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1. Sarrera
Urdaibai Biosfera Erreserban 2020-2024 aldirako Turismo Jasangarriaren Europako Gutuna
garatzeko Ekintza Plana jasotzen da dokumentu honetan. Bertan zehazten dira bost urteko
epean egin beharko diren esku-hartzeak, betiere, Estrategia dokumentuan definitutako
helburu estrategiko eta operatiboak lortzera bidean.

Ekintza Plan honen aplikazio-esparrua Urdaibai-Busturialdea eskualdea da. Dokumentuaren
bidez, agerian geratzen da bai eskualde osoan bai Urdaibai Biosfera Erreserban garapen
turistiko jasangarriaren alde diharduten erakunde publiko eta pribatu guztiek konpromiso
handia dutela jasangarritasunarekin.

Diagnosiarekin eta Estrategiarekin gertatu zen moduan, TJEKren estrategia lantzeko prozesua
ikuspegi parte-hartzailean oinarrituta burutu da hasiera-hasieratik, eta une oro nabarmena
izan da turismoaren garapen jasangarriarekin zerikusia duten eta partaidetza-organoetako kide
diren eragileen lankidetza. Hori dela eta, kontuan izan dira UBEko TJEKren Foro Iraunkorrak
egindako ekarpenak, iradokizunak eta lana, partaidetza-egitura zabala den aldetik (egun, 40
kidek osatzen dute).

Hauek dira Ekintza Planaren oinarriak:

-

Diagnosi-dokumentua, Mahai Teknikoak landua, eta UBEko TJEKren Lantaldeak eta
Foro Iraunkorrak baliozkotua, lurraldearen abiapuntuko egoera aztertzen duena (AMIA
analisia).

-

Estrategia-dokumentua, Mahai Teknikoak landua eta UBEko TJEKren Lantaldeak eta
Foro Iraunkorrak baliozkotua, helburu estrategiko eta operatiboak jasotzen dituena.

-

UBEko TJEKren Lantaldearekin eta Foro Iraunkorrarekin izandako bileretan egindako
lanak, proposamenak, iradokizunak eta ekarpenak.

-

Turismo Jasangarriaren Printzipioak eta TJEKren Funtsezko Gaiak.

Esku-hartzeak lau helburu estrategikoen eta 14 helburu espezifiko edo operatiboen baitan
bildu dira; horiek guztiek osatzen baitute Urdaibai Biosfera Erreserbaren Estrategia.
1. taulan ikus daiteke Urdaibai Biosfera Erreserbaren Estrategia eta Ekintza Planean
identifikatu eta jasotako helburu estrategiko zein operatiboen eta Funtsezko Gaien arteko
harremana (TJEKren Key Topics).

Halaber, 2. taulan bildu da Urdaibai Biosfera Erreserbaren Estrategia eta Ekintza Planean
identifikatu eta jasotako helburu operatiboen eta NBEren Biltzar Orokorraren 2030 Agendan
bildutako Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) artean dagoen lotura.
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2. Helburu estrategikoak eta operatiboak
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
Helburu operatiboak
1. Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta UrdaibaiBusturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion zerbitzuak egokitzea,
kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza jaso dezan.

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 estrategikoa
2. UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea eskualdeko
herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo jasangarriarekin, eta tokiko
ekonomia sustatzea, landa-eremuari nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten
estrategiak ezarriz.
Helburu operatiboak
1. Zenbait estrategia eta bitartekoren bidez Biosferaren Erreserba baten eta
Jasangarritasun turistiko kontzeptuaren esanahia eta horrek ekar diezazkiekeen
onurak komunikatzea tokiko herritarrei.

2. Lurraldea bisitatzen duten pertsonei ematen zaien UBEri buruzko informazioa
hobetzea eta zabaltzea.

3. UBEn dagoen ondare natural eta kultural baliotsuari buruzko informazio zehatza
eta kalitatezkoa eskaintzea Urdaibaiko turismo-enpresen ehunari.

4. Tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten
estrategiak ezarriz.

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.
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Helburu operatiboak
1. Eskariaren eta eskaintza turistikoaren ezagutza hobetzea.

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.

3. Eskualdea bistatzeko motibazioa dibertsifikatzea, eskari-segmentu jakinak eta merkatuhobiak erakartzea ahalbidetuko duen eskaintza turistikoa bereiziz eta espezializatuz.

Helburu estrategikoa
4. Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo jasangarriarekin lotuak– arteko
koordinazioa eta lankidetza hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa erabiliz..

Helburu operatiboak
1. TJEKren aplikazio-esparruan turismo jasangarriaren garapenean parte hartzen duten
eragile eta erakunde guztien arteko lankidetza finkatzea.

2. Enpresa turistikoak TJEKren helburu eta estrategietan inplikatzea.

3. TJEK hedatzea, Urdaibai Biosfera Erreserba eta Urdaibai-Busturialdea eskualdea bisitatzen
dutenen eta bertako biztanleen artean.

4. TJEKren Ekintza Planaren jarraipen egoki bat garatzea eta egiaztagiria berritzea TJEKrekin.

5. TJEKren egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuekin lankidetza hobetzeko
mekanismoak ezartzea.
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1. taula. Urdaibai Biosfera Erreserbaren Estrategia eta Ekintza Planean identifikatu eta jasotako helburu estrategiko zein operatiboen eta Funtsezko Gaien arteko
harremana (TJEKren Key Topics).

1.

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.

Helburu Operatiboak
1.

2.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea ) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza jaso
dezan.
Urdaibai, Biosferaren Erreserba marka turistikoa posizionatzea eta
sendotzea, markaren programa integral bat diseinatuz eta helmuga
turistiko horren balioetara egokitutako branding-ikuspegi bat txertatzea.
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10. Gutuneko ekintzen eta konpromisoen
berri ematea.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea
eta kultura-ondarea babestea.

HELBURU ESTRATEGIKO ETA OPERATIBOAK

1.

TJEK-REN 10 GAI GAKOAK (Key Topics)

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea
eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo
jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia sustatzea, landa-inguruneari, hiriinguruneari eta itsas inguruneari. eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu Operatiboak
1.

Zenbait estrategia eta bitartekoren bidez Biosferaren Erreserba baten eta
Jasangarritasun turistiko kontzeptuaren esanahia eta horrek ekar
diezaiekeen onurak komunikatzea tokiko herritarrei.

2.

Lurraldea bisitatzen duten pertsonei ematen zaien UBEri buruzko
informazioa hobetzea eta zabaltzea.

3.

UBEn dagoen ondare natural eta kultural baliotsuari buruzko informazio
zehatza eta kalitatezkoa eskaintzea Urdaibaiko turismo-enpresen ehunari.

4.

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.

Helburu Operatiboak
1.

Eskariaren eta eskaintza turistikoaren ezagutza hobetzea.

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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3.

Eskualdea bistatzeko motibazioa dibertsifikatzea, eskari-segmentu jakinak
eta merkatu-hobiak erakartzea ahalbidetuko duen eskaintza turistikoa
bereiziz eta espezializatuz.

4.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza hobetzea,
Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen, dinamizatzen eta
parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa erabiliz.

1.

TJEKren aplikazio-esparruan turismo jasangarriaren garapenean parte
hartzen duten eragile eta erakunde guztien arteko lankidetza finkatzea.

2.

Enpresa turistikoak TJEKren helburu eta estrategietan inplikatzea.

3.

TJEK hedatzea, Urdaibai Biosfera Erreserba eta Urdaibai-Busturialdea
eskualdea bisitatzen dutenen eta bertako biztanleen artean.

4.

. TJEKren Ekintza Planaren jarraipen egoki bat garatzea eta egiaztagiria
berritzea TJEKrekin.

5.

TJEKren egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuekin lankidetza
hobetzeko mekanismoak ezartzea.
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2.Taula Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Estrategiaren eta Ekintza Planaren dokumentuetan identifikatutako eta sartutako helburu estrategiko eta
operatiboen eta NBEren Batzar Nagusiaren 2030 Agendan jasotako Garapen Jasangarriko Helburuen (GJH) arteko erlazioa.

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.
Helburu Operatiboak
1. Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta
Urdaibaira (UBE eta Urdaibai-Busturialdea )
etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga
ekoturistikoaren aitortza jaso dezan.
2. Urdaibai, Biosferaren Erreserba marka turistikoa
posizionatzea eta sendotzea, markaren
programa integral bat diseinatuz eta helmuga
turistiko horren balioetara egokitutako
branding-ikuspegi bat txertatzea.
1.

17. Itunak, helburuak
lortzeko

16. Bakea, justizia
eta instituzio
sendoak

15. Lehorreko bizitza

14. Uretako bizitza

Industria,
berrikuntza eta
azpiegitura
9.

13 Klima babesteko
ekintza

Lan duina eta
hazkunde
ekonomikoa
8.

12 Ekoizpen eta
kontsumo
arduratsua

Energia
eskuragarri eta ez
kutsatzailea
7.

11. Hiri eta komunitate
iraunkorrak

Edateko ura eta
saneamendua
6.

10. Desberdintasunak
murriztea

Genero
berdintasuna
5.

4. Kalitate oneko
hezkuntza

3. Osasuna eta
ongizatea

2.

1. Pobrezia
desagertzea

HELBURU ESTRATEGIKO ETA OPERATIBOAK

Goserik ez izatea

GJH

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea
eta hedatzea eskualdeko herritarren artean, haiek bat
egin dezaten turismo jasangarriarekin, eta tokiko
ekonomia sustatzea, landa-inguruneari, hiriinguruneari eta itsas inguruneari eragiten dioten
estrategiak ezarriz.

Helburu Operatiboak
1.

Zenbait estrategia eta bitartekoren bidez Biosferaren
Erreserba baten eta Jasangarritasun turistiko
kontzeptuaren esanahia eta horrek ekar diezaiekeen
onurak komunikatzea tokiko herritarrei.

2.

Lurraldea bisitatzen duten pertsonei ematen zaien
UBEri buruzko informazioa hobetzea eta zabaltzea.

3.

UBEn dagoen ondare natural eta kultural baliotsuari
buruzko informazio zehatza eta kalitatezkoa eskaintzea
Urdaibaiko turismo-enpresen ehunari.

4.

Tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari nahiz hiriinguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

17. Itunak, helburuak
lortzeko

16. Bakea, justizia eta
instituzio sendoak

15. Lehorreko bizitza

14. Uretako bizitza

Industria, berrikuntza
eta azpiegitura
9.

13 Klima babesteko ekintza

Lan duina eta
hazkunde ekonomikoa
8.

12 Ekoizpen eta
kontsumo arduratsua

Energia eskuragarri
eta ez kutsatzailea
7.

11. Hiri eta komunitate
iraunkorrak

Edateko ura eta
saneamendua
6.

10. Desberdintasunak
murriztea

Genero berdintasuna

Osasuna eta ongizatea
3.

5.

Goserik ez izatea
2.

4. Kalitate oneko
hezkuntza

Pobrezia desagertzea

HELBURU ESTRATEGIKO ETA OPERATIBOAK

1.

GJH

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.

Helburu Operatiboak
1.

2.

3.

Eskualdeko eta UBEko baliabide natural eta kulturalekin
lotutako jardueren eta zerbitzuen eskaintza zabaltzea
eta hobetzea, eskariaren urtarokotasunaren baldintza
gainditzeko eta esperientzia turistiko berriak sustatzeko.
Eskariaren eta eskaintza turistikoaren ezagutza
hobetzea.

Eskualdea bistatzeko motibazioa dibertsifikatzea, eskarisegmentu jakinak eta merkatu-hobiak erakartzea
ahalbidetuko duen eskaintza turistikoa bereiziz eta
espezializatuz.

17. Itunak, helburuak
lortzeko

16. Bakea, justizia eta
instituzio sendoak

15. Lehorreko bizitza

14. Uretako bizitza

13 Klima babesteko ekintza

12 Ekoizpen eta
kontsumo arduratsua

11. Hiri eta komunitate
iraunkorrak

Industria, berrikuntza
eta azpiegitura
9.

10. Desberdintasunak
murriztea

Lan duina eta
hazkunde ekonomikoa
8.

Edateko ura
eta
saneamend
ua
Energia eskuragarri
eta ez kutsatzailea
6.

7.

Genero berdintasuna

Osasuna eta ongizatea
3.

5.

Goserik ez izatea
2.

4. Kalitate oneko
hezkuntza

Pobrezia desagertzea

HELBURU ESTRATEGIKO ETA OPERATIBOAK

1.

GJH

4. Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –
turismo jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa
eta lankidetza hobetzea, Turismo Jasangarrirako
Europako Karta elkartzen, dinamizatzen eta partehartzea sustatzen duen elementu gisa erabiliz.
1.

TJEKren aplikazio-esparruan turismo jasangarriaren
garapenean parte hartzen duten eragile eta erakunde
guztien arteko lankidetza finkatzea.

2.

Enpresa turistikoak TJEKren helburu eta estrategietan
inplikatzea.

3.

TJEK hedatzea, Urdaibai Biosfera Erreserba eta
Urdaibai-Busturialdea eskualdea bisitatzen dutenen eta
bertako biztanleen artean.

4.

TJEKren Ekintza Planaren jarraipen egoki bat garatzea
eta egiaztagiria berritzea TJEKrekin.

5.

TJEKren egiaztagiria duten beste eremu babestu
batzuekin lankidetza hobetzeko mekanismoak ezartzea.

17. Itunak, helburuak
lortzeko

16. Bakea, justizia eta
instituzio sendoak

15. Lehorreko bizitza

14. Uretako bizitza

13 Klima babesteko ekintza

12 Ekoizpen eta
kontsumo arduratsua

11. Hiri eta komunitate
iraunkorrak

Industria, berrikuntza
eta azpiegitura
9.

10. Desberdintasunak
murriztea

Lan duina eta
hazkunde ekonomikoa
8.

Edateko ura
eta
saneamend
ua
Energia eskuragarri
eta ez kutsatzailea
6.

7.

Genero berdintasuna

Osasuna eta ongizatea
3.

5.

Goserik ez izatea
2.

4. Kalitate oneko
hezkuntza

Pobrezia desagertzea

HELBURU ESTRATEGIKO ETA OPERATIBOAK

1.

GJH

3. Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Turismo Iraunkorraren
Europako Kartaren Ekintza Planaren jarduketak
1. HELBURU ESTRATEGIKOA
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..
1. HELBURU OPERATIBOA
Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta Urdaibai-Busturialdea)
etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga
ekoturistikoaren aitortza jaso dezan.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.1.1

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

Jarduketa (1.1.1)

1.

UBEren Erabilera Publikoko Plana egitea

Jarduketaren
deskribapena

Honela defini daiteke espazio babestu baten erabilera publikoa: “Espazio
babestuko Administrazioak eman behar duen programa, zerbitzu, jarduera
eta ekipamendu multzoa (kudeaketa nork egingo duen aparte utzita),
bisitariak espazioko balio natural eta kulturaletara gerturatzeko
helburuarekin, beti ere modu ordenatuan, seguruan eta balio horien
kontserbazioa, ulermena eta estimua bermatzeko moduan. Informazioaren,
hezkuntzaren eta ondarearen interpretazioaren bitartez egiten da”.
UBEn erabilera publikoa kudeatzeko plangintza Erabilera Publikoaren Plan
batean landuko da.
Urdaibai Biosfera Erreserbako eta Busturialdeako berariazko baldintzetarako
landuko den dokumentuak honako atalak izango ditu, besteak beste:






Atarikoa. Aurrekariak eta justifikazioa.
Plangintza-helburuak.
Planaren irismena.
Metodologia.
Erabilera publikoaren diagnosia.
o Erabilera publikoari aplikatu beharreko legegintza-markoa,
administrazioa eta eskumen-banaketa.
o Planaren eraginpeko eremua.
o Erabilera publikorako eskuragarri dauden baliabideen
inbentarioa eta balorazioa.
o Egungo erabilera publikoaren egoeraren eta joeren analisia.
o Diagnosiaren kartografia.
o Eraginen hautemate eta aurreikuspena.
o Gaitasunen zonifikazioa, jardueren eta inguruaren
zaurgarritasunaren arabera. Erabilera publikoaren
sektorizazioa.
o Harrera-gaitasunaren balorazioa eta erabilera publikorako
egoeren definizioa.
o Planifikazio-ereduaren baldintzatzaileen eta puntu nagusien
analisia (tartean dauden eragileak, azpiegiturak kudeatzeko
ereduak, zerbitzuen kobrantza, harremana espaziotik
13
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Justifikazioa

1.1.1

kanpoko zerbitzuekin).
o AMIA analisia.
Erabilera publikoaren planifikazioaren diseinua.
o Erabilera publikoaren ikuspegia.
o Helburuak eta estrategiak.
o Jarduketa-esparruak.
o Jarduketa-programak:
 Kudeaketa eta Kalitate Programa.
 Harrera eta Ekipamendu Programa.
 Ingurumenaren Interpretazio Programa.
 Segurtasun eta Prebentzio Programa.
Erabilera publikoaren planifikazioaren ebaluazioa eta segimendua
egitea.
Kronograma.

1984ean Urdaibai biosferako erreserba izendatu zenetik, eta azken
hamarkadan batez ere, erabilera publikoko jarduerak dira espazioan garatzen
diren erabilera nagusietako batzuk.
Bisitari kopuru handiak eta lurraldeko erabilera desberdinak (ondare natural
eta kulturalaren babesa barne) bateraezinak izatea gerta daiteke. Horren
ondorioz, oso garrantzitsua da erabilera publikoa planifikatzea, antolatzea eta
arautzea, eta bai erabilera horri datxezkion aisia-alderdiak ere.
Ildo horretan, funtsezko deritzo erabilera publikoaren plan bat egiteari,
UBEko eremuen babesa eta eremu horien hezkuntza, aisialdi eta jolaserako
potentziala bateragarri egiteko.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak











1.1.2. Kalitatearen Q ziurtagiria ezartzea UBErentzat.
1.1.3. Seinaleztapen, panel eta altzarien katalogo bakarra diseinatzea eta
adostea Urdaibai-Busturialdeko landa eremuan instalatzeko.
1.1.4. Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bidegorrien sarea osatzea.
1.1.5. Urdaibai Biosfera Erreserbaren barruan oinezkoen mugikortasuna
hobetzea.
1.1.6. Laga eta Laida hondartzen irisgarritasuna hobetzea.
1.1.7. Urdaibai-Busturialdea eskualdeko norabide-seinaleak eta seinale
turistikoak hobetzea.
1.1.9. “Urdaibai Green Card” abian jartzea.
1.1.10. Oka ibaiaren estuarioko ur-geruzaren irisgarritasuna hobetu eta
kontrolatzeko, ontziratze-puntuak identifikatu eta egokitzea.
1.2.2 Aliantza Programa

Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua.

Parte hartzen duten
beste eragileak





Gauzatzeko epeak

Urremendi Landa Garapenerako Elkartea.
Urdaibai-Busturialdeako Udaletxeak.
Tourdaibai.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak



Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024

Plan bat edukitzea, bisitariek modu ordenatuan, seguruan eta lurraldean
ematen diren gainerako erabileren gaineko eraginak txikiagotuz ezagutu
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1.1.1

ditzaten espazioko balio natural eta kulturalak.


Espazio babestuaren kudeaketaren irudia hobetzea.



UBEren erabilera publikoa modu eraginkorrean kudeatzen da.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak




UBEren Erabilera Publikoko Plana egitea.
UBEren Erabilera Publikoko Planaren onespena.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.1.2.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

9.

Turismo-jardueraren eta horren inpaktuen jarraipena egitea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

Jarduketa (1.1.2)

2.

Espainiako Kalitate Turistikorako Institutuaren kalitate turistikoko
Q ziurtagiria ezartzea Urdaibai Biosfera Erreserban.

Jarduketaren
deskribapena

Urdaibai Biosfera Erreserba UNE-ISO 18065 Arauarekin (espazio babestuaren
erakunde kudeatzaileak ematen dituen erabilera publikoko zerbitzu
turistikoak) ziurtatzean datza jarduketa.
Nazioarteko arau horretan ezartzen dira espazio babestuaren erakunde
kudeatzaileak zuzenean eskaintzen dituen erabilera publikoko zerbitzu
turistikoentzako baldintzak, bisitarien gogobetetzea lortzeko helburuarekin,
espazio babestuko kontserbazio-helburuei lehentasuna emanda aldi berean.
Espazio babestuaren erabilera publikoari lotutako zerbitzuak emateko eta
instalazioak mantentzeko behar diren baldintzak ezartzen ditu arauak; horien
artean:








Zerbitzuak ematea:
 Sarbidea eta harrera
 Informazioa
 Argitalpenak
 Seinaleztapena
 Ingurumeneko interpretazioa eta hezkuntza
 Erreserbak
 Kexa eta erreklamazioak kudeatzea
Instalazioak
 Bisitarien zentroa
 Bideak
 Begiratokiak
 Jolaserako eremuak
 Kanpatze kontrolatuko gune eta eremuak
 Aterpeak (mendikoak)
 Natura gela
Azpikontratazioa
Segurtasuna
Hondakinen kudeaketa, garbiketa eta mantentzea
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1.1.2.

Espazio babestua prestatu behar da, Q ziurtagiriaren araudiak exijitzen duen
dokumentazioa lantzeko, eta ziurtagiri horri eutsi beharko lioke ondorengo
urteetan. Lehen auditoretzarako dokumentuak prestatu eta Q ziurtagiria
lortzeko kanpo-aholkularitza kontrata liteke; gero, erabilera publikoaren
ardura duen pertsonaren bitartez egin liteke Q ziurtagiria mantentzeko ohiko
lana. Pertsona hori TJEKren ardura duen teknikaria izan liteke.
Justifikazioa

Espazio babestu batean bisitariarentzako eskuragarri dauden erabilera
publikoko ekipamendu eta zerbitzuen kalitatea ziurtatzen duen marka da
Naturagune Babestuetako kalitate turistikoko Q ziurtagiria. TJEKtik
eratorritako helburu eta gidalerroekin zuzenean lotuta dago Q ziurtagiria.
Erabilera publikoko zerbitzuen kudeaketa eraginkor eta efizientea egitea da Q
ziurtagiriaren azken helburua, eta bisitariari arreta hobea eskaintzea espazio
babestua bisitatzen duen bitartean.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak

Urremendi Landa Garapenerako Elkartea.

Gauzatzeko epeak

1.1.1. Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Erabilera Publikoaren Plana
egitea.

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Eskualdeko turistei behar bezalako arreta ematen zaie eta kalitatezko
informazioa jasotzen dute Urdaibai Biosfera Erreserbari lotutako
erabilera publikoko zerbitzu eta instalazioei buruz.



Urdaibai Biosfera Erreserbak tresna eta prozedura egokiak dauzka
erabilera publikoaren kudeaketa efikaza eta efizientea izateko.



Urdaibai Biosfera Erreserbaren irudia hobetu egiten da bisitarien
aurrean, ondo informatuta eta behar bezala hartuta sentitzen baitira
espazio babestuan.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak



Kalitatearen Q ziurtagiriaren lortze-data.



Kalitatearen Q ziurtagiriaren dokumentazioaren ezarpen-maila.



Biosfera-erreserbako kalitate-batzordeak egindako batzar kopurua.



Erabilera publikoko zerbitzu eta azpiegituren egoera, kalitatearen arauak
exijitzen dituen irizpideen arabera.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

Jarduketa (1.1.3)

1.1.3.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

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.

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

3.

Seinaleztapen, panel eta altzarien katalogo bakarra diseinatzea eta
adostea Urdaibai-Busturialdeko landa eremuan instalatzeko.

Jarduketaren
deskribapena

Urdaibai Biosfera Erreserbako eremuan ibilbideak eta interpretazio-,
informazio- eta jolas-puntuak garatzen jarduten duten administrazio guztien
partetik katalogo bat landu eta onartzea aurreikusten du jarduketak,
katalogoan jasota Urdaibai-Busturialdeako landa-lurzoruan denek erabili
beharreko altzariak, seinaleak eta panelak bateratzeko eredua.

Justifikazioa

Azken 30 urteetan modu independentean jardun dute udalerri eta
administrazio desberdinek Urdaibai-Busturialdeako landa-lurzoruaren
kudeaketan. Horren ondorioz, altzari, panel eta seinale desberdinak daude
egun Urdaibai Biosfera Erreserbako landa-lurzoruan.
Bisitariari espazio babestuaren ikuspegi bateratu bat emateko xedez, beharbeharrezkoa da administrazio guztien artean katalogo bat adostea.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak





Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

1.1.1. UBEren Erabilera Publikoko Plana egitea.
1.1.2. Kalitatearen Q ziurtagiria ezartzea UBErentzat.
1.1.7. Urdaibai-Busturialdea eskualdeko norabide-seinaleak eta seinale
turistikoak hobetzea.

Urremendi Landa Garapenerako Elkartea.
Parte hartzen duten
beste eragileak





Gauzatzeko epeak

Bizkaiko Foru Aldundia.
BASQUETOUR.
Urdaibai-Busturialdeako Udaletxeak
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023



Landa-eremuaren irudi bateratua lortzea.



Identifikatutako interes turistikoko puntuetarako irisgarritasuna
hobetzea.
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Ondare natural eta kulturalaren interpretazioa hobetzea.



Landa-eremuko mugikortasuna faboratzea.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Katalogoa lantzea.



Egungo elementuak eredu berri onartuekin ordezkatzea.



Ereduak jartzea kokaleku berrietan.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

Jarduketa (1.1.4)
Jarduketaren
deskribapena

1.1.4.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

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.

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren
aitortza jaso dezan.

4.

Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bidegorrien sarea osatzea.

Garraioa kutsadura lausoaren iturri da, gutxi hautematen bada ere, oso
esanguratsua dena. Hori horrela, garraiobide alternatiboen sustapenean
aurrera egiteak (bizikleta, batez ere) tokiko biztanleentzako eta
bisitarientzako komunikazio hobeak sortzen lagunduko luke batetik, eta
helmugako desplazamenduei lotutako emisioak murrizten bestetik.
Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako Bizkaiko Bizikletaren Plan Nagusiak
(2003 – 2016) bizikleta bidezko mugikortasuna ezartzeko gidalerroak jartzen
ditu, bizikleta Bizkaiko biztanleen ohiko desplazamendu modua izan dadin.
Dokumentuak 10 ardatz ziklista ezartzen ditu foru-lurralde osoan. Urdaibairi
6. ardatz ziklista dagokio.

Justifikazioa

Gero eta gehiago dira TJEKren eremuan bizikletaren erabilerari lotutako kiroljarduerak egiten dituzten txirrindulariak eta txirrindularien elkarteak.
Mugikortasun jasangarriaren aldeko apustua egin behar du jasangarritasuna
sustatu eta ekoturismoko helmugatzat hartzea nahi duen helmuga
turistikoak. Bizikletaren erabilerak horretan laguntzen du.
Garatutako AMIA analisian agerian jarri denez, egungo bidegorrien sarea ez
da nahikoa eskualdeko beharrei erantzuteko. Bizkaiko Bizikletaren Plan
Nagusian planifikatutako 52 kilometroen artean, gainera, 23 kilometro baino
ez dira gauzatu eta prestatu; hau da, aurreikusitako kilometroen % 50 baino
zerbait gutxiago. Hortaz, beharrezkoa da eskualdean bidegorrien kilometroak
eraikitzen jarraitzea, aurreikusitako sarea osatzeko.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

Arduraduna/k






1.1.5. Urdaibai Biosfera Erreserbaren barruan oinezkoen mugikortasuna
hobetzea.
1.1.6. Laga eta Laida hondartzen irisgarritasuna hobetzea.
1.2.2. Aliantza Programa
2.1.2. Urdaibai-Busturialdea eskualdeko turistei zuzendutako eskuorria
landu eta argitaratzea, TJEKren lurraldean barrena modu jasangarrian
mugitzeko funtsezko informazioa jasoko duena.

Garraioak, mugikortasuna eta lurraldearen kohesiorako Saila.
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1.1.4.

Bizkaiko Foru Aldundia.
Parte hartzen duten
beste eragileak




Gauzatzeko epeak

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Bidegorrien kilometro berriak eraikiko diren udalak.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Urdaibai-Busturialdea eskualdean barnako desplazamenduetan murriztu
egiten da ibilgailu pribatuaren erabilera.



Gutxitu egiten da kutsadura atmosferiko eta akustikoa.



