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ESTRATEGIA DOK
Ekintza-planaren dokumentu hau egiten parte hartu dute Biosfera Erreserbako TJEKren Mahai
Teknikoak, Lantaldeak eta Foro Iraunkorrak.

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako TJEKren Mahai Teknikoa
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako TJEKren aholkularitza teknikoa
- Javier Gómez-Limón García. Naturguneetarako Unibertsitateen arteko Fernando
González Bernáldez Fundazioa / EUROPARC-Espainia Bulego Teknikoa.
- Lurdes Romano Agirre. BEINKE. Turismoa, Komunikazioa eta Diseinua.
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako TJEKren Koordinazio Teknikoa.
- Izaskun Oyanguren Ureta. HAZI. Natura Ingurune eta Biodibertsitate Arloa
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako TJEKren Zuzendaritza Teknikoa
- Jon Asua Aberasturi. Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Zerbitzua
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza.Ingurumen, Lurralde Plangintza eta
Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza.
- Eider Ormaetxea Arrien. Urremendi. Landa Garapen Elkartea
- Iker Urcelay Cristobal. Basquetour. Turismoren Euskal Agentzia
- Iñaki Saenz de la Fuente. Turismo Ahokularia. Bizkaiko Foru Aldundia.
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako TJEKren Lan Taldea.
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako TJEKren lantaldea koordinatzea eta dinamizatzea
- Nikolas Garcia-Borreguero Uribe. Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Zuzendaria.
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza.Ingurumen, Lurralde Plangintza
eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza.
- Aitziber Ansotegi Derteano. Urremendi. Landa Garapen Elkartea.
Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza:
- Isabel Muela López/Goyo Zurro. Turismo eta Merkataritza Sailburuordea /Turismo
Zuzendaria.
- Aitor Zulueta Telleria. Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaria
- Irma Mª Basterra Ugarriza. Landaren eta Itsasertzaren Garapen eta Europar
Politiketako Zuzendaria.
Bizkaiko Foru Aldudiaren ordezkaritza:
- Unai Gangoiti Ciscar/María Presa Fernández. Ingurumen Zuzendari Nagusiak.
- Maite Peñakoba Etxebarria. Nekazaritzako Zuzendari Nagusia.
- Andoni Iturbe Amorebieta. Kultura Zuzendari Nagusia.
- Nora de Busturia Artiagoitia/Cristina Múgica Vargas. Kanpo Sustapen eta Turismoko
Zuzendaritza. Foru Diputatuaren Aholkulari Nagusia Dirección de Promoción Exterior y
Turismo. Asesora General del Diputado Foral/ Lurralde, Lehiakortasun eta Turismoko
Zuzendari Nagusia.
Toki Administrazioa ordezkaritza:
- Ibon Legarza Albizuri. Kortezubiko Alkatea eta Urremendi Landa Garapenerako
Elkarteko Lehendakaria.
Sektore Pribatuaren ordezkaritza
- Iñaki Madariaga Landaluze TOURDAIBAI. Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartearen
Presidentea.
- Idoia Ezkurdia Iturriotz. NEKATUR. Euskadiko Nekazalturismo eta Landa etxeen
Elkartearen gerentea.
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Urdaibaiko Biosfera Erreserbako TJEKaren Foro Iraunkora
Gaur arte agiri ofiziala sinatu duten foroko kideak
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1. SARRERA
Dokumentu honetan Urdaibai Biosfera Erreserbaren (aurrerantzean, UBE) Estrategia jasotzen
da, eta Turismo Jasangarriaren Europako Gutuna (aurrerantzean, TJEG) ziurtagiria lortzeko
hautagaitzarako dosierra osatzen du Diagnosiarekin, Ekintza Planarekin eta Eskaera
Txostenarekin batera.
Estrategiaren helburu nagusia da datozen bost urteetako funtsezko jarduera-ildoen ardatzak
finkatzea, UBEn turismoaren kudeaketa integral eta jasangarria egin ahal izateko, TJEGren
turismo jasangarrirako printzipioek eta haren ildo nagusiek azaltzen duten eran. Estrategia
horrek TJEGren aplikazio-lurraldeari atxikitako tokiko biztanleriaren garapen jasangarria ez
ezik, UBEren ondare-balioen zaintza ere hartzen du kontuan, eta hartara, turismoak bertako
ingurumen natural, kultural, ekonomiko eta sozialean ahalik eta integrazio hoberena izatea
bermatzen du, nola denboran hala espazioan.
Estrategia honekin azpimarratu nahi da, Urdaibaiko turismoak jasangarria izan behar badu,
ondare natural eta kulturala babesten eta tokiko herritarren garapen sozioekonomikoa
areagotzen lagundu behar duela. Garatu nahi den turismoak ekoturismoaren printzipioetan
ardaztu behar du; alegia, ingurumenarekin eta ingurune sozial eta ekonomikoarekin
arduratsua den turismoa izan behar du, turismo etiko bat, honako printzipio hauetan
oinarritzen den turismo bat:
 UBEren eta Urdaibai-Busturialdea eskualdearen ondare naturala eta kulturala
babestea, zeregin horretara turistak eta turismo-enpresak erakarriz.
 Tokiko negozioek parte hartzea (ostatuak, jatetxeak, jarduerak antolatzen dituzten
enpresak, nekazaritza-elikagaiak, tokiko merkataritza eta abar), tokiko hornitzaile eta
produktuekin (0 km-ko ekoizpenaren kontsumoa areagotzea), garapen endogenoko
aukerak identifikatuz.
 Ingurunearen garapen jasangarriari, ongizateari eta ingurumen-osasunari laguntzea,
tokiko herritarren osasunari ekarpena egiteko.
 Turistaren eta turismo-enpresen ardura (turismo arduratsua pertsona
arduratsuentzat).
 Bisitatzen den inguruneari buruz ikasteko eta hura interpretatzeko hezkuntzaesperientzia bat izatea.
 Berriztagarriak ez diren baliabideen kontsumo oso baxua egitea.
 Harrera turistikoko ahalmena errespetatzea (fisikoa, ekologikoa, psikologikoa eta
soziala). Horrek adierazi nahi du tokiko gizarteak eta ingurumenak badutela turismoa
hartu, haren ondorioak arindu eta hartatik onurak modu jasangarri batean hartzeko
ahalmen nahikoa.
UBEn egiten den turismo jasangarriarekin zerikusia duten jardule eta sektore guztiak
barnebiltzen dituen erreferentzia-esparru partekatua izan nahi du estrategiak; horrela, hura
abian jartzeko ezarritako aurrekontuak optimizatu ahalko dira eta modu egokian bideratu
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ahalko dira ezarritako helburuak lortzeko proposatzen diren jarduketak, TJEGk dituen ildoei
jarraikiz.
Azken buruan, UBEko TJEGren 2020-2024 Ekintza Planaren osagai izango diren zenbait
jarduketatan gauzatuko da estrategia hori. Dokumentu honetan, labur-labur, emango dugu
horren berri.
Diagnosiarekin gertatu zen moduan, helburua da TJEGren estrategia lantzeko prozesua,
hasiera-hasieratik, ikuspegi parte-hartzailearekin egitea, eta turismo jasangarriaren
garapenarekin zerikusia duten eta partaidetza-organoetako kide diren bertako jarduleen
lankidetza, une oro, aintzat hartzea. Hori dela eta, kontuan izan dira UBEko TJEGren Foro
Iraunkorrak egindako ekarpenak, iradokizunak eta lana, partaidetza-egitura zabal bat den
aldetik (egun, 25 kidek osatzen dute).
Estrategia honako hauetan oinarritzen da:
-

