
 

 

“BIZIT EUSKADI GARRAIO PUBLIKOAN” PROGRAMA PILOTUAREN 
AURKEZPENA BILBON, BISITARIAK LURRALDEAN SARTZEKO ATE 
GARRANTZITSUA 
 

• Ekimen honen bidez, taxi-sektorearekin lankidetza publiko-pribatua egitea 
proposatzen da, turismo jasangarria, segurua, arduratsua eta kalitatezkoa 
sustatzeko. 

 
• Programa taxiko profesionalen jarduera areagotzeko, eta Bilbon eta beste euskal 

udalerri batzuetan mugikortasun jasangarria mesedetzeko da. 
 

• Zerbitzu hau ematen duten taxiek Turismoko eta Basquetour-eko sustapen-
materiala edukiko dute. QR kode baten bidez, turisten sakelako gailuak Euskadiko 
turismoaren atarirantz birbideratu ahalko dituzte. 

 

Bilbo, 2022ko irailaren 21a. Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak; 
Nora Abete Bilboko Udaleko Mugikortasun eta Jasangarritasuneko zinegotziak, eta uriko taxilarien 
elkarteek “Bizit Euskadi garraio publikoan” programa pilotua aurkeztu dute. Ekimenaren helburua da 
Euskadi Basque Country turismo-destinoa modu jasangarrian sustatzea, garraio publikoa erabiliz. 

Ekimena 2022ko Mugikortasunaren Aste Europarrean eman zen ezagutzera eta taxiaren sektorean 
jartzen du jopuntua, sektore publikoa den aldetik. Zehazki, sektore horri lankidetza publiko-pribatua 
egitea proposatu zaio, destinoaren preskriptore gisa parte hartu dezan eta, horrela, turismo 
jasangarri, seguru, arduratsu eta kalitatezkoa lortzeko. 

Proposamena lankidetza izaerakoa eta boluntarioa da, eta kontua da taxiaren zerbitzu publikoko 
gidariek turismo-informazioa eskaintzea kanpotik datozen bisitariei, Euskal Herrian dauden bitartean 
Euskadi Basque Country destinoak ematen dituen aukerei buruz. 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak Bilboko taxi sektorera jo du hasiera batean. Izan ere, 
Bilbo ate garrantzitsu bat da Euskal Herrira datozen bisitari askorentzat eta, sarritan, garraiobide 
publiko hori erabiltzen dute. Gainera, Bilboko taxiaren sektorea sendoa da; zenbait elkarteren 
inguruan antolatzen da eta kalitatezko zerbitzua eskaintzen dio bidaiariari. 



 

 

Proposamenak modu bateratuan programa pilotu bat proposatzen du, alderdi guztientzat 
interesgarria dena eta, jasangarritasuna erdigunean jarrita, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 
Sailaren helburu estrategikoak betetzea sustatzen duena, taxiaren sektoreko profesionalen jarduera 
areagotzen duena, eta Bilbon eta beste euskal udalerri batzuen mugikortasun jasangarria mesedetzen 
duena. 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren bi konpromisoren barruan kokaturik (“Euskadi norako 
turistiko segurua, jasangarria eta arduratsua" eta “Euskadi bikaintasunezko norako turistikoa”), 
programak tresna berritzaile bat izan nahi du, turismoari buruzko informazioa emateko eta hiri-
mugikortasun jasangarriaren aldeko apustu garrantzitsua egiten ari den sektore zehatz baterantz 
jarduera erakartzeko. 

Pandemiaren ostean turismoak izan duen eboluzio onak aukerak eskaintzen dizkie sektore ekonomiko 
guztiei. Sektore turistikoa indarrez hasi da suspertzen, eta bidaiari kopurua pandemiaren aurreko 
zenbakietara iristen ari da. Horri gaineratu behar zaio Euskadi Basque Country destinoaren turismo-
sustapenean egiten den ahalegina, emaitza onak lortzen ari baita betiko merkatuetan nahiz merkatu 
berrietan. Euskal turismoko eskaintzak konbinazio zabalak ditu bidaiarientzat, eta horren ondorioz 
bidaiariak lurraldean zehar mugitzen dira. Mugitzeko motibazio nagusia euskal hiriak bisitatzea da; 
horrez gain, gastronomiaren, kulturaren eta ekitaldien alorreko turismoa egin nahi dute (sektore 
horiek sortzen dute gastu handiena). 

QR kodea 

Proposamena lankidetza izaerakoa eta boluntarioa da. Helburua da taxi gidariek turistei informazioa 
eman diezaietela, Euskadi Basque Country destinoak Euskal Herrian dauden bitartean eskaini ahal 
dizkien aukerak jakin ditzaten. 

Informazio zerbitzu hori eman gura duten taxiek bereizgarri bat edukiko dute taxi barruan, sustapen-
materiala edukiko dute (Turismoko Zuzendaritzak eta Basquetour-ek emana), eta QR kode baten 
bidez turisten gailu mugigarriak Euskadiko turismo-atarira birbidali ditzakete (atariak etengabe 
eguneratuko ditu bere edukiak).  

Atari honetan, landing page (hau da, helburu-orrialde) berezi bat egongo da, lankidetza horri 
buruzkoa, eta plan eta produktu jasangarriagoak proposatzen dituena (zikloturismoa, natura, 
ekoturismoa, ...). Izan ere, programaren helburu osagarrietako bat da turisten fluxuak hiritik beste 
zona eta baliabide batzuetara bideratzea, bai barrualdekoak, bai kostaldekoak, eta hiriko 
turismoaren osagarri diren planak eskaintzea. 