Tokiko biztanleak eta eskualdera datozen turistak inplikatu egiten dira
eta partaide sentitzen dira baliabide naturalen zainketan.



Jasangarria ez den mugikortasunari eta klima-aldaketari lotutako
arazoetan beraiek daukaten erantzukizunari buruz sentsibilizatzen dira
tokiko biztanleak eta eskualdera datozen turistak.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak



Eraikitako bidegorri km/urte.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

Jarduketa (1.1.5)
Jarduketaren
deskribapena

1.1.5.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

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.

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

5.

Urdaibai Biosfera Erreserbaren barruan oinezkoen mugikortasuna
hobetzea.

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzuak 2009an proposatutako
mugikortasun geldoko estrategiaren zirriborroaren lanketa hartzen du
barnean jarduketak. TJEKren eremuko biztanlegune desberdinak eta ondare
natural eta kulturala elkar lotzeko oinezkoen ibilbide-sarea pixkanaka
gauzatzen joatea aurreikusten zuen proposamenak.
2010az geroztik, Urdaibai Biosfera Erreserbaren eremuan eskuduntzak
dauzkaten administrazio desberdinek hainbat jarduketa gauzatu dituzte
eskualdeko zenbait puntutan, oinezkoen irisgarritasuna faboratzeko.
Jarduketa horiek, aurretik existitzen ziren bideekin batera, erabiltzaile
guztientzako irisgarria den ibilbide-sare oparo eta sendotua osatzen lagundu
dute.
Oinezkoentzako ibilbide desberdinak gauzatzeko behar diren proiektu eta
obrak egitea aurreikusten du jarduketak, eremu hauetan: MatxitxakoBermeo, Bermeo-Tonpon, Laga-Laida, Laida-Gautegiz-Arteaga eta Kortezubi.
Horiek gauzatuta, Urdaibai Biosfera Erreserbako ekialdeko eta mendebaldeko
muturrak oinez komunikatzeko ibilbide-sarea izatea aurreikusten da.
Halaber, ekintza horretan Gernika-Lumoko hirigunean egitekoa den eskuhartze bat sartzen da, Urdaibai-Busturialdea eremu osoan, hala landagunean
nola hirigunean, oinezkoen mugikortasuna hobetzeko egitasmoa dela eta.
Hala, oinezkoentzako pasabide bat eraikiko da, eta Gernika-Lumoko
hiriguneko espazioetan moldaketa-lanak egingo dira, Gernika-Lumoko
irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzeko eta bertako biztanleen eta
bisitarien bizi-kalitatea hobetzeko.

Justifikazioa

5/1989 Legeak, Urdaibaiko Biosfera Erreserba babestu eta antolatzeari
buruzkoak, 16. artikuluan aurreikusten duenez, Eusko Jaurlaritzak “Urdaibai
Biosfera Erreserbako jarduera sozioekonomikoen harmonizaziorako eta
garapenerako programa” bat onartuko du, lege-xedapen horretan ezartzen
den babeseko helburuarekin bat etorriko dena. Aipatu programa irailaren
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1.1.5.

29ko 258/1998 Dekretuaren bitartez onartu zen.
Programa garatzeko aurreikusten den estrategietan lehenak honako hau du
helburu: “Ingurumen-sistemen, giza habitataren, paisaiaren eta
bioaniztasunaren kalitatea hobetzea, ekonomia-sektoreak eta bertako bizikalitatea garatzen laguntzen duten faktoreak baitira”. Estrategia horrek
programan proposatutako hiru jarduketa-lerro osatzen ditu. Horien artean
dago, zehazki, bigarren jarduketa-lerroa: Urdaibaiko natura- eta ondarebaliabideak balioan jartzea bere kanpo-irudiko eta erakarpen turistikoko
oinarri gisa. Besteak beste, garapen-proposamen hau egiten du:
Ibilbideak eta bideak sortzea: oinezko bideak konektatzeko eta intereseko
lekuak bisitatzeko aukera ematen duen bide-sare bat ezartzea, Urdaibaiko
ondare kultural eta naturalari baliabide turistikoko balioa emateaz gain,
zirkulazioa bera ere bideratzeko, landa-ingurunean eragozpenik ez eragiteko
moduan.
Proposatzen den oinezkoen ibilbideen sarea jarduketa-lerro horretan sartzen
da, eta mugikortasun jasangarria sustatzen du. Horrez gain, UNESCOren MaB
programako hiru funtzio nagusiekin bat dator (Urdaibai biosferaren erreserba
gisa onartzeko baliatu zena): kontserbazioa, garapen jasangarria eta laguntza
logistikoa.
Halaber, hiri-espazioak pertsona guztientzat eta espazio publikoa hobetzeko
egokitzea erkidegoko eta estatuko hirigintza-araudietan identifikatutako
premisetarik bat da.
NBEren Garapen Jasangarriari buruzko Agenda 2030eko 11. garapen
jasangarrirako helburuan identifikatutako xedeen artean dago hiriak pertsona
guztientzat irisgarri eta inklusiboago egitea. Proposatzen diren ekintzak guztiz
bat datoz GJHekin.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak





Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

1.1.4. Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bidegorrien sarea osatzea.
1.1.6. Laga eta Laida hondartzen irisgarritasuna hobetzea.
1.2.2 Aliantza Programa.

Gernika-Lumoko Udala
Bermeoko Udala
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila. Bizkaiko Foru Aldundia.
Bizkaiko Kosta Demarkazioa. Trantsizio Ekologikoaren Ministerioa.
Parte hartzen duten
beste eragileak




Gauzatzeko epeak

Bizkaiko Garraio Partzuergoa.
Euskotren
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Urdaibai Biosfera Erreserbaren barnako desplazamenduetan murriztu
egiten da ibilgailu pribatuaren erabilera.



Gutxitu egiten da kutsadura atmosferiko eta akustikoa.

URDAIBAI ERRESERBAKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
EKINTZA PLANA 2020-2024

23

URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA

1.1.5.



Tokiko biztanleak eta eskualdera datozen turistak inplikatu egiten dira
eta partaide sentitzen dira baliabide naturalen zainketan.



Jasangarria ez den mugikortasunari eta klima-aldaketari lotutako
arazoetan beraiek daukaten erantzukizunari buruz sentsibilizatzen dira
tokiko biztanleak eta eskualdera datozen turistak.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Urtean gaitutako oinezkoentzako bide kilometroak
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

Jarduketa (1.1.6)
Jarduketaren
deskribapena

1.1.6.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

6.

Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.

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.

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

6.

Laga eta Laida hondartzen irisgarritasuna hobetzea.

Laida eta Laga hondartzetan erabiltzaile ugari egon ohi da udako
hilabeteetan. Egun batzuetan ia 24.000 izatera iritsi dira (Lagan, uztaileko eta
abuztuko egun jakin batzuetan), hondartzara heltzeko bide nagusiak
kolapsatuz, ibilgailu pribatua baita bertara iristeko modu nagusia.
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak “Urdaibaiko hondartzetako
mugikortasun-plana” dokumentua landu zuen 2015ean. Bertan, mugikortasun
hori hobetzeko proposamen multzo bat jasotzen zen, esaterako:


Disuasio-aparkalekuak, hondartzetara joan eta bueltatzeko garraioaukerekin.



Oinezkoentzako ibilbideak aparkalekuetatik hondartzetaraino.



Egungo bide berdeak ugaritzea.



Hondartza desberdinetara iristeko garraio publikoko sistemen erabileramailaren eta egoeraren berri emateko informazio-sistema bat garatzea,
hiri-espazio urbanoan eta aldageltokietan kontsulta daitekeena.



Egungo garraio publikoaren maiztasuna eta ordutegiak
bermatzea/hobetzea. Zerbitzu horien prezioak hobetzea.



Ibaibideak areagotzea (“Ferry Ría”).



Bizikletaren erabilera ibilgailu pribatuaren ordezko garraiobide gisa.



Komunikazio-estrategia bat lantzea, mugikortasunaren kudeaketaren
aukeren berri emateko. Kanpainak lantzea. Marketineko azterlana.

Laga eta Laida hondartzen arteko oinezkoen ibilbidean aurreikusten den
egokitzapenak (ikus 1.1.5 jarduketa) eragina izango du bi hondartzen
inguruetako mugikortasun eta irisgarritasunean. Gainera, Laga hondartzako
ingurumena leheneratzerako esku-hartze posible batek ingurune naturaleko
bertako irisgarritasuna eta aparkatzeko aukerak ere baldintza ditzake.
URDAIBAI ERRESERBAKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
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1.1.6.

Bi egoera posible horien ondorioz, jarduketa honi bi fasetan ekin behar zaio:

Justifikazioa



Lehenengo fasean, “Urdaibaiko hondartzetako mugikortasun-plana”
berrikusi behar da; berrikuspen horretan aipaturiko jarduketen eragin
posibleak jaso beharko dira, eta aurreragoko gauzatze-fase batean hartu
beharreko neurrien irismena eta kostua ere zehaztu beharko dira. Plan
hau geroago Hirigintzako Plan Berezi gisa gauzatzeko xedez izapidetuko
ahal izango da. Aplikatu beharreko araudia puntualki aldatzeko aukera
aurreikusi ahal izango da, hura egikaritzeko eragina izan dezaketen
alderdiak jasotzeko (adibidez, lursail posibleak birkalifikatzea edo
artikuluak egokitzea).



Bigarren fasean, berrikusitako “Urdaibaiko hondartzetako mugikortasunplana” dokumentuan adierazitako jarduketak gauzatuko dira.
Horretarako, jarduketa horiei dagozkien gauzatze-proiektuak idatzi eta
onartu beharko dira.

Laida eta Laga hondartzetako zirkulazioak aparkalekuen eskaintza ofiziala
gainditzen du. Udan soberan gainditzen dira orduko 300 ibilgailuak
(hondartzetan batez beste 4 ordu igarotzen dituzten bisitariekin); Laidan,
ordea, 83 aparkaleku-plaza baino ez daude, eta Lagan 355. Hori horrela,
ibilgailu gehienek errepidearen bazter bietan aparkatu behar izaten dute,
horrek eragiten dituen zirkulazio- eta segurtasun-arazoekin.
Aipatutako neurriak martxan jarrita, eta Laga hondartzako ingurumenleheneratzea eginda, TJEK lurraldeko mugikortasuna hobetu nahi da, Urdaibai
Biosfera Erreserbako lurraldean mugikortasun geldoago eta jasangarriago
baten alde eginez. Mugikortasun mota horrek, espazio babestua osatzen
duten interesgune eta gune guzietara oinez edo bizikletaz iristeko aukera
eman nahi du, emisioak murriztuta klima-aldaketa arinduz. Gainera, bisitarien
segurtasuna areagotu nahi da, eta eskaintzen diren zerbitzu eta instalazioen
kalitatea hobetu.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

1.1.4. Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bidegorrien sarea osatzea.
1.1.5. Urdaibai Biosfera Erreserbaren barruan oinezkoen mugikortasuna
hobetzea.
1.2.2. Aliantza Programa

Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Ingurumen Saila. Bizkaiko Foru Aldundia.
Garraio eta Mugikortasun Saila. Bizkaiko Foru Aldundia.
Ibarrangeluko udaletxea, eta beste udal batzuk, neurri hauen eraginak jasan
ditzaketenak.
Bizkaiko Kosta Demarkazioa. Trantsizio Ekologikoaren Ministerioa.
Uraren Euskal Agentzia

Parte hartzen duten
beste eragileak



Bizkaiko Garraio Partzuergoa (Bizkaibus eta Euskotren).
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Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Urdaibai Biosfera Erreserbaren barnako desplazamenduetan murriztu
egiten da ibilgailu pribatuaren erabilera.





Hondartzetako sarreran areagotu egiten da bisitariaren segurtasuna.
Gutxitu egiten da kutsadura atmosferiko eta akustikoa.
Gora egiten du hondartzetako erabiltzaileen eta tokiko biztanleen
asebetetze-mailak.
Tokiko biztanleak eta eskualdera datozen turistak inplikatu egiten dira eta
partaide sentitzen dira baliabide naturalen zainketan.
Jasangarria ez den mugikortasunari eta klima-aldaketari lotutako
arazoetan beraiek daukaten erantzukizunari buruz sentikor bihurtzen dira
tokiko biztanleak eta eskualdera datozen turistak.




Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak

Gauzatzeko jarduketaren araberakoa:







Eraikitako disuasio-aparkalekuak eta aparkaleku horietan martxan
dauden garraiorako aukerak.
Oinezkoentzako ibilbideetako kilometro gauzatuta.
Gauzatutako bide berdeen kilometro kopurua.
Garraio publikoaren maiztasunaren eta ordutegien areagotzea.
Garraio publikoaren prezioen beherakada eurotan.
Garatzeko neurrien garrantziari buruko komunikazio-estrategia bat
gauzatu da.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

Jarduketa (1.1.7)

Jarduketaren
deskribapena

1.1.7.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

6.

Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.

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.

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

7.

Urdaibai-Busturialdea eskualdeko norabide-seinaleak eta seinale
turistikoak hobetzea.

Kultura-, ingurumen- eta aisialdi-intereseko baliabideen bideseinaleztapeneko plan bat garatzea aurreikusten du jarduketak, horien
ezarpena mailaka eta modu hierarkiko eta homogeneoan egiteko.
Horretarako, seinaleztapen turistikoko sistema homologatura egokitutako
proiektu bat idatziko da, eta, ahal den neurrian, Bizkaiko Foru Aldundiko
Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak turismo-estrategiaren
markoan landutako seinaleztapeneko proposamen estrategikora ere
egokituko da.
Toki-administrazioekin eta udalaz gaindiko administrazioekin modu adostuan
egin beharreko jarduera guztiak jaso beharko ditu dokumentuak, eta bai
jarduketa-fase hierarkizatuak ere, garrantziaren, denboraren eta kostuaren
arabera. Gainera, egungo bide-seinaleztapenaren lana ere jaso beharko da
bertan.

Justifikazioa

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

Diagnosi-dokumentuan jasotzen den bezala, bisitarien % 72 gutxi gorabehera
ibilgailuan dator Urdaibai Biosfera Erreserbara, eta % 10 autobusean. Hori
dela eta, beharrezkoa da bide-seinaleztapen egoki bat; batetik,
turista/txangozaleak behar bezala bideratzeko, eta, bestetik, egun
eskualdean dauden kultura-, ingurumen- eta aisialdi-intereseko
baliabideetara iristeko.






1.1.3 Seinaleztapen, panel eta altzarien katalogo bakarra diseinatzea eta
adostea Urdaibai-Busturialdeko landa eremuan instalatzeko
1.1.4. Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bidegorrien sarea osatzea.
1.1.5. Urdaibai Biosfera Erreserbaren barruan oinezkoen mugikortasuna
hobetzea.
1.1.6. Laga eta Laida hondartzen irisgarritasuna hobetzea.
2.1.1 Urdaibaiko herritarrek, bisitariek eta enpresa-ehun turistikoak izan
beharreko gutxieneko informazioa ezartzea (portfolio formatuan).
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Arduraduna/k

1.1.7.

Urremendi Landa Garapenerako Elkartea.
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak



Gauzatzeko epeak

Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila eta Obra Publikoak.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak




Lehentasuna

Ertaina - Altua

Jarraipen adierazleak



Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024

Intereseko elementuetarako irisgarritasuna hobetzea.
Aurrez seinaleztatu gabeko elementu jakin batzuk balioan jartzea.

Seinale egokien kopurua.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.1.8.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

Jarduketa (1.1.8.)

8.

Eskualdeko paisaian egun dauden puntu beltz batzuk ezabatzea.

Jarduketaren
deskribapena

Eskualdeko paisaian dauden puntu beltz nagusiak identifikatzean datza
jarduketa, eta horiek deuseztatu/zuzentzeko proiektuak garatzean. Lehenik
eta behin, paisaian eragina duten elementuak identifikatu behar dira, gero,
horietan esku hartzera begira, lehentasunak ezartzeko.
Ordena hori ezartzeko, honako hauek identifikatu behar dira: lurraldeko
puntu beltz irisgarrienak, ikusgarritasun handiko inguruak, turista edo
bisitariek gehien bisitatu ohi dituzten tokiak, etab.
Udalekin batera egingo da lan hori; izan ere, 2014az geroztik, Udalei
zuzendutako dirulaguntza-lerro bat dauka martxan Eusko Jaurlaritzak,
paisaiaren gaineko jarduketa-planak sustatzeko helburuarekin. Jarduketaplan horietan zehazten dira paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko
ekintzak.
Datozen 5 urteetan gutxienez 3 jarduketa-plan gauzatuko dira eskualdean.

Justifikazioa

Urdaibai-Busturialdea turismo ekologikoko helmuga gisa onartua izateko,
ezabatu egin behar dira turista/bisitariak bere egonaldian aurkitzen dituen
paisaiako puntu beltzak. Izan ere, bisitariaren esperientziaren kalitatea
gutxiagotzen dute paisaian eragin negatiboa duten elementuek. Paisaia
narriatzen duten elementu edo erabilerek eragin negatiboa dute espazio
babestuaren irudian, baita haren kudeaketaren irudian ere.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak
Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak



Gauzatzeko epeak

Urdaibai Biosfera Erreserbako Udaletxeak.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023



Turista/bisitariek esperientzia hobeaz gozatzen dute.



Espazio babestuaren kudeaketaren irudia hobetzen da.
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Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak




1.1.8.

Azterlana egitea.
Gauzatutako jarduketa-planen kopurua.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.1.9

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

9

“Urdaibai Green Card” abian jartzea zerbitzu turistiko batzuk barne
izango lituzkeen ordainketa-txartel turistiko gisa.

Jarduketa (1.1.9.)
Jarduketaren
deskribapena

“Urdaibai Green Card” txartelak zerbitzu turistikoen ordainketa-txartela
izatea du xede. Zerbitzu horiek TJEKren (Urdaibai-Busturialdea eskualdea)
eremuan jarduten duten erakunde publiko eta pribatuek ematen dituzte.
Ekoturismoaren kontzeptuari lotutako zerbitzu turistiko multzoa dokumentu
bakar batean eskaintzea da txartel honen helburua. Kontzeptu horren
inguruan daude, adibidez: mugikortasun jasangarria, ondarearen babesean
laguntza ematea, tokiko negozioen partaidetza, garapen jasangarrian
laguntzea, bisitatzen den inguruaren ikaskuntza- eta interpretazioesperientzia hezigarria bizitzea, baliabide ez-berriztagarrien kontsumo baxua,
etab.
Sartu beharreko zerbitzu turistikoak:




Garraio publikoan sartu ahal izatea (trena eta autobusa),
Bisita gidatuak (zerbitzu publiko edo pribatuak),
Tarifa murriztua edo doako sarrera museo edo bisitari-zentro
desberdinetara (Bird Center, Basondo, Arrantzaleen Museoa,
Gernikako Batzarretxea eta beste batzuk).
 Bisitak txakolin-upategietara, kontserba-industrietara,
 Bizikleten alokairu,
 Tokiko produktuen dastaketak,
 Bestelakoak...
Txartelak erabilera-erregelamendu bat izan beharko du (nork esku hartzen
duen, erabilerako baldintzak, salneurriak, etab.).
Justifikazioa

TJEK bezalako jasangarritasun turistikoko ziurtagiri bat lortu nahi duen
lurralde batek, gure kasuan Urdaibai-Busturialdeak, eta ekoturismoko
helmuga gisa ezarri eta hala onar dezaten nahi duenak, “ekoturismoa”
kontzeptuari lotutako zerbitzu turistiko multzoa eskaini behar die bisitariei.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste



1.2.1. Urdaibai, Biosferaren Erreserba marka sortzea, Urdaibai-
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jarduketak

Busturialdea eskualdean ekoitzitako produktu eta zerbitzuekin lotua.


Arduraduna/k
Parte hartzen duten
beste eragileak

3.2.1Produktu turistikoaren Programa.

Urremendi Landa Garapenerako Elkartea.








Gauzatzeko epeak

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaikoa.
Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea (TOURDAIBAI).
NEKATUR
Bizkaiko Garraio Patzuergoa (Bizkaibus eta Euskotren).
Gernika-Lumo eta Bermeoko Turismo Bulegoak
Gernika-Lumo eta Bermeoko merkatari eta ostalarien elkarteak.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

1.1.9

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



“Ekoturismo” kontzeptua eta horri lotutako jarduerak errotzen ari dira
Urdaibai-Busturialdea eskualdean.



Urdaibai-Busturialdea eskualdea ekoturismoko helmugatzat hartzen da.



Dinamizatu egiten da ekoturismoari lotutako ehun sozioekonomikoa
Urdaibai-Busturialdea eskualdean.



Urdaibai-Busturialdea eskualdera datozen turistak bertako ondarebalioetan sentsibilizatzen dira, eta esperientzia berdingabeak gozatzen
dituzte.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak




Txartela indarrean jarri deneko data.
Urtean salutako txartel kopurua.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.1.10.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

2.

Kontserbazioa ekonomikoki babestea turismoaren bidez.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

Jarduketa (1.1.10.)

10. Urdaibai-Busturialdea eskualdera datozen turisten CO2 emisioak
konpentsatzea visitor payback motako borondatezko zerga-sistema
baten ezarpenaren bitartez

Jarduketaren
deskribapena

“Konpentsatu zure CO2 emisioak Urdaibain” kanpaina abian jartzean datza
ekintza, eta Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bisitari eta enpresa turistikoei
zuzenduta dago.
Turistek beren bizilekuetatik Urdaibairaino iristeko egiten duten
desplazamenduan igortzen den karbono dioxidoa borondatez konpentsatzeko
kanpaina bat da. Proiektuari atxiki zaizkion establezimenduetan eskura
egongo den taula baten bitartez kalkulatu ahal izango dituzte turistek beren
esperientzia turistikoaren ondorioz gertatutako igorpenak (karbono
dioxidoaren prezioa aldatu egiten da egunero merkatuko eskaintzaren eta
eskariaren arabera; hortaz, azken 6 hilabetetako batez bestekoa proposatuko
da kalkulua egiteko). Ekimenean lagundu nahi duen turistak bere bidaiaren
igorpenak kalkulatu ahal izango ditu, fitxa bat bete, eta, dagokion
zenbatekoarekin batera, postontzian sartu. Kanpainarekin bat egindako
establezimenduetan aurkituko ditu helburu horretarako ezarritako
postontziak. Establezimendu turistikoetan jarritako eskuorrien bidez eta
Urdaibaiko TJEKri lotutako beste bitarteko batzuen bidez zabalduko da
kanpaina.
Bildutako diruarekin, ekintza bat antolatu da Urdaibai – Busturialdea
eskualdeko ingurune naturalean, kontserbazioari laguntzeko helburuarekin:
fauna-espezie adierazgarrienak kontserbatzea (arrano arrantzalea), bertako
landare-espezieak landatzea, narriatutako espazioak leheneratzea, zuhaitz
bereziak kontserbatzea, espezie inbaditzaileak deuseztatzea, eta abar, eta
abar. Jarduketa horien buru administrazioak izan daitezke, edo TJEKren
jarduera-esparruan proiektu mota horiek garatzen dituzten gobernuz
kanpoko erakunde/fundazio kontserbazionistak.
Establezimenduek bermatuko dute jasotako dirua helburu horietara
bideratuko dela. Establezimenduek beren bezeroek egindakoaren antzeko
ekarpena egingo dute.
Borondatezko ekarpena egiterakoan, bezeroak helbide elektroniko bat eman
ahal izango du, gauzatutako jarduketaren eta dataren berri jaso ahal izateko.
Bideragarria suertatzen den kasuetan, gainera, turista bera jarduketan parte
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1.1.10.

hartzera gonbidatu ahal izango da.
Kanpaina, halaber, Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartearen
(TOURDAIBAI), URREMENDI Landa Garapeneko Elkartearen eta Urdaibai
Biosfera Erreserbako Zerbitzuaren webgunearen bitartez zabalduko da, baita
erakunde horietako sare sozialen bidez ere.
Justifikazioa

Jasangarritasuna sustatu eta ekoturismoko helmugatzat hartua izatea nahi
duen helmuga turistikoak aintzat izan behar du turistak edo bisitariak
inguruaren kontserbazio/babesean egin dezakeen ekarpena.
Egindako AMIA analisian ikusi ahal izan denez, gaur egun ez dago proiekturik
ez esperientziarik Urdaibai – Busturialdea ibilgailu pribatuan bisitatzen duen
turistari bidaia horren eragina konpentsatzeko aukerarik ematen dionik,
bisitariak hala nahi izanez gero.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

1.1.4 Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bidegorrien sarea osatzea.
1.1.5 Urdaibai Biosfera Erreserbaren barruan oinezkoen mugikortasuna
hobetzea.
1.1.6 Laga eta Laida hondartzen irisgarritasuna hobetzea.

Arduraduna/k

TOURDAIBAI. Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Enpresen Elkartea

Parte hartzen duten
beste eragileak





Gauzatzeko epeak

Urdaibai – Busturialdeko turismo enpresak.
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Tokiko Gobernuz Kanpoko Erakundeak.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Eskualdera datozen turistak inplikatu egiten dira eta partaide sentitzen
dira baliabide naturalen zainketan.



Klima-aldaketari lotutako arazoetan beraiek daukaten erantzukizunari
buruz sentsibilizatzen dira eskualdera datozen turistak.



300 dira, gutxienez, beren igorpenak borondatezko eran konpentsatzen
dituzten bisitariak.



Eskualdeko enpresa turistikoek baliabide naturalen kontserbazioan
laguntzen dute.



Enpresa turistikoek hobetu egiten dute beren irudia bezeroen aurrean.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak






Karbono dioxidoa konpentsatzeko programan parte hartzen duten
turistak/urtean.
Karbono dioxidoa konpentsatzeko programan parte hartzen duten
enpresak/urtean.
Karbono dioxidoa konpentsatzeko programari esker onura lortu duten
kontserbazioko ekintza kopurua.
Bildutako baliabideak eurotan.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.1.11.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

Jarduketa (1.1.11.)

11. Urdaibai-Busturialdea eskualdeko turistei zuzendutako eskuorria
landu eta argitaratzea, TJEKren lurraldean barrena modu
jasangarrian mugitzeko funtsezko informazioa jasoko duena.

Jarduketaren
deskribapena

Turistei zuzendutako argitalpen xume bat landu nahi da, Urdaibaiko ostatu
nagusietan eskuragarri egongo dena. Argitalpenean, eskualdeko garraio
publikoari (mugikortasun jasangarria) buruzko informazio guztia jasoko da,
turistak automobila ostatuan utzi eta garraio publikoko sarearen bidez
(Euskotren, Bizkaibus edo udalaren autobus lineak) edo bizikletaz mugi dadin.
Argitalpenak “Igo jasangarritasunera” izena izan dezake.

Justifikazioa

Mugikortasun jasangarriaren aldeko apustua egin behar du jasangarritasuna
sustatu eta ekoturismoko helmugatzat hartzea nahi duen helmuga turistikoak.
Horretarako, ekologikoagoak eta energia-eraginkortasun handiagokoak diren
garraiobideak sustatu eta bultzatu behar dira, erregai fosilen kontsumoa eta
berotegi-efektuko gasen igorpenak murrizteko eran.
Neurri mota horiek, gainera, herritarren osasuna hobetzen laguntzen dute,
aire osasuntsuago bat arnasten dutelako.
Garraioa kutsadura lausoaren iturri da, gutxi hautematen bada ere, oso
esanguratsua dena. Hori horrela, garraiobide jasangarrien sustapenean
aurrera egiteak (garraio publikoa, esaterako) tokiko biztanleentzako eta
bisitarientzako komunikazio hobeak sortzen lagunduko luke batetik, eta
helmugako desplazamenduei lotutako emisioak murrizten bestetik.
Nabarmenak dira garraio publikoaren onurak: bidaiari bakoitzeko, 50 aldiz
espazio gutxiago okupatzen du, eta ibilgailu pribatuak baino % 70 karbono
dioxido gutxiago igortzen du.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



1.1.4. Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bidegorrien sarea osatzea.



1.1.5. Urdaibai Biosfera Erreserbaren barruan oinezkoen mugikortasuna
hobetzea.
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1.1.6. Laga eta Laida hondartzen irisgarritasuna hobetzea.



1.22 Aliantza Programa..

Arduraduna/k

Landa Garapenerako Elkartea URREMENDI.

Parte hartzen duten
beste eragileak




Gauzatzeko epeak

Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea TOURDAIBAI.
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

1.1.11.