-

Diagnosi-dokumentua, Mahai Teknikoak landua, eta UBEko TJEGren Lantaldeak eta
Foro Iraunkorrak baliozkotua, lurraldearen abiapuntuko egoera aztertzen duena (AMIA
analisia).
UBEko TJEGren Lantaldearekin eta Foro Iraunkorrarekin izandako bileretan egindako
lanak, proposamenak, iradokizunak eta ekarpenak.
Turismo Bulegoa daukaten udalerrietako (Bermeo, Gernika eta Mundaka) arduradun
politikoekin eta teknikoekin izandako elkarrizketak.
Turismo Jasangarriaren Printzipioak eta TJEGren Funtsezko Gaiak:

Gutunak proposatzen dituen printzipioak, diagnostiko hau egituratzeko oinarri gisa
erabiliak, honako hauek dira:
 Natura- eta kultura-ondarea babesteari lehentasuna ematea
 Garapen jasangarrian laguntzea
 Inplikatutako eragile guztien konpromisoa lortzea
 Turismo jasangarria modu eraginkorrean planifikatzea
 Etengabeko hobekuntza bilatzea
Bost printzipio horiek turismo jasangarriaren arloko 10 gai gakotan eta 31 ekintza gakotan
(TJEGaren exijentziak) garatzen dira.
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Gai gakoak
 Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.
 Kontserbazioa ekonomikoki babestea turismoaren bidez.
 Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea murriztea.
 Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko instalazioak,
turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak eskaintzea.
 Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean komunikatzea.
 Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.
 Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.
 Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.
 Turismo-jardueraren eta horren inpaktuen jarraipena egitea.
 Gutuneko ekintzen eta konpromisoen berri ematea.
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2. HELBURU ESTRATEGIKOAK ETA OPERATIBOAK
Helburu estrategikoek Ekintza Planeko jarduketa-ildo orokorrak zehaztu behar dituzte.
Helburu globalak dira, epe luzera erdietsi beharrekoak, Planaren indarraldiak irauten duen
bost urteetan. TJEGren proiektuaren xede nagusia zein den adierazten dute.
Hemen aurkezten diren helburu estrategikoak eta operatiboak lantzerakoan, aintzat hartu dira
diagnostikoan hautemandako ahuleziak, indarrak, mehatxuak eta aukerak eta guztiak
lehenetsi dira (AMIA analisia). Ahuleziak gaien antzekotasunaren arabera (15 gai) laburbildu
eta multzokatu dira, eta multzokatutako item kopuruaren arabera lehenetsi. Antzeko
ahulezien talde bakoitza arazo estrategiko orokor handi batekin identifikatu da. Haiei
irtenbidea emateko, arazo estrategiko orokorrak helburu estrategiko gisa formulatu dira,
Marko Logikoaren metodologiari jarraikiz. Ildo horretan, hautemandako aukerak ere hartu
dira aintzat, hala nola ingurunean sorrarazten diren faktore positiboak, zeinak, edukiaren
arabera, baliatu baitaitezke helburu estrategiko bat gauzatzeko edo, bestela, TJEGren Ekintza
Planeko jarduketa bat gauzatzeko.
Helburu estrategiko horiek UBEko TJEGren Lantaldeak eta Foroak aztertu eta eztabaidatu ditu,
eta TJEGren aplikazio-esparruko turismoaren garapen eta kudeaketa jasangarria gidatuko dute
datorren bost urteetan (2020-2024), AMIA analisitik eta diagnostikotik abiatuta
identifikatutako helburu operatiboen bitartez. TJEGk proposatzen dituen gidalerro eta
metodologiari jarraikiz, ezarritako aldian helburu estrategiko eta operatibo horiek erdiesteko,
Ekintza Planean proposatutako jarduketak garatuko dira.
Laburbilduz eta AMIA analisiaren eta diagnostikoaren emaitza objektiboak kontuan izanik,
UBEko eta Urdaibai-Busturialdea eskualdeko baliabide natural eta kulturalei eragin kaltegarriak
sorraraziko ez dizkien turismo-eredu bat erdiestea bilatzen dute proposatutako helburu
estrategikoek. Eremu horretako natura eta kulturarekin lotutako turismo-eskaintza indartu eta
haren balioa nabarmentzen duen turismo-eredu bat, bisitariei kalitate handiko esperientzia
eskainiko diena eta inguruko ondare-aberastasunera hurbilduko dituena, produktu turistiko
autentikoak, kalitatezkoak eta lurraldearekin lotuak sortu eta sustatuko dituena, eta tokiko
ekonomiari etekinak ekarri, eta, era berean, bertako herritarren bizitza-kalitatearen aurka
egingo ez duena.
Helburu horiek gauzatu ahal izateko, helburu estrategiko gutxi zehaztu dira. TJEGren printzipio
eta funtsezko gai askori zeharka eragiten dieten ahulezietan jarri behar dute arreta helburu
estrategiko horiek. Haien izaera estrategikoa dela eta, kontuan hartzen dituzte funtsezko gai
baten baino gehiagoren baldintzak, baina horrek ez du esan nahi funtsezko gai bakoitza
helburu estrategiko bakar baten bidez soilik jorratuko dela. Era horretan, koherentzia
handiagoa ematen zaio estrategiari bere osotasunean; izan ere, transbertsalitatea txertatzen
da TJEGren funtsezko gaien eta helburu estrategikoen artean.
Jarraian, UBEko turismo jasangarriaren estrategia osatuko duten helburu estrategikoak
azaltzen dira:
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1. Urdaibairen ospea eta posizionamendua indartzea eta hobetzea, bai eta haren
markarena ere, aitortua eta identifikagarria den helmuga turistiko gisa, horrela,
bisitariei kalitate handiko esperientzia bat eskainiz, haien fidelizazioa lortzeko.
2. UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea eskualdeko
herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo jasangarriarekin, eta, bestalde,
tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten
estrategiak ezarriz.
3. Bisitarien tipologia jakin bat erakartzeko kalitatezko produktu turistikoak
identifikatu eta sendotzea, urtarokotasunari aurre egiteko eta tokiko produktuetan
oinarritutako hazkunde dibertsifikatu eta deskontzentratu bat sorrarazteko.
4. Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo jasangarriarekin lotuak–
arteko koordinazioa eta lankidetza hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako
Gutuna elkartzen, dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.
Helburu estrategiko horiek helburu operatibo edo espezifikoetan garatu eta zehaztu dira.