 

 

Sustapen-materialaz gain, programa pilotu honetako parte-hartzaileek Basquetour-ek emandako 
prestakuntza espezifikoa edukiko dute, eta on line saioak egingo dituzte, gaika banatuta, Euskadik 
lurralde osoan dauzkan turismo kulturaleko baliabide aberatsei buruz eta turismoko produktu 
estrategikoei buruz, destinoaren posizionamendua definitzeko. Hona hemen baliabide horietako 
batzuk: touring, gastronomia eta ardoak, MICE, euskal kosta, natura, kultura, turismo industriala, 
familia-turismoa, premium turismoa, LGBTIQ+ turismoa, senior turismoa eta osasuna eta ongizatea eta 
golfa. 

Online prestakuntzak Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa kontuan izango du. Haren helburuetako bat 
da turismoko entitate guztiek erantzukizun sozialak eta ingurumen-jasangarritasuna eta 
jasangarritasun ekonomikoa eguneroko jardunean txertatzea. Kode honek Turismoaren Mundu 
Erakundeak garatutako Munduko Kode Etikoaren printzipioak betetzen ditu, baita Nazio Batuen 2030 
Agendaren Garapen Jasangarriaren helburuak ere, eta euskal kulturaren berezitasunak eta elementuak 
gehitzen dizkio. 

Turismoaren bilakaera 

Urteko lehenengo 8 hilabeteetan, 2019ko bisitarien kopurua % 8,5eko gainditu da. Abuztura arte iritsi 
diren 2,6 milioi turistetatik % 43 Bizkaira heldu dira, % 41 Gipuzkoara eta % 16 Arabara. Gipuzkoa 
izan da lehenen suspertu den lurraldea, ia-ia urte hasieratik. Bizkaiari apur bat gehiago kostatu zaio, 
baina udan turismoa nabarmen areagotu da bertan. Abustuan, 2019aren aldean, Bizkaian hazkundea 
% 8,7ko izan da, eta Bilbon % 13,5ekoa. 

Udako hilabeteetan Euskadi bisitatu duten pertsonen % 52 inguru Estatukoak dira eta % 48 
nazioartekoak. Hotelak soilik kontuan izanik, nazioarteko turismoak Estatukoa gainditu du uztailean, 
ia % 50eko oreka lortuz. Estatuko bisitari gehienak Madrilgoak, Euskadikoak (kasu honetan, eurena ez 
den udalerri batean lo egiten duten pertsonak bakarrik hartzen dira kontuan), eta Katalunia eta 
Andaluziakoak dira. 

Nazioarteko bisitarien artean, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua eta Estatu Batuak aipatu behar 
ditugu. Lehenengo 6 hilabeteetan, 2019ko oreken antzekoak ikusi ditzakegu: Frantziatik eta beste 
autonomia-erkidego batzuetatik datozen pertsonak gehiago dira. Beste herrialde batzuetan, hala 
nola Estatu Batuetan, 2019ko kopuruetara hurbiltzen dira. 

Modu berean, turismoan nabarmentzen hasi diren merkatuetan egin diren sustapen-ekintzen 
ondorioz, Herbeheretako pertsonen iritsiera % 33 gehitu da lehenengo 7 hilabetean, 2019ko 



 

 

denboraldi berberaren aldean. Portugaldik datorren pertsona kopurua ere % 17 gehitu da. Azken 
herrialde horretan hazteko aukerak detektatu ziren eta kanpainak egin ziren berari begira Aste 
Santuan eta udan. 

Eusko Jaurlaritzak “Bizit Euskadi” nazioarteko sustapeneko udako kanpaina egin du zenbait 
merkatutan: Erresuma Batua, Frantzia, Alemania, Italia, Estatu Batuak, Eskandinaviar herrialdeak, 
Belgika eta Holanda. Modu berean, marketineko ekintza berriak abiatu dira Turespaña-rekin eta 
Expedia eta TripAdvisor turismoko merkaturatze-plataformekin. Ekintza horiei esker, hiri-izaerako 
destinoek inpaktu hobeak izan dituzte kanal digitaletan eta online presentzia handiagoa izan dute. 
Hala, kanpaina horien behin-behineko emaitzek erakusten dutenez, Expedia-k, esate baterako, 10 
milioi dolar sortu ditu 2022an Euskadirentzat erreserba gordinetan. 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak uste du garrantzitsua dela herritarren sentsibilizazioa 
lantzen jarraitzea, ikusi dezaten turismoa garapen ekonomikorako motorra dela eta ekarpen kultural 
positiboa egiten duela. Eusko Jaurlaritzak egindako azken azterlanen arabera, EAEko herritarren 
% 97ak uste du turismoa garrantzitsua dela garapen ekonomikoan eta enpleguan, eta % 70ak uste du 
oso garrantzitsua dela. Gainera, % 84ak uste du turismoa positiboa dela bere bizitzan. Eta, 
norberaren udalerriko lekuren batean turisten pilaketa gogaikarria iruditzen zaien galdetuta, % 10ak 
bakarrik erantzun du baietz. 

Bestalde, bisitatzen gaituzten pertsonen % 90ak oso balorazio positiboa egiten du Euskadin egindako 
egonaldiaz. Eta ia % 40aren espektatibak gainditzen dira. Gomendatze-tasa ia-ia % 100ekoa da, eta 
fidelizazio-tasa oso handia da. Une honetan, Saila 2030eko Turismo Jasangarriaren Euskal Estrategia 
prestatzen ari da. 