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Urdaibai-Busturialdea eskualdean barnako desplazamenduetan murriztu
egiten da ibilgailu pribatuaren erabilera.



Hobetu egiten da eskualdeko herritarren bizi-kalitatea.



Hobetu egiten da eskualdeko herritarren osasuna.



Segurtasuna hobetzea desplazamenduetan.



Gutxitu egiten da kutsadura atmosferiko eta akustikoa.



Eskualdera datozen turistak inplikatu egiten dira eta partaide sentitzen
dira baliabide naturalen zainketan.



Jasangarria ez den mugikortasunari eta klima-aldaketari lotutako
arazoetan beraiek daukaten erantzukizunari buruz sentsibilizatzen dira
eskualdera datozen turistak.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak




Eskuorriaren edizio-data/editatutako eskuorri kopurua.
Banatutako eskuorri kopurua/urtean.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.1.12.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

Jarduketa (1.1.12.)

12. Oka ibaiaren estuarioko ur-geruzaren irisgarritasuna hobetu eta
kontrolatzeko ontziratze-puntuak identifikatu eta egokitzea.

Jarduketaren
deskribapena

Lehen-lehenik, egungo ontziratze- eta lehorreratze-puntuen egokitasuna
aztertuko duen azterlan bat lantzea da jarduketaren helburua, baita behar
diren puntu berri posibleak identifikatzea ere; bigarrenik, behar ez direnak
edo erregulazioarekin bat ez datozenak deuseztatzeko neurriak proposatzea,
baita beharrezkotzat hartzen diren puntu berri horiek antolatzeko behar dena
proposatzea ere.
Azterlanak nahitaez hartu beharko du kontuan lurraldeko ingurumen-balio
altuentzako proposatutako neurrien egokitzapena, bai eta estuarioaren
inguruan egun dauden oinezkoen ibilbideekin, bidegorriekin edo garraio
publikoko geralekuekin konexioa egiteko proposatutako puntuak
intermodalak izatea ere.

Justifikazioa

Oka ibaiaren estuarioa da, inolako dudarik gabe, Urdaibai Biosfera
Erreserbako ingurumen- eta paisaia-balio nagusietako bat.
Naturagunera abenturako kirolen bat egitera edo ingurune naturala behatzera
gerturatzen diren bisitariek existitzen diren ontziratze- eta lehorreratzepuntuak erabiltzen dituzte ur-geruza iristeko. Puntu horietako batzuk ez
daude behar bezala egokituta, ezta tokirik egokienetan kokatuta ere. Batzuk,
gainera, ez dira eremuko erabilerako araudi erregulatzailera doitzen.
Jasangarritasuna sustatu eta ekoturismoko helmugatzat hartua izatea nahi
duen helmuga turistikoak jardueren sustapena egiteko behar diren
azpiegiturak izan behar ditu, eta, aldi berean, ondare naturala babestu behar
du. Horretarako, ur eremuan ere bermatu egin behar da inguru horretarako
sarbideen puntuen egokitasuna.
Neurri horiei esker, inguruko natura- eta ingurumen-baldintzak hobetzen dira,
baita ekosistema naturalen babesa ere; gainera, sarrera kontrolatuago eta
egokiago bat ematen zaio bisitariari.
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Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak






1.1.12.

1.1.1. Erabilera Publikoko Plana egitea.
1.1.4. Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bidegorrien sarea osatzea.
1.1.6. Urdaibai Biosfera Erreserbaren barruan oinezkoen mugikortasuna
hobetzea.
1.2.2. Aliantza Programa.

Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak



Kosta Demarkazioa. Ministerioa.

Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023



Estuarioetako ekosistemen egoera hobetzea.




Mugikortasun ordenatu bat sustatzea.
Pertsona ororen irisgarritasuna bermatzea itsasadarrera, modu
kontrolatuan.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak

Azterlana lantzea.
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1.1.13.

Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

9.

Turismo-jardueraren eta horren inpaktuen jarraipena egitea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta
Urdaibai-Busturialdea) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion
zerbitzuak egokitzea, kalitatezko helmuga ekoturistikoaren aitortza
jaso dezan.

Jarduketa (1.1.13.)

13. Gernika-Lumoko Merkatu Plaza birmoldatzea

.

Jarduketaren
deskribapena

Ekintzaren helburua da Gernika-Lumoko Merkatu plaza berritu, eta espazio
funtzioaniztuna bihurtzea, bertan egiten diren jarduerak irisgarriagoak eta
funtzionalagoak izateko.

Justifikazioa

Tokiko jarduera tradizionalak sustatzea da Turismo Jasangarriaren Europako
Gutunaren helburuetarik bat; jarduera tradizionalen artean daude, adibidez,
nekazaritza, abeltzaintza, artisautza eta tokiko produktuen lehen eraldaketa.
Inguruabar horretan, hizpide dugun ekintzaren xede nagusia da landaguneko
kultura-erabilera tradizionalen jarraipena sustatu, bultzatu eta babestea,
hiriko eta landako bizimoduen topagunea, hots, Gernika-Lumoko azoka,
hobetu eta egokituta, ez soilik Urdaibai-Busturialdeko biztanleentzat, baizik
baita bisitarientzat ere.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak




1.1.1. Erabilera Publikoko Plana egitea.
2.4.1. 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.

Arduraduna/k

Gernika-Lumoko Udala

Parte hartzen duten
beste eragileak



Bizkaiko Foru Aldundia



Eusko Jaurlaritza

Gauzatzeko epeak

Espero diren emaitzak

Epe laburra






Epe ertaina

Epe luzea

2020
2021
2022
2023
Salmenta-postuen antolaketa hobetzea.
Tokiko produktuen erakusleiho izatea.
Euskadiko erreferentzia izatea landagune lehiakorretan.
Azokaren kudeaketa hobetzea.
Zentzumenentzako esperientzia bat izan behar da bisitaldia.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Salmenta-postuen kopurua Gernikako astelehenetan.



Azokaren erabiltzaile kopurua.
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Belaunaldi-erreleboaren adierazleak salmenta-postuetan.



Produktu ekologikoen bilakaera salmenta-postuetan.



Artisauen tokiko produktuen salmenta-postu osagarrien kopurua.
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1. HELBURU ESTRATEGIKOA
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. HELBURU OPERATIBOA
Urdaibai, Biosferaren Erreserba marka turistikoa posizionatzea eta sendotzea, markaren
programa integral bat diseinatuz eta helmuga turistiko horren balioetara egokitutako
branding-ikuspegi bat txertatzea.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.2.1

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

2.

Urdaibai, Biosferaren Erreserba marka turistikoa posizionatzea eta
sendotzea, markaren programa integral bat diseinatuz eta helmuga
turistiko horren balioetara egokitutako branding-ikuspegi bat
txertatzea.

Jarduketa (1.2.1.)

1.

Markaren programa integral bat diseinatzea (identitate
korporatiboa)

Jarduketaren
deskribapena

Helmuga turistiko baten posizionamenduan funtsezkotzat hartzen den
jarduketa da, eta ikuspegi transbertsala duena (Marketin Turistikoko
Programan proposatutako ekintzetatik haratago); izan ere, TJEKri lotutako
komunikazioko atal desberdinak eta 2. eta 4. helburu estrategikoetan
jasotakoak hartzen ditu barnean. Urdaibai Biosfera Erreserbak imagotipo bat
erabiltzen du bere komunikazio-estrategian; hortaz, egun existitzen den
imagotipoarekin bat etorriko den marka turistiko integraleko programa baten
definizioa jasotzen du jarduketa honek. Marka hori abaro-marka gisa hartzen
da, eskualdeko azpimarka eta produktu turistiko desberdinak bilduko
dituena, hark eskaintzen duen funtsezko aktiboa ustiatzeko helburu
nagusiarekin.
Honako hau sartzen da atal honetan:


Markaren programa integral bat diseinatzea (marka turistikoaren
kontakizuna).



Marka kudeatzea: marka erabiltzeko jarraibideak; markaren arkitektura
eta baterako erabilera; eta marka hedatzea, merkatu turistikoaren eta
produktu/helmugaren (eskualdea-udalerria) estrategiaren arabera.



Merkatu turistikoan posizionatze argia duten eskualdeko udalerri eta
produktu batzuek sortutako marken sinergiez baliatzea (Bermeo, Gernika
eta Mundaka, hain zuzen ere).



Eredu turistiko berriaren irizpide eta jarraibideen araberako marketineko
politikak definitzea. Politika horiek helmuga honen funtsezko balioak
komunikatu behar dituzte (informazio eta sustapen arduratsuaren
dekalogoa), hura ezagutarazteko eta haren posizionamendu-estrategia
zehazteko; horretarako, parte hartzen duten administrazioekin batera
(Udalak, Urremendi, UBE, BFA eta Basquetour) koordinatu behar dira
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1.2.1

ekimenak eta haietan parte hartu.

Justifikazioa



Komunikazio eraginkor bat lortzeko irizpide berriak txertatzea, erakarri
nahi den xede-taldearen profilera orientatuak.



Xede-talde desberdinei (prentsa, trade, amaierako xede-taldea)
zuzendutako eta onartutako nortasuna eratzen duten euskarrielementuetan integratutako oinarri-programa inplementatzea.



Urdaibai, Biosferaren Erreserba marka moldatzea, UrdaibaiBusturialdean ekoitzitako produktu eta zerbitzuekin lotuta (ostalaritza,
jatetxeak, jarduera turistikoak, lehen sektorea: arrantza tradizionala,
nekazaritza, mahastizaintza eta ardogintza, etab.).

Marka turistikoa elementu gakoa da helmugako estrategia turistikoan, bai
barne-komunikazio mailan bai kanpo-komunikazio mailan. Proiektu honen
diagnosi-fasean hauteman denez, ezjakintasun handia dago gaur egun
biosferako erreserba izatearen inguruan, erreserbak barne hartzen dituen
balioen inguruan, baita lurralde-eremuaren inguruan ere. Bestalde, eta
eskualdean merkatu turistikoan entzutetsuak diren markak dauzkaten
udalerriak daudenez, abaro-markak marka/azpimarkekin eta produktu
turistikoekin izan ditzakeen bateragarritasuneko eta aplikazioko jarraibideak
definitu behar dira, merkatu-estrategiaren eta helburu dituzten publiko
objektiboen arabera.
2017an sektore turistikoak gauzatutako ekintzen lehentasun-hurrenkeran,
hautatutako 38en artean 4.a da jarduketa hau. TJEKren ezartzeari zegokion 3.
postua.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak





Arduraduna/k

Urremendi Landa Garapenerako Elkartea.

3.1.1. Merkatu-adimeneko programa.
3.2.1. Produktu turistikoko programa.
3.3.1. Turismoa sustatzeko eta merkaturatzeko programa.

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Parte hartzen duten
beste eragileak









Gauzatzeko epeak

Urdaibai-Busturialdeako Udaletxeak
Bermeo, Gernika eta Mundaka Turismo Bulegoak
Eskualdeko turismo enpresak.
Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea TOURDAIBAI.
NEKATUR.
Basquetour.
Bizkaiko Foru Aldundia. Turismo zuzendaritza nagusia.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Herritarrek eta eskualdea bisitatzen duten pertsonek Urdaibai helmuga
ezagutzen dute, eta biosferaren erreserba baten parte dela, eta
badakizkite horretatik eratortzen diren balioak.



Bertako biztanleak helmuga turistikoaren preskriptore bihurtzen dira.



Hobetu egiten da Urdaibaik turismo-merkatuan duen posizionamendua.



Komunikazio-, sentsibilizazio- eta sozializazio-plan eraginkorra dago.
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1.2.1

Marka turistikoa eta haren aplikazioak zentzuz eta efizientziaz erabiltzen
dira ekintzetan eta promozio-euskarrietan.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Abaro-markak bere barruan hartzen dituen marka eta azpimarka
turistikoak egokitzea: Urdaibai Biosfera Erreserba - Reserva de la
Biosfera.



Online eta offline euskarri eta ekimen kopurua, posizionamendu- eta
desberdintze-estrategien eta produktu/merkatu eta publikoen araberako
marka-ezarpenarekin, hala aisia-segmentuan nola profesionalen
segmentuan.



Bertako herritarrek eta turistek Urdaibai helmugako balioen gainean
duten ezagutza-maila.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.2.2.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

1.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

2.

TJEKren aplikazio-esparruan turismo jasangarriaren garapenean
parte hartzen duten eragile eta erakunde guztien arteko lankidetza
finkatzea.

Jarduketa (1.2.2.)

2. Turismo sektoreari lotutako erakunde publikoekin aliantzaprograma sortzea

Jarduketaren
deskribapena

1. Natura-ondarearen garrantzia azpimarratzea.Bizkaiko Foru Aldundiko
Euskera, Kultura eta Kirol Sailarekin.
Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Saila / BIZKAIKOA erakundearekin
lankidetza-hitzarmena sinatzea proposatu da, BFAren «Urdaibaiko
ibilbide historikoa» programan barne hartutako kultura-ondarearen
garrantzia urte osoan zehar azpimarratu ahal izateko.Hitzarmenaren
bitartez, bisita egiteko data-tarte zabalagoak eskaintzeko aukera izango
du, baita difusio eta dibulgazioa eskuragarritasuna areagotuko dira.
2. Basquetour Turismoaren Euskal Agentziarekin lankidetza-hitzarmena.
Basquetourrekin lankidetza-hitzarmena sinatzea proposatu da, Euskadiko
ekoturismo-estrategien esparruan Urdaibai Biosfera Erreserba sustatze
aldera.
3. Euskotrenekin akordioak adostea
Euskotrenekin akordioak lortzea proposatzen da, Bilbo-Bermeo linean
hainbat neurri turistiko sartzeko. Akordioen esparruan, lineako espazioak
egokitzea eta zaintzea ahalbidetuko duten ekintzak baloratuko dira,
bisitariari Urdaibai-Busturialdeko natura- eta kultura-ondareari buruzko
informazioa eskaintzeko, turista/txangozaleentzako ibilbide espezifikoak
abian jartzeko edo tren-linearen inguruko eremuetan irisgarritasuna
hobetzeko

Justifikazioa

TJEK osatzen duten dokumentuen garapenean (Diagnostikoa, Estrategia eta
Ekintza Plana), aliantza-programak egin behar diren zenbait eragile
identifikatu dira; horrela, Urdaibai-Busturialdea helmuga gisa sendotu ahal
izango da erakundeok Bizkaian zein Euskadin sustatzen ari diren
estrategietan.
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1.2.2.

Estrategia turistikoa sortzeko prozesuan egiaztatu ahal izan denez,
ekoturismoa bultzatu ahal izateko ezinbestekoa da Urdaibai-Busturialdeako
kultura-ondarea sustatzea eta horren garrantzia azpimarratzea. Horretarako,
ezinbestekotzat jotzen da Bizkaikoarekin, hitzarmen bidez, sustatu beharreko
neurri eta ekintzak zehaztea.
Azkenik, behar-beharrezkoa da Urdaibai Biosfera Erreserba Euskadiko
ekoturismoaren helmuga nagusi gisa finkatzea. Horretarako, ezinbestekoa da
Basquetourrekin sinatutako hitzarmenean hartarako ildoak zehaztu eta
ezartzea.
Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak






Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

1.2.1. Markaren programa integrala diseinatzea.
3.1.1. Merkatuen adimen-programa sortzea.
3.2.1. Produktu turistikoaren programa sortzea.
3.3.1. Produktua sustatu eta merkaturatzeko programa sortzea.

URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
Parte hartzen duten
beste eragileak







Bilbao Turismo.
Eskualdeko turismo bulegoak.
Bizkaikoa. Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza.
Basquetour. Turismoaren Euskal Agentzia.
Euskotren.

Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Bilbora hurbiltzen diren turisten zati batek Urdaibai ere bisitatzen du
hiriburuan egiten duen egonaldian.



Merkatu-segmentu jakin bat fidelizatu dugu hala aisialdian nola arlo
profesionalean.



Urtean zehar gehiago banatzen da turismoa Urdaibain, horrela,
urtarokotasuna murriztu egiten da.



Publiko objektibo berriak erakarri ditugu.



Kultura-ondarearen sustapena eta dibulgazioa bultzatzea.



Urdaibai-Busturialdean ekoturismoa bultzatzeko neurriak sustatzea.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Bilbao-Urdaibai hitzarmena sinatzea.



Urdaibai-Bizkaikoa hitzarmena sinatzea.



Basquetour-Urdaibai hitzarmena sinatzea.



Bilboko bisitarekin konbinatuta diseinatutako programen kopurua.



Asmo horrekin eskualdera etortzen diren bisitarien kopurua, aisialdiko
turismoaren eta turismo profesionalaren programen arabera.
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2. HELBURU ESTRATEGIKOA
UBEri buruzko kalitatezko informazioa jakinaraztea eta zabaltzea eskualdeko biztanleen
artean, turismo jasangarriarekin inplikatzeko eta lotura izateko eta tokiko ekonomia
bultzatzeko, landa-inguruneari, hiri-inguruneari eta itsas inguruneari eragiten dieten
estrategiak ezarriz.

1. HELBUR U OPERATIBOA
Zenbait estrategia eta bitartekoren bidez Biosferaren Erreserba baten eta Jasangarritasun
turistiko kontzeptuaren esanahia eta horrek ekar diezazkiekeen onurak komunikatzea
tokiko herritarrei.
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2.1.1.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.
6. Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.

Gai gakoak
(Key Topic TJEK)
Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea
eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo
jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari
nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

Zenbait estrategia eta bitartekoren bidez Biosferaren Erreserba
baten eta Jasangarritasun turistiko kontzeptuaren esanahia
komunikatzea tokiko herritarrei.

Jarduketa (2.1.1.)

1.

Urdaibaiko herritarrek, bisitariek eta enpresa-ehun turistikoak izan
beharreko gutxieneko informazioa ezartzea (portfolio formatuan).

Jarduketaren
deskribapena

Urdaibai Biosfera Erreserbari lotutako alderdiei buruzko informazio orokorra,
naturagune babestuen beste tipologia batzuen aldean dituzte berezitasunak,
erreserba izendatzea eragin zuten balioak, espazioaren kudeaketa, etab.
Ekoturismoa kontzeptuari buruzko informazio orokorra ere jasoko da: zertan
bereizten den ohiko turismotik, etab.

Justifikazioa

Egindako diagnosian, ahultasun gisa identifikatu zen eskualdeko turistek
Urdaibai Biosfera Erreserbari buruz duten informazio eza.
Eskaintzen den informazioaren heterogeneotasuna ere ahultasun gisa
identifikatu zen. Batzuetan, gainera, Urdaibai Biosfera Erreserbak ez zuen
informazio hori egiaztatzen.
Inplikatuta dauden agente guztiek gutxieneko informazioa izan behar dute
babestutako espazioari buruz, baita elementu bereizgarri gisa turismo
jasangarriko eredu bat ezartzearen alde egiten den apustuari buruz ere.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



4.1.2. Eskualdeko udaletako app turistikoak koordinatzea, UBEri
buruzko informazio homogeneoa eta komuna eskaini dezaten –
lehen orrialdean gutxienez–, eta, era berean, etorkizunera begira
prestatzen ari garen UBEren webgunera sarbidea izan dezan
bisitariak, informazio gehiago eskuratu nahi izanez gero.



2.1.2. Dibulgazioko liburuxka bat egitea, tokiko herritarrei zuzendua,
biosferaren erreserba kontzeptuaren esanahia eta figura horrek
Urdaibaiko lurraldeari egiten dion ekarpena azaltzeko.



2.1.4. UBEk garatutako jarduerei buruzko informazio-orri edo
buletin bat egitea.



2.2.1. UBEri buruzko informazioa emateko egungo materialak bere
informazio/komunikazioko helburuak betetzen dituen berrikustea
eta aztertzea, eta bisitariei oinarrizko jarduketa horien berri
emateko kanal egokiak erabiltzen ari diren berrikustea eta
aztertzea.Egun UBEri buruzko informazioa eskaintzen duten
askotariko webguneetan eremu babestura etorri baino lehen
bisitariei transmititzen zaien informazioa (ondare-baliabideak,
zerbitzuak, jarduerak eta abar) berrikustea eta, hala badagokio,
hobetzea eta eguneratzea.

 2.2.2. UBEren ondare natural eta kulturala eta biosferaren erreserba
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2.1.1.

kontzeptua azaltzeko dibulgazio-gida txiki bat egitea.

Arduraduna/k
Parte hartzen duten
beste eragileak



2.3.2 Turismoko enpresa-sektorearen eta turismo-informatzaileen
prestakuntza hobetzea, prestakuntza-beharren azterketan
identifikatutako ikastaro interesgarriak emanez.



2.3.3 Eskualdeko enpresa-ehun turistikoak Urdaibaiko Biosfera
Erreserbari buruz duen pertzepzioa ezagutzea, bai eta haren
jarduerari ekar diezazkiokeen onurak ere.

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.






URREMENDI Landa Garapenerako Elkarteak.
Turismo bulegoa daukaten udaletxeak.
TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea
NEKATUR
Bird Center, Ekoetxea Urdaibai, Basondo, Bizkaikoa.

Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Eskualdeko turismoari lotutako erakunde guztiak TJEKren proiektuan
inplikatzea.



Tokiko herritarrak eta sektore turistikoa inplikatzea, UBEren eta turismo
jasangarriko eredu baten enbaxadore gisa.



Informatzaile turistikoei Urdaibai Biosfera Erreserbari buruzko informazio
eguneratua eskaintzea, dagozkien informazio-puntuetan erabil dezaten.



Turista/txangozaleari ematen zaion informazioa egiazkoa, zehatza,
bateratua eta homogeneoa izatea lortzea.



Eskualdeko turistak jasotzen duen informazioaren kalitatea eta kantitatea
hobetzea.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Landutako gutxieneko informazioa.



Informazioa jasotzen duten informatzaile turistikoen kopurua.



Biosfera-erreserbari buruzko informazioa jasotzen duten informaziopuntuetan artatutako turista kopurua.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

2.1.2.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

6.

Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea
eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo
jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari
nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera

1.

Zenbait estrategia eta bitartekoren bidez Biosferaren Erreserba
baten eta Jasangarritasun turistiko kontzeptuaren esanahia
komunikatzea tokiko herritarrei.

Jarduketa (2.1.2.)

2.

Dibulgazioko liburuxka bat egitea, tokiko herritarrei zuzendua,
biosferaren erreserba kontzeptuaren esanahia eta figura horrek
Urdaibaiko lurraldeari egiten dion ekarpena azaltzeko.

Jarduketaren
deskribapena

Justifikazioa



Dibulgazioko liburuxka bat landuko da, UBEk tokiko herritarrei ematen
dizkien onuretan (zuzenekoak eta zeharkakoak) ardaztuta. Udalen
partaidetzarekin landuko da, bi hizkuntzetan (euskaraz/gaztelaniaz).



Diseinu xumea izango du eta web bidez banatuko da (UBEren eta udalen
webguneen bitartez).



Paperezko tirada bat ere argitaratuko da, tokiko biztanleen artean
banatzeko, udalen bitartez eta herritarrei zuzendutako Urdaibai
ezagutzen jardunaldien bitartez.

Tokiko biztanleen inplikazioa lortzeko, Urdaibai Biosfera Erreserban bizitzeak
ematen duen harrotasun-sentimendu bat sortu behar da. Horretarako,
informatuta eduki behar dira tokiko biztanleak.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

2.1.1 Gutxieneko informazioa ezartzea (portfolio moduan).

Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak



Gauzatzeko epeak

Espero diren emaitzak

Lehentasuna
Jarraipen adierazleak

URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
Epe laburra





Epe ertaina

Epe luzea

2020
2021
2022
2023
2024
Tokiko biztanleengana gerturatzea.
UBEn bizitzeak ematen duen harrotasun-sentimendua sortzea.
Tokiko herritarren inplikazioa.

Ertaina


UBEtik antolatzen diren jardunaldi/ekintzetan parte hartzen duen
biztanleen kopurua.
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5.

Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

6.
2.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

2.1.3.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.
Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.
UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea
eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo
jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia sustatzea,
landa-eremuari nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten estrategiak
ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

Zenbait estrategia eta bitartekoren bidez Biosferaren Erreserba
baten eta
Jasangarritasun turistiko kontzeptuaren esanahia komunikatzea
tokiko herritarrei.

Jarduketa (2.1.3.)

3.

UBEk garatutako jarduerei buruzko informazio-orri edo buletin bat
egitea, hilabeteko edo bi hilabeteko maiztasunarekin.

Jarduketaren
deskribapena




Justifikazioa

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

Tokiko biztanleei zuzendutako bi hilean behingo informazio-buletin bat
edo informazio-orri bat egingo da, non egindako kudeaketa-jardueren
eta gauzatu diren beste ekintza batzuen laburpen txiki bat egingo baita.
Hurrengo 2 hilabeteetan garatuko diren jarduerak ere jasoko dira bertan.
Diseinu xumea izango du, eta bi hizkuntzetan (euskaraz/gaztelaniaz)
zabalduko da web bidez.

Tokiko biztanleen inplikazioa lortzeko, Urdaibai Biosfera Erreserban bizitzeak
ematen duen harrotasun-sentimendu bat sortu behar da. Horretarako,
informatuta eduki behar dira tokiko biztanleak, eta UBEn garatzen diren
kudeaketa-ekintzen berri eman behar zaie.



2.1.1. Gutxieneko informazioa ezartzea (album moduan).
2.1.2. Dibulgazioko liburuxka bat egitea, tokiko herritarrei zuzendua,
biosferaren erreserba kontzeptuaren esanahia eta figura horrek
Urdaibaiko lurraldeari egiten dion ekarpena azaltzeko.

Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak



Gauzatzeko epeak

URREMENDi Landa Garapenerako Elkartea.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Lehentasuna
Jarraipen adierazleak





Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024

Tokiko biztanleengana gerturatzea.
UBEn bizitzeak ematen duen harrotasun-sentimendua sortzea.
Tokiko herritarren inplikazioa.

Ertaina



UBEtik antolatzen diren jardunaldi/ekintzetan parte hartzen duen
biztanleen kopurua.
GKEk antolatzen dituzten ingurumeneko boluntariotzako jardunaldietan
parte hartzen duen biztanle kopurua.

2. HELBURU ESTRATEGIKOA
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2. UBEri buruzko kalitatezko informazioa jakinaraztea eta zabaltzea eskualdeko
biztanleen artean, turismo jasangarriarekin inplikatzeko eta lotura izateko eta tokiko
ekonomia bultzatzeko, landa-inguruneari, hiri-inguruneari eta itsas inguruneari eragiten
dieten estrategiak ezarriz.

2. HELBURU OPERATIBOA
Lurraldea bisitatzen duten pertsonei ematen zaien UBEri buruzko informazioa hobetzea eta
zabaltzea.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

2.2.1.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta
hedatzea eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin
dezaten turismo jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia
sustatzea, landa-eremuari,
hiri-inguruneari eta itsas
inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

2. Lurraldea bisitatzen duten pertsonei ematen zaien UBEri
buruzko informazioa hobetzea eta zabaltzea.

Jarduketa (2.2.1.)

1

UBEri buruzko informazioa emateko egungo materialak bere
informazio/komunikazioko helburuak betetzen dituen
berrikustea eta aztertzea, eta bisitariei oinarrizko jarduketa
horien berri emateko kanal egokiak erabiltzen ari diren
berrikustea eta aztertzea.
Egun UBEri buruzko informazioa eskaintzen duten askotariko
webguneetan eremu babestura etorri baino lehen bisitariei
transmititzen zaien informazioa (ondare-baliabideak,
zerbitzuak, jarduerak eta abar) berrikustea eta, hala
badagokio, hobetzea eta eguneratzea.

Jarduketaren
deskribapena

Lehenik eta behin, erabiltzen diren komunikazio-bideei (turismo-bulegoetako
web-orrialdeak, Urremendiko web-orrialdea, turismo-bulegoak, Ekoetxea,
etab.) buruzko azterlan bat egingo da, baita horietako bakoitzak duen
irismenari buruzkoa ere, egokienak zeintzuk diren identifikatuta.
Bide bakoitzak ematen duen informazioa berrikusiko da, edukia, eguneratzemaila eta beste alderdi batzuk kontuan hartuta. Informazioa portfoliora
egokitzen den ala ez ere aztertuko da, hori baita bisitariari helarazi behar
zaion mezua definitzeko oinarrizko dokumentua. Mezu horri erantzuna
emateko egin behar diren aldaketak eta eguneratzeak egingo dira.