Marko Logikoaren metodologiari jarraikiz, helburu estrategikoekiko koherenteak izan behar
dute helburu operatiboek planifikazio-prozesuan. Helburu operatiboak identifikatzeko eta
lehenesteko, aintzat hartu dira diagnostikoan eskuratutako datu eta ondorioak, bai eta AMIA
analisian identifikatutako indarrak ere, zeinek balio izan baitute zehaztu eta erabakitzeko zein
helburu lor daitezkeen lurraldeak eskaintzen dizkigun potentzialtasunetan oinarrituta.
Helburu estrategikoak baino epe motzagoan erdietsiko dira helburu operatiboak, eta,
jarduketa espezifikoekin lotuta daude; jarduketa horiek helburuak nola lortu eta beteko diren
zehazten dute.
Helburu horiekin lotutako jarduketen eta helburu operatiboen proposamenean, kontuan izan
dira AMIA analisian identifikatutako mehatxuak; izan ere, egoera negatiboek, lurraldetik
kanpokoek, kalte egin diezaiokete jarduketa jakin baten bideragarritasunari, bai eta
baldintzatu ere.
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HELBURU ESTRATEGIKOA
1. Urdaibairen ospea eta posizionamendua indartzea eta hobetzea, bai eta haren
markarena ere, aitortua eta identifikagarria den helmuga turistiko gisa, horrela,
bisitariei kalitate handiko esperientzia bat eskainiz, haien fidelizazioa lortzeko.
Egungo panorama turistikoan, helmuga guztiek nahi dute posizionatu, kalitatezko marka gisa
identifikatua izateko. Urrats bat harago, kalitateagatik eta jasangarritasunagatik ezagutzea nahi
duten helmuga turistikoak daude; hala ere, gutxi batzuk baino ez dute lortzen kalitatezko
helmuga ekoturistiko gisa posizionatzea eta jendeak ezaugarri horrekin lotzea. Egoera hori
kontuan izanda, eremu babestuek ekoturismoko helmuga gisa posizionatu behar dute. Xede
hori nahi du erdietsi Urdaibaik TJEG eskuratzeko aurkeztu duen hautagaitzarekin:
ekoturismoko helmuga gisa posizionatzea eta jendeak horregatik ezagutzea, non kalitatea
izango baita bere nortasunaren ezaugarri nagusia. Ingurumenarekin eta ingurune sozial eta
ekonomikoarekin arduratsua izango den helmuga turistiko bat.
Arestian aipatu da edozein helmuga ekoturistikoren funtsezko helburua dela bisitariei kalitate
handiko esperientzia bat eskaintzea, lurraldean egiten duten egonaldiak irauten duen
bitartean, zeinahi den haiek egiten duten jarduera (bisita gidatuak, ostatua, enogastronomia
eta abar). Modu horretan antzeko ezaugarriak eta ondare-balioak dituzten beste helmuga
batzuez bereiztea lortuko da, bai eta lehiakortasuna sendotzea ere. Ildo horretan, premiazkoa
da establezimendu turistikoen eta haiek eskaintzen dituzten zerbitzuen kalitatea hobetzea, bai
eta eremu babestuko instalazio, zerbitzu eta ekipamenduena ere. Turismo-enpresen
kudeaketarekin lotutako kalitate-egiaztagiriak ugaritzeak, ingurumen-jasangarritasuna
bermatzen duten zigilu edo etiketak lortzeak eta energia berriztagarriak erabiltzeak
bikaintasunezko helmuga ekoturistiko gisa bereizten lagunduko du, eta, era berean,
lurraldearen eskaintza doitu ahal izango da naturaz interesa eta ingurumen-kalitatearen
kontzientzia ez ezik bisitatzen duten lekuaren kontserbazioa babesten duten bisitari
berrientzat, hau da, bisitari ekoturistentzat.
Era berean, ezinbestekoa da turismo-enpresetako profesionalek eta eremu babestuetako
langileek beharrezko prestakuntza izatea, lana eraginkortasunez egiteko; horretarako,
birziklapen profesionala sustatu behar da, eta langile horiek eremu babestuko ondare-balioei,
bisitariei eman beharreko arretari eta jasangarritasun turistikoari buruzko ezagutzak zabaldu
behar dituzte, eskariari behar bezala erantzun ahal izateko.
Bestalde, kalitate-estandar altuak eskaini ahal izateko, eskualdeko uren hornikuntzarekin eta
saneamenduarekin lotutako zenbait oinarrizko azpiegitura hobetu behar ditu helmugak, eta
mugikortasun jasangarriarekin lotutako alderdietan sakondu behar du (garraio publikoa,
bidegorriak, aldirietako aparkalekuak, norabide-seinaleak eta seinale turistikoak eta abar).
Halaber, ez da ahaztu behar, kalitatea hobetzeko, hobetu egin behar dela UBEren erabilera
publikoari buruzko planifikazioa bera. Ildo horretan, beharrezkoa dirudi erabilera publikoko
plan bat egitea biosferaren erreserbarako.
Jarraian, helburu estrategiko hau nola erdietsiko den zehaztu eta garatzen duten helburu
operatiboak azalduko dira, bai eta hura erdiesteko proposatutako jarduketa posibleak ere.
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HELBURU OPERATIBOAK
1. Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta UrdaibaiBusturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion zerbitzuak egokitzea,
kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza jaso dezan.
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
• Helmuga eta marka gisa aitortua izatea. Gure kasuan, helmuga ekoturistikoaren
aitortza jaso nahi dugu.
• Bisitariei kalitate handiko esperientziak eskaintzea.
• Bisitari ekoturistak fidelki jokatzen du bisitatzen dituen helmugekin eta hala aitortzen
ditu; horrez gain, foro espezifikoen bidez gomendatzen ditu.
Helmugaren kalitate globala hobetzeko eta helmuga ekoturistiko gisa kontsideratua izateko,
beharrezkoa da honako alderdi hauek hobetzea: oinarrizko azpiegituren ingurumen-kalitatea
(mugikortasun jasangarriagoa, uren hornikuntza eta saneamendua hobetzea, seinaleztapena),
establezimenduen eta zerbitzu turistikoen ingurumen-kudeaketa (energia berriztagarrien
aldeko apustua egitea, ingurumen-kalitateko zigiluak dituzten establezimendu kopurua
areagotzea), eta sektore turistikoko profesionalen prestakuntza (ekoturismoari buruzko
ikastaro espezifikoak, hizkuntzak, bisitarien arreta, UBEko ondare-balioak, Natura 2000
Sarearen esanahia eta hari buruzko balorazioa). Era berean, turista bera bisitatzen duen
ingurunearen kontserbazioan engaiatzea eta hura estimutan eduki dezala lortu behar da
(visitor pay-back sistema ezartzea, tokiko GKEei donazioak egitea eta abar).
Proposatutako jarduketak (13):
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.

