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 Bilbao-Bizkaia helmugako mugikortasun turistiko jasangarriko programa 2023 

 

Araudia 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 27/2023 Foru Dekretua, martxoaren 14koa. Honen Bidez, Bilbao-Bizkaia Helmugan 

Mugikortasun Turistiko Jasangarria Bultzatzeko Norgehiagokarik Gabeko Araubidean Emango Diren Dirulaguntza-

Programaren Oinarri Arautzaileak Eta Deialdia Onesten Dira, 2023 Urterako. (BAO 54.zk. 2023, martxoaren 17.) 

Xedea 
(1. oinarria) 

• Nabarmen egitea Bizkaian turismoarentzat erakargarrien diren alderdiak probintziako bide desberdinetan, hala 
nola errepideak, oinezkoentzako bideak eta bizikleta-bideak, horretarako sarbide jasangarriago, intuitiboago eta 
sinpleagoak baliatzea. 

• b) Lurralde osoan turismo-fluxuak oreka daitezen lortzea, turismo- jardueraren onura sozial eta ekonomikoak 
Bizkaiko eskualde eta udalerri guztietara iristea. 

• c) Natura- eta kultura-baliabideetara eta aisialdikoetara iristeko modu berri jasangarriagoak azpimarratzea, eta, 
ondorioz, garraio publikoarekin konbinatutako oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasuna ere sartzea, 
errepideko joan-etorrien eta bestelako garraiobide kutsakorragoen ordezko gisa. 

Dirulaguntzaren 
onuradunak  
(3. oinarria) 

• Kudeaketa turistikoko enteak 

• Bizkaiko Lurralde Historikoko udal turistikoak gehi udal horien mendeko erakunde publikoak. 

• Enpresak, Eranskineko baliabide turistikoen titularrak edo kudeatzaileak badira edo baliabide turistikoak 
seinaleztatu eta sustatzeko baimena badute. Horrez gain, ezinbestekoa izango da sozietatearen egoitza eta zerga-
egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan egotea. 

Diruz lagundu 
daitekeen egitatea  

(4. oinarria) 

a) Eranskinean katalogatuta dauden baliabide turistikoak seinaleztatzeko proiektuak gauzatzea honako bide 
hauetan:: 
- Foru errepideetan. 

- Toki-eskumeneko guneetan: oinezkoentzako hiriguneetan edo landaguneetan. 

- Bidezidorretan, bizikleta-ibilbideetan edo antzekoetan. 

b) Seinaleztatze-azterlanak garatzea, Eranskinean katalogatuta dauden baliabide turistikoen inguruan 
mugikortasun turistiko jasangarrirako aukerak diseinatu, hobetu edo ebaluatzen badituzte . 

Dirulaguntza jaso 
dezaketen gastuak  

(5. oinarria) 

Diruz lagun daitezkeen a) egitateetarako: 

• Aurkeztutako baliabide bakoitzeko seinaleztapenaren azterlan bat eta analisi bat egiteko enpresa bat edo 
profesional autonomoak kontratatzeko kostuak. 

• Kokapenak, seinale-mota, diseinu-proposamen bat eta seinaleztapena ezartzearen ondoriozko kostuak 
(Bizkaian indarrean dagoen araudiaren arabera) definitzen dituen seinaleztapen-proiektu bat gauzatzeko 
kostuak eta, hala dagokionean, obraren zuzendaritza-kostuak. 

• Proiektua ezartzeko behar diren aplikazio grafikoak, piktogramak eta seinaleak diseinatzeko enpresa bat edo 
profesional autonomoak kontratatzeko kostuak. 

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

Diruz lagun daitekeen b) egitateetarako: enpresa bat edo profesional autonomo batzuk kontratatzeko kostuak, 
seinaleztapenaren azterketak eta analisiak egiteko.  

Gauzatzeko epea  
(25. oinarria) 

Diruz lagundutako jarduerak edo proiektuak 2023ko urtarrilaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra bitartean hasi eta 
amaituko dira, eta epea luzaezina da. Hala eta guztiz ere, 2024ko martxoaren 31ra arte gauzatzea onetsiko da, 
betiere, behintzat, 2023an hasi bada edo erakundea publikoa izanez gero, jarduera burutzea Sektore Publikoaren 
Kontratuen Legeari lotutako kontratuaren mende egonda, lizitazio-prozedura hasi bada. 

Epea  
(13. oinarria) 

Eskabideak aurkezteko epea 2023ko martxoaren 20ko 08: 30etik 2023ko ekainaren 20ko 13: 30era izango da, Ekonomia 
Sustatzeko Sailaren Bulego Birtualaren bidez (www.bizkaia.eus/sustapena-despinavirtual). Horretarako, sinadura 
elektronikoa izan beharko du (Izenpe, NAN elektronikoa), edo bestela, B@kQ ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu ahal 
izango da. Ziurtagiri hori gure Obispo Orueta, 6 bulegoetan eskatu ahal izango da. 

Eskabideari erantsitako dokumentazioa aurkeztea: bulego birtualaren eranskineko sistemaren bidez egindako 
eskabidearekin batera. 

 

 

Ekonomia Sustatzeko Saila,      

Turismo Atala 
Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao 

 
 
Informazioa: 
Tf.: 94 406 8091 
turismo@bizkaia.eus 

mailto:turismo@bizkaia.eus