Justifikazioa

Bisitariak informazio-iturri anitz dauzka eskura gaur egun –Ekoetxea, turismobulegoak, enpresa turistikoak, etab.–, eta baliteke informazio desberdina
eskuratzea iturri bakoitzetik.
Hortaz, bisitariari helarazten zaion informazioa bateratu behar da, eta
informazio horrek komunikazio-helburuei eta bisitariari helarazi nahi zaion
mezuari erantzun behar die.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



2.2.1. Gutxieneko informazioa ezartzea (portfolio moduan).



2.2.2. UBEren ondare natural eta kulturala eta biosferaren erreserba
kontzeptua azaltzeko dibulgazio-gida txiki bat egitea.

Arduraduna/k

URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
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2.2.1.

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Parte hartzen duten
beste eragileak






URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Turismo-bulegoak dauzkaten udalak (Gernika-Lumo, Mundaka eta
Bermeo).
TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea.

Gauzatzeko epeak
Espero diren emaitzak

Epe laburra




Epe ertaina

Epe luzea

2020
2021
2022
2023
2024
Bisitari guztiek mezu bateratu bat jasoko dute, bisitatzen ari diren
espazioa balioan jarriko duena.
Turista/bisitariek esperientzia hobeaz gozatuko dute.
Espazio babestuaren kudeaketaren irudia hobetzen da.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak




Berrikusi/eguneratutako webgune kopurua.
Aldatu/berrikusitako informazio-materiala.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

2.2.2.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta
hedatzea eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin
dezaten turismo jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia
sustatzea, landa-eremuari,
hiri-inguruneari eta itsas
inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

2.

Lurraldea bisitatzen duten pertsonei ematen zaien UBEri buruzko
informazioa hobetzea eta zabaltzea.

Jarduketa (2.2.2.)

2.

UBEren ondare natural eta kulturala eta biosferaren erreserba
kontzeptua azaltzeko dibulgazio-gida txiki bat egitea bisitarientzat.

Jarduketaren
deskribapena



Dibulgazio-gida txiki bat landuko da, UBEren balio natural eta
kulturaletan eta biosfera-erreserbak babestutako espazioen beste
tipologia batzuen aldean dituen berezitasunetan ardaztuta.



Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez egingo da.



Diseinu xumea izango du eta web bidez banatuko da (UBEren eta sortuko
den web-atari turistikoaren bitartez).



Paperezko tirada bat ere argitaratuko da, turismo-bulegoetan eta
Ekoetxean banatzeko.

Justifikazioa

Babestutako espazioari buruzko gutxieneko ezagutza bat izan behar du
bisitariak, baita biosferaren erreserba gisa izendatzea eragin zuten balioei
buruz eta babestutako espazioen beste tipologia batzuen aldean dituen
berezitasunei buruz ere.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



2.1.1. Gutxieneko informazioa ezartzea (album moduan).



2.2.1. Eremu babestura etorri baino lehen bisitariei transmititzen
zaien informazioa berrikustea eta, hala badagokio, hobetzea eta
eguneratzea.

Arduraduna/k

URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak
Gauzatzeko epeak





Udaletxeak.
Bizkaiko Foru Aldundia. Turismo Saila.
Basquetour.
Epe laburra
2020

Epe ertaina
2021

2022

URDAIBAI ERRESERBAKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
EKINTZA PLANA 2020-2024

Epe luzea
2023

2024
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Espero diren emaitzak



Turistari ematen zaion informazioa egiazkoa, zehatza, bateratua eta
homogeneoa izatea lortzen da.



Bisitariak jasotzen duen informazioaren kalitatea hobetzen da.



Bisitariek esperientzia hobeaz gozatzen dute, babestutako espazioaren
berezitasunaren berri izanda.



Espazioaren kudeaketaren irudia hobetzen da.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak

Banatutako informazio-orrien kopurua.
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2. HELBURU ESTRATEGIKOA
UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea eskualdeko
herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia
sustatzea, landa-eremuari, hiri-inguruneari eta itsas inguruneari eragiten dioten
estrategiak ezarriz.

3. HELBURU OPERATIBOA
UBEn dagoen ondare natural eta kultural baliotsuari buruzko informazio zehatza eta
kalitatezkoa eskaintzea Urdaibaiko turismo-enpresen ehunari.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

2.3.1.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta
hedatzea eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin
dezaten turismo jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia
sustatzea, landa-eremuari,
hiri-inguruneari eta itsas
inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

3.

UBEn dagoen ondare natural eta kultural baliotsuari buruzko
informazio zehatza eta kalitatezkoa eskaintzea Urdaibaiko turismoenpresen ehunari.

Jarduketa (2.3.1.)

1.

Eskualdearen garapen turistikoan parte hartzen duten jardule
nagusien prestakuntza-beharrak aztertzea, hala nola enpresasektorearena, 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.

Jarduketaren
deskribapena

Eskualdeko sektore turistikoari lotutako profesionalen (enpresa-sektoreko
profesionalak eta bisitariei arreta emateko ekipamenduen informatzaile
turistikoak) behar errealen araberako prestakuntza-ekintzak diseinatu eta
gauzatu ahal izatea da jarduketa honen helburua.
Jarduketa gauzatzeko, prestakuntzako gabeziak eta lehentasunak
identifikatzeko bidea emango duten inkesta, elkarrizketa eta kontsultak
egingo dira. Transmitituko diren gai eta alderdiak zehazteaz gain, turismosektoreko profesionalek prestakuntza-jardueretara joateko dauzkaten traba
eta erraztasun nagusiak identifikatuko dira.

Justifikazioa

Behar-beharrezkoa da Urdaibai-Busturialdea eskualdeko sektore turistikoko
profesionalen prestakuntza-behar errealak ezagutzea, egungo eskaerarekin
bat etorriko den prestakuntza-plan bat diseinatu eta abian jartzeko, zeinak
sektorearen kalitatea areagotzeko balioko baitu.
Urdaibai-Busturialdea eskualdeko enpresa turistikoetan diharduten
profesionalek eta informazio turistikoko puntuetan dauden langileek behar
den prestakuntza izan behar dute beren lana modu eraginkorrean egin ahal
izateko, bai eta turismo jasangarrian, ondare-baliabideetan eta ekoturismoan
interesa duten bisitarien behar berriei loturiko erronkei aurre egin ahal
izateko ere.
Hori horrela, profesional horien prestakuntza eguneratzea sustatu behar da,
eta honako alderdi hauek landu behar dira horretarako: babestutako
espazioko ondare-balioei buruzko ezagutza areagotzea, jasangarritasuna,
ekoturismoa, biosfera-erreserba kontzeptuen esanahia ezagutzea, hizkuntza
berriak eskaintzea, etab. Gainera, bisitariek jasotzen duten arretari eta
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
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2.3.1.

jasangarritasun turistikoari buruzko barne-hausnarketa ere sustatu behar da,
eskari horri arreta egokia ematera begira.
Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



2.1.1. Gutxieneko informazioa ezartzea (portfolio moduan).



2.3.2. Enpresa-sektore turistikoaren eta informatzaile turistikoen
prestakuntza hobetzea intereseko ikastaroen bitartez
(prestakuntza-beharren analisian identifikatu direnak).

Arduraduna/k

URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.

Parte hartzen duten
beste eragileak






Gauzatzeko epeak

TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea
NEKATUR.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Basquetour.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Urdaibai-Busturialdea eskualdeko enpresari eta informatzaile turistikoen
artean hautemandako prestakuntza-beharrei buruzko zerrenda
lehenetsia.



Eskualdeko enpresaburu eta informatzaile turistikoek prestakuntzajardueretara joateko dauzkaten erraztasun eta traben zerrenda.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak



Beharrei buruzko azterketa egin da eta prestakuntza-hutsuneak eta trabak identifikatu dira (dokumentu bat dago emaitzekin).
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

2.3.2.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta
hedatzea eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin
dezaten turismo jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia
sustatzea, landa-eremuari,
hiri-inguruneari eta itsas
inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

3.

UBEn dagoen ondare natural eta kultural baliotsuari buruzko
informazio zehatza eta kalitatezkoa eskaintzea Urdaibaiko turismoenpresen ehunari.

Jarduketa (2.3.2.)

2.

Enpresa-sektore turistikoaren eta informatzaile turistikoen
prestakuntza hobetzea intereseko ikastaroen bitartez
(prestakuntza-beharren analisian identifikatu direnak).

Jarduketaren
deskribapena

Eskualdeko sektore turistikoarentzako (enpresaburu eta informatzaile
turistikoak) prestakuntza jarraituko programa, modu koordinatuan garatuko
dena erakunde desberdinen artean (URREMENDI, Bizkaiko Foru Aldundia,
Basquetour) eta 2.3.1. ekintzan hautemandako prestakuntza-beharrei,
lehentasunei, trabei eta erraztasunei erantzungo diena. «Eskualdearen
garapen turistikoan parte hartzen duten jardule nagusien prestakuntzabeharrak aztertzea, hala nola enpresa-sektorearena eta bisitariei arreta
emateko ekipamenduen informatzaileena».
Prestakuntza-programaren barruan honako gai hauei buruzko ikastaroak
emango dira:



Babestutako espazioko ondare-balioak,
Jasangarritasuna, ekoturismoa, biosferaren erreserba eta intereseko
beste kontzeptu batzuen esanahia,
 Hizkuntzak,
 Bisitarien arreta,
 Urdaibaiko Biosfera Erreserbako gidak (UBE eta EHU),
 Hautemandako beste batzuk...
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzuak sustatzen duen Interpretazioko gida
ikastaroa ere emango da.
Justifikazioa

Babestutako espazioari lotutako zerbitzu turistikoen eta esperientzia berezien
kalitatea areagotzeko, Urdaibai-Busturialdea eskualdeko enpresa
turistikoetan diharduten profesionalek eta informazio turistikoko puntuetan
dauden langileek behar den prestakuntza izan behar dute beren lana modu
eraginkorrean egin ahal izateko, baita turismo jasangarrian, ondarebaliabideetan eta ekoturismoan interesa duten bisitarien behar berriei
loturiko erronkei aurre egin ahal izateko ere.
Hori horrela, profesional horien prestakuntza eguneratzea sustatu behar da,
eta honako alderdi hauek landu behar dira horretarako: babestutako

URDAIBAI ERRESERBAKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
EKINTZA PLANA 2020-2024

61

URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA

2.3.2.

espazioko ondare-balioei buruzko ezagutza areagotzea, jasangarritasuna,
ekoturismoa, biosfera-erreserba kontzeptuen esanahia ezagutzea, hizkuntza
berriak eskaintzea, etab. Gainera, bisitariek jasotzen duten arretari eta
jasangarritasun turistikoari buruzko barne-hausnarketa ere sustatu behar da,
eskari horri arreta egokia ematera begira.



Arduraduna/k




2.1.1. Gutxieneko informazioa ezartzea (album moduan).
2.3.1. Eskualdearen garapen turistikoan parte hartzen duten jardule
nagusien prestakuntza-beharrak aztertzea, hala nola enpresasektorearena eta informatzaile turistikoena.
URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak




Bizkaiko Foru Aldundia.
Basquetour.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Eskualdean garatzen diren ikastaro desberdinek erantzuna ematen diete
2.3.1 ekintzan hautemandako behar eta lehentasunei.



Urdaibai-Busturialdea eskualdeko sektore turistikoko profesionalek eta
informatzaileek beren prestakuntza-beharrak betetzen dituzte.



Modu egokian ematen zaie arreta eskualdera bisitan datozen pertsonei,
beren informazio-beharrak asebetez.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak




Identifikatu eta garatutako ikastaro kopurua urtean.
Garatutako ikastaro bakoitzeko ikasle kopurua urtean.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

2.3.3.

2.

Kontserbazioa ekonomikoki babestea turismoaren bidez.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta
hedatzea eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin
dezaten turismo jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia
sustatzea, landa-eremuari,
hiri-inguruneari eta itsas
inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

3. UBEn dagoen ondare natural eta kultural baliotsuari buruzko
informazio zehatza eta kalitatezkoa eskaintzea Urdaibaiko turismoenpresen ehunari.
3.

Jarduketa (2.3.3.)

Eskualdeko enpresa-ehunak Urdaibai Biosfera Erreserbari buruz
duen pertzepzioari eta erreserbak haiei egin diezaiekeen ekarpena
ezagutzea.

Jarduketaren
deskribapena

Eskualdeko enpresa-ehun turistikoak UBEri buruz duen irudia eta pertzepzioa
(helburuak, esanahia, kudeaketa, balioak, ekarpenak eta onurak, etab.) zein
diren identifikatzea da jarduketa honen helburua. Horretarako, prestakuntzaeta partaidetza-tailer bat garatuko da, eskualdeko enpresa-ehun turistikoak
UBEri buruz duen pertzepzioa eta balorazioa ezagutzeko. Gainera,
interesgarria da babestutako espazioak sektorearen jarduera ekonomikoari
ekar diezazkiokeen onurak identifikatu ahal izatea. Ildo horretan, UBEren
ondare-balioak turismo jasangarriarekin eta tokiko ekonomiaren
sustapenarekin lotu behar dira.

Justifikazioa

Diagnostiko-dokumentuan hautemandako ahultasunen artean, honako hauek
ageri dira: informazio-gabeziei eta eskualdeko ondare aberats eta
askotarikoaren sentsibilizazioari buruzkoak, biosferaren erreserbaren
kontzeptuak berak duen esanahiari buruzkoak, eta sektore turistikoari ekar
diezazkiokeen onurei buruzkoak.
Enpresa-sektoreak ondare horri buruz duen pertzepzioa eta balorazioa,
biosferaren erreserbaren kontzeptuaren esanahia eta horrek eskain
ditzakeen onura eta ekarpenak ezagutzeak babestutako eremuaren irudia
hobetzen lagun dezake tokiko biztanleen artean (enpresa-ehunean bereziki),
eta, horrela, Urdaibai markari lotutako produktu turistikoak posizionatzen.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak





2.3.2. Enpresa-sektore turistikoaren eta informatzaile turistikoen
prestakuntza hobetzea intereseko ikastaroen bitartez (prestakuntzabeharren analisian identifikatu direnak).

TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea
URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
NEKATUR.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Lehentasuna
Jarraipen adierazleak

2.3.3.

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Eskualdeko enpresa-sektore turistikoak UBEren ondareari buruz duen
pertzepzioa eta balorazioa ezagutzen da.



UBEren ondare-balioak turismo jasangarriarekin eta tokiko ekonomiaren
sustapenarekin lotzen dira.



Espazio babestuaren irudia eta pertzepzioa hobetzen dira.



Eskualdeko enpresa-ehun turistikoak UBEri buruzko informazio
eguneratu eta osatua dauka (helburuak, esanahia, kudeaketa, balioak,
onurak, etab.).

Ertaina




Tailerra gauzatu den eguna.
Tailerrera joandako pertsona kopurua.
Eskualdeko enpresa-sektore turistikoak UBEren ondareari buruz duen
pertzepzioari, irudiari eta balorazioari buruzko txostena.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)
Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

Jarduketa (2.3.4.)

2.3.4.

2.

Kontserbazioa ekonomikoki babestea turismoaren bidez.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

8.
2.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.
UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea
eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo
jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari
nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

3.

UBEn dagoen ondare natural eta kultural baliotsuari buruzko
informazio zehatza eta kalitatezkoa eskaintzea Urdaibaiko turismoenpresen ehunari.

4.

Enpresa-ehunarentzako dirulaguntzen mapa egitea, turismo
jasangarria susta dezan.

Jarduketaren
deskribapena

Jarduketa horren helburua da administrazioek turismo jasangarria bultzatu
eta garatzera bideratzen dituzten dirulaguntza-ildoak identifikatzea.

Justifikazioa

Hauteman diren ahultasunetako bat da diagnostiko-dokumentuan ez daudela
jasota administrazioek enpresa-ehunari turismo jasangarria bultzatzeko
eskaintzen dizkioten laguntza- eta dirulaguntza-lerroak.
Administrazioek enpresa-ehunari laguntzeko zer mekanismo erabiltzen
dituzten jakiteak aukera emango du Urdaibai-Busturialdeko turismo-enpresek
turismo jasangarrirako proposatzen den estrategian parte har dezaten.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak





Gauzatzeko epeak

2.3.2. Enpresa-sektore turistikoaren eta informatzaile turistikoen
prestakuntza hobetzea intereseko ikastaroen bitartez (prestakuntzabeharren analisian identifikatu direnak).

TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea
URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
NEKATUR.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Eskualdeko enpresa-sektore turistikoak UBEren ondareari buruz duen
pertzepzioa eta balorazioa ezagutzen da.



UBEren ondare-balioak turismo jasangarriarekin eta tokiko ekonomiaren
sustapenarekin lotzen dira.



Espazio babestuaren irudia eta pertzepzioa hobetzen dira.



Eskualdeko enpresa-ehun turistikoak UBEri buruzko informazio
eguneratu eta osatua dauka (helburuak, esanahia, kudeaketa, balioak,
onurak, etab.).
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Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



2.3.4.

Eskatu eta eman den dirulaguntza kopurua..
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2 HELBURU ESTRATEGIKOA
UBEri buruzko kalitatezko informazioa jakinaraztea eta zabaltzea eskualdeko biztanleen
artean, turismo jasangarriarekin inplikatzeko eta lotura izateko eta tokiko ekonomia
bultzatzeko, landa-inguruneari, hiri-inguruneari eta itsas inguruneari eragiten dieten
estrategiak ezarriz.

4. HELBURU OPERATIBOA
Tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten
estrategiak ezarriz.
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2.4.1

Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

2.

Kontserbazioa ekonomikoki babestea turismoaren bidez.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea
eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo
jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari
nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

4.

Tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari nahiz hiri-inguruneari
eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Jarduketa (2.4.1.)

1.

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.

Jarduketaren
deskribapena

Lurraldearen tradizioa zaintzearen alde egiten duten lehen sektoreko
jarduerak identifikatu eta datu base bat sortzea nahi da, zeinak potentziala
daukaten egikera tradizionaletara gerturatzeko esperientziak eskaintzeari
begira, bai bisitariei bai betakoei. Jarduerok, gainera, beren produktuak erosi
ahal izango diren salmentarako bideak izan beharko dituzte (bai zuzenekoak
edo bai zirkuitu laburrekoak).

Justifikazioa

Busturialdea-Urdaibain turismo jasangarria sustatu nahi bada, landa eta itsasingurunearen aldeko apustua egin behar da, zeinak bidezko tokiko ekonomia
sendo bat garatzeko behar dena ematen baitu. Hori lortzeko, funtsezkoa da
eskualdeko baserritarren, baita arrantzaleen eta saregileen paperari
agerikotasuna ematea, garatzen dituzten jarduera tradizionalei esker
(ingurunea zaintzeko nahitaezkoak direnak).

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

2.4.2. "Urdaibaiko Esentziak" programa garatzea, nekazaritzako elikagaien
ekoizleen eta turismo-enpresen arteko lan-espazio kolektiboak dinamizatzeko
programa gisa. Eko-berrikuntzako turismo-proiektu berriak bultzatzea
(ekonomia zirkularreko hondakinen kudeaketa, hurbileko produktuak
kontsumitzean garraioari lotutako emisioak murriztea).

Arduraduna/k

URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.

Parte hartzen duten
beste eragileak



Gauzatzeko epeak

Ekoizleak, turismo enpresak eta eskualdeko udaletxeak.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



5 esperientzia jarri dira martxan gutxienez.



Busturialdeako lehen sektoreko enpresek ingurua eta kultura tradizionala
mantentzen laguntzen dute.



Tokiko biztanleak inplikatzen dira eskualdeko sustapen kultural eta
ekonomikoan, baita inguruaren zaintzan ere.



Eskualdera bisitan datozen txangozale eta turistak inplikatu egiten dira
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2.4.1

inguruaren zaintzan eta partaide sentitzen dira, eta tokiko ekonomiaren
bultzadan parte hartzen dute.


Bultzada berria ematen zaio hurbileko salmentari.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak



Eskura dagoen esperientzia kopurua.



Esperientzia horietara egindako bisita kopurua (tokiko biztanleak,
txangozaleak eta turistak).
Esperientzien eragin ekonomikoa eurotan (bisitak eta tokiko produktuen
salmentak).
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

2.4.2.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea
eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo
jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari
nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

4.

Tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari nahiz hiri-inguruneari
eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Jarduketa (2.4.2.)

2.

«Urdaibaiko Esentziak» programa garatzea nekazaritzako
elikagaien ekoizleen eta enpresa turistikoen arteko lanketa
kolektiborako dinamizaziorako programa gisa.

Jarduketaren
deskribapena

Urdaibai Biosfera Erreserbako natura-, kultura- eta paisaia-balioak ezagutzera
ematea da jarduketa honen helburua, hurbileko gastronomiaren, artisauekoizpenaren eta mahastizaintza eta ardogintzaren bitartez.
Ekimen komun batean bildu nahi dira Urdaibai-Busturialdea eskualdeko lehen
sektorea (zentzu zabalean) eta produktu naturalen ekoizle eta
transformatzaileak, sukaldariak, tokiko gizarte-ehuna eta espazio
babestuaren kudeaketa publikoa eta zaintza.
Bi helburu nagusi lortu nahi ditu proiektuak:
1) Lehen sektoreko eragileen eta turismo-sektore gastronomikoaren arteko
elkar ezagutza eta lana sustatzea. Proposamenak eta ideiak bateratzeko eta
ekintza-plana (zenbait ekintza zehatzekin) elkarrekin diseinatzeko behar den
espazioa eskainiz, "Esencias Urdaibai- Urdaibaiko Esentziak" esparruaren
barruan, etorkizuneko agertoki komun baterako bidean gainditu beharreko
erronkak markatuko dituena.
2) Ekintza-planean identifikatutako ekintzen garapena erraztuko duten lanegitura eta -tresna iraunkorrak adostea eta ezartzea; lehen sektoreko eta
turismo-sektore gastronomikoko eragileak izango dira protagonista nagusiak.
Jarduketa garatzeko, honako jarduera hauek abiatu behar dira:


Lehen sektore ekoizleekin harremanetan jartzea, promozio
espezializatua (web-orrialdea eta eskuorria) eta beren produktuen
salmenta egokia eskaintzeko. Kasu horretan, ekoizleak eta
establezimenduak (hotelak eta jatetxeak) koordinatu beharko lirateke,
biosferaren erreserbako produktuak eskaini eta inguruko menu
tradizionalak lantzeko (edo menu horien bilakaera modernoak produktu
horiek baliatuz).



Parte hartu nahi duten jatetxeak eta hotelak identifikatzea (TJEKren II.
fasera atxiki daitezkeen jatetxe eta hotel potentzialak izan daitezke).



«Urdaibaiko Esentziak» programari lotutako ekoizle eta
establezimenduen katalogoa osatzea, programako partaide guztiak bildu,
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2.4.2.

ezagutzera eman eta bultzatzeko asmoarekin.


Justifikazioa

Jarduera osagarri batzuk garatzea (azoka, Urdaibai Biosfera Erreserbako
aste gastronomikoa, beste espazio babestu batzuetako sukaldarien
bisitak; azken horri lotuta, adibidez, Kataluniako sukaldariak, non
proiektuak urte asko baitaramatza martxan).

Egindako diagnosian identifikatu zen bezala, azken mendeetan UrdaibaiBusturialdeako lurraldean garatutako giza jarduerek paisaia kultural konplexu
bat eratu dute, ekonomiaren, ustiapenaren, bizimoduaren, sinesmenen eta
abarren osagarri funtzionala dena. Hala ere, tokiko ekonomiari eta
biztanleriari laguntza emateko xedez, beharrezkoa da jarduera eta produktu
tradizional jakin batzuk berriz aktibatu eta esperientzia-produktu turistiko
bilakatzea, tokiko oinarria izango duen turismo jasangarriko eremu batean
kontsumi daitezen.
Tokiko produktuak sustatu behar dira, komertzializatzeko bide berriak
zabalduz eta kontsumitzaileen (tokiko biztanleak eta bisitariak) eta
establezimenduen (jatetxeak eta hotelak) kontzientzia areagotuz hurbileko
produktuen erosketan.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

Arduraduna/k



2.3.1. Eskualdeko enpresa-ehunak Urdaibai Biosfera Erreserbari buruz
duen pertzepzioari eta hark enpresa horien jarduerari ekartzen dizkien
etekinei buruzko azterlana egitea.



2.4.1. 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.

URREMENDI. Landa Garapen Elkartea
TOURDAIBAI. Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Enpresen Elkartea

Parte hartzen duten
beste eragileak



Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



BASQUETOUR.

Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Urdaibai-Busturialdeako lehen sektoreko ekoizleak aitortuak eta
baloratuak sentitzen dira.



Populazioa atxiki zaio lehen sektoreari, biosferaren erreserbako paisaia
kulturalen arduradun den aldetik.



Lehen sektoreari eta ekoturismoari lotutako tokiko ekonomia bultzatzen
da.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak



Identifikatu diren lehen sektoreko ekoizleak.



Programan parte hartzen duten ekoizleen eta enpresen kopurua.
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2.4.2.

Katalogoa gauzatu da.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

2.4.3.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

2.

Kontserbazioa ekonomikoki babestea turismoaren bidez.

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa komunikatzea eta hedatzea
eskualdeko herritarren artean, haiek bat egin dezaten turismo
jasangarriarekin, eta tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari
nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

4.

Tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari nahiz hiri-inguruneari
eragiten dioten estrategiak ezarriz.

Jarduketa (2.4.3.)

3.

Sariak ematea merkataritzari Gernika-Lumon

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Bi sari modalitate edo kategoria proposatzen dira, oroigarri eta sari bana
emateko. Modalitateak edo kategoriak hauek izango dira, eta elkar
baztertzaileak dira:

Jarduketaren
deskribapena

1- MERKATARITZA-IBILBIDEA eta «Gernika-Lumo markaren
posizionamendua».
Kategoria
horretan,
establezimendu
enblematikoen, merkataritzako enpresaburuen eta familien ibilbidea
saritu nahi da, sektorean erreferentzia izan direlako, eta GernikaLumoko historiaren parte, merkatuko baldintza aldakorretara
egokitzen jakitearen adibide eta hazkunde-gaitasunaren eredu
izateaz gain.
Halaber, ohiturekin identifikatuta egoteagatik Gernika-Lumon
erreferentzia diren establezimenduak sarituko dira, berezko izaera
dutelako eta herriaren irudia munduratzen laguntzen dutelako,
Gernikako produktuei eta gastronomiari balioa emanda.
2- SALTOKI BERRITZAILEA eta merkataritza berria. Kategoria
horretan, saltokiek eskaintza egungo eskarietara egokitzeko
egindako ahalegina eta berritzeko izan duten gaitasuna saritu nahi
dira: online merkataritza garatzea, fidelizazio-sistemak sortzea,
sustapen-ekintza berritzaileak, produktuaren aurkezpena eta
erakusleiho-apainketa.
Halaber, azken 24 hilabeteetan sortutako ekintzailetza-egitasmo berriak
sarituko dira; produktuaren kontzeptu berriak, udalerriko merkataritzaeskaintza hobetu dutenak, etab.
Justifikazioa

Merkataritza-sektoreak berritzeko, modernizatzeko eta finkatzeko
izandako egitasmoen aitortza egitea administrazioek, tokiko
ekonomiaren funtsezko sektoreetako bat eta kalitatezko turismoaren
elementu eragilea den aldetik. Hori da Urdaibai-Busturialdeko
estrategia ekoturistikoaren bitartez balioa eman beharreko
alderdietako bat.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



2.4.1. 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.
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2.4.3.

2.4.2 «Urdaibaiko Esentziak» programa garatzea nekazaritzako elikagaien
ekoizleen eta enpresa turistikoen arteko lanketa kolektiborako
dinamizaziorako programa gisa.

Arduraduna/k

Gernika-Lumoko Udaleko Tokiko Garapena, Merkataritza eta Turismo Saila.

Parte hartzen duten
beste eragileak



Gauzatzeko epeak

Gernika-Lumoko Merkatarien Elkartea.
Epe laburra
2020

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Merkataritza-jardueraren garrantzia aitortzea.



Merkataritzari balioa ematea, UBE bisitatzen dutenen beharrak kontuan
hartuta.



UBEn bizitzeak ematen duen harrotasun-sentimendua sortzea.