UBEren Erabilera Publikoko Plana egitea.
Kalitatearen Q ziurtagiria ezartzea UBErentzat.
Seinaleztapen, panel eta altzarien katalogo bakarra diseinatzea.
Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bidegorrien sarea osatzea.
Urdaibai Biosfera Erreserbaren barruan oinezkoen mugikortasuna hobetzea.
Laga eta Laida hondartzen irisgarritasuna hobetzea.
Eskualdeko norabide seinaleak hobetzea.
Paisaian egun dauden puntu beltz batzuk ezabatzea.
“Urdaibai Green Card” martxan jartzea, ordainketa-txartel turistiko gisa,
zenbait zerbitzu turistiko barne hartuko lituzkeena.
CO2 emisioak konpentsatzea.
Lurraldean modu jasangarrian mugitzeko foileto bat argitaratu.
Oka ibaiaren estuarioko ur-geruzaren irisgarritasuna hobetu.
Gernika-Lumoko Merkatu Plaza birmoldatzea.

URDAIBAI ERRESERBAKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
ESTRATEGIA. LEHENETSITAKO EKINTZAK

11

2. Urdaibai, Biosferaren Erreserba marka turistikoa posizionatzea eta sendotzea,
markaren programa integral bat diseinatuz eta helmuga turistiko horren
balioetara egokitutako branding-ikuspegi bat txertatzea.
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
• Turismo jasangarriko erreferentziazko helmuga gisa aitortua eta identifikatua
izatea.
• Urdaibairen eta haren markaren ospea eta posizionamendua indartu eta hobetzea.
Munduko Turismo Erakundearen arabera, «Marka turistikoa da produktu edo helmuga
baten oinarrizko ezaugarrien multzoa edo esentzia, haren nortasuna biltzen duena eta
lehiakideengandik bereizten duena» 1. Markaren erabilera argitzeak modu nabarmenean
laguntzen dio helmuga baten identifikazioari eta hark panorama turistikoaren barnean
duen posizionamenduari.
Helmugen posizionamendua kontsumitzaile/turistaren lehentasun-eskalak zehazten du
neurri handi batean, lehiakide diren beste marka edo helmugei buruz duen pertzepzioaren
arabera. Diagnostikoaren dokumentuan aipatu den bezala, zenbait aurrerapen egin badira
ere, Urdaibai-Busturialdeak ez dauka marka turistikoaren estrategia globalik. Egun, badira
zenbait marka desberdin, eta bakoitzak esparru jakin bat ordezkatzen du: eskualdea bere
osotasunean, udalerriak, elkartutako produktuak, elkarte sektorialak, turismo-enpresak eta
abar. Haietako askotan etengabe aipatzen da Urdaibai, baina ez dago planteamendu
uniformerik erabilerei (banaka zein batera), formatuei eta abarri dagokienez. Programa
honen helburua da markaren diseinu integrala egitea, hura aplikatzeko eta erabiltzeko
jarraibideak emanda; horrela, helmuga turistikoa posizionatzea eta ezagutzea lortu nahi da
eta merkatuaren eta produktuaren estrategiaren araberako irizpideak ezartzea.
Hori dela eta, Urdaibai-Busturialdea eskualdearen estrategiak bere ezaugarri diren balioak
eta nortasuna eraikitzen jarraitu behar du, bai eta Estatuan nahiz nazioartean transmititu
nahi duen irudia ere, eta hor sartu behar du, halaber, barneko zein kanpoko komunikazioagertokia. Bere baliabideen eta produktuen balioan oinarritutako eskaintza turistikoa
eraikitzeko Urdaibai-Busturialdea eskualdeak dauzkan baldintzak eta faktoreak jakinak
dira.
Helmuga hori Biosferaren Erreserban egoteak nabarmen posizionatzeko eta bereizteko
elementu izan behar du marka turistikoa eraikitzeko formulazioan.
Proposatutako jarduketak (2):
1.2.1.
1.2.2.

1

Markaren Programa Integral bat diseinatzea (Identitate Korporatiboa).
Aliantza Programa sortzea: Bizkaikoa + Basquetour + Euskotren.

MTE, 2018ko uztaila.
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2. UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea eskualdeko
herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo jasangarriarekin, eta tokiko
ekonomia sustatzea, landa-, hiri- zein itsas-eremuari eragiten dioten estrategiak
ezarriz.
Biodibertsitatearen kontserbazioa, baliabide naturalen erabilera jasangarria eta eremu
horietako herrien garapen sozioekonomikoa uztartzea da biosferaren erreserben helburu
nagusia. Lurreko, kostaldeko eta itsasoko ekosistemek eratu dezakete biosferaren erreserba
baten lurralde-oinarria; eta, hain zuzen, lurralde-oinarri horretan probatzen dira sistema sozial
eta ekologikoetako interakzio eta aldaketak ulertu eta kudeatzen laguntzeko diziplina arteko
ikuspegiak.
UBEk natura- eta kultura-ondare preziatu bat dauka. Hori da, hain zuzen, haren indar eta
potentzialitate
nagusietako
bat,
bisitariak
erakartzeko,
eta aurkikuntzarekin,
sentsibilizazioarekin eta balio horiek estimatzearekin lotutako turismo jasangarri bat
garatzeko. Oka ibaiak diseinatu du paisaia, bai eta ibar barrenetan eta muinoen erdialdean
garatutako giza jarduerek ere. Horrek guztiak erabat anitza den paisaia-mosaiko bat eratzen
du: hariztiak eta lotutako baso autoktonoak, larreak, nekazaritza-laboreak eta basolandaketak. Ibarraren ohean estuario interesgarri bat garatzen da; haren dinamika olatuek,
itsasaldiek, haizeak eta ibaiko korronteek baldintzatzen dute.
Hala ere, itxuraz, eta hala ondorioztatzen da egindako diagnostikoan, ez tokiko biztanleek ez
bisitariek ez dute eremu berezi hau eta haren babes-figuraren esanahia nahikoa ezagutzen,
baloratzen, ez eta barneratzen ere. Diagnostikoan, berariaz aipatzen da, halaber, eskualdeko
turismo-enpresetako langileek ondare horri buruz duten ezjakintasuna, eta hori konpondu
beharra dago; izan ere, pertsona horiek dira, hain zuzen, bezeroei, babestutako eremua
bisitatzen dutenei, balore horiek komunikatu eta transmititu behar dizkienak, alegia,
biosferaren erreserbaren enbaxadore bilakatu behar dute. Horrenbestez, beharrezkoa dirudi
zenbait estrategia eta neurri abiatzea balio horiek hedatu, eta bisitariak eta tokiko herritarrak
UBEren ondarearekiko identifikatuak eta engaiatuak senti daitezen.
Era berean, eskualdeko ehun sozioekonomikoaren inplikazioa eta konplizitatea sendotzeko
beharra identifikatu da, bereziki, lehen sektorearena, turismoaren plangintzan eta garapenean
eta natura- eta kultura-ondarearen kontserbazioan. Biosferaren erreserba batean,
proposamen integratzaile honen funtsezko alderdia da tokiko herritarrek parte hartzea, bai eta
gizarteko beste sektore batzuek ere, hala nola agente ekonomikoek eta sektore zientifikoak.
Modu horretan errazagoa izango da landa- eta hiri-ingurunearekin lotutako ekoturismoko eta
turismo jasangarriko estrategia eta politikak sustatzea.
Jarraian, helburu estrategiko hau nola erdietsiko den zehaztu eta garatzen duten helburu
operatiboak azalduko dira, bai eta hura erdiesteko proposatutako jarduketa posibleak ere.
HELBURU OPERATIBOAK
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1. Zenbait estrategia eta bitartekoren bidez “Biosferaren Erreserba” baten eta
“Jasangarritasun turistiko” kontzeptuaren esanahia komunikatzea tokiko
herritarrei.
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
• UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea.
• Tokiko herritarrak turismo jasangarriarekin inplikatzea eta lotzea.
Babestutako eremuetan bizi diren herritarrak izan dira gehienetan eremu horietako balioak
gehien babestu eta mantendu dituztenak, eta, hain zuzen, haiek egindako lanari esker aitortu
dira eremu horiek kontserbazioaren lege-figuraren pean. Hala ere, sarritan, eremu bat eremubabestu aitortzea eta horrek dakarren erabileren eta jardueren erregulazioa ez da jakin
herritar horiei azaltzen, eta, horren ondorioz, ziurgabetasuna, itxaropen faltsuak eta ezinegona
eragin izan da.
Horrenbestez, baliatu egin behar dugu TJEGk eskaintzen digun aukera eskualdeko herritarren
artean UBErekiko balorazioa eta estimua sustatzeko, hartara, Urdaibai-Busturialdearekin,
eskualdeko kudeaketa-helburuekin eta orain planifikatzen ari den garapen turistiko
jasangarriarekin identifika eta inplika daitezen lortzeko. Horrek biodibertsitatearen
kontserbazioaren aldeko ezagutzak, balioak eta jarrerak sorrarazten lagunduko digu,
jasangarritasuna garatzeko esparru batean; hain zuzen, modu horretan tokiko herritarrek
biosferaren erreserbarekiko duten bertakotasun-sentimendua indartuko da, eta babestutako
eremuarekiko duten lotura areagotu.
Proposatutako jarduketak (3):
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Urdaibaiko herritarrek, bisitariek eta enpresa-ehun turistikoak izan beharreko
gutxieneko informazioa ezartzea (portfolio formatuan).
Dibulgazioko liburuxka bat egitea, tokiko herritarrei zuzendua, biosferaren
erreserba kontzeptuaren esanahia eta figura horrek Urdaibaiko lurraldeari
egiten dion ekarpena azaltzeko.
UBEk garatutako jarduerei buruzko informazio-orri edo buletin bat egitea,
hilabeteko edo bi hilabeteko maiztasunarekin.

