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Bilbao-Bizkaia helmugako mugikortasun turistiko jasangarriko programa 2022 

    
 

 

Xedea (1. oinarria) 

 

Bilbao Bizkaia helmugan turismo-baliabideen seinaleak ezartzeko edo hobetzeko proiektuei laguntzea 

 

 
Diru-laguntzaren 

onuradunak 
(3. 
oinarria) 

 
Foru Dekretuaren I. eranskinean berariaz zerrendatutako erakundeak: 

 
• Bilbo Bizkaia helmugan turismoa garatzeko eskualdeko turismo-kudeaketako erakundeak: 

− Enkartur Enkarterriko turismo-elkartea / Eskualdea: Enkarterri-Meatzaldea 

− Gorbeialde  Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Arratia-Nerbioi 

− Urkiola Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Durangaldea 

− Urremendi Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Busturialdea-Urdaibai 

− Jata Ondo Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Uribe 

− Leartibai Fundazioa 

• Udalaren turismo-kudeaketarako erakundeak: 

− Urduñako Udala 

− Getxoko Udala 

− Santurtziko Udala 

− Portugaleteko Udala 

- Barakaldoko Udala 

 

• Turismo-udalak  
• Seinaleztatu beharreko baliabide turistikoaren titular edo kudeatzaile diren enpresa turistikoak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diruz lagundu 
daitekeen 

egitatea (4. 
oinarria) 

Diru-laguntza 
jaso 

dezaketen 
gastuak.  

(5. oinarria) 

 

 

a) Dekretu honen II. Eranskinean katalogatutako turismo-baliabideak seinaleztatzeko proiektuak, honelako bideetan 
egiten direnean:  

1.  Errepide foralak.  

2.  Eskumen lokaleko espazioak, hiri-bideetan nahiz oinezkoentzako landa-eremuetan. 

3. Bidezidorrak, bizikleta-bideak eta antzekoak. 

 

Aurkeztutako baliabide bakoitzeko seinaleztapenaren azterlan bat eta analisi bat egiteko enpresa bat edo profesional 
autonomoak kontratatzeko kostuak. 
 
Bizkaian indarrean den araudiaren arabera kokapenak, seinale-mota, diseinu-proposamen bat eta instalatzeko 
kostuak zehazten dituen seinaleztapen-proiektu auditatu bat garatzeko kostuak, baita obra-zuzendaritzako kostuak 
ere, halakorik denean. 
 
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. 
 
b) Mugikortasun turistiko iraunkorrerako aukerak diseinatu, hobetu edo ebaluatzen dituzten azterlanak nahiz 
proiektuak garatzea II. Eranskinean katalogatutako baliabide turistikoen inguruan. 
  

Enpresa bat edo profesional autonomoak kontratatzeko kostuak, seinaleztapenaren azterketa eta analisi bat 
prestatzeko, mugikortasun iraunkorra ebaluatzen eta hobetzen duena. 
 

 

 

Ekonomia Sustatzeko Saila  

Turismo Atala 
Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbo 
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Gauzatzeko 
epea (25. 
Oinarria) 

 

Diruz lagundutako jarduera nahiz proiektuak 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko martxoaren 31ra bitartean hasi eta amaitu behar dira. 

 
 

Araudia 

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 59/2022 Foru Dekretua, apirilaren 26koa, zeinaren bidez onartzen baitira Bilbao-Bizkaia helmugan 

mugikortasun turistiko jasangarria bultzatzeko norgehiagokarik gabeko araubidean emango diren diru-laguntzen programaren oinarri 

arautzaileak eta deialdia, 2022ko ekitaldirako. (BAO 80.zk. 2022, apirilak 28.) 

 

 

 
Epea 

 

Eskabideak telematikoki aurkeztea 2022ko apirilaren 29ko 08: 30etik 2022ko uztailaren 28ko 13: 30era, Ekonomia Sustatzeko 
Sailaren Bulego Birtualaren bidez (www.bizkaia.eus/sustapena-oficinaVirtual). Horretarako, sinadura elektronikoa eduki 
beharko du (IZENPE, NAN elektronikoa …), edo b@kQ ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu beharko du. Ziurtagiri hori gure 
Orueta apezpikuaren 6. zenbakiko bulegoetan eskatu ahal izango da. 

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