Merkataritza-sektorea turismo-jardueretan inplikatzea.



Tokiko herritarren inplikazioa.

Lehentasuna



Ertaina

Jarraipen adierazleak



Sarietarako hautagaitza aurkeztuta parte hartu duen establezimenduen

Espero diren emaitzak

kopurua.


Gernika-Lumoko turismo-arloarekin erosketen atalean lankidetzan
aritzeko atxikitako establezimenduen kopurua.



Sarietako parte-hartzaileekin batera egindako ekintzen kopurua.
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3. HELBURU ESTRATEGIKOA
Bisitarien tipologia jakin bat erakartzeko kalitatezko produktu turistikoak identifikatu
eta sendotzea, urtarokotasunari aurre egiteko eta tokiko produktuetan oinarritutako
hazkunde dibertsifikatu eta deskontzentratu bat sorrarazteko.

1. HELBURU OPERATIBOA
Eskariaren eta eskaintza turistikoaren ezagutza hobetzea.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

3.1.1

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

Eskariaren eta eskaintza turistikoaren ezagutza hobetzea.

Jarduketa (3.1.1.)

1.

Merkatu-adimeneko programa

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Jarduketaren
deskribapena

Egungo ingurune turistiko zeharo lehiakor honetan, ezinbestekoa da
merkatu-adimeneko sistema bat sortzea, helmugara egokitutako
informazioa eman eta eremu publikoan nahiz pribatuan parte hartzen
duten eragile guztien artean ezagutarazteko. Informazio horrek aukera
eman behar du merkatu turistikoaren ezagutzan, segmentazioan eta
mikrosegmentazioan oinarrituta sustapena egituratzeko, eskualde
turistikoaren eskaintzaren balio diferentzialak helarazteko moduan.
Horrez gain, datuak biltzeko irizpideak bateratzea eskatzen da, edo
programa honetan aurreikusten diren turismo-produktuak garatzeko
ereduak zehaztea. Ekintza hauek hartzen dira barnean:
1.

Produktu turistikoak garatzeko lehenespen-ereduak zehaztea,
zenbait irizpide erabiliz (merkatua, lehiakortasuna, ingurumena,
helmugaren irudia hobetzea) eta, bidenabar, Urdaibaiko
identitatearen elementua indartuz.
Eskualdeko eskaintza turistikoan, erreferentziako helmuga
jasangarrian produktuak diseinatzeko aukera ematen duten
baliabideak eta osagaiak identifikatzea, Urdaibaiko identitatearen
elementua indartzeko. Merkatu turistikoan posizio lehiakorra eta
onuragarria eskaintzen duten produktuak izan behar dira. Lurraldeak
natura- eta kultura-ondarearekin lotutako baliabide garrantzitsuak
ditu, eta sinbolismo eta esangura handia dute. Identitatearen
elementu horiek kontuan hartu beharko dira esperientziaturismoaren inguruko eskaintza diseinatzean, turismo mota
arduratsua delako, eta bisitarien eta bertakoen arteko trukea eta
harreman begirunetsua dituelako oinarri, Turismo Jasangarriaren
Europako Gutunarekin bat etorriz. Lehentasunen hurrenkera
ezarriko da, bi ikuspegi harturik gogoan: eskaintza eta, merkatuturistikoaren ohitura berriak ikusirik, sustapen- eta merkaturatzeekintzak bideratu beharra. Hori horrela, Urdaibai-Busturialdea
helmuga turistikoaren bereizgarrietan oinarritutako eskaintza
turistikoa sortzea da helburua.
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Kultura-, natura- eta ekoturismo-programek ahalmen handia dute,
eskualdeko turismo-baliabideen inbentarioan ikus daitekeen bezala.
Proiektu honetako diagnostiko fasean ere xehatu dira baliabideok.
Horietako batzuk puntako baliabidetzat hartu dira Euskadiko
turismo-marketineko plan batzuetan, eta halakoak sustatzeko
kanpainen irudiak izan dira: besteak beste, San Juan
Gaztelugatxekoa, Gernikako Batzarretxea eta arbola, Mundakako
olatua eta Omako basoa.
2.

Eskualdean egiaz dagoen eta egon litekeen eskari turistikoa,
eskaintza eta izan duen bilakaera aztertzea, eskari-segmentu
berriak eta portaerari buruzko datu interesgarriak identifikatzeko
modua ematen duen azterlan bat eginez.
Azterketa bat egitea, eskualdera bisitan datorren turismoaren eta
inoiz etorri ez den turismo potentzialaren interes espezifikoak
jakiteko. Merkatu-azterketaren emaitzak izan behar dira oinarria
produktu- eta marketin-estrategietan, eta helmugan egiaz dagoen
edo egon litekeen eskari kuantitatiboari eta kualitatiboari buruz
gehiago jakitea ahalbidetu behar dute. Azterketa horrek, gainera,
aukera eman behar du ekintzak irizpide eta estrategia jakin batzuei
jarraikiz diseinatzeko, produktu/merkatu gisa segmentatutako
eskariaren arabera.
Eskari turistikoaren azterketa hala jatorrian (bisitari potentzialak
dauden tokian) nola helmugan (bisitariak iritsi ondoren) egin
daiteke. Lehenengo aukerak zailtasun eta kostu handiagoak ditu;
horregatik, merkatu potentzialak hautatzeko prozesu bat egin behar
da lehenik, askotariko irizpideetan oinarritua: eremu geografikoa,
komunikazioak, irisgarritasuna, biztanleriaren tamaina, profila, eta
abar.
Azterketak kontuan hartu behar ditu hedabideak, enpresa
hartzaileak, bidaia-agentziak eta beste eragile batzuk, online nahiz
offline formatuan, haiek sustatzen eta merkaturatzen baitituzte
helmuga eta bertako produktu turistikoak. Ikusirik zein garrantzitsua
den txangozaletasuna eskualdean, bertako turismoaren azterketan
sartuko da. Bestalde, kontuan hartuko da eskualdeko turismosektorea, turismo-zerbitzuak eman eta bisitariaren profila ezagutzen
dutelako. Haien parte hartzea ezinbestekoa da kalitateko
produktuak, esperientzian oinarritutakoak, lehiakorrak, eta
berritzaileak sortzeko.
Kontuan harturik turismoko merkatua eta eskaria dinamikoak eta
aldakorrak direla, estrategia horren barruan sartu da estatuan eta
nazioartean erreferentzia diren beste helmuga lehiakide batzuen
jardunbide egokiak aztertzea.
Urtean bitan egin beharko da, bai publiko errealak eta potentzialak,
bai helmugako eskaintzak zer bilakaera izan duten jakin ahal izateko.

3.

Eskualdeko egungo eskaintza turistikoa (tipologiak) aztertzea, baita
zer-nolako trakzio-ahalmena eta potentzialitatea dituen gaur egun
ekoturismoari dagokionez ere.
Eskualdean dauden baliabide turistikoen inbentarioak aztertzea da
kontua, eta kalitatezko eskaintza ekoturistikoa eratzeko zer ahalmen
dagoen ikustea, ekoturismoak eskaintzaren balio-kateko osagai
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guztien ikuspegi integraletik zer esan nahi duen definituz eta
zehaztuz: mugikortasuna, baliabidearen tipologia, bisita daitekeen
eskaintzaren ezaugarriak, turistek nola kontsumitzen duten
eskaintza hori eta zer jokabide duten helmugan, eta bertakoen
inplikazioa.
Ekoturismoko jardueren artean, modalitate batek barnean hartzen
ditu kultura-, ingurumen-, paisaia-, gizarte- eta ekonomiaalderdietan oinarritutako turismo-produktu jasangarriak, bertako
biztanleak errespetatzea kontuan hartuta; hortaz, ikuspuntu
horretatik eta ikuspegi orokorretik aztertuko da eskaintza.
Diagnostiko fasean agerian geratu da Urdaibaik ahalmen handia izan
dezakeela produktu horretan, baina baliabideetan eta aipatutako
beste elementuetan zer gabezia eta hobetu beharreko zer eremu
dauden hauteman beharko da, askotariko iturriak eta eskaria
aztertuz, hala, esperientzian oinarritutako eskaintza ekoturistikoa
egituratzeko eta lehenesteko: kalitatezkoa, lehiakorra eta
espazioarekin konprometitua. Turismo mota begirunetsua eta
zorrotza izango da eskaintza horren xedea, eta portaerari buruzko
dekalogo bat izango du esperientziaz informatzeko, jabetzeko eta
gozatzeko prozesu osoan.
4.

Irizpideak bateratzea bisitari kopuruaren datuak hartzeko eta
eskualdeko bisitariei buruzko informazio hori biltzen duten
erakundeetan inkestak egiteko (turismo-bulegoak, museoak,
Ekoetxea, Bird Center eta abar), inkesten maiztasuna eta
lokalizazioa zehaztuz. Itourbaskekin eta Ibilturrekin koordinatzea
Ekintza bi atal osagarritan banatuta dago:
Batetik, datu bateratuak biltzeko sistema bat diseinatzea turismobulego guztietarako (Bermeo, Gernika eta Mundaka), eskualdeko
informazio-guneetarako (Ea eta Gaztelugatxe) eta bisita daitezkeen
eta bisitariak hartzen dituzten zentro guztietarako. Jarduketak
kontuan hartu beharko du zer formatu erabiltzen dituzten
Itourbaskek, Ibilturrek eta Bizkaikoak, baita eskualdeko turismoa
jasotzen duten beste museo eta espazio batzuek ere, eta gutxieneko
irizpide bateratuak zehaztu beharko ditu, hartara, aztertu ondoren,
turismo-helmuga horretako bisitariaren profilari eta motibazioari
buruzko informazio praktikoa eta bateratua lor dadin.
Bestetik, jarduketaren barruan inkestak egingo dira, aurrez
ezarritako aldizkakotasun batekin eta inkestatze-puntuak zehaztuta.
Esku hartzen duten eragileen artean adostutako galdetegiproposamen bat ere hartuko du barnean. Adostutako helburu
batzuetan oinarrituta prestatuko da edukia.
Bi ekimenei esker, helmuga turistikoaren lagina prestatu eta
ebaluatu ahal izango da, eta horrenbestez informazio interesgarria
lortuko da eskualdea bisitatzen duen turista ezaugarritzeko eta
aztertu ondoren egokitzat jotako erabakiak hartzeko.

Justifikazioa

Diagnostikotik ondorioztatu ahal izan denez, erabilitako sistemetan
informazio-gabeziak antzeman dira, eta zaila da eskualdeko bisitariari
buruzko azterketa kualitatibo eta kuantitatibo global bat egitea; horregatik,
beharrezkotzat jotzen da Urdaibai-Busturialdean dauden eskari eta eskaintza
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ekoturistikoetan sakontzea.
Diagnostikoaren fasean, datu bateratuak lortzeko zailtasunak daudela
egiaztatu da. Bestalde, agerian geratu da erabilitako sistemetan informaziohutsuneak daudela eta, hortaz, zaila dela eskualdeko bisitariari buruzko
analisi kualitatibo eta kuantitatibo orokorra egitea.
Turismoko helmuga arrakastatsua izan dadin, funtsezkoa da bisitariaren
profila, motibazioa eta itxaropenak zein diren jakitea eta faktore horiei
erantzuteko erabakiak hartzea.
Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak






Arduraduna/k

URREMEND Landa Garapenerako Elkartea.

1.2.1. Markako programa integrala diseinatzea.
3.2.1. Esperientzia turistikoaren programa.
3.3.1. Sustatzeko eta merkaturatzeko programa.
4.1.2. Eskualdeko udaletako turismo-aplikazioak koordinatzea, hasierako
orrialdean gutxienez, UBEri buruzko informazio homogeneo eta komuna
eman dezaten, eta bisitariak informazio gehiago nahi izanez gero,
UBEaren etorkizunean izango duen webgunera sartzeko aukera izan
dezaten.

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Parte hartzen duten
beste eragileak







Gauzatzeko epeak

Eskualdeko turismo bulegoak.
Eskualdeko turismo enpresak.
TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea.
Basquetour.
Bizkaiko Foru Aldundia. Enpresa Sustapeneko eta Ekonomia Garapeneko
Zuzendaritza Nagusia. Turismoa.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Ezagutza turistikoa egoki kudeatu da; sektoreak aurreikusitako bideetatik
parte hartu du, eta horri esker ikerketa-premiak non dauden eta zernolako lehentasun duten hauteman da.



Erabakiak hartzeko eta turismoa garatzeko lanean aritzen diren erakunde
publiko eta pribatu guztiei zabaldu eta eman zaie informazioa.



Garatutako produktu turistikoen eskaintza bat dator eskariarekin eta
koherentea da helmugak jasangarritasunaren alde egindako
apustuarekin.



Kalitatezko eskaintza ekoturistikoa sortzeko behar diren baliabide eta
azpiegitura jakin batzuk optimizatzea lortu da.



Urdaibai-Busturialdea «Helmuga ekoturistikoen mapa» barruan dago;
estatuan eta nazioartean erreferentzia da mapa hori.



Identifikatutako zentroetan bateratutako gutxieneko irizpideei jarraikiz
diseinatu da tresna.



Eskualdean interes turistikoko datu homogeneoak ditugu.



Finkatutako irizpideei dagokienez, datu horiek bat datoz Ibiltur turismobehatokiak eta Bizkaiko Foru Aldundiak lortutakoekin.



Informazio horri esker, sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzak gara
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ditzakegu, eskariari begira eta helmugarako estrategikoak diren
merkatuetan.
Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Azterketaren ondoriozko datuei jarraikiz diseinatutako produktu berrien
kopurua, eta eskarira orientatu diren.



Datuak biltzeko tresna bateratua diseinatzea eta eskualdean bisita
daitezkeen zentroetan eta turismo-bulegoetan inkestak egitea.



Bisita daitezkeen zentroetan eta turismo-bulegoetan egin den laginketa
kopurua.



Zehaztutako aldian egindako inkesta kopurua.



Bisoreak jasotzen duen bisita kopurua.
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3.1.2.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

Eskariaren eta eskaintza turistikoaren ezagutza hobetzea.

Jarduketa (3.1.2.)

2.

Sortutako informazio guztia lurraldean kartografiatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Jarduketaren
deskribapena

Bisore kartografikoa sortuko da, eta bertan erregistratuko dira UrdaibaiBusturialdeko turismo-eskaintza (ostatuak, jolas-eremuak, turismo-bulegoak,
turismo-enpresak, museoak, garraio- eta turismo-aukera bereziagoak, eta
abar), eta ekipamendu naturalak (interes biologiko eta geologikoa duten
baliabideak), kulturalak (baliabide arkeologiko, zibil eta erlijiosoak) eta
pasaiak (begiratokiak, gailurrak, eta abar.).
Geografia Informazioko Sistemen bidez (GIS), mapan kokatuko dira horiek
guztiak. Erregistro bakoitzak baliabideari buruzko informazio zabalgarria
izango du.

Justifikazioa

Adierazitako baliabideek bisitariak erakartzen dituzte, eta zuzeneko lotura
dute babestutako eremuak eta eskualdeak eskaintzen dituzten turismo- eta
aisialdi-jarduerekin. Bisore kartografikoari esker, inguruko turismoaren
kudeaketan esku hartzen duten eragileek bizkorrago egin ahal izango dituzte
kontsultak.
Inguruko turismoaren kudeatzaileek eta gainerako parte-hartzaileek material
hori barnean erabiltzea aurreikusi da; horrez gain, web-atari turistiko baten
bidez argitara emango litzateke, jendea interesgarrienak izan litezkeen
alderdietara hurbiltzeko.
Bestalde, Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzuarentzat erabilgarria izango
da bere eskumeneko jarduketa-premiak turismoaren ikuspegitik
identifikatzeko eta lehenesteko. Orobat, eskaintza turistikoa eta Urdaibaiko
Erabilpenerako eta Kudeaketarako Egitamuan jasotako erabilerak
bateragarriak diren aztertzeko aukera emango du, kontuan hartuta
Erreserbaren zer gunetan dauden kokatuta.
Tokiko ikuspegitik, kartografia lagungarria izango da, adibidez, turismobulegoentzat, bisitariei bisitatu nahi dituzten tokien inguruko eskaintza
turistikoari buruz daukaten informazioa emateko: nola iritsi, inguruetan zer
esperientzia dauden bisita osatzeko, eta abar.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

3.2.1 Esperientzia turistikoaren programa.
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Parte hartzen duten
beste eragileak





Gauzatzeko epeak

Espero diren emaitzak

Udaletxeak eta turismo bulegoak.
URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea
Epe laburra





3.1.2.

Epe ertaina

Epe luzea

2020
2021
2022
2023
2024
Eskualde-mailan, eskaintza turistikoari buruzko ezagutza bateratuko da.
Turistek/bisitariek esperientzia hobea biziko dute.
Gune babestuaren kudeaketaren irudia hobetuko da.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak



Bisoreak jasotako bisita kopurua.
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3. HELBURU ESTRATEGIKOA
Bisitarien tipologia jakin bat erakartzeko kalitatezko produktu turistikoak identifikatu eta
sendotzea, urtarokotasunari aurre egiteko eta tokiko produktuetan oinarritutako hazkunde
dibertsifikatu eta deskontzentratu bat sorrarazteko.
2. HELBURU OPERATIBOA
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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3.2.1.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

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.

Jarduketa (3.2.1.)

1.

Produktu turistikoaren programa

Jarduketaren
deskribapena

Urdaibai-Busturialdearen posizionamendu turistikorako estrategian sartu dira
ekoturismoarekin lotutako identitate eta ahalmen handieneko baliabideak
eta produktuak, segmentu hori oso zeharkakoa dela kontuan hartuta. Badira,
gainera, beste baldintza batzuk: adibidez, Biosferaren Erreserba izateak
ematen dion berezitasuna. Horri esker, segmentu horretan nabarmentzeko
proposamen oso interesgarriak sor daitezke. Ikuspegi horretatik, merkatuadimeneko eta sustatzeko eta merkaturatzeko programekin lotuta egingo da
produktuen estrategiaren garapena. Ekintza hauek sartzen dira:
1.

Jende gutxi erakarri ohi duten eremuetara bisitak sustatzea (fluxuen
banaketa), esperientzia turistikoak eta beste alderdi interesgarri
batzuk erantsiz (Ezkutuko altxorrak).
Urdaibai-Busturialdeak jarduera eta zerbitzu turistikoen eskaintza polita
du. Hala ere, ikusi dugu eskaintza horrek ez dituela barnean hartzen
lurraldeak ematen dituen aukera guztiak. Egindako diagnostikoan,
egungo eskaintza oso kontzentratuta dagoela ikusi da: udan,
jaiegunetan eta eskualdeko baliabide jakin batzuetan metatzen da.
Horregatik, dagoen eskaintza turistikoa aztertu behar da, produktu
turistikoak eta eskaria denboran eta espazioan hobeto banatu ahal
izateko, eskainitako jarduerak eta bizipenak dibertsifikatuz.
Eskualdeko kultura- eta natura-ondarea ezagutzearekin lotutako
interpretazio-esperientzia turistikoak nabarmentzea proposatzen du
ildo horrek. Ezinbestekoa da turismo-sektoreak parte hartzea,
ekoturismoko jarduerak eta esperientzia-programak sortu eta
kudeatzeari dagokionez.
«Ezkutuko altxorrak» egitasmoak zenbait proposamen egiten ditu
gutxiago ezagutzen diren baliabide batzuetan jarduteko eta hobetzeko,
eta hala eskualdeko turismo produktuaren portfolioa handitu daiteke.
Beraz, aurrez identifikatutako baliabide batzuen balioa nabarmendu
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nahi da, eta oraingo eskaintzak dituen beste osagai batzuk hobetu,
garatzeko eta bizipenen eskaintza sortzeko ahalmen handia agertzen
baitute. Baliabide horiek tarteko, aurrera egin ahal izango da hala
merkatu eta profil interesgarriekin nola eskari-segmentu berriekin bat
datorren helmuga multitematiko bat (ekoturismoa, kultura,
enogastronomia, ekitaldiak eta abar) eraiki eta sendotzeko bidean.
Baliabide berriak lehenestean, besteak beste, faktore hauek hartuko
dira kontuan: hazteko gaitasuna, jada garatu direnekiko osagarriak diren
eta/edo bereizgarriak diren, eta zenbateraino egokitu zaizkion eskari
errealari eta potentzialari.
2020-2024 Ekintza Planeko ekitaldietan zehar banatutako jarduketa bat
da.
2.

Ekoturismoko produktuak eta kultura- eta natura-ondarearekin
lotutako jarduerak garatzea, urteko hainbat sasoitan kontsumitu ahal
daitezen, helmuga bisitatzeko motibazioa eta garaia dibertsifikatuz.
Ekintza honetan, urtean hainbat sasoitan kontsumi daitezkeen zerbitzu
turistikoak eta osagaiak identifikatu eta lehenetsi behar dira; gainera,
lotura izan behar dute eskualdeko turismo-eskaintzan ekoturismoa
ezaugarritzen duten jarduerekin. Honela definitu da ekoturismoa:
«Eremu natural batera bidaiatzea, ezagutzeko, interpretatzeko,
gozatzeko eta bertan ibiltzeko, aintzat hartzen eta berez kontserbatzen
laguntzen den bitartean, ingurunean inpakturik eragin gabe eta bertako
biztanleengan eragin onuragarria izanik». (Ekoturismoko I. Biltzar
Nazionala. Daimiel, 2017).
Diagnostiko-fasean identifikatu bezala, Urdaibaiko turismo-eskaintzak
lotura handia du ekoturismoarekin. Turismo-enpresek eta Biosferako
Erreserbaren Zerbitzuak eskaintza horren berri eman eta askotariko
xede-talde eta -publikoei eskaintzen diete.
Eskaintza egituratua sortzeko garapen berriak egitea komeni den
aztertuko da; eskaintza horren edukia esperientziak izango dira, eta
helmugak adostutako posizionamenduan zehaztu dituen funtsezko
mezuak helaraziko ditu. Horretarako, baliabideak egokiak diren
aztertuko da, produktu/merkatu ardatzen barruko produktu kategoria
nagusiekin bat datozen eta eskarira moldatu diren begiratuz, bisitari
erreal eta potentzialaren ezaugarriei buruz lortutako informazioan
oinarrituta.
Kontuan hartuko da zer iritzi adierazi duten prozesuan zehar egindako
foro iraunkorretako lan-saioetan parte hartu duten eragileek UrdaibaiBusturialdeko egungo produktuei buruz eta, haien ustez, zer-nolako
garapena izan dezaketen. Garatutako produktu turistikoak, orobat,
Bilbo/Bizkaiko eta Euskadiko politika turistikoekin bat etorriko dira.
Produktuaren programarekin batera, komunikazio eta promozio
estrategia jakin bat ezarriko da helmuga ekoturistiko nabarmen gisa
posizionatu ahal izateko.

3.

Denboraldiz kanpoko ekitaldiak planifikatzea eta garatzea: Urdaibaiko
Ekoturismo Azoka, ekoturismoko biltzar nazionalak, eta beste.
MICE produktuaren barruan askotariko ekitaldiak antolatzen ditu
eskualdeak, baina gehienak udan izaten dira. Ekintza honek goidenboraldiaz kanpo ere ekitaldiak antolatzeko aukera aztertzea
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proposatzen du; hala, helmuga turistikoaren urtarokotasuna murrizten
jarraitu daiteke. Eskualdeko errealitatearen askotariko alderdiekin eta
gaiekin zerikusia izan dezakete ekitaldi horiek: gizartea eta ekonomia,
kultura, ingurumena, kirolak, enogastronomia, ekoturismoa, eta abar.
Basquetour da Basque Events produktuaren burua, eta produktu horrek
barnean hartzen ditu Urdaibai-Busturialdeko zenbait establezimendu.
Hala ere, segmentu hori egoki planifikatzeko eta garatzeko, ezinbestean
jakin behar da zer eskaintza dagoen eta zer gabezia hauteman diren
produktuak eskatzen duen balio-kate osoan: komunikazioak,
irisgarritasuna, eskaintzari balioa ematen dioten eremu bereziak,
ostatuak, jatetxeak, turismo-zerbitzuak, eta abar. MICE eskuliburu
batean xehatu beharko da sustatzaileek interesgarrritzat hartu duten
eskaintza, online eta offline euskarrian, eta sustatzeko eta
merkaturatzeko estrategia profesionala eduki beharko da.
Bestalde, Turismo Jasangarriaren Europako Gutunarekin bat eginez, era
askotako ekimen ekoturistikoen egoitza bihurtzeko aukera ireki da:
besteak beste, Estatuko Idazkaritza Nagusiak antolatutako Ekoturismo
Biltzar Nazionala, Euskadiko Ekoturismo Azoka, eta abar.
Jarduketa-ildo horren barruan, eta Bilbao Turismorekin sinatutako
hitzarmenari dagokionez, Bilbo/Bizkaiak antolatutako ekitaldi
garrantzitsuetara bisitariak erakartzeko ekintzak sartu dira, askotariko
ekitaldietara datozen bisitarientzako eta haien lagunentzako programa
sozialen bidez.
Ekintzaren garapenak lotura du sektoreak lehenetsitako beste batekin:
hain zuzen, «Behe-denboraldian egin daitezkeen jarduera eta
ekitaldietarako laguntza eta dirulaguntza sistema abiaraztea».
4.

Eskualdeko Touring programa bultzatzea
Turismoko Euskal Agentziak sustatutako produktu turistikoa da Touring
programa. Eskualdeak jadanik protagonismo nabarmena du horren
barruan, puntako baliabideak (Gaztelugatxe, Gernikako Batzarretxea eta
arbola, Omako basoa, Biosferaren Erreserba, eta abar) eta banako
udalerriak hartzen baitira barnean: Gernika, Bermeo, Elantxobe, Ea,
Mundaka eta Gautegiz-Arteaga, besteak beste.
Eskualdeko eskaintza turistikoa produktu horren barruan zenbait
programa prestatzeko antolatzean datza ekintza hau.
Eskualdeko Touring programa bi ikuspegitik sortuko da:


Helmuga bakar eta nagusia, egoitza eta egonaldia UrdaibaiBusturialdea eskualdean duen bisitariarentzat.



Helmuga osagarria, Euskadiko eta hurbileko beste helmuga
batzuetatik datozen bisitarientzat, hala aisialdiko nola laneko
segmentuetakoak.

Proposamenak hainbat bisita- eta ibilbide-aukera hartu beharko ditu
kontuan, bisitak egiteko programatutako denboren eta egonaldiaren
arabera:


Urdaibai–Busturialdea 1, 2 eta 3 egunetan.

Produktua egituratzean, online eta offline komunikazio-plana eta
programatutako bisitak kudeatzeko plangintza egin beharko da.
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Lantalde bat sortzea arrantza-turismoarekin lotutako jarduerak
martxan jartzeko aukerak azter ditzan
Apirilaren 5eko 239/2019 Dekretuak ezartzen ditu arrantza-turismoko
jarduera garatzeko baldintzak. Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen
Ministerioaren «Arrantzako edo itsasoko turismo produktuaren
etorkizuneko kluba sortzeko oinarriak» argitalpenak definizio hau
jasotzen du: «Arrantzaren eta akuikulturaren ekoizpen-, eraldaketa- eta
merkaturatze-jarduera guztiak barnean hartzen dituen ekonomiasektorea». Haziren eskutik eta Basquetour–Euskal Kostarekin
lankidetzan, itsasoko turismoaren produktua garatzeko lanean ari gara.
Araudiarekin lotutako alderdietan zenbait aurrerabide egin dira.
Ekimenean arrantza-jarduerarekin lotutako elementu horiek
identifikatuko dira (itsasontziak, kofradiak, kontserbagileak, industria
osagarriak, azokak, ondare ukiezina, eta abar), zer egoeratan dauden
ezagutzeko eta turismo-jarduerara bideratzeko aukerarik dagoen eta
prest leudekeen jakiteko. Eragile publiko eta pribatuen eskutik, itsas
arrantzako ondarearen elementu horien balioa nabarmendu beharko du
eskaintzak. Udalerri batzuek jadanik lantzen dituzte produktu
turistikoaren osagai horiek, adibidez, Bermeok Arrantzalearen Museoa
du, Arrain Azoka eta Bermeo Tuna World Capital ekimenak antolatzen
ditu, kontserbagileak bisita daitezke eta bertako ostalaritzak ere esku
hartzen du. Proiektu honetan, ekimen horiek azpimarratu behar dira.