2. Lurraldea bisitatzen duten pertsonei ematen zaien UBEri buruzko informazioa
hobetzea eta zabaltzea.
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
• UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea.
Oso garrantzitsua da eremu babestuek kalitate oneko eta erraz eskura daitekeen informazioa
eskaintzea bisitariei. Horrela, bisitaldia eta eremuan egongo den denbora hobeto antolatzeko
aukera izango du bisitariak, bidaiaren aurretik eta bidaiak irauten duen bitartean. Informazioak
eremuko ondarearen aberastasuna eta aniztasuna nabarmendu behar du, bai eta eskuragarri
dauden baliabide eta zerbitzu turistikoak ere. Halaber, honako hauei buruzko informazioa ere
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eman behar zaio bisitariari: ondarea kontserbatzeko egindako jarduketak, eremuko garapen
jasangarriko helburuak eta UBEk Gutunarekiko duen konpromisoa.
Diagnostikoaren dokumentuan identifikatu da bisitariek ez dutela ezagutzen biosferaren
erreserba kontzeptua, ez eta Urdaibaiko ondare naturala eta kulturala ere. Eremu babestua
bisitatzen duen orok bisitatzen dituen lekuetako ezaugarri, kudeaketa eta ondare-baliabideen
berri gehiago jakiteko aukera izan behar du. Ongi informatutako eta sentsibilizatutako bisitari
bat gure eremu babestuaren kontserbaziorako aliatu bat da. Horrez gain, asmoa da UBE
bisitatzen duena beste bisitari soil bat ez izatea. Arestian aipatu bezala, bisitaria ekoturista bat
izatea bilatzen da, eta, horretarako, ongi informatua egon behar du bisitatzen duen
inguruneko baliabideez, bai eta bisita horrek eskaintzen dituen aukera eta esperientziei buruz
ere (natura, herri-kultura, gastronomia, kontserbazioa). Ekoturista ingurumenarekin eta
kultura tradizionalekin oso engaiatuta dagoen bisitaria da, eta oso zorrotza da praktikatzen
dituen jarduera motei dagokienez.
Proposatutako jarduketak (2):
2.2.1.
2.2.2.

Egun UBEri buruzko informazioa aztertzea.
UBEren ondare natural eta kulturala eta “biosferaren erreserba” kontzeptua
azaltzeko dibulgazio-gida txiki bat egitea bisitarientzat.

3. UBEn dagoen ondare natural eta kultural baliotsuari buruzko informazio zehatza
eta kalitatezkoa eskaintzea Urdaibaiko turismo-enpresen sareari.
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
• UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea.
• UBEren ondarea turismo jasangarriarekin eta tokiko ekonomiaren sustapenarekin
lotzea.
Era berean, ahulezia gisa identifikatu dira Eskualdeko turismo-enpresetako langileek
Urdaibaiko ondare natural eta kulturalari buruzko ezagutzan dituzten hutsuneak, bai eta
biosferaren erreserba figurari buruzkoak ere. Diagnostikoan identifikatu da, halaber, enpresek
ez dutela ezagutzen lurraldeko eskaintza turistiko zabala.
Proposatutako jarduketak (4):
2.3.1.

2.3.2.

Eskualdearen garapen turistikoan parte hartzen duten jardule nagusien
prestakuntza-beharrak aztertzea, hala nola enpresa-sektorearena, bisitariei
arreta emateko ekipamenduen informatzaileena (museoak eta abar) eta
turismo-bulegoetako informatzaile turistikoena, UBEko ondare naturalari eta
kulturalari, jasangarritasun turistikoari, ekoturismoari eta biosferaren
erreserba baten esanahiari buruz.
Enpresa-sektore turistikoaren eta informatzaile turistikoen prestakuntza
hobetzea intereseko ikastaroen bitartez (prestakuntza-beharren analisian
identifikatu direnak).
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2.3.3.
2.3.4.

Eskualdeko enpresa-ehunak Urdaibai Biosfera Erreserbari buruz duen
pertzepzioari eta erreserbak haiei egin diezaiekeen ekarpena ezagutzea.
Enpresa-ehunarentzako dirulaguntzen mapa egitea, turismo jasangarria susta
dezan..

4. Tokiko ekonomia sustatzea, landa-, hiri- zein itsas-eremuari eragiten dioten
estrategiak ezarriz.
Azken mendeetan Urdaibaiko lurraldean garatutako giza jarduerek bidea eman diote paisaia
kultural konplexu baten sorrerari, zeina osagai funtzionala baita ekonomiari, ustiapenei,
bizimoduei, sinesmenei eta beste hainbat alderdiri dagokienez; horrek guztiak ekoturismoko
eredu gisa posizionatzea ahalbidetuko lioke eremu babestu horri Euskadin. Hala ere, tokiko
herritarrak eta ekonomia babeste aldera, beharrezkotzat jotzen da zenbait kultura-jarduera
tradizional berraktibatu, eta esperientziazko turismo-produktu bilakatzea, oinarri lokaleko
turismo jasangarri baten esparruan kontsumi daitezen.
Proposatutako jarduketak (3):
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Lurraldeko jarduera tradizionalei (arrantza, nekazaritza edo abeltzaintza) eta
haien produktuak ekoitzi eta saltzeko puntuei buruzko datu-base bat sortzea,
hura bisitariei proposatu beharreko «esperientzien» barruan sartzeko..
«Urdaibaiko Esentziak» programa garatzea nekazaritzako elikagaien ekoizleen
eta enpresa turistikoen arteko lanketa kolektiborako dinamizaziorako
programa gisa.
Gernika-Lumon merkataritzari sariak ematea.

