ekintza arlorako? Nolakoa izan da haren ezarpena? Zein zailtasun gainditu behar 

izan du? Nola egin du? Kontraprestazio motaren bat badago erabilitako zerbitzuengatik? Nola 

kudeatzen dira esku hartzen duten erakundeen eta/edo zerbitzuen arteko desorekak? 

3. Ekimenaren ebaluazioa, bilakaera eta etorkizuna: Ekimenaren aldizkako ebaluaziorik egiten 

dute? Zein balantze egingo dute ekimenari buruz (eragin positibo eta negatibo nagusiak, horiek 

baldin badaude)? Ebaluazioa egiten badute, nola erabiltzen dituzte ebaluazioan lortutako 

emaitzak? Ekimena aldatu da hasieratik? Zein eremutan (helburuak, esparruak, hartzaileak…)? 

Zure ustez, nola hobe liteke ekimena? Zure ustez, zein da ekimenaren etorkizuna? Hitz egin 

ekimenaren aukerak optimizatzeko agertoki ezin hobeaz eta zer egin beharko litzatekeen hori 

lortzeko. 
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III. eranskina: Focus Group izeneko teknikan erabilitako gidoia 

 Zein zerbitzu bildu beharko/ahalko lituzke kirol zerbitzuen txartel bakarrak? 

- Antzeko ekimenik ezagutzen duzu Bizkaian, Euskadin edo beste testuinguru 

geografiko batzuetan? Zein iritzi daukazu horiei buruz? 

- Gure testuingurura, hau da, Bizkaira, estrapola litezke? Zergatik? 

 Zein izango litzateke ekimen hori Bizkaian ezartzetik ondorioztatutako onura? 

- Zure ustez, zein eskari bolumen dago gaur egun gure Lurraldean? 

- Zein erabiltzaile talderi zuzendu beharko litzaioke? Zergatik? 

- Talde horretaz gain, ekimen horrek beste inori onura emango lioke? 

 Zein izango lirateke haren ezarpenetik ondorioztatutako zailtasunak (ekonomikoak, 

sozialak, politikoak, teknologikoak…?  

- Zure ustez, desoreka handiak egongo lirateke txartel bakarraren erabileran? 

- Zein erakundek edo nork hartu beharko lituzke bere gain txartel bakarrak sortzen 

dituen desoreka edo desdoikuntza ekonomikoak? Zergatik? Nola? 

 Zein baldintza bete beharko litzateke, ekimen hori Bizkaian bideragarria izateko? 

- Uste duzu udalerri edo kirol instalazio guztiek ekimen hori aurrera eramateko 

zirkunstantzia egokiak dauzkatela? Azaldu erantzuna. Zergatik? 

- Zure ustez, zein baldintza da beharrezkoa, txartel bakarra ezartzeko egoera 

egokian izateko? 

 