6.

Establezimenduei pizgarriak ematea behe-denboraldian irekitzeko
(sustapen publikoa)
Ekintza honetan, zenbait ekimen identifikatuko eta aztertuko dira
enpresek behe-denboralditzat ezarritako epean establezimenduak ireki
eta jardun dezaten.
Jarduketari euskarri emateko, aurrez azterketa egin behar da abiaburua
zein den ebaluatzeko. eta neurriak ezarri behar dira goi-denboraldiz
kanpo mugikortasun handiagoa agertzen duten publikoak eta merkatusegmentuak erakartzeko, eskari horretara egokitutako produktu
turistikoak sortuz.
Prozesu metodologikoa proposatu da, besteak beste, argibide hauei
jarraikiz:


Behe-denboraldian bisitari gutxi zergatik dauden aztertzea.



Turismo-enpresetatik informazioa biltzea, zer egoeratan dauden
jakiteko, elkarrizketa pertsonalizatuen eta online galdetegien bidez.



Behe-denboraldirako eskaintza bateratua egitea eragozten duten
hutsuneak, gabeziak eta garatu gabeko eremuak identifikatzea.



Laneko saioa antolatzea, enpresetako eta tartean aritzen diren
administrazio publikoetako ordezkariekin aritzeko (udalak, Bizkaiko
Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza).



Merkatuen eskariaren portaera aztertzea: tokikoa, estatukoa eta
nazioartekoa.



Beste helmuga lehiakideak ezagutzea, helmugaren ezaugarriei
dagokienez bereizi ahal izateko.



Erreferentziako helmugetako jardunbide egokiak identifikatzea.
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Justifikazioa

Jasangarritasunaren alde egiten duen helmuga turistikoa; bere kultura- eta
natura-ondarearen balioa nabarmentzen duena, bertako biztanleen onerako,
bere espazioa interpretatzeko eta esperientzia ekoturistikoak antolatzeko
tresna gisa. Eskualde honek askotariko baliabideak ditu, eta horrek aukera
ona ematen du helmuga arduratsua eta konprometitua garatzeko. Gainera,
urteko aldi jakin batzuetan turismo-fluxuak dibertsifikatu behar dira, gaur
egun dagoen urtarokotasuna murrizteko eta urteko sasoi jakin batzuetan ez
dadin gainezkatze-egoerarik egon, bisitariaren esperientzia turistikoaren
kalterako.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

1.2.1. Markako programa integrala diseinatzea.
1.2.2. Lankidetza-hitzarmena Bilboko Udalarekin.
3.1.1. Merkatu-adimeneko programa egitea.
3.3.1. Sustatzeko eta merkaturatzeko programa egitea.

Arduraduna/k
Parte hartzen duten
beste eragileak











URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Eskualdeko turismo bulegoak eta turismo informazio puntuak.
Eskualdeko turismo enpresak.
TOURDAIBAI.Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea.
Bizkaiko Foru Aldundia. Enpresa Sustapeneko eta Ekonomia Garapeneko
Zuzendaritza Nagusia. Turismoa.
Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar
Politiketako Zuzendaritza.
Basquetour.
Bermeo-, Elantxobe, Mundaka eta EAko udaletxeak.

Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Baliabideen eta produktu turistikoen premiak eta hobetu beharreko
eremuak identifikatu dira, eta horrek eragina du eskaintza turistikoaren
kalitatean eta aukeran.



Eskualdeko kultura- eta natura-ondarearen funtsezko elementuak
berreskuratu eta haien balioa nabarmendu da, biztanleek haietaz goza
dezaten eta balio-kate turistikoan gehitu daitezen. Horri esker, bisitaeremu berriak sortu, eskaria dibertsifikatu, fluxu turistikoen gain eragin
eta urtarokotasuna arindu dira.



Sareetan helmugari buruzko informazio turistikoa zabaldu eta hobetu da.



Helmugako irudia hobetu eta bisitan datozen pertsonen itxaropenak bete
ditugu.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Nabarmendutako baliabide eta azpiegituren kopurua eta eskaintza
turistikoaren osagai horiekin diseinatutako programak.



Eskariaren azterketaren arabera birformulatutako produktu kopurua.



Produktu berriek eskualdeko turismoaren urtarokotasuna murrizteko
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izan duten eragina.


Goi-denboraldiaz kanpo irekitzen duen establezimendu kopurua.



Denboraldiz kanpo egindako ekitaldi kopurua.



MICE produktuan parte hartu duten enpresen kopurua.



Sustatzailearen gida/eskuliburua egitea.



Touring eskaintza barnean hartzen duten zenbat programa egin diren
egoitza eskualdean duten turistentzat.



Basquetour, Bilbao Turismo eta Bizkaiko Foru Aldundiaren zenbat
Touring programetan sartu den Urdaibai-Busturialdea helmuga.



Eskualdean zenbat gehitu diren Touring programako bisitariak.



Zenbat programa diseinatu diren arrantzako, itsasoko eta arrantzaturismoko produktu turistikoaren barruan, kalitatezko eskaintza
jasangarria dutenak.
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Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

3.2.2.

5. Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.
6.

Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

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.

Jarduketa (3.2.2).)

2.

Gernika lumo-ren historiari buruzko audiogida-zerbitzua garatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Jarduketaren
deskribapena

Ekintzaren helburuetako bat da Gernika-Lumoko historiari buruzko audiogidaren zerbitzu bat garatzea eta ezartzea. Bisitariei gaur egun ematen zaien
turismo-planoan QR kodeak sartzea proposatu da, udalerriko interesguneei
buruzko informazioarekin.
Audioa zazpi hizkuntzatan eskura egotea aurreikusi da..

Justifikazioa

Ondarearen interpretazioa interes handiko erreminta estrategikoa da
turismo- eta kultura-kudeatzaileentzat, helmugaren plangintzan eta eskaintza
turistikoa diseinatzean sortzen diren arazoetarako konponbideak eskaintzen
dituelako.
Ondarearen interpretazioa «[...] komunikazio-estrategikoko prozesu bat da,
bisitariak bisitatzen duen ondare-baliabidearen esanahiarekin maila
intelektualean eta emozionalean konektatzea laguntzen duena, gozatu eta
estimatu dezan» (Morales, 1998). Hala, bada, ezinbestekoa da kulturaturismoan, bisitariak bestelako kulturak, bizimoduak, usadioak, tradizioak eta
sinesmenak ezagutu, sentitu eta ulertzeak baitu hor lehentasuna.
Horrenbestez, ondarearen interpretazioa kudeaketa-tresna gisa erabilita,
bermatuta dago helmuga bateko baliabide turistikoen jasangarritasuna, eta
eragotzi egiten da haiek narriatzea eta neurririk gabe erabiltzea.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



2.1.1 Urdaibaiko herritarrek, bisitariek eta enpresa-ehun turistikoak izan
beharreko gutxieneko informazioa ezartzea (portfolio formatuan).



2.1.2 UBEri buruzko dibulgazio-liburuxka herritarrentzat zuzenduta
argitaratu.«



2.2.2. UBEren ondare natural eta kulturala eta biosferaren erreserba
kontzeptua azaltzeko dibulgazio-gida txiki bat egitea bisitarientzat.

Arduraduna/k

Gernika-Lumoko Udaleko Turismo Saila.

Parte hartzen duten
beste eragileak



URREMENDI Landa Garapen Elkartea
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Gauzatzeko epeak

3.2.2.

Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Epe laburra
2020

Epe ertaina
2021

Epe luzea

2022

2023

2024



Gernika / Urdaibai-Busturialdea
interpretazioa.



Urdaibai Biosfera Erreserban bizitzearen harrotasun-sentimendua
sortzea.



Bisitariek helmugan batez beste igarotzen duten aldia luzatzea.



Turismoak eskualdean duen inpaktu ekonomikoa handitzea.



Tokiko biztanleengana gerturatzea.



Tokiko herritarren inplikazioa.

Lehentasuna



Ertaina

Jarraipen adierazleak



Gernikako planoa erabili duten turismo-bulegoaren erabiltzaile kopurua.



Eguneko bisitariak Gernika-Lumon egiten duen batez besteko gastua.



Batez besteko egonaldia Gernika-Lumon.



Batez besteko egonaldia Urdaibai-Busturialdean.

Espero diren emaitzak

markaren
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(Key Topic TJEK)

3.2.3.

5. Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.
6.

Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

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.

Jarduketa (3.2.3).)

3.

Tokiko komunitatearen itsas ingurunearen balioa nabarmentzeko
turismo-produktuak/jarduera tradizionalak.

Jarduketaren
deskribapena

Talde-bisitak antolatuko dira ekintza horren barruan, hala Arrantzaleen
Kofradiara (saregileak lagun), nola Bermeoko kontserbategi batzuetara
(gidariak lagun).
Bisitaldiotan, bisitariek aukera izango dute emakumeek hainbat mendez egin
izan duten lana ezagutzeko, eta saregileekin esperientziak eta ezagutza
partekatzeko arrantza-teknika ezinbestekoa den horren inguruan.
Kontserbategiak bisitatuta, bisitariek bertatik bertara ezagutuko dute
arrantzale bermeotarrek ekarritako produktuaren lehen eraldaketa, eta
bertako produktuak dastatu ahal izango dituzte.

Justifikazioa

Jasangarritasunaren alde egiten duen helmuga turistikoa; bere kultura- eta
natura-ondarearen balioa nabarmentzen duena, bertako biztanleen onerako,
bere espazioa interpretatzeko eta esperientzia ekoturistikoak antolatzeko
tresna gisa.
Eskualde honek askotariko baliabideak ditu, eta horrek aukera ona ematen
du helmuga arduratsua eta konprometitua garatzeko. Horrela, UrdaibaiBusturialdeko inguruneetako (landagunea, hirigunea eta itsasoa) tokiko
hainbat produktu eskainita, bisitariarentzako eskaintza oparoagoa da, eta
bertako jardueretarako eta biztanleentzako aukerak gehiago eta hobeak dira.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



3.1.1 Merkatu-adimeneko programa. (4 azpi-ekintza).



3.2.1 Esperientzia-turistikoaren programa. (6 azpi-ekintza).



3.3.1. Sustatzeko eta merkaturatzeko programa. (2 azpi-ekintza ).

Arduraduna/k

Bermeo Udaleko Turismo Saila.

Parte hartzen duten
beste eragileak



Bermeo Tuna Word Capital (BTW).



Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Zerbitzua.Eusko Jaurlaritza.

Gauzatzeko epeak

Epe laburra

Epe ertaina
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2021

2022

3.2.3.
2023

2024



Emakumeak tokiko jardueretan duen presentzia ikusgarri egitea.



Itsas inguruneari loturiko tokiko jarduerak bultzatzea.



Itsasoko kultura-ondarearen zati bati balioa ematea.



Tokiko produktu gastronomikoei balioa ematea.



Urdaibai
sortzea.



Turismoak eskualdean duen inpaktu ekonomikoa handitzea.



Tokiko biztanleengana gerturatzea.



Tokiko herritarren inplikazioa.

Lehentasuna



Ertaina

Jarraipen adierazleak



Kofradiako bisitarien kopurua



Kontserbategietako bisitarien kopurua.



Bisitariaren batez besteko gastua kontserbategian.



Bisitariaren batez besteko gastua Bermeon eta Urdaibai-Busturialdean.



Batez besteko egonaldia Bermeon.



Batez besteko egonaldia Urdaibai-Busturialdean.

Espero diren emaitzak

Biosfera

Erreserban

bizitzearen
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3. HELBURU ESTRATEGIKOA
Bisitarien tipologia jakin bat erakartzeko kalitatezko produktu turistikoak identifikatu eta
sendotzea, urtarokotasunari aurre egiteko eta tokiko produktuetan oinarritutako hazkunde
dibertsifikatu eta deskontzentratu bat sorrarazteko.
3. HELBURU OPERATIBOA
Eskualdea bistatzeko motibazioa dibertsifikatzea, eskari-segmentu jakinak eta merkatuhobiak erakartzea ahalbidetuko duen eskaintza turistikoa bereiziz eta espezializatuz.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

3.3.1.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

3.

Eskualdea bistatzeko motibazioa dibertsifikatzea, eskari-segmentu
jakinak eta merkatu-hobiak erakartzea ahalbidetuko duen
eskaintza turistikoa bereiziz eta espezializatuz.

Jarduketa (3.3.1.)

1.

Sustatzeko eta merkaturatzeko programa garatzea

Jarduketaren
deskribapena

Atal honetan jasotako ekintzak ere Marketin Turistikoko Planaren funtsezko
alderdiak dira, eta eragina dute markaren, produktuaren eta merkatuaren
ingurukoetan. Turismo Jasangarriaren Europako Gutunarekin bat egiteko
prozesuan antolatutako foroetan parte hartu duen turismo-sektoreak
lehenetsi dituen ekintzak.
Urdaibai-Busturialdeak garatuko duen marketin-estrategian zehaztuko da zer
ekintza egin daitezkeen berezko helmuga turistiko gisa eta zein BilbaoBizkaia, Euskadi-Basque Country markaren abaroan, baita beste marka eta
helmuga batzuekin lankidetzan ere, Turismo Jasangarriaren Europako
Gutunarekin ziurtatutako eremuen arteko elkarlanaren ondorioz. Sustatzeko
eta merkaturatzeko estrategiaren erdigunean, amaierako publikoarentzat
eta turismo-arloko profesionalentzat (agentziak eta hartzaileak), hedabide
orokor eta espezializatuentzat, eta erraztaileentzat egindako programak
daude, baita amaierako publikoarentzako ekintzak ere. Guztiek dituzte
online eta offline ekintzak. Atal hau formulatzeko eta garatzeko, kontuan
hartuko dira, besteak beste, helmugarako interesgarriak diren merkatuen
datuak, Euskal Turismoaren 2030erako Estrategia eta Bilbao Bizkaiaren 20192025 aldiko Turismoko Ekintza Plana. Bestalde, helmugaren
posizionamenduan funtsezko elementua da marka-estrategia, zalantzarik
gabe, eta jarduketa espezifikoa du Turismo Jasangarriaren Europako
Gutunarekin bat egiteko proiektu honetan.
Produktuaren eta merkatuaren estrategia identifikatutakoan, offline eta
online jarduketak uztartzen dituen ekintza-plan bat zehaztuko da
lehenetsitako merkatuetan lortu nahi den posizionamendua sustatzeko.
Programa horrek ekintza hauek biltzen ditu:
7.

Online eta offline marketineko estrategia zehaztea. UrdaibaiBusturialdea helmuga Interneten posizionatzea (koordinatutako eta
integratutako online eskaintza)
Urremendik bere webgune turistikoa eguneratu du, eta arian-arian
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merkatuaren eskari berriei erantzun beharko die tresna horrek.
Eskariari begirako web-atari batek oinarritu behar du helmugaren
posizionamendu egokia; alegia, ez da dena delako helmuga
turistikoaren eskaintzaren ikuspegitik soilik prestatu behar. Beharrak,
lehentasunak eta itxaropenak aztertu, eta helmuga turistikoen
webguneak hobetzeko prozesuei buruzko iritziak jaso behar dira,
sinergiak sortzeko eta turismoa sustatzeko eta merkaturatzeko tresna
baliagarri eta eraginkor bihur daitezen.
Jarduketa honetan, apurka-apurka txerta daitezkeen zenbait ekintza
proposatzen dira, bi norabidetan: eskualdeko webguneak hobetzea eta
helmugaren posizionamendua.
Enpresa adituen eskutik, honako hau proposatzen da:


Helmuga turistikoaren posizionamenduan erabakigarriak diren
ezaugarriak identifikatzea.
 Eskualdearen edukien mapa eta sarean duen posizionamendu
turistikoa aztertzea, zertan hobetu daitekeen ere ikusteko.
Eskualdeko webguneari dagokionez:





Sare sozialetako presentzia indartzen jarraitzea, erakundeetako
bakoitzak sustatutako community managerraren irudia
indartuz, eta bereziki: Urremendi, Biosferaren Erreserbaren
Zerbitzua eta Tourdaibai.
Profesionalentzat eta sektorearentzat Intraneteko foroa
sortzeko aukera aztertzea.
Baliabide turistikoak geoerreferentziatzea. Jadanik martxan
dago ekintza.

Gainera, zuzenean merkaturatzeko aukera azter dadila proposatzen
dugu. Horretarako, Tourdaibai turismo-elkartearen webgunea erabil
daiteke, orriaren funtzionaltasunak zabalduz eta sektorean diharduten
enpresa elkartuei beren zerbitzuak eta produktuak online sustatzeko
eta merkaturatzeko modua emango dien berariazko plataforma bat
ezarriz. Ekimen horiek elkartearen parte-hartze aktiboa eta koordinatua
eskatzen dute.
Horrekin batera, sarean posizionatzeko programa bat ezarriko da,
eskariaren segmentazioa eta webguneen erabiltzaileen profila kontuan
harturik. Hauek izan beharko ditu:




8.

Hedabide-plana.
Publizitate-plana.
Social Mediako plana.
Zuzeneko marketin-plana.

Produktu turistikoa benetan sustatzea eta merkaturatzea merkatu
interesgarri eta garrantzitsuetan, produktu bereizgarri eta lehiakorren
bidez.
Merkatuan lehiatzeko premisak zehaztea proposatzen du ekintza honek.
Eskaintza ekoturistiko bereizgarria sortzea da helburua eta, horretarako
oinarriak, baliabideen askotarikotasunaz gain, kalitatea, benetakotasuna
eta balio esperientziala izango lirateke. Egungo produktuen eta gara
litezkeen produktu lehiakor eta jasangarri berrien balioa nabarmenduz,
merkatuetan gehiago sartzea ahalbidetu behar du eskaintza horrek.
Helmugaren posizionamendua, eskaintzaren kalitatean ez ezik, eskariari
96
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begirako jardunean ere bermatzen da, komunikatzeko, sustatzeko eta
merkaturatzeko kanal eraginkorren bitartez, online zein offline
formatuetan.
Jarduketa honetarako, beharrezkoa da eremu publiko eta pribatuko
eragileen inplikazioa eta koordinazioa. Merkatu-adimeneko programan
jasotako ekintzen emaitzetan oinarrituko da. Helmuga bereizteko
ardatzak zehaztuko dira, posizionamendu-estrategian eta
produktu/merkatu estrategian oinarrituta.
Diagnostiko-Fasean produktu-matrize jakin bat lehenetsi zuen
sektoreak, eta horren barruan naturaren turismoa, turismo kulturala,
euskal nortasuna, ekitaldiak, enogastronomia eta turismo aktiboa
(surfa) hautatu ziren sailkapeneko lehenengo sei postuetan, hurrenkera
horretan.
Justifikazioa

Online estrategia beharrezkoa da komunikazioaren kudeaketa eta UrdaibaiBusturialdearen posizionamendua hobetzeko eta aurrera egiteko eta,
gainera, foroaren bileretan eta turismo-bulegoa duten hiru udalerriei
egindako elkarrizketetan (Bermeo, Gernika eta Mundaka) ere agertu da eskari
hori. Sarean ageri den informazioa oker eta osatu gabe egoten da
zenbaitetan, eta nolabaiteko nahasmendua eragiten du helmugaren
irisgarritasunaren eta mugikortasunaren inguruko alderdietan. Baina egun
jarduketa hori justifikatuta dago, halaber, turismo jardueraren hainbat
alderditan ezinbestekoa delako sarea eta sareko tresnak erabiltzea, bereziki,
helmugaren komunikazioari, sustapenari, merkaturatzeari, fidelizazioari eta
posizionamenduari dagokienez. Eta ez da ahaztu behar turista batzuk ohituta
daudela bitarteko horretara, eta askotan ez dutela hori besterik erabiltzen.
Ikuspegi horretan, helmugaren irudia, marka eta lehiatzeko abantailak
indartu beharrak justifikatzen du sustatzeko eta merkaturatzeko programa.
Turismo Jasangarriaren Europako Gutunarekin bat egin izana, halaber,
elementu bereizgarri eta lagungarria izango da merkatu garrantzitsuetan
sustapen- eta merkaturatze-estrategiak diseinatzeko garaian, komunikaziokanal eta -euskarri egokiak erabiliz horretarako.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

1.2.1. Markako programa integrala diseinatzea
1.2.2. Lankidetza-hitzarmena Bilboko Udalarekin
3.1.1. Merkatu-adimeneko programa egitea
3.2.1. Produktu turistikoaren programa egitea

Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
Bizkaiko Foru Aldundia. Enpresa Sustapeneko eta Ekonomia Garapeneko
Zuzendaritza Nagusia. Turismoa.
URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
Basquetour

Parte hartzen duten
beste eragileak





Eskualdeko turismo bulegoak eta turismo informazio puntuak.
Eskualdeko turismo enpresak.
TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea.
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NEKATUR.
Bizkaiko Foru Aldundia. Enpresa Sustapeneko eta Ekonomia Garapeneko
Zuzendaritza Nagusia. Turismoa.

Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

3.3.1.

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Urdaibai-Busturialdea eskualdeko komunikazio turistikoaren edukia
hedatu, hobetu eta eguneratu da.



Helmugako orrietan eskariaren bilakaera kontuan hartzen duten
hobekuntzak txertatu dira.



Helmugak, oro har, Interneten duen presentzia handitzea lortu da, eta
erreferentziako euskarri gisa ezarri dira eskualdeko webgune turistikoa,
Tourdaibai enpresa elkarteena, udalerriena eta turismo-enpresena.



Askotariko argitalpenak (orokorrak nahiz espezializatuak) elektronikoki
argitaratzeko bidean aurrera egin da, eta hala, horiek deskargatzeko
bidea eman zaie online kontsumitzaileei.



Arrazionalizazio eta koherentzia handiagoko irizpideak aplikatu dira
eskualdeko sustapen-material grafikoa diseinatzeko, ekoizteko eta
jendarteratzeko, eta inprimatutako materiala murriztu da, material
elektronikoaren mesedetan.



Urdaibai-Busturialdeko eskaintza helmuga ekoturistiko gisa kokatzea eta
bereiztea lortu da, eta ondorioz eskaria handitu da.



Merkatuan produktu ekoturistikoei buruzko jakintza areagotu eta eskaria
handitu da.



Enpresei beren produktuak merkaturatzeko erraztasunak eman zaizkie.



Urtarokotasun txikiagoa dago, goi-denboraldiaz kanpo mugikortasun
handiagoa agertzen duten merkatuak erakarri baitira.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Web nagusietan egindako kontsulta kopurua.



Sareko erabiltzaileek egindako informazio-deskargen kopurua.



Hileko bisita kopurua.



Hilean ikusitako orri kopurua.



Hileko bisitari bakarren kopurua.



Zuzeneko zenbat sustapen ekintza antolatu diren edo zenbatetan parte
hartu duen helmugak beste erakunde batzuekin.



Jatorria eta helmugan zenbat merkaturatze-ekintzetan parte hartu duen
helmugak Bilbao Bizkaia Turismorekin eta Basquetourrekin.



Garatutako online eta offline hedabideen programa.



Gauzatutako publizitate-ekimenak.



Egindako offline ekintzetan egindako kontaktu komertzialen kopurua.



Lehenetsitako merkatuetatik datozen bisitarien hazkundea.
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Egindako Social Media ekimenak.
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4. HELBURU ESTRATEGIKOA
Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo jasangarriarekin lotuak– arteko
koordinazioa eta lankidetza hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa erabiliz.

1. HELBURU OPERATIBOA
TJEKren aplikazio-esparruan turismo jasangarriaren garapenean parte hartzen duten eragile
eta erakunde guztien arteko lankidetza finkatzea..
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)
Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)
Jarduketa (4.1.1.)

Jarduketaren
deskribapena

4.1.1.

6. Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.
10. Kartako ekintzen eta konpromisoen berri ematea.
4.

1.

1.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.
TJEKren aplikazio-esparruan turismo jasangarriaren garapenean
parte hartzen duten eragile eta erakunde guztien arteko lankidetza
finkatzea.
TJEKren aplikazio-esparruan garatzen den turismo jasangarriarekin
lotutako parte hartzeko egitura gisa finkatzea TJEKren Foroa.

Foro Iraunkorra dinamizatzean eta koordinatzean datza jarduera:
Urdaibai-Busturialdeako garapen turistikoan inplikatuta dauden pertsonak
eta erakundeak biltzen dira TJEKren foro iraunkorrean: maila ezberdinetan
diharduten enpresak, enpresarien elkarteak, toki-garapenerako taldeak eta
administrazioak. Parte-hartzea eta eztabaida sustatzeko organo gisa sortu da,
eta, sektore turistikoari lotuta, beren jarduna TJEKren esparruan garatzen
duten eragile publiko eta pribatu guztiekin lan egiteko aukera eskaintzen du.
Foroak dagoeneko jardun du bere funtzioetan; Urdaibai Biosfera
Erreserbaren TJEKren hautagaitza-txostena egiteko lanetan parte hartu du,
dokumentuak sortzeko prozesuan bere ikuspegia eta iradokizunak eskaini
ditu, baita dokumentuok baliozkotu ere.
Foroak, Ekintza Planean jasotako esku-hartzeen jarraipena egiteaz gainera,
eremu babestuan eta, oro har, eskualdean egiten den turismoaren inguruko
informazioa, komunikazioa eta eztabaida-gunea ere eskainiko ditu. Ekintza
Planean jasotako ekintzei buruzko informazioa jasotzeko eta horietan parte
hartzeko espazio bikaina ere izango da Foroa.
Foroa bera eta haren aldizkako bilerak finkatzea ezinbestekoa da TJEKren
ekintza-esparruan Gutunaren proiektua bizirik mantendu ahal izateko.
Horretarako, URREMENDI Landa Garapen Elkarteak eta Urdaibai Biosfera
Erreserbako Zerbitzuak Foro Iraunkorra deituko dute, Ekoetxea Urdaibain
(Busturia) egoitza izango duena.
Foroaren barnean, egun indarrean den Turismo Mahaia arduratuko da Foro
Iraunkorrak delegatutako Urdaibai-Busturialdeako jarduera turistikoa
dinamizatzeaz.
Turismo Mahaiaren helburuetako bat izango da Urdaibai Biosfera Erreserbari
eta Busturialdea osoari eragiten dioten kudeaketa, jarduera eta proiektu
adierazgarrienen gaineko informazioa eguneratzea, baita TJEKren
aurrerapenen berri ematea ere.
Hiru hilean behin, URREMENDI Landa Garapen Elkarteak eta Urdaibai
Biosfera Erreserbako Zerbitzuak Turismo Mahaia deituko dute, Ekoetxea
Urdaibain (Busturia) egoitza izango duena.
Turismo Mahaiko kideak honako hauek izango dira:



URREMENDI Landa Garapen Elkarteko gerentea
Urdaibai Biosfera Erreserbako zuzendaria-kontserbatzailea
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 TOURDAIBAIko presidentea,
 NEKATUR.
 Bizkaikoa
 1. sektoreko ordezkaria
 Ostatuen ordezkaria.
 Ostalaritzako ordezkaria.
 Turismo aktiboaren eta bestelako jardueren ordezkaria.
 Basquetourreko teknikaria
 BFAren turismo saileko teknikaria
 Turismo Mahai Teknikoko kideak.
Hauek izango dira Turismo Mahai Teknikoko kideak:
 URREMENDI Landa Garapen Elkarteko teknikari bat
 Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzuko teknikari bat
 Bermeoko turismo-bulegoko arduraduna
 Gernika-Lumoko turismo-bulegoko arduraduna
 Mundakako turismo-bulegoko arduraduna
Turismo Mahai Teknikoa Ekoetxea Urdaibain (Busturia) bilduko da hilero
URREMENDI Landa Garapen Elkartearekin eta Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzuarekin.
Urdaibai-Busturialdean garatuko den turismo-jarduera koordinatzea izango
da Turismo Mahai Teknikoaren egitekoa, betiere TJEKean jasotako ekintzak
oinarri hartuta.
Justifikazioa

TJEKren foro iraunkorra sortu eta mantentzea da Gutunean jasotzen diren
oinarrizko baldintza eta eskakizunetako bat.
Foroa funtsezkoa da Ekintza Plana zuzen ezartzeko, baita lurraldeko turismogarapenean era koordinatuan lan egiteko ere, jasangarritasunerako partehartzean oinarrituta.
Foroa sortzeak bermatzen du eragile guztiek parte-hartzea Gutunean
sustatzen den turismo jasangarria garatzeko ereduan.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

TJEKren Ekintza Planaren jarduketa guztiak.

URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
Parte hartzen duten
beste eragileak



Gauzatzeko epeak

Urdaibai Biosfera Erreserbako foro iraunkorra osatzen duten erakunde
publiko eta pribatu guztiak.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



TJEK beraren aplikazioa eta Urdaibai-Busturialdeari lotutako bestelako
jarduerak dinamizatzen eta garatzen lagunduko duen parte-hartze tresna
eraginkor bat dauka eskura.



TJEKren Ekintza Planaren jarraipen- eta ebaluazio-lanetan ere lagundu
eta parte hartzen du Foroak.
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Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak








4.1.1.

Foroan ordezkatutako erakundeen kopurua.
Bileretan parte hartzen duten erakundeen kopurua, ordezkatutako
erakundeen kopuruarekin alderatuta.
Foroak urtean egindako bileren kopurua.
Turismo Mahaiak urtean egindako bileren kopurua.
Turismo Mahai Teknikoak urtean egindako bileren kopurua.
Bileren aktak.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

6.

4.1.2.

Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.

10. Kartako ekintzen eta konpromisoen berri ematea.
4.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

1.

TJEKren aplikazio-esparruan turismo jasangarriaren garapenean
parte hartzen duten eragile eta erakunde guztien arteko lankidetza
finkatzea.

Jarduketa (4.1.2.)

2.

Urdaibai-Busturialdeako app turistikoak koordinatzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Jarduketaren
deskribapena

Horrelako tresnaren bat duten Urdaibai-Busturialdeako udaletako app-en
hasierako orrialdean Urdaibai Biosfera Erreserbari (UBE) buruzko informazioa
txertatzea. Informazio hori UBEko Zerbitzuak emango du, eta homogeneoa
izango da eskualdeko udal guztientzat.
Eskualdeko zenbait udalek (Bermeo, Gernika, Mundaka, etab.) dagoeneko
badute horrelako aplikazio bat eta, eguneratze honen bidez, hasierako
orrialdean UBEri buruzko informazioa txertatuko dute.

Justifikazioa

Egindako diagnostikoaren bidez, turistek Urdaibai Biosfera Erreserbaren
gainean duten informazioa eta ezagutza hobetzeko beharra antzeman da;
horretarako, kalitatezko informazioa erraz eskuratzeko aukera eskaini nahi
da, ondarearen kontserbazioa eta garapen jasangarria helburu gisa
txertatuta.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

URREMENDI Landa Garapen Elkartea.

2.1.1. Urdaibai Biosfera Erreserbak erreserbari berari buruzko
gutxieneko informazioa ezartzea (portfolio formatuan) informazioa
ematen duten erakunde eta enpresa guztiek erabil dezaten.

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
App turistikoa duten Urdaibai-Busturialdeako udalak.
Parte hartzen duten
beste eragileak



App-en erabiltzaileak.

Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024

Espero diren emaitzak



Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Urdaibai Biosfera Erreserbari buruzko informazio bateratua eta UBEren
webgunerako esteka duten app-ak.



App-ek izandako bisita kopurua.

Eskualdera hurbiltzen diren turistei Urdaibai Biosfera Erreserbari buruz
eskaintzen zaien informazioaren kalitate eta irisgarritasuna hobetzea.
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4. HELBURU ESTRATEGIKOA
Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo jasangarriarekin lotuak– arteko
koordinazioa eta lankidetza hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa erabiliz.

2. HELBURU OPERATIBOA
2. Enpresa turistikoak TJEKren helburu eta estrategietan inplikatzea.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

4.2.1.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

2.

Kontserbazioa ekonomikoki babestea turismoaren bidez.

3.

Karbono-aztarna, kutsadura eta natura-baliabideen xahutzea
murriztea.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

6.

Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

10. Kartako ekintzen eta konpromisoen berri ematea.
4.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

2.

Enpresa turistikoak TJEKren helburu eta estrategietan inplikatzea.

Jarduketa (4.2.1.)

1.

TJEKren II. Fasea txertatzea (turismo-enpresak atxikitzea) TJEKren
aplikazio-esparruko turismo-enpresen ehunean.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Jarduketaren
deskribapena

Esku-hartze honi esker, TJEKren bigarren fasea txertatu ahal izango da; hau
da, Urdaibai-Busturialdeako turismo-enpresak Gutunari atxikitzeko bidea
irekiko da. Atxikimendua eremu babestua ziurtatu eta lehenengo urtean
gauzatuko da, Ekintza Plana abian dagoenean.
Atxikimendua gauzatzeko zenbait urrats eman behar dira:



TJEKren Foroak atxikimendua onartzea.
Eremu babestuak eta turismo-enpresariek II. fasea aplikatzeko behar
diren baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.
 TJEKren Atxikimendu-sistema Gutunaren eragin-esparru osora zabaltzea
(II. fasea).
 Enpresariekin elkartzea, Atxikimendu Sistemaren ezaugarrien berri
emateko (II. fasea).
 Atxikimendu-prozesuaren arduraduna identifikatzea; bera izango da
lurraldean erreferentzia-pertsona, baita EUROPARC-Españarentzat ere.
 EUROPARC-Españari eta EUROPARC Federazioari sistema martxan jarri
dela jakinaraztea eta haren onarpena eskuratzea.
 Eremu babestuko teknikariei eta turismo-enpresariei prestakuntza eta
laguntza teknikoa ematea. Horretarako, Espainian indarrean dagoen
TJEKri atxikitzeko sisteman jasotako faseak aplikatu beharko dira.
 Lehendabiziko etapa horretan 10 bat turismo-enpresa atxiki dakizkioke
TJEKri.
106
URDAIBAI ERRESERBAKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
EKINTZA PLANA 2020-2024

URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Justifikazioa

4.2.1.

Turismo-enpresarien elkarteak (TOURDAIBAI) eta enpresariek Biosfera
Erreserbako TJEKren hautagaitza-txostena osatzeko prozesuan parte hartu
dute. Prozesu osoan zehar adierazi dute Gutunari atxikitzeko interesa dutela.
Horrela, atxikimenduak berekin dakartzan onurak eskuratu ahal izango
dituzte, baita eremu babestuarekiko loturak sendotu eta lurraldeko
turismoaren jasangarritasuna babestu ere.
Urdaibai-Busturialdeako turismo-enpresen sarea nahikoa prestatua dago
proiektuan parte hartzeko, baita TJEKren II. Faseko Ekintza Programa
betetzeko behar diren esku-hartzeak burutzeko trebatuta ere.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak








2.3.2. Prestakuntza hobetzea, prestakuntza-beharrizanen analisian
interesgarri gisa identifikatutako ikastaroak eskainiz.
4.5.2.Ekoturismoko Produktuaren Klubaren Mintegi Iraunkorrean aktiboki
parte hartzea. Mintegi hori urtero egiten da CENEAM zentroan,
Espainiako Turismoko Estatu Idazkaritzak antolatuta.
4.5.3. Topaketak eta esperientzien trukeak sustatzea UBEko turismoenpresen eta TJEK egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuetako
enpresen artean.
4.5.6. Espainiako Ekoturismoko Klubaren kudeatzailea den aldetik,
Espainiako Ekoturismo Elkartean sartzea eta parte hartzea -turismoenpresen elkarteen mailan (Tourdaibai eta beste batzuk)-.

Arduraduna/k



Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak





TOURDAIBAI.Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea.
NEKATUR.
URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.

Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Gutunari lotutako proiektua duten turismo-enpresen inplikazioa
areagotzen da.



Turismo-enpresak kudeaketaren kalitatearekin eta ingurumenkalitatearekin lotutako gaietan trebatzen dira.



Eskualdeko turismo-enpresen arteko lankidetza sendotzen da.



Atxikitako turismo-enpresak sustatzen dira, lurraldearen
jasangarritasunaren alde eta eremu babestuan lan egitearen alde
egindako apustuagatik.



Turismo-enpresetako eta Urdaibai Biosfera Erreserbako kudeaketaarduradunen arteko lankidetza areagotzen da.



Eskualdeko 10 enpresaren atxikimendua.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak



TJEKri atxikitako turismo-enpresen kopurua.
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4. HELBURU ESTRATEGIKOA
Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo jasangarriarekin lotuak– arteko
koordinazioa eta lankidetza hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa erabiliz.

3. HELBURU OPERATIBOA
TJEK hedatzea, Urdaibai Biosfera Erreserba eta Urdaibai-Busturialdea eskualdea bisitatzen
dutenen eta bertako biztanleen artean.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

4.3.1.

Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

6.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

4.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

3.

TJEK hedatzea, Urdaibai Biosfera Erreserba eta UrdaibaiBusturialdea eskualdea bisitatzen dutenen eta bertako biztanleen
artean.

Jarduketa (4.3.1.)

1.

TJEKri buruzko Komunikazio Plana garatzea, 2020-2024 aldirako.

Jarduketaren
deskribapena

Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.

10. Kartako ekintzen eta konpromisoen berri ematea.

TJEKri buruzko komunikazio plana garatu:
Komunikazio Planak publiko objektibora egokitutako ekintza sorta
proposatzen du (Urdaibai-Busturialdeako biztanleak eta bisitariak, beste
erakunde batzuk eta komunikabideak).
Biztanleak: herritarrek TJEK zer den jakin behar dute, eta hurbileko zerbait
gisa transmititu behar zaie, proiektuaren parte sentitzeko moduan. Zentzu
horretan, TJEKri atxikitzeko prozesuan parte hartu duten pertsona, instituzio,
enpresa, erakunde, organismo eta eragile guztiek ekintza-planaren eta haren
garapenaren gaineko informazio puntuala jaso behar dute.
Bisitariak: ezinbestekoa da TJEKren balioa azpimarratzea eta aplikazioeremuaren ondare-ikuspegia nabarmentzea (ukigarria eta ukiezina);
horretarako, beharrezkoa da azaltzea zeintzuk diren Urdaibai Biosfera
Erreserba eta ingurua turismo jasangarri gisa ziurtatu izanaren arrazoiak,
baita horrek zer dakarren ere.
Inplikatutako beste erakunde batzuk eta komunikabideak: proiektua
lurraldean txertatzeko ezinbesteko alderdi estrategikoa dira, horien eskumen
eta interesak hertsiki lotuta baitaude proiektuaren helburuekin.
Komunikabideak funtsezko elementua dira proiektua ezagutarazi eta
zabaltzeko.
Komunikazio-planak honako puntuak jaso beharko ditu:




Helburuak.
Hartzaileak: biztanleak, bisitariak, inplikatutako beste erakunde batzuk
eta komunikabideak.
Ekintzak eta komunikabideak:
o TJEKri buruzko bloga.
o

TJEKri buruzko informazio-eskuorri orokorra, Urdaibaiko TJEKri
buruzko informazio espezifikoa jasotzen duena.

o

Dibulgazio-jardunaldia (biurtekoa) (biztanleak eta bisitariak, beste
kolektibo batzuk).

o

Internet (inplikatutako erakundeen Webgunea eta Facebook),

o

Tokiko komunikabideei zuzendutako prentsa-oharrak.

o

Identifikatu diren beste bide batzuk.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

4.3.1.

Komunikazio Plana, turismo-arlotik harago, bitartekaritza lanetarako
potentzial handia duten erakunde guztietan bermatuko da (administrazioak,
eragile ekonomiko eta sozialak, erakunde profesionalak, kolektiboak eta
taldeak, etab.), sentsibilizazio- eta zabalkunde-lanetan elkarrekin aritu ahal
izateko. Besteak beste: Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia (hainbat
Sail), BASQUETOUR, Urdaibai-Busturialdeako udalak, Urremendi,
TOURDAIBAI, NEKATUR, etab.
Justifikazioa

Jasangarritasunerako erantzukizun eta konpromisoan oinarritutako turismoeredu bat (adibidez, TJEK) ezartzeko, ezinbestekoa da komunikazio- eta
sentsibilizazio-prozesu eraginkorra abian jartzea; horretarako, publiko
ezberdinei zuzendutako mezu espezifikoak igorri behar dira, kanal eta bide
ezberdinen bitartez.
Plana ezinbesteko tresna da TJEKren eta bere ekintza-planaren balorazioan
aurrera egiteko. Zentzu horretan, oso ondo jakin behar da garapen-eredu
honek zer onura eragingo duen ingurumenean, kulturan eta ekonomian, eta
ondo ezagutu behar da herritarren eta bisitarien inplikazio-maila.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



2.1.1. Urdaibai Biosfera Erreserbak erreserbari berari buruzko gutxieneko
informazioa ezartzea (ondarea, kudeaketa, esanahia).



4.1.2. Eskualdeko udaletako app turistikoak koordinatzea.

Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.







Parte hartzen duten
beste eragileak

Gauzatzeko epeak

Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia (hainbat Sail).
BASQUETOUR.
Urdaibai-Busturialdeako udalak
Urremendi Landa Garapen Elkartea
TOURDAIBAI. TOURDAIBAI.Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea.
NEKATUR, etab.
Epe laburra

2020
Espero diren emaitzak

Lehentasuna

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Tartean nahasita dauden eragile publiko zein pribatuak eta herritarrak
Urdaibaiko garapen turistiko jasangarriarekin inplika daitezen lortzea,
TJEKren babes-maila areagotzeko.



Gutunari atxikitzeak berekin dakarren konpromisoa, erantzukizun
partekatua eta lankidetza ondo transmititzea, zigilu edo ziurtapen hutsa
izatetik harago.



TJEK ezaguna da biztanle eta bisitarien artean.



Publiko mota ezberdinei egokitutako komunikazio-estrategia baliatu da,
TJEK proiektu kolektiboa dela adierazita.



TJEKren abantailak transmititzea.



Oro har, proiektuaren egoerari buruzko informazioa igortzea, eta,
bereziki, ekintza berritzaile edo adierazgarrienen berri ematea.



TJEKri lotutako lurraldea, erakundeak eta enpresak sustatzea.

Altua
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Jarraipen adierazleak

4.3.1.



TJEKren liburuxka egin da.



TJEKri buruzko bloga, erabilgarri eta martxan.



TJEKri buruzko informazioa, inplikatutako erakundeen webguneetan eta
Facebook-en kargatuta.



TJEKri buruzko dibulgazio-jardunaldiak.



Erakunde arduradunek TJEKri buruz bidalitako prentsa-oharren kopurua.



TJEKren agerraldien kopurua toki, eskualde edo estatu mailako
komunikabideetan.
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4. HELBURU ESTRATEGIKOA
Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo jasangarriarekin lotuak– arteko
koordinazioa eta lankidetza hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa erabiliz.

4. HELBURU OPERATIBOA
TJEKren Ekintza Planaren jarraipen egoki bat garatzea eta egiaztagiria berritzea TJEKrekin.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

4.4.1.

10. Kartako ekintzen eta konpromisoen berri ematea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

4.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

4.

TJEKren Ekintza Planaren jarraipen egoki bat garatzea eta
egiaztagiria berritzea TJEKrekin.

Jarduketa (4.4.1.)

1.

Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren proiektua giza baliabidez eta
baliabide materialez hornitzeko beharrezkoak diren mekanismoak
ezartzea.

Jarduketaren
deskribapena

TJEKren proiektuan beharrezkoa da arduradun bat izendatzea. Arduradunak
honako egitekoak izango ditu:








Justifikazioa

Ekintza Planean aurreikusitako ekintza guztiak gauzatzea eta jarraipena
koordinatzea, esku-hartzeen ardura duten erakunde ezberdinekin
harremanetan egoteko eta garapena kontrolatzeko.
Planaren barnean, Urdaibai Biosfera Erreserbaren ardurapeko eskuhartzeak gauzatzea eta horien jarraipena egitea.
Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren Foro iraunkorrari laguntza tekniko
eta logistikoa ematea.
Bide eta ekitaldi ezberdinen bitartez TJEK sustatzea, Biosfera
Erreserbaren webgunearen bitartez bereziki.
TJEKren Europa mailako Sarearen bileretan parte hartzea, eta CENEAMen
antolatzen den TJEKren Mintegi Iraunkorrean parte hartzea.
TJEKren Ekintza Planaren jarraipen- eta ebaluazio-txostenak sortzea.
Urdaibai Biosfera Erreserban TJEK berritzeko beharrezkoak diren
funtzioak garatzea.

TJEKren Ekintza Plana egikaritzea eta horren jarraipena egitea; horretarako,
proiektuaren garrantziak eta konplexutasunak eraginda, pertsona zehatz bat
izendatu beharko da. Pertsona horrek proiektuari eskaini beharko dion arreta
lanaldi partzialean izan liteke TJEK ezarri eta lehenengo hiru edo lau urteetan.
Azken urtean lanaldi osokoa izan beharko du.
Teknikari bat egiteko horietan zentratuta, proiektua egoki txertatu ahal izango
da, eta haren dinamizazio, jarraipen eta ebaluazioa ziurtatu ahal izango dira.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak



TJEKren Ekintza Planaren jarduketa guztiak.

URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO GUTUNA
Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

4.4.1.

Epe luzea
2023

2024



TJEKren Ekintza Plana (2020-2024) aplikatzeko prozesuan koordinazio,
ezarpen, jarraipen eta ebaluazio egokia lortuko da.



TJEKrekin ziurtapena berritu ahal izateko beharrezkoak diren baldintzak
betetzen dira.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Pertsona bat arduratuko da Gutunaren proiektuaren ezarpen,
dinamizazio, jarraipen eta ebaluazio egokiaz.



Pertsona horrek Gutunaren proiektuari eskainiko dizkion
ordu/hilabeteen kopurua.



TJEKren ardura duen teknikariaren aldizkako txostenak, Ekintza Planean
aurreikusitako esku-hartzeen jarraipenari buruzkoak.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

4.4.2.

10. Kartako ekintzen eta konpromisoen berri ematea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

4.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

4.

TJEKren Ekintza Planaren jarraipen egoki bat garatzea eta
egiaztagiria berritzea TJEKrekin.

Jarduketa (4.4.2.)

2.

2020-2024 aldian, Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren jarraipenplana garatu eta gauzatzea.

Jarduketaren
deskribapena

Esku-hartze honen bidez, TJEKren proiektua koordinatuko da, baita haren
jarraipena egin ere. Horretarako, honako ekintzak egingo dira, besteak beste:







Justifikazioa

Foroaren barnean jarraipena egiteko lantaldea sortzea, Urdaibai Biosfera
Erreserbak koordinatua.
Ekintza Planaren jarraipena egiteko plana diseinatzea, sei hileko eta
urteko txostenak egitea barne. Horretarako, egokia izango da ekintzen
jarraipen-fitxa bat edukitzea.
TJEKren Foro iraunkorrarekin aldian behin bilerak egitea, Ekintza Planaren
betetze-mailaren berri emateko (sei hiletik behin) eta, behar izanez gero,
proiektua birbideratzeko.
Jarraipen-lantaldearen barne-bilerak egitea, Ekintza Planaren
garapenaren berri emateko.
Kanal ezberdinen bidez Ekintza Planaren garapenaren berri ematea.
TJEKren Ekintza Planaren azken ebaluazio-txostena sortzea.

TJEKren Ekintza Plana egoki garatzeko, ezinbestekoa da proiektuaren eskuhartze guztiak koordinatzea eta ekintza horietako bakoitzaren jarraipena
egitea, aurrez ezarritako helburu guztiak betetzen direla egiaztatze aldera.
Horrela, proiektua zer-nola gauzatzen den jakin daiteke, balizko
desbideratzeak, ahultasunak eta indarguneak aztertuta, betiere, planaren
amaierako ebaluazioa egin, eta beste bost urterako berritzeko.
Planaren aplikazioa proiektuan inplikatutako eragile guztien artean egingo da,
era partekatu eta parte-hartzailean.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak




TJEKren Ekintza Planaren jarduketa guztiak.

Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren Foro iraunkorra.
TJEKren garapenean inplikatutako eragile guztiak.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO GUTUNA
Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

4.4.2.

Epe luzea
2023

2024



Ekintza Planaren jarraipena egiteko nahikoa giza baliabide daude.



Ekintza Planaren garapenari buruzko informazio eguneratua emango
duen jarraipen-plan egokia dago.



Foroak nahikoa bilera deitu ditu Ekintza Planaren jarraipenaren berri
emateko.



Ekintza Planaren (2020-2024) koordinazio eta jarraipena egoki gauzatu
da.



Ekintza Planean aurreikusitako ekintzen egikaritze-portzentajea handia
da.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Jarraipen Planaren dokumentua egin da.



Ekintza Planaren jarraipenari buruzko txostenak egin dira (sei hilekoa eta
urtekoa).



Foroak Ekintza Planaren jarraipenaren berri emateko deitutako bileren
kopurua.



Jarduketen betetze-mailaren %.



TJEKren Ekintza Planaren (2020-2024) amaierako ebaluazio-txostena.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

10. Kartako ekintzen eta konpromisoen berri ematea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)
Jarduketa (4.4.3.)
Jarduketaren
deskribapena

4.4.3.

4.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.

4.

TJEKren Ekintza Planaren jarraipen egoki bat garatzea eta
egiaztagiria berritzea TJEKrekin.

3.

2025-2029 aldirako Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren
egiaztagiria berritzea.

2025-2029 aldirako Estrategia eta Ekintza Plan berriak egitea eta EUROPARC
Federazioari TJEKren berritzea eskatzea.
Horretarako, urrats hauek eman behar dira:







Justifikazioa

Ekintza Planaren (2020-2024) jarraipen-lanak egitea.
Aurreko Ekintza Planaren (2020-2024) ebaluazio-txostena sortzea.
Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren Foro iraunkorraren eta
Lantaldearen arteko bilera egitea, Estrategia eta Ekintza Plana
diseinatzeko.
Estrategia eta Ekintza Plan berriak sortzea (2025-2029).
TJEK berritzeko eskabide-txostena EUROPARC Federazioari bidaltzea,
2024ko abenduaren 15a baino lehen.
EUROPARC Federazioko egiaztatzailearen bisita prestatu eta garatzea.

TJEK proiektu bizia da, denboran zehar irauten duena. Egiaztapenari eusteko,
Ekintza Plana egikaritu behar da, parte-hartze egiturak mantendu behar dira
eta berritzea eskatu behar da. Etengabeko hobekuntzan oinarritutako
prozesua da, eremu natural babestuetan jarduera turistikoaren
jasangarritasuna egiaztatzen duena. Hortaz, eremu babestuaren kudeaketan
ezinbesteko alderdi gisa jorratu behar da prozesu hau, eta, horretarako,
funtsezkoa da proiektuaren jarraitutasuna bermatzea. Urdaibai Biosfera
Erreserbari dagokionez, lehenengo Ekintza Plana (2020-2024) bukatutakoan
berriztatu behar da egiaztapena TJEKrekin.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak




TJEKren Ekintza Planaren jarduketa guztiak.

Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren Foro iraunkorra
TJEKren garapenean inplikatutako eragile guztiak.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

4.4.3.

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



TJEGren 2024-2029 aldirako Ekintza Planaren Estrategia eta Ekintza Plana
egin dira.



TJEG 2024-2029 aldirako berriztatu da eta EUROPARC Federazioak UBE
egiaztatu du.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



2020-2024 Ekintza Planaren ebaluazio-txostena egin da, eta EUROPARC
Federazioari bidali zaio.



2024-2029 aldirako Estrategia eta Ekintza Plana sortu dira.



EUROPARC Federazioari TJEG 2024-2029 aldirako berritzeko eskaera
igorri zaio.



2024-2029 aldirako TJEG berritzea onartu da.
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4. HELBURU ESTRATEGIKOA
Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo jasangarriarekin lotuak– arteko
koordinazioa eta lankidetza hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa erabiliz.

5. HELBURU OPERATIBOA
TJEKren egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuekin lankidetza hobetzeko mekanismoak
ezartzea.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
8. Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.
10. Kartako ekintzen eta konpromisoen berri ematea.

Gai gakoak
(Key Topic TJEK)
Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)
Jarduketa (4.5.1.)

Jarduketaren
deskribapena

4.5.1.

4.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.

5.

TJEKren egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuekin
lankidetza hobetzeko mekanismoak ezartzea.

1.

Turismo Jasangarriaren Europako Gutunaren Mintegi Iraunkorrean
aktiboki parte hartzea. Mintegi hori CENEAM zentroan egiten da,
EUROPARC-Espainiak antolatuta.

Esku-hartze honen helburua da Urdaibai Biosfera Erreserbako ordezkari
batek (TJEK proiektuaren arduradunak) TJEKren Mintegi Iraunkorrean parte
hartzea; urtero egiten da CENEAMen instalazioetan (Valsaín, Segovia). Bilera
horietan, TJEKk Espainian duen garapenaren egungo egoera aztertzen da, eta
Espainian Gutunaren bidez egiaztatutako eremu babestuentzat interesekoak
diren gaiak jorratzen dira.
Arduradunak Mintegi bakoitzean eskuratutako emaitzen berri emango die
TJEKren Lantaldeari eta Foro Iraunkorrari.
Era berean, TJEKren Komunikazio-planean jasotako baliabide eta kanalen
bidez ere emango da Mintegian eskuratutako emaitzen berri.

Justifikazioa

Espainian egiaztapena duten eremu babestuetako TJEKren teknikariak eta
arduradunak elkartzen dira Turismo Jasangarriaren Europako Gutunaren
Mintegi Iraunkorrean. Garrantzitsua da Biosfera Erreserbako TJEKren
arduradunek mintegian parte hartzea, bertan eztabaidatzen eta erabakitzen
baitira Espainian TJEK garatzeko alderdi erabakigarrienak.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak




TJEKren Ekintza Planaren jarduketa guztiak.

TJEKren Foro iraunkorra
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Epe laburra

Gauzatzeko epeak

2020
Espero diren emaitzak





Lehentasuna
Jarraipen adierazleak

4.5.1.

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024

Urdaibai Biosfera Erreserbako ordezkariek Mintegi Iraunkorrean partehartzea.
Ordezkariek (parte-hartzaileek) Mintegiaren helburuen aldeko ekarpenak
egitea.
TJEG egiaztapena duten beste eremu babestu batzuetako teknikariekin
ezagutza eta esperientziak partekatzea.

Ertaina - Altua





Ordezkariaren parte-hartzea izan duten mintegien kopurua, 2020-2024
urtealdian izan diren mintegi guztiekin alderatuta.
TJEGren Komunikazio-planean jasotako komunikabideetan ekitaldi
honen inguruan egin diren argitalpenen kopurua.
Ekitaldiari buruzko txostena egitea.
Lantaldeak eta Foroak mintegiaren emaitza eta aurrerapenak aztertzeko
egindako bileren kopurua.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

4.5.2.

10. Kartako ekintzen eta konpromisoen berri ematea.
4.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

5.

TJEKren egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuekin
lankidetza hobetzeko mekanismoak ezartzea.

Jarduketa (4.5.2.)

2.

Ekoturismo Klubaren Mintegian aktiboki parte hartzea. Mintegi
hori CENEAM zentroan egiten da, Espainiako Turismoko Estatu
Idazkaritzak antolatuta.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

Jarduketaren
deskribapena

Esku-hartze honen helburua da Urdaibaiko Turismo-enpresarien Elkarteko
(TOURDAIBAI) ordezkari batek Espainiako Ekoturismo Klubaren Mintegi
Iraunkorrean parte hartzea; urtero egiten da CENEAMen instalazioetan
(Valsaín, Segovia).
Espainiako Turismoko Estatu Idazkaritzak eta Espainiako Ekoturismo
Elkarteak antolatzen dituzte bilerak, Ekoturismo Kluba ezagutarazteko asmoz.
Mintegian, Espainian Ekoturismoko produktuak sustatzeko estrategia
bateratuak lantzen dira, modalitate ezberdinak barne hartuta.
Mintegian parte hartzen dutenek bilera horietan eskuratutako emaitzen berri
emango diote TJEKren Foro Iraunkorrari.
Era berean, TJEKren Komunikazio-planean jasotako baliabide eta kanalen
bidez ere emango da emaitza horien berri.

Justifikazioa

Espainian TJEK egiaztapena duten eremu babestuetako turismo-enpresarien
elkarteak elkartzen dira Ekoturismo Klubaren Mintegi Iraunkorrean.
Mintegian, natura-turismoko kluben baldintzak harmonizatzen dira,
ekoturismo sektorearekin eta autonomia-erkidegoekin adostuta, produktu
bateratu batean integratzeko egungo produktu, modalitate eta marka
desberdinak.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea..