URDAIBAI ERRESERBAKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
ESTRATEGIA. LEHENETSITAKO EKINTZAK

16

HELBURU ESTRATEGIKOA
3. Bisitarien tipologia jakin bat erakartzeko kalitatezko produktu turistikoak
identifikatu eta sendotzea, urtarokotasunari aurre egiteko eta tokiko
produktuetan oinarritutako hazkunde dibertsifikatu eta deskontzentratu bat
sorrarazteko.
Urtarokotasuna da Euskadiko barnealdeko eta kostaldeko helmuga turistiko askori eragiten
dion faktoreetako bat. Hori dela eta, eremu bakoitzeko berezitasunetan oinarritutako
jarduketa integralak garatzea da faktore horri aurre egiteko planteatu den erronketako bat.
Turista kopuru handiak jasotzen dituzten urtaro eta baliabide turistikoak identifikatu dira
diagnostiko-dokumentuaren lanketan; izan ere, egoera horiek jasangarritasunean eta
kalitatean erreferente izan nahi duen helmuga batek eskaini beharrekoaren aurkako egoera
eta esperientziak sorrarazten dituzte.
Turismoaren transbertsalitatea kontuan izanda, helburu estrategiko hori lortzeko ekintzak
bideratzeko osagarritasuna nabarmendu behar da. Beharrezkoa da jarduera gauzatuko den
agertokiaren eta lurraldearen arteko konexioa egotea, eta askotariko jarduketen bidez
kalitatezko produktu/esperientziak sortu edo sendotu ahal izatea, eta horrela proposamen
turistikoak dibertsifikatzea. Eragile turistikoekin interrelazioa edukitzea, eta, horretarako,
espezializazio maila altu baten aldeko apustua egitea, aholkularitzaren eta etengabeko
prestakuntzaren bidez, eskariari egokituz eta merkatuaren ezagutzaren bidez. Hori guztia
helmugaren balioak modu eraginkorrean hedatzea ahalbidetuko duen komunikazio-estrategia
batez osatuko da.
Dokumentu-zorro turistikoan sartu nahi dira eskualdeko leku desberdinetako tokiko
produktuak, bai eta ezezagunagoak diren landa-eremuetakoak ere; izan ere, modu horretan
kultura-, natura, eta ingurumen-balioei dagokienez zorrotza den turista mota bati zuzendutako
kalitatezko produktuak sendotu ahal izango dira.
Programa integraletatik nahiz Estrategia Turistiko honen programa espezifikoetatik abiatuta
heldu behar zaie produktu turistikoarekin lotutako ekintzei, eta, era berean, Udalen, Bizkaiko
Foru Aldundiaren Eusko Jaurlaritzaren eta abarren lan- eta eskumen-eremuak kontuan hartuta.
Halaber, urtarokotasunaren baldintza gainditzea ahalbidetuko duten jarduera berriak eta
eskari-segmentu berriak identifikatu behar dira.
Jarraian, helburu estrategiko hau nola erdietsiko den zehaztu eta garatzen duten helburu
operatiboak azalduko dira, bai eta hura erdiesteko proposatutako jarduketa posibleak ere.
HELBURU OPERATIBOAK
1. Eskariaren eta eskaintza turistikoaren ezagutza hobetzea.
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
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•
•

Eskaintzaren ezagutza hobetzea, hutsuneak identifikatu eta bisitari tipologia berriak
(ekoturistak eta beste batuk) erakartzeko, urtarokotasunari aurre egite aldera.
Eskaintza turistikoa hobeto ezagutzea, tokiko produktuetan oinarritutako hazkunde
dibertsifikatua eta deskontzentratua sorrarazteko.

Industria turistikoa ingurune lehiakor eta aldakor batean mugitzen da. Helmugarentzako
intereseko informazioa emango duen eta informazio hori erabakietan inplikatutako eragile
publiko nahiz pribatuen artean hedatuko duen merkatuen inteligentzia-sistema bat sortzea
funtsezko elementua da, eta, horrez gain, aukera berriak identifikatzeko balio du.
Beharrezkoa da eskariaren azterketa on bat egitea, eskariaren premia eta profil desberdinetara
egokitutako kalitatezko zerbitzu turistikoak eskaintzeko. Egungo bisitarien eta bisitari
potentzialen asebetetze-maila eta espektatibak aztertuz, hobeto fokalizatuko da eskualdeko
eskaintza turistikoa, eta hura markatutako helburuetara, ekoturismora, bideratzeko balioko
du. Egun, eskualdeko hainbat erakundek beren instalazioetara joan daitekeen bisitari
kopuruaren aurreikuspenak egiten dituzte (zenbait udaletako turismo-bulegok, Ekoetxea
Urdaibaik, Bird Centerrek, museoek, Gaztelugatxeko Donienek eta abarrek). Erakunde horiek
inkestak egiten dituzte, halaber, beren erabiltzaileen artean. Hala ere, ez dago irizpide
komunik garatu beharreko metodologiari buruz, datuak ustiatzeari buruz edota eskuratutako
emaitzak praktikan aplikatzeari buruz. Esaterako, egindako diagnostikoan, agerian geratu zen
ez zela ezagutzen urtean eskualdera etortzen diren bisitarien kopurua, eta, era berean, ez zela
ezagutzen erabilera publikoak epe labur, ertain eta luzera lurraldean eragin ditzakeen
ondorioak.
Eskari errealaren (turistak eta txangozaleak) asebetetze-mailari eta portaerari buruzko ikerketa
eta merkatuko hobi eta segmentu berriei buruzko informazioa biltzea ezinbestekoak da,
Urdaibai-Busturialdea helmugarako lehentasunezkotzat jotzen diren produktu turistikoen
diseinua eta turismo-merkatuaren finkapena, hobekuntza eta dibertsifikazioa ahalbidetuko
dituen estrategia bat zehazteko.
Aipatu da jada egun Urdaibai-Busturialdea eskualdean garatzen den eskaintza turistikoa anitza
dela. Nolanahi ere, beharrezkoa dirudi aztertzea eskaintza horrek ea betetzen dituen
eskualdeak ekoturismoko helmuga gisa posizionatzeko behar duen bisitari-profila erakartzeko
helburu eta premiak.
Proposatutako jarduketak (2):
3.1.1.
3.1.2.