Parte hartzen duten
beste eragileak



TJEKren Ekintza Planaren jarduketa guztiak.

Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren Foro iraunkorra eta lankidetza
taldea.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

4.5.2.

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren helburu eta berezitasunak partehartzaileekin partekatzea.



Enpresari-elkarteak Mintegiaren helburuen aldeko ekarpenak egitea.



Enpresari-elkarteko ordezkariak bileretan parte hartzea.



TJEK egiaztapena duten beste eremu babestu batzuetako turismoelkarteekin ezagutza eta esperientziak partekatzea.

Lehentasuna

Ertaina - Altua

Jarraipen adierazleak



Ordezkariaren parte-hartzea izan duten mintegien kopurua, 2020-2024
aldian izan diren mintegi guztiekin alderatuta.



Komunikabideetan eta erakundearen webgunean, zein TJEKri lotutako
beste bide batzuetan (Komunikazio-plana), ekitaldiari buruz egindako
argitalpenen kopurua.



Foroak mintegiaren emaitza eta aurrerapenak aztertzeko egindako
bileren kopurua.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

4.5.3.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

10. Gutuneko ekintzen eta konpromisoen berri ematea.
Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

4.

Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo
jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako Karta elkartzen,
dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa
erabiliz.

Helburu operatiboa
(Estrategiaren arabera)

5.

TJEKren egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuekin
lankidetza hobetzeko mekanismoak ezartzea.

Jarduketa (4.5.3.)

3.

Elkarlana eta esperientzia-trukea sustatzea UrdaibaiBusturialdeako turismo-enpresen eta beste eremu natural babestu
batzuetan TJEKri atxikitako enpresen artean.

Jarduketaren
deskribapena

Urdaibai-Busturialdeako enpresen eta TJEKri atxikitako beste enpresa
batzuen arteko topaketa edo trukeak antolatzeko, honako urratsak eman
beharko dira:


Espainian TJEKri atxikitako enpresak dituzten eremu babestuak
aztertzea, eta horietan ekintza-programen edota ekintza-planen
bitartez ekintza berritzailerik txertatzen den aztertzea.
 Enpresa horiekin eta dagokien eremu babestuko arduradunekin
harremanetan jartzea.
 Enpresa interesatuen talde batentzat bidaia antolatzea
(egonaldia, bisitak, etab.).
Ekintza Planaren indarraldian bi topaketa antolatzea proposatzen da.
Justifikazioa

Gutunaren helburu nagusietako bat da eremu babestuek eta TJEK
egiaztapena duten enpresek turismo jasangarriaren inguruko esperientziak
eta jardunbide egokiak partekatzea.
Enpresen arteko truke horiei esker, aipatutako helburua lortzeaz gain,
turismo-enpresarien ezagutzak aberastea ere lortuko da (teknika berriak,
kudeaketa-ereduak, etab.).

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea (TOURDAIBAI).

Parte hartzen duten
beste eragileak



TJEKren Ekintza Planaren jarduketa guztiak.

TJEKren Foro iraunkorra eta Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua.
Eusko Jaurlaritza.
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak






Lehentasuna
Jarraipen adierazleak

4.5.3.

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024

TJEKrekin lotutako enpresarien artean ezagutzak zabaltzea eta
turismo arloko esperientziak zein jardunbide egokiak
partekatzea.
TJEK lurraldeei ikusgaitasuna ematea.
TJEK zabaltzen eta sustatzen laguntzea.
Urdaibai-Busturialdeako turismo-enpresen sarea eratzen
laguntzea.

Ertaina - Altua



Aurreikusitako urtealdian (2021-2023) antolatutako topaketa
edota elkartrukeen kopurua.
2021-2023 urtealdian antolatutako ekitaldietan izan diren partehartzaileen kopurua.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

4.5.4.

1.

Paisaia baliotsuak, biodibertsitatea eta kultura-ondarea babestea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

10. Gutuneko ekintzen eta konpromisoen berri ematea.
Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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 operatiboa
(Estrategiaren arabera)

5.

TJEKren egiaztagiria duten Europako nahiz Espainiako beste eremu
batzuekin lankidetza hobetzeko mekanismoak ezartzea.

Jarduketa (4.5.4.)

4.

Espainiar estatuan edo Europan TJEK egiaztapena duten antzeko
eremu babestuekin lankidetza-hitzarmenak sinatzea (biosfera
erreserbak, itsasbazterrak, hezeguneak).

Jarduketaren
deskribapena

Justifikazioa

Lankidetza-hitzarmenak sinatzeko, honako ekintzak egin beharko dira:


Espainian edo Europan Urdaibai Biosfera Erreserbaren antzeko
ezaugarriak dituzten eremu babestuak identifikatzea (TJEK egiaztapena
dutenak).



Eremu babestuetako arduradunekin harremanetan jartzea, eta maila
ezberdinetan lankidetzan aritzeko eskaintza helaraztea (ENP teknikariak,
GDR enpresak, etab.).



Lankidetza-hitzarmena sinatzea.

TJEKren helburu nagusietako bat da TJEK egiaztapena duten eremu
babestuek turismo jasangarriaren inguruko esperientziak eta jardunbide
egokiak partekatzea.
Lankidetza-hitzarmenen bitartez, aipatutako helburua lortzeaz gain, biosfera
erreserban TJEK proiektua aberasten lagunduko da, hainbat berrikuntza
txertatuko baitira: turismoaren kudeaketa-eredu berriak, eremu babestuaren
eta enpresarteko lankidetza modu berriak, etorkizuneko ekintza-planetan
txertatu ahal izango diren ekintza berritzaileak, TJEKren III. faserako
identifikatutako eragile edo agentzia turistikoak, etab.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

TJEKren Ekintza Planaren jarduketa guztiak.

Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak



Gauzatzeko epeak

Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren Foro iraunkorra eta lankidetza
taldea.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak



Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024

TJEK egiaztapena duten beste eremu babestu batzuetako teknikariekin
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4.5.4.

ezagutza eta esperientziak partekatzea.


TJEKrekin lotura duten proiektu komunak martxan jartzea.

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak



TJEK egiaztapena duten beste eremu babestu batzuekin sortutako
harremanen kopurua.



Sinatutako lankidetza-hitzarmenen kopurua.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA

4.5.5.

Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

8.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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 operatiboa
(Estrategiaren arabera)

5.

TJEKren egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuekin
lankidetza hobetzeko mekanismoak ezartzea.

Jarduketa (4.5.5)

5.

TJEKrekin lotura duten estatuko nahiz nazioarteko bileretan eta
topaketetan parte hartzea, baita EUROPARC Federazioak
antolatutako European Charter Network Meeting-en ere.

Jarduketaren
deskribapena

Justifikazioa

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

10. Gutuneko ekintzen eta konpromisoen berri ematea.

Egiaztatutako Europako eremu babestuen sareak antolatzen dituen bileretan
parte hartu behar du TJEKren arduradunak. Hori guztia honako jarduera
hauetan zehazten da:


TJEK duten eremu babestuen Europako Sarearen biurteko bileran parte
hartzea.



TJEKk Europa mailan izan dituen aurrerapenak Komunikazio-planaren
tresna eta baliabideetan txertatzea.



Europa mailan sortutako lantalderen bateko kide izatea, beharrezkoak
diren bileretara bertaratuta.



Lantaldeari eta Foro Iraunkorrari bileretako emaitzen eta ondorioen berri
ematea.



Egiaztatutako beste eremu babestu batzuekin baterako proiektuetan
parte hartzea.

Gutunaren helburu nagusietako bat eremu babestu egiaztatuak sortu eta
mantentzea da, turismoaren plangintzan eta kudeaketan jardunbide egokiak
eta kalitatezko esperientziak trukatzeko.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak



TJEKren Ekintza Planaren jarduketa guztiak.

Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren Foro iraunkorra eta lankidetza
taldea.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO

4.5.5.

TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO GUTUNA
Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



TJEKri buruzko ezagutzak zabaltzea eta Europako beste parke egiaztatu
batzuekin esperientzia zein jardunbide egokiak partekatzea.



TJEK zabaltzen eta sustatzen laguntzea.



TJEKren Europako sarea finkatzen eta ezagutarazten laguntzea.



TJEK lurraldeei ikusgaitasuna ematea.

Lehentasuna

Ertaina - Altua

Jarraipen adierazleak



Zenbat bileretan parte hartu den (bertaratze-txostena egitea).



Zenbat lantaldetan parte hartu den (halakorik sortuz gero).



TJEKren Komunikazio-planean jasotako baliabide eta kanalak erabiliz
zenbat albiste argitaratu diren egindako bileraren eta TJEKren Europako
sarearen inguruan.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

4.5.6.

2.

Kontserbazioa ekonomikoki babestea turismoaren bidez.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

6.

Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

10. Gutuneko ekintzen eta konpromisoen berri ematea.
Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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 operatiboa
(Estrategiaren arabera

5.

TJEGren egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuekin
lankidetza hobetzeko mekanismoak ezartzea.

6.

Espainiako Ekoturismoko Klubaren kudeatzailea den aldetik,
Espainiako Ekoturismo Elkartean sartzea eta parte hartzea –
turismo-enpresen elkarteen mailan (TOURDAIBAI, Nekatur) zein
Urdaibai Biosfera Erreserba mailan–.

Jarduketa (4.5.6.)

Jarduketaren
deskribapena

Garrantzitsua da Urdaibai-Busturialdeako turismo-enpresarien elkarteak
Espainiako Ekoturismo Elkartean sartzea eta parte hartzea, erakundearen
jarduerak aktiboki babesteko eta abiatzen edo eskuratzen dituen
jarduketetatik eta dirulaguntzetatik onura ateratzeko. Era berean,
garrantzitsua da eremu babestua ere (UBE) erakunde horretan inplikatzea.
Horrela, ekoturismoa sustatzen duten beste eremu babestu batzuekin
lankidetzan aritu ahal izango da proiektu bateratuetan.
Gainera, erakundearen sustapen-tresnak ere erabili ahal izango ditu
(webgunea, sare sozialak, etab.), eraginkortasunez eta modu arduratsuan
promozionatzeko, betiere, eremu babestuetan turismo jasangarriarekin
konprometituta dauden beste helmuga eta enpresa batzuekin lankidetzan,
eta Espainiako Turismoko Estatu Idazkaritzaren babespean, gainera.

Justifikazioa

Espainiako Ekoturismo Elkartea irabazi-asmorik gabeko elkartea da, eta haren
helburuetako bat da espainiar estatuko eremu babestuetan ekoturismoa
babestea eta sustatzea.
Elkartea Espainiako Ekoturismoko Klubaren kudeatzailea da eta, hortaz,
eskualdeko zein UBEko turismo-enpresarien elkarteak Klubean parte hartzea
funtsezkoa da erakundearen bitartez martxan jartzen diren proiektu, pakete,
turismo-sustapen eta lankidetza-proiektuetatik onura atera ahal izateko.

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak

TJEKren Ekintza Planaren jarduketa guztiak.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Arduraduna/k

4.5.6.

TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo Jasangarriko Elkartea.
NEKATUR.
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Parte hartzen duten
beste eragileak



Gauzatzeko epeak

TJEKren Foro iraunkorra.
Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Klubeko kide diren enpresariekin ekoturismo-paketeak sortzea, eta beste
eremu babestu batzuetako enpresekin berdin egin dezaten sustatzea.



Eremu babestuei lotutako turismo jasangarriko proiektuak partekatzea.



Enpresak eta horien paketeak Klubaren webgunearen bitartez sustatzea:
www.soyecoturista.com, baita Industria eta Turismo Ministerioaren
webgunearen bitartez ere: www.spain.info.es



Eremu babestua Klubaren webgunearen bitartez sustatzea:
www.soyecoturista.com, baita Industria eta Turismo Ministerioaren
webgunearen bitartez ere: www.spain.info.es

Lehentasuna

Ertaina

Jarraipen adierazleak



Enpresari-elkarteak Klubeko kide gisa inskribatzea eta urteko kuotak
ordaintzea.



UBE Klubeko kide gisa inskribatzea eta urteko kuotak ordaintzea.



Elkarteetako eta UBEko ordezkariek Klubaren urteko bileretan parte
hartzea.
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URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBAKO
TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Gai gakoak
(Key Topic TJEK)

4.5.7

2.

Kontserbazioa ekonomikoki babestea turismoaren bidez.

4.

Bisitari guztiei eremu babesturako irismen segurua eta kalitatezko
instalazioak, turismo-zerbitzuak eta esperientzia bereziak
eskaintzea.

5.

Bisitariei eremu babestuaren balioak modu eraginkorrean
komunikatzea.

6.

Gizarte-kohesioa eta -ulermena ziurtatzea.

7.

Tokiko komunitateko ekonomiarako onurak bilatzea.

8.

Prestakuntza ematea eta gaitasunak sortzea.

Helburu estrategiko
orokorra
(Estrategiaren arabera)

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 operatiboa
(Estrategiaren arabera)

5.

TJEKren egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuekin
lankidetza hobetzeko mekanismoak ezartzea.

Jarduketa (4.5.7.)

7.

Euskadiko Ekoturismo Sarearen kide izatea

Jarduketaren
deskribapena

Euskadiko ekoturismo sarea Turismoaren Euskal Agentziak sustatutako lanmahaia da, eta haren helburu nagusia da EAEn «Ekoturismoa»
segmentuarekin lotutako jarduera turistikoa garatu eta sustatzea,
«ekoturismo» terminoaren honako definizioa defendatuz: «Eremu
naturalera bidaiatzea natura bera ezagutu, interpretatu, gozatu eta
zeharkatzeko, eta, aldi berean, hura baloratu eta babesten laguntzeko,
ingurumenean inpakturik eragin gabe eta tokiko populazioan eragin
positiboa ahalbidetuta».
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua Euskadiko Ekoturismo Sarearen kide
iraunkorra izango da, eta aktiboki parte hartuko du sareak sustatzen dituen
jardueretan.

Justifikazioa

Ezinbestekotzat jotzen da eremuaren ondare natural eta kulturalaren
garrantzia azpimarratzen duten gainerako erakunde eta instituzioen kide
izatea eta haiekin lankidetzan aritzea, jarduera ekoturistikoa modu espezifiko
eta berezian sustatuz.
Euskadiko Ekoturismo Sarea, gainera, Euskadiko Ekoturismo Foroaren
sustatzaile ere bada, eta Espainiako Ekoturismo Elkartearekin ezarritako
Hitzarmenean parte hartzen du. (DAEA).

Jarduketa honekin
lotura daukaten beste
jarduketak



1.1.2. Aliantza Programa.



4.5.4. Espainiar estatuan edo Europan TJEK egiaztapena duten antzeko
eremu babestuekin lankidetza-hitzarmenak sinatzea (biosfera
erreserbak, itsasbazterrak, hezeguneak).

Arduraduna/k

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
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TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO KARTA
Parte hartzen duten
beste eragileak

Aurrekontu estimatua
0€



Hauek dira Euskal Sarearen lan-mahaia osatzen duten kideak:
o Eusko Jaurlaritza. Turismo Saila Basquetourren bitartez.
o Eusko Jaurlaritza. IHOBE
o Bizkaiko Foru Aldundia.
o Gipuzkoako Foru Aldundia.
o Arabako Foru Aldundia.
o Geogarapen.
o AKTIBA.
o NEKATUR.
o ATRAE.
o Lurralde Historikoetako eskualde-ordezkariak
o Añanako Gatz Harana.
o Leitzaran Interpretazio Zentroa.
o Ataria Interpretazio Zentroa.




Espainiako Ekoturismo Elkartea.
Espainiako Ekoturismoko Kluba.

Moduak / Finantzaketa-iturriak
Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Gauzatzeko epeak

Epe laburra
2020

Espero diren emaitzak

4.5.7

Epe ertaina
2021

2022

Epe luzea
2023

2024



Urdaibai Biosfera Erreserban ekoturismoa sustatzeko neurriak sortzea.



Beste eremu babestu batzuei lotutako turismo jasangarriko proiektuak
partekatzea.

Lehentasuna

Altua

Jarraipen adierazleak



Euskadiko Ekoturismo Sarearen zenbat bileretan parte hartu den.



Ekoturismo Sareak sustatu dituen ekintzen kopurua, parte-hartze aktiboa
izan dutenak.
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URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAKO TJEKREN EKINTZA-PLANAREN GARAPENERAKO KRONOGRAMA (2020 - 2024)
EKINTZA

ARDURADUNA

2020

2021

2022

2023

2024

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.

1.

Oinarrizko azpiegiturak, establezimenduak eta Urdaibaira (UBE eta Urdaibai-Busturialdea ) etortzen den bisitariari eskaintzen zaizkion zerbitzuak egokitzea, kalitatezko
helmuga ekoturistikoaren aitortza jaso dezan.


Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Espainiako Kalitate Turistikorako Institutuaren
kalitate turistikoko Q ziurtagiria ezartzea Urdaibai
Biosfera Erreserban..



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

1.1.3.

Seinaleztapen, panel eta altzarien katalogo
bakarra diseinatzea.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

1.1.4.

Urdaibai-Busturialdea eskualdeko bidegorrien
sarea osatzea.



Garraioak, mugikortasuna eta
lurraldearen kohesiorako Saila.
Bizkaiko Foru Aldundia.

1.1.5.

Urdaibai Biosfera Erreserbaren barruan
oinezkoen mugikortasuna hobetzea



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

1.1.6.

Laga eta Laida hondartzen irisgarritasuna
hobetzea.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Ingurumen Saila. Bizkaiko Foru
Aldundia.



Garraio eta Mugikortasun Saila.

1.1.1.

UBEren Erabilera Publikoko Plana egitea.

1.1.2.

.
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EKINTZA

ARDURADUNA

2020

Bizkaiko Foru Aldundia.

1.1.7.

Urdaibai-Busturialdeako norabide seinaleak
hobetzea



Ibarrangeluko udaletxea, eta
beste udal batzuk, neurri hauen
eraginak jasan ditzaketenak.



Bizkaiko Kosta Demarkazioa.
Trantsizio Ekologikoaren
Ministerioa.



Uraren Euskal Agentzia



Urremendi Landa Garapenerako
Elkartea.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

1.1.8.

Paisaian egun dauden puntu beltz batzuk
ezabatzea



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

1.1.9.

“Urdaibai Green Card” martxan jartzea.



Urremendi Landa Garapenerako
Elkartea.



Urdaibaiko Turismo Jasangarriko
Elkartea (TOURDAIBAI) eta
kanpainan bildutako funtsen
portzentaje bat.



NEKATUR.



Urremendi Landa Garapenerako
Elkartea.

1.1.10. CO2 emisioak konpentsatzea.
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2021

2022

2023

2024

EKINTZA

ARDURADUNA

1.1.11. Lurraldean modu jasangarrian mugitzeko foileto
bat argitaratu.



Urremendi Landa Garapenerako
Elkartea.

1.1.12. Oka ibaiaren estuarioko ur-geruzaren
irisgarritasuna hobetu.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

1.1.13. Gernika-Lumoko Merkatu Plaza birmoldatzea.



Gernika-Lumoko Udala
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2021

2022

2023

2024

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.

Urdaibai, Biosferaren Erreserba marka turistikoa posizionatzea eta sendotzea, markaren programa integral bat diseinatuz eta helmuga turistiko horren
balioetara egokitutako branding-ikuspegi bat txertatzea.

1.2.1.

1.2.2

Markaren programa integral bat diseinatzea
(identitate korporatiboa).



Urremendi Landa Garapenerako
Elkartea.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Urremendi Landa Garapenerako
Elkartea.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

Aliantza Programa sortzea
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CTUACIÓN

RESPONSABLE

2020

2021

2022

2023

2024

2.

UBEri buruzko kalitatezko informazioa jakinaraztea eta zabaltzea eskualdeko biztanleen artean, turismo jasangarriarekin inplikatzeko eta lotura izateko eta
tokiko ekonomia bultzatzeko, landa-inguruneari, hiri-inguruneari eta itsas inguruneari eragiten dieten estrategiak ezarriz.

1.

Zenbait estrategia eta bitartekoren bidez Biosferaren Erreserba baten eta Jasangarritasun turistiko kontzeptuaren esanahia eta horrek ekar diezazkiekeen
onurak komunikatzea tokiko herritarrei.

2.1.1.

Urdaibaiko herritarrek, bisitariek eta enpresaehun turistikoak izan beharreko gutxieneko
informazioa ezartzea (portfolio formatuan).



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

2.1.2.

UBEri buruzko dibulgazio-liburuxka
herritarrientzat zuzenduta argitaratzea.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

2.1.3.

UBEk garatutako jarduerei buruzko informazioorri edo buletin bat egitea, hilabeteko edo bi
hilabeteko maiztasunarekin.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

2. Lurraldea bisitatzen duten pertsonei ematen zaien UBEri buruzko informazioa hobetzea eta zabaltzea.
2.2.1.

UBEri buruzko informazioa emateko egungo
materialak bere informazio/komunikazioko
helburuak betetzen dituen berrikustea eta
aztertzea, eta bisitariei oinarrizko jarduketa
horien berri emateko kanal egokiak erabiltzen ari
diren berrikustea eta aztertzea.
Egun UBEri buruzko informazioa eskaintzen
duten askotariko webguneetan eremu babestura
etorri baino lehen bisitariei transmititzen zaien
informazioa (ondare-baliabideak, zerbitzuak,
jarduerak eta abar) berrikustea eta, hala



URREMENDI Landa Garapenerako
Elkartea.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
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RESPONSABLE

2020

2021

2022

2023

badagokio, hobetzea eta eguneratzea.

2.2.2

UBEren ondare natural eta kulturala eta
biosferaren erreserba kontzeptua azaltzeko
dibulgazio-gida txiki bat egitea bisitarientzat.



Urremendi Landa Garapenerako
Elkartea.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

3. UBEn dagoen ondare natural eta kultural baliotsuari buruzko informazio zehatza eta kalitatezkoa eskaintzea Urdaibaiko turismo-enpresen ehunari.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4

Eskualdearen garapen turistikoan parte hartzen
duten jardule nagusien prestakuntza-beharrak
aztertzea, hala nola enpresa-sektorearena,
bisitariei arreta emateko ekipamenduen
informatzaileena (museoak eta abar) eta turismobulegoetako 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.
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.



URREMENDI Landa Garapenerako
Elkartea.



URREMENDI Landa Garapenerako
Elkartea.
Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.





Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
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CTUACIÓN

RESPONSABLE

2020
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2022

2023

2024

4. Tokiko ekonomia sustatzea, landa-eremuari nahiz hiri-inguruneari eragiten dioten estrategiak ezarriz.
2.4.1.

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.

2.4.2.

2.4.3

Urdaibaiko Esentziak» programa garatzea
nekazaritzako elikagaien ekoizleen eta
enpresa turistikoen arteko lanketa
kolektiborako dinamizaziorako programa
gisa.

Sariak ematea merkataritzari Gernika-Lumon



URREMENDI Landa Garapenerako
Elkartea.



URREMENDI. Landa Garapen
Elkartea.



TOURDAIBAI. Urdaibaiko Turismo
Jasangarriko Enpresen Elkartea.



Gernika-Lumoko Udala.

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.
1. Eskariaren eta eskaintza turistikoaren ezagutza hobetzea.

3.1.1.

3.1.2.

2.

Merkatu-adimeneko programa.

Sortutako informazio guztia lurraldean
kartografiatzea.



URREMEND Landa Garapenerako
Elkartea.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

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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RESPONSABLE


3.2.1.

Produktu eta esperientzia turistikoen programa
garatzea

3.2.2

Gernika Lumo-ren historiari buruzko audiogidazerbitzua garatzea.

3.2.3

Tokiko komunitatearen itsas ingurunearen balioa
nabarmentzeko turismo-produktuak/jarduera
tradizionalak.



2020

2021

2022

2023

2024

URREMENDI Landa Garapenerako
Elkartea.
Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Gernika-Lumoko Udaleko Turismo
Saila.



Bermeo Udaleko Turismo Saila.

3. Eskualdea bistatzeko motibazioa dibertsifikatzea, eskari-segmentu jakinak eta merkatu-hobiak erakartzea ahalbidetuko duen eskaintza turistikoa bereiziz eta
espezializatuz.

3.3.1.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Bizkaiko Foru Aldundia. Enpresa
Sustapeneko eta Ekonomia
Garapeneko Zuzendaritza
Nagusia. Turismoa.



URREMENDI Landa Garapenerako
Elkartea.



Basquetour

Sustatzeko eta merkaturatzeko programa.
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4. Eragile eta erakunde publiko eta pribatu guztien –turismo jasangarriarekin lotuak– arteko koordinazioa eta lankidetza hobetzea, Turismo Jasangarrirako Europako
Karta elkartzen, dinamizatzen eta parte-hartzea sustatzen duen elementu gisa erabiliz.

1. TJEKren aplikazio-esparruan turismo jasangarriaren garapenean parte hartzen duten eragile eta erakunde guztien arteko lankidetza finkatzea.
4.1.1.

TJEKren aplikazio-esparruan garatzen den turismo
jasangarriarekin lotutako parte hartzeko egitura
gisa finkatzea TJEKren Foroa.

4.1.2 Urdaibai-Busturialdeako app turistikoak
koordinatzea.

Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.


URREMENDI Landa Garapenerako
Elkartea.



URREMENDI Landa Garapen
Elkartea.
Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.




App turistikoa duten UrdaibaiBusturialdeako udalak.
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2. Enpresa turistikoak TJEKren helburu eta estrategietan inplikatzea..
4.2.1.

TJEKren II. Fasea txertatzea (turismo-enpresak
atxikitzea) TJEKren aplikazio-esparruko turismoenpresen ehunean.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

.
3. TJEK hedatzea, Urdaibai Biosfera Erreserba eta Urdaibai-Busturialdea eskualdea bisitatzen dutenen eta bertako biztanleen artean.
4.3.1. TJEKri buruzko Komunikazio Plana garatzea, 20202024 aldirako.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

4. TJEKren Ekintza Planaren jarraipen egoki bat garatzea eta egiaztagiria berritzea TJEKrekin.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3

5.

Urdaibai Biosfera Erreserbako TJEKren proiektua
giza baliabidez eta baliabide materialez
hornitzeko beharrezkoak diren mekanismoak
ezartzea.
Desarrollar y ejecutar el plan de seguimiento de
la CETS de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
durante el periodo 2020 – 2024.
2025-2029 aldirako Urdaibai Biosfera Erreserbako
TJEKren egiaztagiria berritzea.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.

TJEKren egiaztagiria duten beste eremu babestu batzuekin lankidetza hobetzeko mekanismoak ezartzea.
4.5.1.

Turismo Jasangarriaren Europako Gutunaren
Mintegi Iraunkorrean aktiboki parte hartzea.
Mintegi hori CENEAM zentroan egiten da,
EUROPARC-Espainiak antolatuta.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
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4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

Ekoturismo Klubaren Mintegian aktiboki parte
hartzea. Mintegi hori CENEAM zentroan egiten
da, Espainiako Turismoko Estatu Idazkaritzak
antolatuta.
Elkarlana eta esperientzia-trukea sustatzea
Urdaibai-Busturialdeako turismo-enpresen eta
beste eremu natural babestu batzuetan TJEKri
atxikitako enpresen artean.
Espainiar estatuan edo Europan TJEK egiaztapena
duten antzeko eremu babestuekin lankidetzahitzarmenak sinatzea (biosfera erreserbak,
itsasbazterrak, hezeguneak).
TJEKrekin lotura duten estatuko nahiz
nazioarteko bileretan eta topaketetan parte
hartzea, baita EUROPARC Federazioak
antolatutako European Charter Network Meetingen ere.
Espainiako Ekoturismoko Klubaren kudeatzailea
den aldetik, Espainiako Ekoturismo Elkartean
sartzea eta parte hartzea –turismo-enpresen
elkarteen mailan (TOURDAIBAI, Nekatur) zein
Urdaibai Biosfera Erreserba mailan.

Euskadiko Ekoturismo Sarearen kide izatea.



TOURDAIBAI Urdaibaiko Turismo
Jasangarriko Elkartea.



Urdaibaiko Turismo Jasangarriko
Elkartea (TOURDAIBAI).



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Urdaibaiko Turismo Jasangarriko
Elkartea (TOURDAIBAI).



NEKATUR.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.



Urdaibai Biosfera Erreserbako
Zerbitzua. Eusko Jaurlaritza.
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GAINBEGIRATZE OROKORRA ETA KOORDINAZIOA

ERREDAKZIO TALDEA
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