Merkatu-adimeneko programa (4 azpi-ekintza).
Sortutako informazio guztia lurraldean kartografiatzea.
2. Eskualdeko eta UBEko baliabide natural eta kulturalekin lotutako jardueren
eta zerbitzuen eskaintza zabaltzea eta hobetzea, eskariaren
urtarokotasunaren baldintza gainditzeko eta esperientzia turistiko berriak
sustatzeko
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Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
• Kalitatezko produktu turistikoak identifikatu eta sendotzea, zerbitzu eta jardueren
eskaintza zabalduz eta hobetuz.
• Eskariaren urtarokotasuna gainditzea.
• Eskualdeko eta UBEko baliabide natural eta kulturalekin lotutako tokiko eskaintzan
oinarritutako esperientzia turistiko berriak sustatzea.
• Hazkunde dibertsifikatu eta deskontzentratua sorraraztea.
• Tokiko produktuetan oinarritutako produktu eta esperientzia turistikoak.
Urdaibai-Busturialdea eskualdeak, egun, jarduera eta zerbitzu turistikoen eskaintza ona baldin
badu ere, hauteman da ez dituela lurraldeak eskain ditzakeen aukera guztiak baliatzen.
Egindako diagnostikoan, egungo eskaintza denboran nahiz espazioan oso kontzentratuta
dagoela identifikatu da. Denboran, udako hilabeteetan eta Estatu mailako jaiegun eta zubietan
zentratzen delako; espazioan, berriz, eskualdeko gune jakinetan soilik egiten delako. Horrek
sektore turistikoa baldintzatu du, eta joera hori faboratu/sendotu. Hori dela eta, beharrezkoa
da eskaintza zabaltzea: egun hutsuneak dauden urtaro eta lekuetara zabaltzea eskaintza, eta
eskainitako jarduerak eta esperientziak dibertsifikatzea. Ildo horretan, eskualdeko ondarea
deskubritzearekin lotutako interpretaziozko esperientzia turistikoak areagotu behar dira.
Beharrezkoa da ekoturismoko jarduerekin lotutako sektore turistikoak eskaintza horri
zabaltzen eta hobetzen laguntzea.
Bestalde, ezinbestekoa dirudi lurraldeko eskaintza ekoturismoan interesa duten eta bisitatzen
duten lurraldearen kontserbazioarekin eta kalitatearekin kontzientziatuta dauden bisitari
berrietara egokitzea. Halaber, bisiten urtarokotasuna gainditzea ahalbidetuko duten jarduera
berriak eta eskari-segmentu berriak identifikatu behar dira.
Horrenbestez, helburu honen xedea da, batetik, egun dagoen eskaintzaren zerbait osagai
hobetzea, eta, bestetik, identifikatutako beste baliabide batzuk nabarmentzea. Baliabide
horiek, nahiz eta garrantzi txikia duten turismo-jardueraren barnean, garatzeko potentzialitate
argia daukate. Lotutako baliabideak, intereseko merkatu eta profilekin, bai eta eskarisegmentu berriekin ere, bat datorren helmuga multitematiko bat (ekoturismoa, kultura,
enogastronomia, ekitaldiak eta abar) eraiki eta sendotzea ahalbidetuko dutenak.
Baliabide berriak lehenesterakoan, kontuan hartuko dira zenbait faktore, hala nola hazteko
gaitasuna, jada garatu direnekiko duten osagarritasuna eta/edo bereizkuntza, eta goranzko
joera, sendotu nahi diren produktuekin bat datorren eskari berri bati erantzuteko.
Proposa daitezkeen jarduketak (3 jarduketa):
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Esperientzia-turistikoaren programa (6 azpi-ekintza).
Gernika Lumo-ren historiari buruzko audiogida-zerbitzua.
Itsas ingurunearen balioa nabarmentzeko turismo-produktuak/jarduera
tradizionalak.
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3. Eskualdea bistatzeko motibazioa dibertsifikatzea, eskari-segmentu jakinak
eta merkatu-hobiak erakartzea ahalbidetuko duen eskaintza turistikoa
bereiziz eta espezializatuz.
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
•
•

Bisitari tipologia bat erakartzea, urtarokotasunari aurre egiteko.
Hazkunde dibertsifikatu eta deskontzentratua sorraraztea.

Enpresen eta helmugen arteko lehia dela eta, beharrezkoa da etengabe egokitzen egotea
merkatu turistikoaren eskakizunetara.
Aipatu den gisara, eskari erreala eta merkatuko segmentu berriak ezagutzeak, dagoen
eskaintzaren kudeaketa berritzaileak, bai eta beste baliabide turistiko batzuk identifikatu eta
nabarmentzeak ere, turismo espezializatuago eta segmentatuago bat erakartzeko programa
egokiak zehazten laguntzen du, eta, hori dela eta, beste turista eta txangozale tipologia batzuk
erakartzen dira.
Beharrezkoa da eskaintza turistikoan jada sartzen diren baliabide turistikoetan egin beharreko
esku hartzeko politikak identifikatzea eta lehenestea; halaber, eskariaren segmentu
desberdinekin argiki lotutako potentzialitatea izan arren, eskaintza turistikoan sartzen ez diren
beste baliabide batzuetan egin beharreko esku hartzeko politikak ere identifikatzea eta
lehenestea. Bisita eta esperientzia turistikoa hobetzen, eta eskaintza eta eskariaren
urtarokotasunari aurre egiten lagunduko luke horrek.
Proposatutako jarduketak (1):
3.3.1.

Sustatzeko eta merkaturatzeko programa (2 azpi-ekintza).
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HELBURU ESTRATEGIKOA
4. Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo jasangarriarekin
lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza hobetzea, Turismo Jasangarrirako
Europako Gutuna elkartzen, dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen
elementu gisa erabiliz.
TJEGk, hura aplikatzen den lurraldeetan garapen turistiko jasangarriaren garapena lortzeko,
proposatzen duen funtsezko alderdietako bat da zeregin horretan parte hartzen duten eragile
eta erakunde guztien arteko koordinazioa eta lankidetza. Egindako diagnostikoan, eta, zehazki,
hautemandako ahulezietan, ondorioztatzen da eskumena duten edo sektore turistikoarekin
lotura duten eragile publiko eta pribatuen arteko koordinazioa eta komunikazioa are gehiago
hobetu daitekeela. Ekitaldi eta jarduketa jakin batzuen garapenean lankidetza egon arren,
egitura eta mekanismo egonkorragoak garatu behar dira, sendoagoak eta iraunkorrak,
lankidetza horrek denboran jarrai dezan.
Urdaibairen eskaintza, sustapena eta garapen turistikoa batera diseinatu beharko litzateke
turismoko eta kontserbazioko eskumenak dituzten erakunde guztien artean (Eusko Jaurlaritza,
Bizkaiko Foru Aldundia, udalak, Urremendi eta abar).
Era berean, beharrezkoa da kooperazioko loturak eta mekanismoak ezartzea enpresarien eta
enpresari-elkarteen artean, eta horien eta administrazioaren artean. Halaber, beharrezkoa da
enpresek TJEGren aplikazio-esparruaren lurraldeko garapen turistikoan duten lotura eta partehartzea nabarmentzea. Enpresariak TJEGri atxikitzea da haiek UBEko turismo jasangarriko
estrategian inplikatzeko modu on bat.
Horrenbestez, biltzeko, dinamizatzeko eta aktiboki parte hartzeko elementu gisa erabiltzea
proposatzen da. Horretarako, TJEGren Foroko sinergia positiboak baliatuko dira, parte
hartzeko eta eztabaidatzeko organo den aldetik, eta sektore turistikoarekin lotutako eragile
guztiek haren babespean lan egin ahal izango dute lurraldearen garapen turistiko
jasangarriarekin lotutako alderdietan. Foroak badu, halaber, turismoaren alorrean parte
hartzeko egitura iraunkor gisa formalki finkatzeko aukera. Haren funtzio bat izango litzateke,
besteak beste, TJEGren Ekintza Plana betetzen den zaintzea.
Era berean, dokumentu bizia da TJEG, dinamikoa. Denboran irauten duen prozesu bat da,
egiaztagiria mantentzeko Ekintza Plana garatzea eta haren betearazpenari jarraipen etengabea
egitea eskatzen duena; horretarako, beharrezkoa da proiektuari behar beste giza baliabide eta
baliabide material ematea. Proiektu erabat berria da TJEG, lurraldean hedatu beharrekoa,
haren irudia ezagutarazteko eta kalitatezko proiektu batekin lotzeko.
Era berean, beharrezkoa da TJEG lurraldeak kolaborazioa eta lankidetza areagotzea Espainiako
estatuko edo Europako beste eremu babestu batzuekin, zeinak dagoeneko ari baitira TJEGren
gisako turismo jasangarriko proiektu eta estrategietan lanean.
Jarraian, helburu estrategiko hau nola erdietsiko den zehaztu eta garatzen duten helburu
operatiboak azalduko dira, bai eta hura erdiesteko proposatutako jarduketa posibleak ere.
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HELBURU OPERATIBOAK
1. TJEGren aplikazio-esparruan turismo jasangarriaren garapenean parte
hartzen duten eragile eta erakunde guztien arteko lankidetza finkatzea.
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
• Eragile eta erakunde guztien arteko koordinazioa eta lankidetza hobetzea
TJEG eskatzen dituen printzipioak eta funtsezko gaiak betetzeko, beharrezkoa da Eskualdearen
garapen turistikoarekin lotutako eragile publiko eta pribatu guztien arteko lankidetza eta
koordinazioa hobetzea.
Proposatutako jarduketak (2):
4.1.1.
4.1.2.

TJEKren aplikazio-esparruan garatzen den turismo jasangarriarekin lotutako
parte hartzeko egitura gisa finkatzea TJEKren Foroa.
Eskualdeko udaletako APP turistikoak koordinatzea.
2. Enpresa turistikoak TJEGren helburu eta estrategietan inplikatzea.

Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
• Turismo jasangarriarekin lotutako erakunde pribatuen inplikazioa hobetzea, parte
hartzeko elementu gisa erabiliz TJEG.
Erabatekoa izan behar du enpresari turistikoek TJEGren proiektuarekin eduki beharreko
inplikazioak. Enpresa-ehunak proiektuaren buru izan behar du, bere egin behar ditu Gutuneko
printzipioak, eta Parke Nazionalaren kudeaketa-taldearekin dituen harremanak sendotu.
TJEGren II. fasea aukera bikaina da hori guztia gauzatzeko; izan ere, eremu babestuko
enpresari eta agintariek lankidetzako hitzarmen bat sinatu dute –kontratu izaerakoa–, bi
aldeek turismo jasangarri baten alde hartzen dituzten konpromisoak jasotzen dituena eta
jarduketa zehatz eta neurgarrien bidez gauzatuko dena.
Proposatutako jarduketa (1):
4.2.1.

TJEGren II. fasea txertatzea (turismo-enpresak atxikitzea) TJEGren aplikazioesparruko turismo-enpresen ehunean.

3. TJEG hedatzea, Urdaibai Biosfera Erreserba eta Urdaibai-Busturialdea eskualdea
bisitatzen dutenen eta bertako biztanleen artean.
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
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•

Eragile eta erakunde guztien inplikazioa hobetzea, TJEG elementu dinamizatzaile gisa
erabiliz.

Egun, Urdabaiko lurraldean ez da ezagutzen TJEGren proiektua. Gutuna behar bezala kudeatu
eta hango Ekintza Plana aplikatzeko, beharrezkoa da proiektua maila guztietan hedatzea, bai
bertako herritarren artean, bai Parkea bisitatzen dutenen artean. Proiektua gehiago hedatzen,
hango jarduketak babesten eta han jasota dauden turismoaren garapen jasangarriko
helburuak lortzen lagunduko du bi kolektiboen arteko lankidetzak eta parte-hartzeak.
Proposatutako jarduketak (1):
4.3.1.

TJEGri buruzko Komunikazio Plana garatzea, 2020-2024 aldirako.

4. TJEGren Ekintza Planaren jarraipen egoki bat garatzea eta egiaztagiria berritzea
TJEGrekin.
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
• Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, TJEG elementu dinamizatzaile eta parte-hartzaile gisa erabiliz.
Jarduketak gauzatzea dakarren edozein proiekturi jarraipen protokolizatua egiteak haien
gauzatze-mailari buruzko informazio eguneratua edukitzea dakar, bai eta aurreikusitako
helburuak erdiesteko aurkitutako arazoei buruzko informazio eguneratua edukitzea ere.
TJEGren kasuan, jarraipen hori egiteak bost urtera Ekintza Planaren amaierako ebaluazio
eraginkor bat egin ahal izatea ahalbidetzen du, eta, halaber, proiektua berritzea errazten du,
estrategia eta ekintza-plan berri bat idatziz. TJEGren egiaztagiriari jarraipena egiteko eta hura
berritzeko jarduketek behar beste giza baliabide eta baliabide material izan behar dituzte.
Proposatutako jarduketak (3):
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren proiektua giza baliabidez eta baliabide
materialez hornitzeko beharrezkoak diren mekanismoak ezartzea.
2020–2024 aldian TJEGren jarraipen plana garatu eta gauzatzea.
2025-2029 aldirako TJEGren egiaztagiria berriztea.

5. TJEGren egiaztagiria duten Europako nahiz Espainiako beste eremu batzuekin
lankidetza hobetzeko mekanismoak ezartzea
Helburu hori honako alderdi hauen bidez lotzen zaio Helburu Estrategikoari:
• Eragile eta erakunde publikoen arteko koordinazioa hobetzea, TJEG elementu
dinamizatzaile gisa erabiliz.
TJEG duen potentzial guztia garatu ahal izateko, beharrezkoa da UBE lankidetzan jardutea
bereizgarri horrekin akreditatutako beste eremu natural babestu batzuekin, eta, era berean,
TJEGrekin lotutako eremu babestuen sareetan –eta horretarako sortu diren beste foro
batzuetan– inplikatzea eta parte hartzea. Halaber, beharrezkoa da eskualdeko turismo-

URDAIBAI ERRESERBAKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
ESTRATEGIA. LEHENETSITAKO EKINTZAK

23

enpresen ehunak antolatzen diren foro, egitura eta ekitaldietan –TJEG proiektuarekin lotuak–
parte hartzea, eta egiaztagiria duten beste eremu babestuetako enpresekin esperientziak
trukatu ahal izatea.
Proposatutako jarduketak (7):
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5
4.5.6.
4.5.7.

Turismo Jasangarriaren Europako Gutunaren Mintegi Iraunkorrean aktiboki
parte hartzea. Mintegi hori CENEAM zentroan egiten da, EUROPARC-Espainiak
antolatuta.
Ekoturismo Klubaren Mintegian aktiboki parte hartzea. Mintegi hori CENEAM
zentroan egiten da, Espainiako Turismoko Estatu Idazkaritzak antolatuta.
Elkarlana eta esperientzia-trukea sustatzea Urdaibai-Busturialdeako turismoenpresen eta beste eremu natural babestu batzuetan TJEKri atxikitako
enpresen artean..
Espainiar estatuan edo Europan TJEK egiaztapena duten antzeko eremu
babestuekin lankidetza-hitzarmenak sinatzea (biosfera erreserbak,
itsasbazterrak, hezeguneak)..
TJEKrekin lotura duten estatuko nahiz nazioarteko bileretan eta topaketetan
parte hartzea, baita EUROPARC Federazioak antolatutako European Charter
Network Meeting-en ere..
Espainiako Ekoturismo Elkartean sartzea eta parte hartzea – turismo-enpresen
elkarteen mailan (TOURDAIBAI, Nekatur) zein Urdaibai Biosfera Erreserba
mailan.
Euskadiko Ekoturismo-Sarearen kide izatea.
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